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СПИСАНИЕ„СЛАВЯНСКИДИАЛОЗИ“–МЛАДЮБИЛЯР

Презизминалитедвайсет години с автономиятана университетитеи
либерализиранетонаиздателскатадейноств градинатанадемокрацията
избуяхамногоцветя…инякоиплевели.Всепаккрасивитецветовенадуха
самногоповече.Едноотнай-уханнитесредтяхзаменесписание„Славян-
скидиалози“.Започналодаизлизакатоорганнапловдивскатаславистика,
то постепенно набра скорост, разнообрази рубриките си, привлече като
сътрудницимногославистиотцялаБългарияиотчужбинаиднесизлиза
неговият юбилеен (десети) брой. Сбъдната е една отколешна мечта на
нашияучителпрофесорСветомирИванчев–вБългариядасеиздавасла-
вистичносписание(идея,заосъществяванетонакоятотойположиголеми
усилия,нокоятотакаинеуспядареализира).Кактообачечестосеслучва,
добриятучителоставяследсебесинесамосвоитезначимитрудове,нои
талантливиученици,коитопродължаватделотомуиработятзареализаци-
ятананеговитепроекти.

Тукемястотодакажемняколкодумизадуханаобщност,характеренза
семействотонаславиститеивчастност–набохемистите.Втозидухдоми-
ниратсвободомислието,хуморът,толерантносттаирадосттаотуспехите
надругите– всехарактеристики, коитоне са отнай-често срещаните в
другипрофесионални кръгове вБългария.Това еплатформа, къмкоято
насочвамеинашитепитомци(дума,особеноскъпазаслуханавсекибъл-
гарскибохемист!).Впрочемамбициятазаприобщаваненастудентитекъм
публикациите в списанието е залог за неговата жизненост и постоянно
подмладяване.

В публикуваните десет броя на „Славянски диалози“ са поместени
многоиразнообразнитекстове,голямбройнаучниизследванияирецензии
ипреводинахудожественалитератураотвсичкиславянскиезици.Полезна
иинтереснаесъщоинформативнатачастнасписанието.Такасекомпенси-
раоскъднатаниосведоменостзачешкия(иславянския)културен,литера-
туренинаученживот,кактоипочтипълнотоотсъствиеназаглавияотсла-
вянскиавторивпродукциятанабългарскитеиздателствапрезпоследните
години.

Акосевърнемкъмдуханасписание„Славянскидиалози“,битрябвало
дасидадемсметка,четойвнемалкастепенеповлияниотнашатаспеци-
алност.Винагисъмсмятал,чепрофесионалнотозанимаванеседначужда
култура,снейнияезик,литератураиисториянеизбежнослагаотпечатък
върхуповедениетоимисленетонавсекиго.Иколкотопо-задълбочении
продължителнисатезизанимания,толковапо-отчетливоизразеноетова
влияние. Затовалюбовтаипривързаността къмчешката (и славянската)
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култураобогатявавсекибохемист(славист);теоплождатположителнои
нашите взаимоотношения. Затоваи списание „Славянскидиалози“ като
трибунаначовешка,професионалнаисоциалнасолидарностдопринася,
щедопринасяизанапредзаконсолидиранетонабохемистичнатаобщност
катоинтегралначастотсъсловиетонаславистите.

Какводапожелаемнасписание„Славянскидиалози“?Даподнасяпове-
чеактуалнаинформациязаславистичнитеконгреси,конференцииисим-
позиуми,повечеипо-разнообразнирецензиииреферати за лавинатаот
славистичнипубликациивцелияславянски(инеславянски)свят,по-актив-
ноучастиенамладитеколегиистудентите.Такасписаниетощеподдържа
живатрадициятанауважениекъмпостижениятанароднатаславистика,
към всички наши достойни учители и предшественици, ще съхранява
нашатакултурнапамет,щеосмисляиодухотворяваподготовкатанапо-
младитениколегикатобъдещипълноценнибохемистиислависти,които
утрещепоематпонашитестъпки.

ЯнкоБъчваров



ЙОЗЕФ ДОБРОВСКИ е представител на
просвещенския критицизъм, езиковед, исто-
рик, основател на славистиката. Делото на
Добровскиимаогромнозначениезаформира-
щата се чешка възрожденска литература.
Роденепрез1753г.вДярмоти(днесвпреде-
лите на Унгария) в семейството на военен.
Скоро след това семейството се мести в
Чехия, където Добровски расте в немска
среда, а чешки научава едва в гимназията.
След като завършвафилософия вПрага, учи
еднагодинатеологияипрез1772г.встъпвав
ЙезуитскияорденвБърно,койтобиваразту-
ренощенаследващатагодина.През1784г.се
включва в учредяването на Частно научно
сдружение(Soukromáspolečnostnauk),коетопо-късноставаЧешко,респ.Крал-
сконаучносдружение(Českáresp.Královskáspolečnostnauk)–първообразътна
Чешката академия на науките.Радетел е и на идеята за създаване на чешки
историческимузейипрез1818г.ставаединотсъоснователитенаНационалния
музей.ДобровскиеключовафигуравЧехиякатофилологиисторикнапрелома
наХVІІІв.иХІХв.Едниотнай-силнитему„оръжия“сапредивсичкоаналитич-
нотопроучваненафактите,логическатадедукцияипоследователнатакритич-
ност. Интересно е да се отбележи също така, че с написването на своята
Подробна граматика на чешкия език (Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen
Sprache, Zevrubnámluvnice jazyka českého,1809)той не цели кодифициране на
съвременния чешки, а по-скоро се опитва да покаже идеала за добър и чист
чешкиезик,катовземазаобразецезиканаХуманизма,езикаотт.нар.Велесла-
виноваепоха.Граматикатаенаписанананемски,понежеавторътѝебилубе-
ден,чечешкиятезикнямасигурнобъдеще,иеискалдарегистриранай-доброто
ниво на чешкия език, което да остане за поколенията като модел за извисен
книжовенчешкиезик.ИздавасъщотакаНемско-чешкиречник(Deutsch-böhmi-
sches Wörterbuch, 1802–1821), Основи на старобългарския език (Institutiones
linguaeslavicaedialectiveteris,1822).Преработваипрез1818г.издаваИсторияна
чешкияезикилитература(GeschichtederBöhmischenSpracheundLiteratur) идр.
Умирапрез1829г.вБърно,Чехия.

ПреводътнапредлаганиятекстепоизданиетоAusführlichesLehrgebäudeder
böhmischenSprachezurgründlichenErlernungderselbenfürDeutsche,zurvollkom-
menenKenntnisfürBöhmen,Prag,1809.

Б.Б.

ИЗВОРИ
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ПРЕДГОВОРКЪМПОДРОБНА ГРАМАТИКА  
НА ЧЕШКИЯ ЕЗИК

СЛАВЯНСКИЯТеЗИК
Още през 550 г. славяните (или слованите) увеличават територията,

коятонаселяват,катосеразпростиратотградНовиодунум1попоречиетона
рекаДунавпрезДнестъридостигатрекаВисла.Йордан,койтоезасвиде-
телствалтозипроцес,гинаричанесамославиниианти,кактосаназовава-
ни всъщност от гъркаПрокопий, а също така и винди (Vinidarium natio
populosa),надругиместасанаричанивенети,защотопооновавремеса
населявалитериториятамеждуКарпатитеиБалтийскоморе,вкоятоТацит
локализира(немските)венеди2.ГеографскотоимеВенедия(коетосераз-
миваветнонима„словани“,„славяни“)днесможедабъдеоткритовназ-
ваниетона венедите3вЛаузиц (Лужица)ипривиндите впровинцията
Щайермарк4,вКрайна5ивКаринтия6,въпрекичеславянитенепознаватв
езикаситезиназвания–венеди(венети)ивинди.Товаважиизадругото
чуждоназвание–анти,коетосеприписваотПрокопийнаизточнитеславя-
ни,населявалибреговетенаЧерноморе,тозиетнонимобачеизчезваоще
презVІІвек.Антитеиславинитенай-вероятносаговорилинаединисъщ
език,койтоПрокопийнеправомернонарича„барбарски“(варварски):φωνη
άτεχνωςβαρβαρος.Тезидветолковаблизкиплеменаобаче,отличнопознати
наПрокопийидругитегърци,действителносаговорeлинавреметоедин
общезик, коетонеможеда се твърди запо-отдалеченитеплемена като
говорещитеналехитскитеезиципопоречиетонаВисла7илиговорещите
чешкипопоречиетонаВълтава(Молдау)вБохемия,коитозаематописа-
нитетериториипрезпериода550–600г.

СЛАВЯНСКИДИАЛеКТИ8

Стечениенавреметоиврезултатнавсепо-голяматаотдалеченост,на
пътнотранспортнитеусловияинасъседствотосдругинароди,прикоетоне
салипсвалииповодикактозазаеманеначуждалексика,такаизасъздава-
ненаобразциналатински,гръцкиинемскилексикалниелементи,славян-
скитедиалекти,разликитемеждукоитовначалотосабилисъвсемнезначи-

1Новиодунум–градвРумъния,днесИсакча.–Б.пр.
2През средните векове немците наричат венеди всички свои съседни славянски народи
освенчехииполяци.–Б.пр.
3Венеди–лужишкисърбинатериториятанаГермания–околоградоветеДрездениКотбус;
зорби,лужичани.–Б.пр.
4Щайермарк–областвднешнаАвстрия.–Б.ред.
5Крайна–историческапровинциявСловениявсъставанаАвстро-Унгарскатаимперия.–
Б.пр.
6Каринтия–федералнапровинциявднешнаАвстрия.–Б.ред.
7Лехитскатагрупаобхващазападнославянскиезицикатополския,полабския,кашубския,
словинскияипомеранския–Б.пр.
8Внастоящияматериалавторътизползватерминаезик,когатоимапредвидобщияунивер-
сален праезик, езика първоизточник. Производните славянски етноезици той по-често
назовавадиалектиилинаречия(mundarten),катонаопределениместагинаричаезици–
най-вероятносогледнастилистикатанатекста.Предложениятпреводследваавторовите
формулировки.–Б.пр.
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телни,сазапочналидаседиференциратвсеповечеиповече.Нодориив
по-древните времена биха могли да се обособят два основни диалекта,
характернизаславянскитеплемена,коитоевъзможнодасехарактеризират
последнитеотличителнибелези9:

ГрупаА ГрупаБ
1.raz:razum roz:rozum
2.iz:izdatietc. wy:wydatietc.
3.l:zemlja zemia,země
postawlen postawen
4.salo
 prawilo

(d)sadlo
prawidlo

5.noč,moč,peč noc,moc,pec
6.zwjezda gwiazda,hwĕzda
7.ptica pták
[8.desnica] [prawica,prawice]

Акотрябваданаправимнякаквогенералноразграничениемеждуруси-
те,сърбите,хърватите,виндитевЩайермарк,КрайнаиКаринтия,впо-
широк аспект имежду словаците, бохемците10 иморавците, венeдите в
Лужицаиполяците,безколебаниеможедаразпределимвсякоотспомена-
тите славянски племена към една от посочените по-горе групи, и по-
конкретно:към1.–русите,2.–сърбите,славоните,босненците,далматите
ибългарите,3.–хърватите,4.–поляците.Тазикласификациясеотнасяне
самозаезицитенавсичкиспоменатиетноси,нокъмнеятрябвадабъдат
причисленииграматикатанастарославянскиячерковенезик(групаА),и
общиятсловашкидиалект(групаБ).Черковниятдиалектнавсичкиславя-
ни,съблюдаващигръцкатаобредност,неенищодругоосвенединстаро-
сръбски говор, обогатен на един по-късен етап с русизми. Словашкият
език,кактоустановяваБернолак11,сизключениенаняколкоособеностие
всъщност старобохемският език, така кактомалоруският12 е вариант на
руския, езикът на виндите13 в Айзенбургския комитат14 – на виндите в
Крайна, асъщоикактосилезийският (воднополският)езиквкняжество
ТешеникашубскиятвПомерания15саразновидностинаполскияезик.От
изложенотолесноможедазаключимкоискоинародисасеразбиралинай-
добре–товасаименнотези,коитопоотношениенапроизходаиматопре-
деленародственост.НажителитевКрайнащеемногопо-леснодаразби-
ратезиковородственитехървати,отколкоторуснаците,нопъкрускиятще

9ЙозефДобровскинеебилнаясносбългарскияетническипроизходнаКирило-Методие-
виякнижовенезик.–Б.ред.
10Бохемци–староназваниеначехитевобласттаБохемия.–Б.ред.
11АнтонБернолак(AntonBernolák,1762–1813)–словашкиримокатолическисвещеники
езиковед,койтопръвкодифицирасловашкиякнижовенезик.–Б.ред.
12Малоруски–украински.–Б.пр.
13Винди(венди/венети)–славянскоплеме.–Б.ред.
14Комитат–наименованиенаадминистративнатериториалнаединица,използвановраз-
личнидържавипрезразличниепохи,включителновБългарияпрезІХвек.–Б.пр.
15Померания–област,разположенапоюжнотокрайбрежиенаБалтийскомореинаселява-
наотгерманци,поляциикашуби.–Б.ред.
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имепо-близък,отколкотобохемският(чешкият).Наруснакащемуепо-
леснодаразбирасърбинаилисловенеца,отколкотополяка–въпрекипо-
голяматаблизоствтериториалноотношение.Сърбитеихърватитесераз-
делятощепрезVІІвек(около630г.)отславяните,коитооставатвпредели-
тенаЧервенаРусия16икоитодостакъснополучаватетнонимаруснаци,но
въпрекитовадългоотделянеотблизо1200годинитесапо-близкипопро-
изходдоруснаците,защотоидватаетносасеотнасяткъмгрупаА,откол-
котолехитското17,т.е.полскотонаселение,коетонепринадлежикъмтази
групавчистоезиковоотношение.Потазилогикаюжнитесърбинямакак
даиматобщпроизходсъссърбитевЛужица,независимоотобщияетно-
ним, тъй като последните са по-близкородствени с лехитските етноси.
ЕтнонимътSerb(сърбин)битрябвалодапредставлявасъкратенаформаот
географскотоимеСарматия18.Тозиетнонимсееразпространилвърхумно-
жестворазличниплеменаповремето,когатославянитесезаселватвСар-
матия.Етозащонямакакчехитедасабиликолониянахърватите,както
погрешносееструвалонапевецаотБохемияДалимил19,нитопъкхървати-
тедасапроизлезлиотбохемците,тъйкатохърватскиятезикпринадлежи
къмтаблицаА,абохемският(чешкият)–къмтаблицаБ.През1457г.Енеас
Силвиус20пише,чебохемцитеидалматитеговорятнаединисъщиезик
(sermogentietDalmatisvnus),потозиначинтойнисъобщава,чебохемски-
ятезикевсъщностславянскидиалект,кактоидалматският(хърватският,
илирийският).

БОХеМСКИЯТеЗИК
Територията,накоятотрайносезаселваславянскотоплемечехи,много

предитованосииметоБохемия(Bojenheim),произлизащоотетнонимана
най-старитеѝобитателибои21.Топонимътсепрехвърляивърхуноводош-
лите,катоставатехенетноним.Славяноговорещитебохемциобачесамисе
наричатчехи,ед.ч.–чех,астраната,коятотеизграждатнад1200години,
–Чехия,Чешказемя.Тесапревърналиразговорниясиезиквкнижовен
предивсичкиостаналиславяниотгрупаБ.ОтХІІІвекдооткриванетона

16ЧервенаРусия–Украйна.–Б.пр.
17Лехитскитеезицисаподгрупаназападнославянскитеезици;говорилисасенатерито-
риятанаднешнаПолшаиИзточнаГермания.Нареченисатакапоиметонамитичнияосно-
вателнаПолша–Лех.Къмтяхсеотнасятполският,померанският,кашубският,полабският
идр.–Б.ред.
18Сарматия–названиенадревнаСкития,скоетозапочналадасенаричатяследзавладява-
нетонаСевернотоПричерномориеотсарматитепрезІІІ–ІІвекпр.н.е.;степнататеритория
наднешнаЮжнаРусияиУкрайнаотначалотонановатаераеозначаванакатоСарматия,
анекатоСкития.–Б.пр.
19Далимил–анонименписателотнач.наXIVв.;авторнаедноотнай-значителнитепроиз-
ведениянастаратачешкалитература–Далимиловахроника(Dalimilovakronika).Етопаса-
жаотГлаваІІ,койтовизираДобровски:

Vsrbskemjazykujestzeme,
jiezCharvatcijestjme.
Vtejzemibieselech,
jemuzjmebieseCech.–Б.ред.

20ЕнеасСилвиус(AeneasSilviusPiccolomini,1405–1464)–папаПийІІ;хуманист.–Б.ред.
21Бои–галскоплеме.–Б.пр.
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печатарствотопишатнаръказначителенбройкниги.Аизмеждувсички
славяни сапървите, които активноизползват създаденатаот тях самите
книжнина.Ощепрез1475годинаотпечатватНовиязавет,апрез1488г.–
цялатаБиблия,катооттозипериоднасамзапочваиздаванетонавсеповече
книгиснай-различносъдържание.Пелцъл22констатира,чеброятнаотпе-
чатанитекнигизапериода1500–1600г.е1312.От1620годинаполяците
взематпревеспоотношениенакнигоиздаването,аот1700годиналидерив
тазиобластсарусите.

Разликатанабохемския език спрямоостаналитедиалектиот групаБ
можедабъдепредставенанакраткоиобобщенавследнитеняколколекси-
калнипримера:1.nebe[небе],weyce[яйце],wčela[пчела],prwnj[първият],
plný[пълен],straka[сврака],střjbro[сребро],hlas[глас],hrom[гръм],hora
[планина]. Всички тези думи се изговарят в лехитските езици по друг
начин,напр.:jajceвместоweyce,głosвместоhlas,gromвместоhrom,góra
вместоhora,прикоитовенедитевГорнаЛужицанапримернесеотличават
визговораотбохемите,защотосъщоизговарятhвместоg.Междудругото
–бохемитепредпочитатпо-високитегласни:използватевместоо–nebe
вм.nebo;eвместоa–dusseвм.dussa,koněвм.konia,кактоиiвместоu–lid
вм.lud,koniвм.koniu.Самитесловацииотчастиморавците,въпрекиче
четатипишатнапо-изтънчениябохемскикнижовенезик,вречевитеси
практикидемонстриратмножестворазликиотнего.

 
Преводотнемски:БорянЯнев

22ФрантишекМартинПелцъл(FrantišekMartinPelcl,1734–1801)–историкифилолог;през
1793г.еизбранзапървияпрофесорпочешкиезиквновосъздаденатаКатедрапочешки
езикилитературакъмКарловияуниверситетвПрага;приятелисъмишленикнаДобров-
ски.–Б.пр.
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ЙОЗЕФ ЮНГМАН е виден чешки
будител, преводач, езиковед, литерату-
ренисторикикултурендеятел.Родене
през1773г.всемействотонабедензана-
ятчия.ГимназиязавършвавПрага,после
учифилософияиправо,следкоетостава
учителвгимназиятавЛитомержице,а
през1815г.–вСтароместкатагимна-
зиявПрага.Зануждитенаучебнияпро-
цесЮнгманиздаваучебникполитерату-
ра Словесност (Slovesnost), в който
включва текстове от Ян Хус чак до
съвременни чешкиобразци.Културните
стремежинасвоетопоколениеЮнгман
изразяваощевначалотонаХІХв.вдва
текста,публикуванипрез1806г.вЧешки
вестител (Hlasatel český) – Разговор
първиивторизачешкияезик(Rozmlou-
váníprvníadruhéočeskémjazyce).Авто-
рът се противопоставя на просвещен-

ския национализъм, койтодотогава е бил разбирантериториално, и изразява
възгледитесиотноснопонемчванетонасъвременнитечешкиучилищаиинсти-
туции.СъщокатоДобровскитойработивърхуречник,нотозипътобратен–
чешко-немски речник, съдържащнад 120 хиляди речникови единици.Целтана
тозиречникспореднеговияавторетойдасепревърневосновазапо-нататъш-
ния развой на чешката литература. СпоредЮнгман езикът е изключително
важнасъставначастнанародността,патриотизматойразглеждапо-скоро
отезиковагледнаточка.През1825г.издаваИсторияначешкаталитература,или
подробенпрегледначешкитетекстовескраткаисториянанарода,просветатаи
езика(Historieliteraturyčeskéanebsoustavnýpřehledspisůčeskýchskrátkouhistorií
národu,osvíceníajazyka),коятоставапопулярнавпоследствиесамокатоИсто-
рияначешкаталитература.Умирапрез1847г.вПрага.

Предлагаменанашитечитателиединзабавенивсъщотовреметвърдепоу-
чителентекст–«Разговорпърви»(«Rozmlouváníprvní»)отРазговоризачешкия
език(Rozmlouváníojazycečeském),публикуванивсп.„Хласателчески“(„Hlasatel
český“,1806,бълг.„Чешкивестител“).ПолзванотоизданиееBojoobrozenínáro-
da:výborzdílaJosefaJungmanna.Uspoř.aúvodníslovonapsalFelixVodička.Praha:
Kosek,1948.

Б.Б.
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РАЗГОВОРПЪРВИ
Велеславинецът1,чехътинемецът2

Велеславинецът:
Прощавай,Миносе3,некаразменяняколкодумисноводошлия.Струва

мисе,господине,чеговоритечешки?
Чехът:
Дубре,господине,азимал,когабилмомче,бавашкаитябилчехкиня.
Велеславинецът:
Похвалноирадостзамоетосърцее,когатовиждамкакипочуждите

земисеразпростирамоятмилезик.Вие,кактовиждам,стенемец,откъде,
моля,стеродом?
Чехът:
Не,не,господине,азчехивЧехияроден.
Велеславинецът:
Инимацелиясиживотстепрекараливчужбина,и,драгимой,нямахте

ливъзможностдадоучитесвоячешки?
Чехът:
Азнебилпресмойживотизвънчехскиграници.АзроденвПрага,в

ПрагаживяливПрагаумре.
Велеславинецът:
Забога!Какевъзможно:чех–пражанин–итолковаужаснодаговори

езикаси?
Чехът:
Мойезикговориаздубре.
Велеславинецът:
ПазиБоже!Полека!Илипък (данедаваГоспод!)предпочитатедруг

език.
Чехът:
Мойезикнемски.

1ДаниелАдамотВелеславин(DanielAdamzVeleslavína,1546–1599)–чешкиписателот
епохатанахуманизма.ЙозефДобровскиопределячешкияезикоттазиепохазаобразецна
изисканчешкиезик,езикнанай-високотониво,коетоедостигалнякогапрезсвояистори-
ческиразвой.Доривръщанетокъмнорматаотпредидвестагодини(граматикатанаДобров-
скиизлизазапървипътпрез1809г.,иповторно–през1819г.)дозначителнастепенобу-
славяднешнатапропастмеждукнижовниячешкиит.нар.obecnáčeština(чешкисубстан-
дарт).Юнгманвсепакпризнавакачестватаначешкияезикотепохатанахуманизма,но
същевременносмята,чеенеобходимодасесъздаватиновидуми.–Б.пр.
2Репликитеначехаинемецапредставляватпародиянаговорещитечешкиезикнемци.–Б.пр.
3Препраткакъмдревногръцкатамитология.МиносеполулегендаренцарнаостровКрит,
синнаЗевсиЕвропа.СъпругнаПасифеяибащанаАриадна,Девкалион,Федра,Главки
Андрогей.ПовикалДедалдапостроилабиринтазачудовищетополучовек-полубикМино-
тавър,роденотПасифеязасрамнацарскиядом.СпоредОдисеяследсмърттасистанал
съдниквподземнотоцарствозаедносЕакиРадамант.–Б.пр.



18 СЛАВЯНСКИДИАЛОЗИ,VII,10–11

Велеславинецът:
Разбирамкаква е работата–или сте синнанякойнемски занаятчия,

коготонашитепредцисаизгонилиотдомамунаПоржичи4,илинай-веро-
ятно сте някакъв новопристигнал немец в Чехия, а немците винаги са
ималитозинедостатък,чеобичатдасешляятизЧехия,нонеправятопит
понедасвикнатсчешкияезик,авероятноисчехималкостеобщували?
Чехът:
Казалнавас,чеазотПрага.НямалонякакфокафехаусвПрага,къдеаз

данебъдакатоудома;някакъфсалон,къдеазданеповедетанц;театър
илицърква,къдеазданесезабавлява.Азпушилдобъртютюн,добъриграе
билярд,пийвалиигралфехтовка,правилвсичко,коеправичовекоткулту-
ра,повечедориотнеединкавалер.
Велеславинецът:
ОткъдеетованевладеенегреховнонасобственияВиезик?
Чехът:
Азказалвас,чемойезикнемски,итоз,койимачестискъппалтона

свойгръб,занегосрамговоричехски.
Велеславинецът:
Спрете! Срамно е така да се говори чешки, езикът, на който цялото

кралствосеуправлява,накойтонадлъжинаширизцялотоотечествосе
проповядваислависловотоБожие,накойтосепрепредаваизкуството,а
сърцеточешкозадобродетелидоблестсепробужда!Долналъжае,човече,
чесичех!Немецътпрозираоточитетииотоблеклототи,признайси,чеси
шваба?
Чехът:
Шваба или чех, все тая. Но аз чех и към съдника Минос чехи

изпращам.
Велеславинецът:
О,ти,отроденпотомъкнасвоитепредци!Акосигулялпокафенетатас

немците,потезигнездачужбински,понесимогъл,аиетрябваловучили-
щепо-добреданаучишчешки,илидоринаучилищенесиходил?
Чехът:
Че аз тияречине говори, видявече господин,че азфилософ; знаеи

правоиазможепокажеполовинфунтшколскисвидетелствакатовсеки
другиновиучени.
Велеславинецът:
ОбачеотличниятканцлеротКолдин5,разбирасе,ненапоследномясто

иписател,ниманестечелитрудоветемупогражданскоправо?Тукименно
щяхтедаиматевъзможностданаучитедобърчешки.

4Поржичи – квартал в Прага; от Средновековието става средище на немските търговци и 
занаятчии в Прага. – Б. пр.
5ТукстававъпросзаПавелКристианотКолдин(PavеlKristiánzKoldína)–авторнасъчи-
ненияпогражданскоправоотепохатанаХуманизмакатонапр.Гражданскитеправана
чешкотокралство (Právaměstskákrálovstvíčeského,1579).–Б.пр.
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Чехът:
Азнеможелначешкичета,аитованетрябваломи.
Велеславинецът:
Каквочуватушитеми?Данеказвате,чесегавЧехиянякойможеда

изучицялатафилософияиправо,бездоридаможедачетеначешки?Не
съмиочаквал,ченямадасечетатсъчинениятанаонезидоблестнимъже,
чиитоимотииживототидохазаусъвършенстваненаезика?Несечетат
Конач6,Веленски7,Хайек8искъпиятзаменКоцин9,дорионзи,чиятослава
идоденднешеннеотшумява,добродетелниятКоменски10?Амикаквоще
кажешзаВелеславин,ха,кажими,четатлисетезинеща?
Чехът:
Скъпигосподин!?ТоватъмнаИндиязамене!Затуй,откаказжив,за

жалостнеслушалдори.Ноказвалими,чечехскикнижкисапразнипри-
казкиикал,докатонемскизаразликаотчехскисазлатоичехскинеможе
исравнявасеснемски.
Велеславинецът:
Клеветаетуй!Всичко,писанопомоевреме,неепразнословие,това

бяхасъчинения,пълнисбогобоязливостиизкуство,товабяхаскъпоценни
камънинадобродетелта,чрезкоитоистинскотоблагочестиеизградиотрад-
нотосияниенамоетовреме;бяхазрънцатаистинабезпляваотласкател-
ство,златотонаславнитенравибезизлишнолекомислие.Немцитепрочее
понашевремеусърдноработеха,нонееистинаилъжае,чевсвоякреслив
игрухтящезиксасътворилисъчинения,коитопревъзхождатнашиясладък
извученезиккатозлатонадкал!Ха!Кажи,иматливдействителностнем-
цитетолковамноговеличайшисъчинения?
Немецът:
Правоказвановодошлияти той, както виждам, е същинскиобразна

съвременнитечехи,коитонезнаятнищотаказле,какточешкиезик,ипро-
излезлиятоттвоеперопророческиизраз,ченякоганапражкимостчехще
бъденещорядкокатоеленсъсзлатнирога,сеотнасяизцялозатовавреме.
Неправспрямонемци;теможебъдезапримернавас.Имавечепочти60
години,откакнашихорасвойезик започналиоткритодакултивират,да
шлифоват,даизчистват,даизглаждаттакадълговече,чедаможесесравни
побогатствоисъвършеностсвсекиезикпосвета.Вскоровремезлатният
векнанемцищеразцъфти,авнеговияаромативашитехорасасевлюби-
ли,особеномногозарадитова,чесвоякалем,койтоможелидапревърнатв
цвят, самоволно от всички пъпки изпокъсали. Вече два века отхвърлят
всичко,що чешко е, изгаряли стари книги свои, нови не писали; нрав,
облекло,дориибащинияезиксвойпроменилиилипонесемъчатдапроме-

6МикулашКонач(MikulášKonáč,1480–1546)–чешкиписател,преводачотгръцки,латин-
ски,италианскиинемски,издател.–Б.пр.
7ОлдржихВеленски(OldřichVelenskýzMnichova,1495–1531)–чешкипреводачикнигоиз-
дател.–Б.пр.
8ВацлавХайек(VáclavHájek,?–1553)–чешкиписателихроникьор.–Б.пр.
9Ян Коцин (Jan Kocín, 1543–1610) – чешки хуманист, писател и преводач). – Б. пр.
10ЗаЯнАмосКоменскивижстр.256.– Б. ред.
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нят;съдейкипоречтаим,всекибиказал,чеотфранкиинемциесъставен
тознарод;знатнитеотфранки,проститеотнемци,притовавсички,аконе
надело,топонетъйискат.Навсичкоможедапоискатдагинаучиш,ноне
инаезиканатехнитепредци!
Велеславинецът:
Престани,заБога!Престани!Катоостърмечсасловататвои.
Немецът:
Виждавтебестарочеха,единоттези,коитозаезикасвойизаотечест-

воторискувалииимот,иживотасвой, скоетославятсечехи,коибили
страшнизащитницинаправата,боготворениотдругинароди,биликато
пламтящалампасредвихър.Изгасналитиялампи,товавъзхищениеоста-
налосамокатофразаивеченебилотолковасилновочитенахората,заспа-
ханавекистрашнитезащитницинаправата.Времето,Даниел,времето,то
всичкодаваиунищожава,принего градове, държави,народии светове
изгряватизападатпостоянно–такаеисиметочешко,алачехитемогат
устоятнасъдбата,скоро,скоро,предидагипокриятвечнитеруини.
Велеславинецът:
Ах,даноестрогзавассъдътБожи!Немеоставяйтедаумразавтори

пътитозипозорнапотомцитемидавгорчавасладостнитемимиговена
небето!Щеидатам,къдетонямадавиждамтакивалошилюде,ищесе
опитамсвернитечешкипатриотидаразговарямзатова,коетосеслучва,и
такауниниетосвоедаприглуша.
Немецът:
Несеизмъчвай,Даниеле,невсичкоеощеизгубено.Живетозинарод,

чийтоезиквсеощенеезагинал.Доденднешенощегоимаонзикалемна
вашителюде,който,макаролющен,макарвтрънитебезвъздухостанал,
изглежда,новипъпкищепусне,достатъчносилни,задасеотновонеговата
отминала младост обнови; само дано има добър градинар, който да се
грижи, който в градина своя да отделя нужна грижа за всяко дръвче11. 
Изправясенакрака,думам,благородноточешкосемейство,добритесино-
венародината,чувстващикъмтазисвоямайкалюбовендълг.Атам,къде-
товиевъввашитеусилиястесеуморили,другищесезаловятздравоза
чешкотоизкуствоиизтръгнат(бъдетеединни!)славнатасинякогародина
отголитефразииприсмеханаоколнитенародисамоако(аиможемлисе
съмнява?)тозидобърбащананародитеФрантишек12поисканенамилиони
вернинаклониухокъмтях;икактоКарелиРудолф13наполовинасабили,
некатойизцялодабъдебащанасвоитеславяни!

Преводотчешки:БориславБорисов

11За представянето на чешкия език и литература като градина, за която трябва да се пола-
гат грижи, срв. В. Мацура: Macura, Vladimír. «Synkretismus». // Znamení zrodu, 1995, s. 
27–30. – Б. пр.
12 Франц-Йосиф ІІ въвежда важни реформи, които стимулират културното развитие на
поробенитеотХабсбургскатамонархиянароди.–Б.ред.
13СтававъпросзаКарелІV(1316–1378)иРудолфІІ(1552–1612),причиетоцаруванечеш-
катакултураилитературасавразцвет.–Б.ред.



ЧЕТИРИТЕПЪРВОНАЧАЛАВПОЕТИКАТАНАОТОКАР
БРЖЕЗИНА1

КрасимираМаринова
Пловдивскиуниверситет„ПаисийХилендарски“

РаботапосвященатворчествуОтокараБржезины–самогозначимогопоэта
чешского символизма девяностых годовХІХ-ого в. Внимание сосредоточено на
философско-эстетической концепции Отокара Бржезины и на его лирическом
складеума,направленномнаметафизическуюпроблематикудуховногоуниверсу-
ма.ОтокарБржезинанеинтересуетсяежедневнымипроблемамижизни,акон-
центрируетсвоетворческоевниманиенаэкзистенциальныхпроблемахСотворе-
ниямираисуществования,напрепятствияхпереддушойнапутикАбсолюту.
Припомощисвоеготворчествапоэтпытаетсявыявитьпервичныестихиисози-
данияидойтидоизначалия.

ThefollowingarticleisdedicatedtotheworkofOtokarBřezina–themostsignifi-
cantpoetoftheCzechsymbolisminthe1890s.Itfocusesonpoet’sphilosophicaland
estheticapproachandhislyricalorientationtowardsthemetaphysicalproblematicsof
theinneruniverse.OtokarBřezinaisnotinterestedineveryday-lifeproblems.Hecon-
centrateshiscreativeattentionontheexistentialproblemsofCreation,theexistenceand
theobstaclesthatthesoulencountersonitswaytotheAbsolute.Throughhisliterary
work thepoet tries to identify theprimal forcesofcreationandreach theprimordial
stage.

Философско-лирическата нагласа на Отокар Бржезина (1868–1929) –
най-значимияпоетначешкиясимволизъмот90-тегодининаХІХв.,еори-
ентиранакъмметафизичнатапроблематиканадуховнияуниверсум.Твор-
чествотомуеинспирираноотдълбоката,непоносима,смъртнасамотана
индивида,койтов„краянавека“ненамиравъзможностдаизживееживота
сивщастиеилюбов.Затоваи90-тегодининаXIXв.сагледаникатототал-
накризанадуховнитеценности.Ощепърватастихосбирка–Тайнствени
далнини(Tajemnédálky,1895),задавапосокатанафилософско-естетически-
те търсенияна автора.ОтокарБржезинаостава встраниот ежедневните
проблеминабитието,насочвайкитворческотосивниманиекъмекзистен-
циалнитепроблемизаСътворението,съществуванетоипрепятствиятана
душатапопътяѝ къмАбсолюта.

ТворчествотонаОтокарБржезинаеимпулсираноотстраданието,което
не позволява на личността да изживееживота си вщастие, да изпълни
житейскитесипланове.Въввръзкастовасепоявяваобразътнасмъртта,

1ПредложенатастатияеоткъсотмагистърскатадисертацияПоетикатанаОтокарБрже-
зинаиизмерениятанаАбсолюта,защитенасотличиепрезоктомври2010г.(наученръко-
водител:доц.д-рЖоржетаЧолакова).

ДеБЮТИ
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койтопоказванезначителносттаначовешкияживотвсравнениесмащаби-
те на вселената.Но смъртта в поезията на Бржезина не е мислена като
истинскасмърт,катокрай,анапротив–катоначалонадруг,по-висш,духо-
венживот.Авторътимасъзнаниезаедин„другсвят“,заеднадругавселена,
мисленикатопо-висшесъществуванеоттованаземята.Затоваимъчител-
ната,жестокастрананаземнотобитиеевидянакатонеизмененстадийот
съзряването,отпътякъмдуховниякосмос.

Единственотоизкуплениенавсемирнатаболкаевяратавсъзидателната
силанадуха.ВтовасесъстоииидеалистическиятоптимизъмнаОтокар
Бржезина:имасъзнание,отеднастрана,занепреодолимотокатастрофично
противоречиемеждудухиматерия,аотдруга,запризваниетонапоетада
стигнечрезсвоятаинтуицияипроникновениедотайнитенаАбсолютаи
изконнатакрасотаисиланаДуха.

Душата,тръгналапосвояпъткъмАбсолюта,копнеенесамозадопира
доНай-висшия,ноизапознаниенасъщносттананещата.Вопитасида
съзреистинатазасътворението,даседокоснедоизначалнатасъщностна
духовниясвятОтокарБржезинасякашвзривявасигурното,видимото,мате-
риалното.Именновъввръзкастовапоетическатамисълнаавтораенасоче-
накъмизвежданенапървичнитестихиинасъзиданието.

Визиятазаизначалнатасъщностнадуховниясвятимпулсирапоетиче-
скатамисълнаОтокарБржезинавпосокакъмизвежданенапървичните
стихиинасъзиданието,средкоитодоминиращапозициязаемасимволиката
наогъня.Заразбираненанеговатапоетиканинасочваследнатамисълна
ГастонБашлар:„Акобавнитепроменисеобясняватчрезживота,тобързи-
тесеобясняватчрезогъня.Огънятесвръхживот.Тойеедновременнонещо
многоличноивсеобщо,коетоживееивсърцатани,ивнебесата.Надигасе
отсамитедълбининаматериятаинисепредлагакатолюбовта.Илипък
потъвадълбоковъввеществото,криесеисеспотайва,сдържанкатоомра-
зата и отмъщението. Единствено той от природните явления може така
определенодабъдеоцененподватапротивоположниначина–доброизло.
ТойблестивРая,горивАда.Тойемектопликиизтезание,домашнатопли-
наиапокалипсис“(Башлар1988:263).

ЗаБржезинаогънятепредивсичкосимволнаАбсолютаинавръзкатана
Творецасбожественотоначало.Илюстрациянатазипринципнаконцепту-
алнапозициянизадаваследниятстих,вкойтонепреходносттанаАбсолюта
е видимо свързана с духовнатапринадлежностна творецакъмогъняна
сътворението:

Uzdrojůnaftytvé,ježzapálenychvějí
sedechemstaletíasvítívěčnýmzořím

Крайпетроленитетвоикладенци,коитопламтящитрептят
сдъханастолетиятаисветятсвечнозарево2

(«Балътнавечноторазсъмване»3,«Plesvěčnýchsvítání»;
Разсъмваненазапад,Svítánínazápadě)

2Преводътнацитиранитестихотворенияенаавтораиимазацелдасепридържамаксимал-
ноблизкодооригинала.
3Зазаглавиеприемаменачалотонапървиястих.
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Неугасващата сила на абсолютния дух е почувствана като огън, като
пламъци,чиятосъдбовностлирическиятгеройдоброволноприема,зада
изгористяхитакаритуалнодасеслеесНай-висшия:

všakplnoučíšijejíjsem
převrh’nasebeavplamenechteďhořím

нопълнатачаша
върхусебесиизляхивпламъцисегагоря

(«Балътнавечноторазсъмване»,Разсъмваненазапад)

Лирическиятгеройосъзнаватовакатопредопределеност,разбира,чев
това,даносиискраотогънянасътворениетовдушатаси,секриешансът
даседокоснедоабсолютнатаистина.Съзналпреходносттаначовешкия
свят,тойеобреченнасамота:

Méjarobylosmutnou,elegickoupísní,
jižtichlýmtremolemmiživotzahrálflétnou,
dnymýchradostí,jakovtrávytrs,jenžtísní
sepřizdích,vedlažbě,kdyžkapkyrosyslétnou

Пролеттамибешетъжна,елегичнапесен,
коятосъсстихналотремоложивотътнафлейтамиизсвири
аднитенамоитерадостикатосноптрева,притиснат
къмстената,впаважа,когатокапкитеросападат

(«О,силаотекстазисънища»,«Ò,síloextasíasnů»;
Тайнственидалнини,Tajemnédálky)

„Искрящият поглед на деня“ като символ на надеждата, нащастието
проблясваединственов„дивотожеланиенанеродения“(«Утриннамолит-
ва»,Разсъмванена запад), тъйкато красивотои възвишенотов реалния
животсеоказвасамоплоднасубективноимагинативнатанагласанапоета.
Аименнотя–душатанапоета,еединственоспособнанадоловипослания-
танаАбсолюта,коитосапосланиянасветлината,ноинаизпепеляващия
огън.ОгънятвпоезиятанаБржезинасеявяванесамосимволнасъзидани-
ето,ноинатоталнатаразруха.

Но смъртта е мислена като сливане, като най-близък допир с
„Най-висшия“:

Ažvečersenakloníkzemiazakřiknutévůněsevrátí,
ijápůjdu,pracovníkosamělý,kpříbytkůmkouřestoupajícího

Когатовечертасесведекъмземятаисвенливитеароматисезавърнат,
иазщеотида,тружениксамотен,къмобиталищетонаиздигащияседим

(«Утриннамолитва»,Разсъмваненазапад)
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Втозимомент

Irozpustísemáslovajaksůlvžíravémdeštitvévláhy
akrystalovatibudouvsršeníjiskeravpraskotuneznámésíly

Щесеразтворятдумитемикатосолвразяждащиядъжднатвоятавлага
ищекристализиратвпукотанаискриивпращенетонанепознатасила

«Утриннамолитва»,Разсъмваненазапад),

образитещепламнат,„изобилстващиотслава“.Сякашвсичкосевзривява;
взривяватсесимволитенатворчеството,наизкуството,задамогат„лъчи-
тенатяхнатаперспективадасеслеятвогнището“(„paprskyjejichper-
spektivsevohniskasletí“)(«Утриннамолитва»,Разсъмваненазапад).

Любовтаисмърттасеявяватпъткъмтрансценденталното.Втазивръзка
ГастонБашларвПоетиканапространствотоказва:„Любов,смъртиогън
–свързаниведномигновение.Саможертватанапреходното,изгарящотов
пламъците ни разкрива вечността. Да умреш напълно, без да оставиш
следа,егаранция,чепреминавашвотвъдното,безданакърнишцелостта
си.Дазагубишвсичко,задаспечелишвсичко“(Башлар1988:273).

Определени конотации на образа на огъня предизвикват асоциация с
мечтанието–онованежномечтаниенаосъзнатоблаженство.Впоезиятана
Бржезинаблаженството,успокоениетоевидяноединственовъввръзкатана
душата с абсолютниядух.Лирическият героймечтаеименно замига, в
койтощесеосъществитазивръзка,затоваисеподготвязанего:

jsemrozsvítillampyadováznatrhalkvítí
avůněmi,avůněmi,ježvplamenechšlehajíkrví,svésínějsemnadech’:
koberceprostřeljsem,nalévalvína,vnichžslunceminulásvítí

запалихлампатаисложихвъввазатацветя
исаромати,исаромати,коиторазбихавпламъцикръвта,своятастаяизпълних:
постлахкилима,наливахвино,вкоетонякогашнислънцасветят

(«Тинедойде»,«Tysnešla»;Разсъмваненазапад)

НотазисрещасИстинатанесереализиравдействителност:

růžeméchřadly,vínamáhořkla,rudlamásvětla,
asny,ježjsemtinaprotivyslal,sevrátilytesknyaněmy

розитемиповехнаха,винотомигорчеше,наляхасескръвсветлинитеми,
амечтите,коитотиизпратих,севърнахатъжниинеми

(П.там)

Затовасякашотдушатащесеизтръгнатдумите: „Тинедойде“ („Tys
nešla“).Мечтитеизгарятвогъня–всъщияонзиогън,койтогиепородил,а
младосттапулсирасогненритъм,койтодава,ноиубивавсяканадежда.

Визиятазатрансцендентапредполагаучастиетонабиблейскиобразии
мотиви,коитообачеприБржезинаиматразнообразнивариантиисавраз-
лично съотношение с библейския си смисъл.Най-плътнодобиблейския
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смисълеинтерпретиранмотивътзасветлинатакатонеотделимасъщност
наогъня.„Светлинатаевидимотопроявлениенабезформениясвят,което
съпровождавсякабожественапроява[…]–факт,койтоБитиеизразявас
думитеДабъдесветлина, аевангелиетонаИоанпредставякатопредве-
стникнаСловото.Тозибожественпорядък,разделилсветлинатаотмрака,
коитоизначалносасмесени, епроявлениенатворческатасила, скритав
мраканапървичнатанепознаваемост“(Беноа2000:59).

БиблейскиятмотивзаразделянетонасветлинатаотмракаприОтокар
Бржезинасепоявявавследнитестихове:

Tisíciletíčekalijsmevetmětajemstvítvého
ukolébanílahodouvěčnéhorythmuvdřímotunenarozených:
jakstalose,žesvětlotétozeměvnikloažvhloubkuodvěkénoci
aotevřelonámočiproslzyaslunce?

Хилядолетиячакахмевтъмнинатанатвоятатайна,
успокоениотсладосттанавечнияритъмвунесананеродените:
какстанатака,чесветлинатанатазиземяпроникначаквдълбините
наизвечнатанощ
иотвориочитенизасълзитеислънцето?

(«Съссмърттаговорятспящите…»,«Sesmrtíhovoříspící…»;
Строителинахрама,Staviteléchrámu)

Пепелтасъщоесвоеобразнахипостазанаогъня.Посипванетоначовеш-
ките глави с пепел вБиблията е ритуаленжест на дълбоко страданиеи
покаяние(Езекиил27:30).ПриБржезинаобачеточнотозибиблейскимотив
еинтерпретиранвдухананицшеанскатафилософиязасвръхчовека,който
сечувстваравностоеннаБога („Богумря,даживеечовекът!“)ипоради
тованеприемасамосъжалението.ЗалирическиягеройнаБржезинапосип-
ванетонаглавитеспепелепо-скороизразнаБожиягнявсрещусмирените
души–тези,коитоняматсилатаидостойнствотодапоематотговорността
насвояжребий.Етотакъвеосновниятсмисълнаединотнай-сложноорга-
низиранитеиметафоричноразклонениобразинаБржезина:

Oblakysdrápyohnivýmivyhnalzvod(schoulenévmořízářícíhnízda),
vpadldostádaopilýchvůníahlasjejichzakřiklhněvembíléhožáru,
vevarusvětelrozkypělbarvy,žhavéjenastříkalvduše,
apalčivýmpopelemokamžikůposypalhlavylitujících

Облацисогнениноктитойпрогониотводата(сгушенивморетосияйнигнезда),
нахлувтълпиопияняващиароматиитехниятгласзакрещясгневанабялпламък,
впянатаотсветлининаправидакипнатцветовете,горещогивпръскавдушата
исизгарящатапепелнамиговетепосипаглавитенакаещитесе

(«Утриннамолитва»,Разсъмваненазапад)

Другбиблейскиобраз,свързансогъня,койтосепоявявавпоезиятана
Бржезина,етозинапророкаичудотворецаИлияотСтариязавет.Тозибиб-
лейскисюжетБржезинаобаченеразгръщавепическиплан,асамоназова-
ваобразанаИлия,катометафоричногосвързвас„властнатасила,вдъхно-
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вениетоотпламък,огненатастихия,обляладушата“,коятосеизливавърху
него.ОчевидночрезтозибиблейскимотивБржезинаправианалогиямежду
богоизбранияИлияи твореца– защотовярва, ченай-висшатамисия е в
служба на олтара на Изкуството. Чрез стихотворението „О, сила на
екстазитеисънищата“(«О,силанаекстазитеисънищата»,«Ò,síloextasía
snů»;Тайнственидалнини,Tajemnédálky), вкоетосесрещабиблейският
образнаИлия,сеформулирадраматанатвореца,натърсещатаИстината
личност.

Изгарящият,изпепеляващ,наказващиунищожаващогънсеасоциираи
сдругбиблейскиобраз,койтосесрещавпоезиятанаОтокарБржезина,а
именно този на горящата Геена – другото име на Ада, на пъкъла, на
преизподнята:

VplamennouGehennusedívalynašeočiaosleplyžárem:
zrcadlavrženávkypícívýheňarozteklánaskelnéslzy.
Příšernýsmíchjsmeslyšelizetmyasluchnášzkameněl:
jakovevápennéulitěvšechnostejněvněmšumí,
mořeúkladnévlnyirythmickýúderandělskýchkřídel.–

ОчитенигледахаогненатаГеенаиослепяхаотпламъка:
огледала,хвърленивкипящотоогнищеиразтеклисевстъкленисълзи.
Чувахмеужасяващиясмяхоттъмнинатаислухътнисевкамени:
кактовъвваровитараковинавсичкоеднаквошумивнея,
мореотпредумишленивълнииритмичниударинаангелскикриле.–

(«Съссмърттаговорятспящите…»,«Sesmrtíhovoříspící…»;
Строителинахрама)

Огъняткаторазрушителна,унищожаващастихияносисъссебесиапо-
калиптичнатакартиназасъдбатанасвета,зададенаотпоследнатакнигана
Библията(Откровение8:5,7,8,9).

НесамовконтекстанапоезиятанаОтокарБржезина,аизобщоогънят
неможедабъдеизолиранотостаналитепървичнистихиинасъзиданието,
неможедабъдеразглеждан самостоятелно.Тези стихии са комплексни,
взаимносвързаниивсвоятасъвкупностстоятвосноватананещата.Ако
огънятемъжкасила,тонеговатапротивоположнастихия–водата,носи
женскотоначало.

„Най-общобимоглодасекаже,чеводитесимволизираттоталносттаот
виртуалности;тесаfonsetorigo4,маткатазавсичкивъзможностизасъщест-
вуване“(Елиаде1995:219).Водитесавосноватанавсякакосмическапро-
ява, те символизират „примордиалната субстанция, от която се раждат
всичкиформиивкоятосевръщатотновочрезрегресияиликатаклизъм“
(пактам).Тесабиливначалотонасътворениетоисезавръщатследвсеки
историческииликосмическицикъл.ВодатаесъществувалапредиСътворе-
ниетонаЗемята: „тъмнинасеразстилашенадбездната,иДухБожийсе
носешенадводата“(Битие1:2).

4Fonsetorigo(лат.)–извориначало.–Б.пр.
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ВтворчествотонаОтокарБржезинаипостазитенаводата,иглавнооке-
анът, са мислени като първоначално, изначално, предцивилизационно
съществуване,катообразнаалегориянаВсемира,катопазителинапаметта
занещоотдавнаотминало,непознато,недостижимо:

Jenohlastvýchoceánůvníkvílí
ajejichzpěněnévlnysemšlehajítragickýmtichem
avýsměšnějiskřísezetmynáplavemjemnéhozlata,
smytéhozostrovůnesčetnýchvzdálenýchsvětů
nepřístupných.Amyzdezajatítvoji!
Самоекотътнатвоитеокеанивнеястене
итехнитеразпененивълнистрагичнатишинатуксеблъскат
инасмешливоискрятоттъмнинатаснаносанафинозлато,
измитоотостровитенанеизброимидалечнисветове
непристъпни.Иниетуксмепленницитвои!

(«Съссмърттаговорятспящите…»,«Sesmrtíhovoříspící…»;
Строителинахрама)

Отделенотвсемирнотобитие,човекътекато„разпененавълна“,която
носи„трагичнатишина“,катоеднапрашинка,обреченадаселута.Човеш-
киятживот е нищожен, поставен до мащабите на вселената, той е като
„изгубенбряг“средтозибезкрай:

Ztracenýmbřehemjezeměvmořinekonečností
anadnísestydlblankyt,baldachýnotevřenéjeskyněbasaltové,
kterávyvřelaohněm.
Изгубениятбрягеземявморетонабезкрайността
инаднеяизмръзналлазур,балдахинътнаотворенабазалтовапещера,
коятоизригваогън.

(«Съссмърттаговорятспящите…»,
Строителинахрама)

Обреченосттаначовекавземнотобитиееясноосъзната,водидоотчая-
ние, до опит за бягство, до стремеж към промяна. На човека е дадено
непрестаннодасенадява,дажадува,дасестремикъмузнаванетонапоне
еднамалкачастотвеликиязамисълнаНай-висшия,койтообачеезаглушен
отхаосанаденя:

Sniliorozkošíchnejistotyahry,rozčilenítržišť,
ozmatkutisícejazyků,pokřikemplnícíchdušijakpřístaviště,
kamzevšechmořísevracejíloděakdeorgiebázní,
nadějí,krveahříchupřehlušujíhukotmoří
apozdravnoustřelbuaorchestrypřijíždějících.
Сънувахаблаженствотонанесигурносттаинаиграта,суматохатана
тържищата,
хаосаотхилядиезици,свикизпълващидушатакатопристанище,
къдетокорабитесевръщатотвсичкиморетаикъдетооргиитена
страховете,
нанадеждата,накръвтаинагрехазаглушаватшуманаморетата
иприветственатастрелбаиоркестритенапристигащите.

(«Строителинахрама»,Строителинахрама) 
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Хората,недостигналидопознаниезасъщносттананещата,савприста-
нището,аневморетонаживота,тепропускатсамияживот.Самовмигове-
те,съдбоноснипосвоятасъщност,прекъсващимонотоннияритъмнаживо-
та, човек получава знание за частица от вековната история, за едно по-
висшенивонасъществуване,многопо-значимоотземнотобитие.

За Отокар Бржезина водата е символ на изконното, тя е тази, която
отвежда,връщакъмзачеванетонасвета:

Bratrskézachvění,ježletívšemidušemi,
početísvěta,jenžsevhloubcevěkůtvoří,
akněmužjaraminuláskořistísvojíodplula
průplavyžhoucíchzápadů,přesčernévlnymoří

Братскияттрепет,койтолетисвсичкидуши,
зачеванетонасвета,коетосесътворявавдълбинитенавремето
икъмкоетоотминалитепролетистрофеитесвоиотплуват
поканалитенанажеженитезалези,презчернитевълнинаморетата

(«Когатонебетовашитепрозорциозари…»,«Kdyžnebevašeokna
ozáří…»;Строителинахрама)

Водата енатоварена спречистваща, обновяваща, благославящафунк-
ция.ВнеяевъплътентворческиятдухнаНай-висшия,благосклоненкъм
душите, търсещисмирениеилюбов.Въввръзка с товаводатаучаствав
религиозния ритуал на поръсване със светена вода. В Библията пише:
„Измиймеище станапо-бялот сняг“ (Псалми51: 7), „Щевипоръся с
чиставодаивиещесеочистите“(Езекиил36:25).ВпоезиятанаОтокар
Бржезинатозибиблейскимотивсесрещавследнитестихове:

JakopřiAsperges5tajemnémpostupníchsvětůpřednámijdeš,
gestem,ježduhovébránynadvěkyklene,všeposvěcuješ:
geniasmute,ženkrásu,veselostdětí,rozkošezahoření,
jemnýsenkvětůizvířatoddané,nereptajícípokoření

Кактопритайнствотонапоръсванесвода
постъпалатанасветоветевървишпреднас,
сжест,койтоиздигасводнадвреметонадуховнитепорти,
всичкоблагославяш:
гениянаскръбта,прелесттанажените,радосттанадецата,
насладатадагориш,
нежниясъннацветятаинаживотнитесмирени,
нероптаещисрещупокорността

(«Местатанахармониятаисмирението»,«Místaharmonieasmíření»;
Ръце,Ruce) 

ВсвоятакнигаТрактатпоисториянарелигиитеМирчаЕлиадепише:
„[…] във водата всичко се „разтваря“, всяка „форма“ е дезинтегрирана,

5Aspergesсенаричаритуалътнапоръсванесъссветенавода.Иметоидваотпърватадумав
9-иястихнаПсалм51(50)влатинскатаБиблия.Българскиятпреводнатозистихесъответ-
но:“Поръсимесисопищебъдачист;умиймеищебъдапо-бялотсняг.“–Б.пр.
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всяка„история“епремахната;нищоотонова,коетоесъществувалопреди,
не продължава да съществува след потапяне във водата, никой профил,
никой„знак“,никое„събитие“.[…]защотовсичко,коетоепотопеновтях,
„умира“инадигайкисеот водите, топриличанадетебез греховеибез
„история“,способнодаполучиновооткровениеиданачененов„собствен“
живот“(Елиаде1995,226).

Въввръзкастоваводатасеасоциирасрелигиознияритуалнакръщени-
ето,мисленокатосвоеобразнасмърт,водещакъмдуховнообновление.И
аковчовешкипланпотапянетоееквивалентнонасмъртта,товкосмически
план–накатастрофата,напотопа,„койтопериодичноразтварясветавпри-
мордиалнияокеан“ (Елиаде1995:226).Тозипотопесвързансидеятаза
поглъщаненачовечествотоотводатаиустановяванетонановаепохасново
човечество,очистеноотгреховете(Битие7:4,23).

Водата,кактоидругитестихиинасъзиданието,енатоваренасбивалент-
низначения:тядаряваживот,пречистваиобновява,ноиунищожававсич-
ко,наказва.

Иаководатаеположиланачалотонасътворението,товъздухъте„ема-
нациянаБожествениядух(руах),койтовБитиесеносинадизначалните
води,задагиотделиидасъздадесвета“(Беноа2000:62).Въздухъте„еле-
ментнамеждинниясвят,посредникмеждунебетоиземята,междуогъняи
водата.Тойесредата,вкоятосепроявявабожествениятдух,идентиченсъс
Словото,бликналоотустатанаЯхвеведносдъхаотноздритему,предста-
вляващтворящатаиудържащаживотамощ“(Беноа2000:62).

ВпоетикатанаО.Бржезинавсичкиипостазинавъздухасасвързанис
представатазаабсолютниядухидушата.Единственочрездухасмърттана
материятаепреодолима:

Zvýslunítajemnéhožárdoméduše,
jakupomínkasvětladozrakůvyhaslých.
Дишавдушатамиотслънчеватастрананатайнственияплам,
катонапомнянезасветлинавочитеугаснали.

(«Движениетонанемитеуста»,«Pohybněmýchúst»;
Ветровеотполюсите,Větryodpólů)

Въздухътинеговитеипостазиразнасятнебеснитеаромати,защототойе
„средата,присъщанасветлината,наизвисяването,нааромата,нацвета,на
междупланетнитевибрации; той епътятна общуванетомеждунебетои
земята“(Шевалие2000:186).Разнасяйкинебеснитеаромати,въздухътсъз-
дава усещане за силатаимилосттанаНай-висшия. Затоваинадеждата,
водещадушатавпътя ѝ къмАбсолюта,сераждаотумиращатанадежда,
възстановявасе,възраждасе,неумира:

Paprsky,kteréjsemsamavysílala,odráželysedomnespalčivoutrýzní
aomdlívalajsemvdechnutímdechu,kterýjsemsamavydechovala.

Лъчите,коитосамаизпратих,сеотразихавменсизгарящострадание
иотмалявах,поемайкивъздух,койтосамаиздишвах.

(«Кралицатананадеждите»,«Královnanadějí»;
Ветровеотполюсите)
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Иаковъздухътеактивен,мъжкиелемент,символнаспиритуализация,
тоземятаеженският,символназемнотобитие.Тяносиусещанезакрат-
костта,замимолетността,заобърканосттаидраматаназемнияживот,за
повторяемосттанадвиженията,коитоземятаеобреченадаправи,„окована
от сугестията на вечното зрение“ („spoutaná suggescí věčného zraku“)
(«Песензаслънцето,земята,водитеитайнствотонаогъня»,«Píseňoslunci,
zemi,vodáchatajemstvíohně»;Ветровеотполюсите):

Země!Bloudícívěky!
……………………………..
Lodi,zakletávjedinémkruhuplavíšsevěky,
ahodiny,záhadnílodnícimlčenliví,
střežítvécizincenesčíslné,
zpalubytoužebnědodáleksedívající,
zrádnědumajícíoosvobození,
věkyavěky,vjedinémkruhuplavíšsevěky,
všakvlny,ježházíš,vtisícikruzíchsevlníažkbřehům
novéhočasu.

Земя!Блуждаещивекове!
……………………………..
Корабе,омагьосанвединственкръгдаплавашсвекове,
ичасовете,загадъчнимълчаливиморяци,
приютяваттвоитечуждоземцибезбройни,
отпалубатаскопнежгледатдалечината
сизменническатамисълзаосвобождение,
вековеивекове,вединственкръгдаплавашсвекове,
новълните,коитомяташ,вхилядикръговесевълнуватчакдобреговете
нановотовреме.

(«Песензаслънцето,земята,водитеитайнствотонаогъня»,
«Píseňoslunci,zemi,vodáchatajemstvíohně»;Ветровеотполюсите)

Четиритепървоначалаобаченикоганеучастватвизгражданетонапей-
зажни описания, а носят винаги метафизичен смисъл. Посредством тях
търсещатадушасесрещанесвидимиясвят,апостигамистичнообщуване
с Абсолюта. Именно затова надеждата е жива дори при сблъсъка с
материалното:

Aťomyjiočisvé,nemocnésoumrakem,
navýšitvýchhor,zjichžtemensevalí
pramenyšumícípísněminesmrtelnými!

Некаизмияочитеси,болниотздрача,
високовтвоитепланини,отчиитовърховесестелят
изворите,нашепващипеснибезсмъртни!

(«Владетели,коитосповелятанасветлината…»,
«Vládnoucí,jenžrozkazemsvětla…»;Ветровеотполюсите)

Единствениятначиндушатадаполучипознаниезавеликиятворчески
актнаНай-висшия,койтоевосноватанавсичко,еистинската„жажда“,
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вярата,вглъбенототърсене.ОтокарБржезинаимасъзнание,честрадащият,
търсещижадуващИстинатачовекнеможедастигнесамдонея.Тойтряб-
вадасеслеевтълпатаот„братя“,задаизвървятзаеднодългияитруденпът
къмпознанието,задаседокоснатдокрасотатанаживота,насвета,навсе-
лената,наАбсолюта:

Stabratřířeklo:Známetajemstvíjeho,
mrtvívněmvstávajízesna,živívněmzmírajísnem;
milenciřekli:Přílišnouzáříoslepízraky
ačasjakovůněneznámýchkvětůkaždéhousmrtívněm;
ati,kteřídovedlividětitisíciletí,
súsměvemptajíse:Zem?

Стотицибратяказаха:Познаваметайнствотонегово,
мъртвитевнегоставатотсъня,живитевнегозамиратвсън:
възлюбенитеказаха:Прекомернотосияниеослепяваочите
ивреметокатоароматнанезнайницветяубивавсекиговнего;
атези,коитосъумяхадавидятхилядолетията,
сусмивкасепитат:Земя?

(«Разпадасесветът…»,«Světrozkládáse…»;Строителинахрама)

Търсещитедушина„братята“иматвъзможносттадаседокоснатдоедна
„Земя“, различна от тази, на която човек е принуден да изживее своето
земнобитие.Товае„Земя“,къдетосъществуванетоенапо-високо,духовно
ниво.

ВтворчествотонаОтокарБржезинавръзкатамеждучетиритеелемента
на съзиданието, участващи в акта на Сътворението, е много ясна,
обозрима:

Snynašesespojilyvjedinésněníašumělytisícistromůjednohohvozdu,
kdyžtřesenímvětvípodávajísiposelstvíjednohovětruzneznámýchmoří.

Сънищатанисеобединихавединенсънихилядидърветашумяхаведна
гора,
когатоспотрепванетоклонитесипредаватпосланиятанаединвятърот
незнайнитеморета.

(«Братствотонавярващите»,«Bratrstvívěřících»;
Ветровеотполюсите)

Отдругастрана,стихиитеносятсъссебесиусещанетозамилосттана
Най-висшия,коятоможедабъдедоловенанавсякъдеивъввсичко:

Kdyžzajitra,snůmnožstvímzemdleni,jsmevyšlidozahrad,
zemcelou,jakodušisvou,jsmezřelivohnirozkvétat;
iptalijsmesevětrů,vodastromů,ptáků,včel:
kdodnešnínoci,tajemný,zahradounašíšel?
Hrálpísekvzlatozměněný,kdesvatéstopyležely,
šumělyvodyléčivé,jakrozvlněnéanděly,
dechkaždýsílužitíměljaknastažhoucíchdní,
avkaždémpohledubylúžasznovuzrození.
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Когатопрезутрото,изморениотмноготосънища,отидохмевградините,
цялатаземя,кактодушатасвоя,видяхмевогъндаразцъфва;
ипитахмеветровете,водитеидърветата,птиците,пчелите;
койпрезтазинощ,тайнствен,вградинатанашаеидвал?
Танцувашепясъкът,взлатопревърнат,къдетосветитестъпкистояха,
шумяхалечебнитеводи,сякашразвълнуваниотангели,
всекидъхимашесилазаживотзастотицижаркидни
ивъввсекипогледимашеизумлениеотвъзраждането.

(«Чистоутро»,«Čistéjitro»;Ръце) 

Именно усещането за силата и милостта на Най-висшия, идеята, че
душитенатърсещитеинадяващитесеиматвъзможностдаседокоснатдо
еднодругобитие,доеднодругонивонайерархичниявсемир,носисъссебе
сиутехавусловиятаназемнияживот.Втазиабстрактнавизиязадухасе
състоиметафизикатанавъзгледитенаОтокарБржезина,койтосестреми
чрезсвоетотворчестводадостигнеизначалието,извеждайкипървичните
стихиинасъзиданието.
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(1810–1836)

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-

НАУЧНИИЗСЛеДВАНИЯ

Художник:МаксШвабински

Художник:ЙозефУман
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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
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ПРИЗРАЦИТЕНАМАХА,ИЛИ
МНОГОЕЗИЧНОСТТАКАТОЛИТЕРАТУРЕНКАНОН1

ИщванВьорьош
Католическиуниверситет„ПетерПазман“вБудапеща

НаТиборЖилка

Статья ставит вопрос о многоязычии как явлении, характерном как одля
чешской литературыХІХ в.,так и дляМахи. Вопрос этот особо значим, если
иметьввидувозрожденческуюидеологиюсхарактернымидлянеенациональны-
мимифами.Метафорапривидениярассмотреназдесьневсвязисхудожествен-
ным миром Махи, в котором этот образ действительно встречается весьма
часто,акакзнакодраматическихвзаимоотношенияхМахиссовременнымему
контекстом,атакжеохарактереисудьбахчешскойлитературывтовремя.

Thepaperbringsupthequestionofmultilingualismasaphenomenontypicalofboth
theCzechliteratureofthe19thcenturyandMácha.Theproblembecomesparticularly
importantintheframeoftherevivalideologyanditstypicalnationalmyths.Themeta-
phoroftheghostisdiscussednotwithinMácha’simageryworldwhereitappearsvery
often,butasasignofbothhisdramaticrelationshipswiththesurroundingcontextand
thecharacterandfateoftheCzechliteratureofthattime.

Настоящите разсъждения са предназначени за онези, „които считат
понякогазасвойдългдаизпадатвсъмнения“(Дерида1997:13;фр.изд.
1996:172).Съмненията,незнанието,двузначносттасаизключителноважен
елементнапознанието,тедопълватсамоувереността,знанията,прибавят
секъмнегокактосолтакъмбрашното,задасеполучиистинскивкусно
тесто.Получаващотосепотозиначинпознание,акоседоверимнаприме-
рите,егоднозаконсумация.Истинсканаслада3. 

Дасиизбирамечитателите?О,съвсемне,можебипростодаадресираме
своетописаниекатоотворенописмо.Дасеобърнемкъмонези,коитосудо-
волствиебихапромениливнякаквастепенкоординатитенат.нар.литера-
турнонаучномислене,илинай-малкотобихаприбавилинови.Навярноще
нипримамижеланиетодаопитамееднамалкопо-широкаретроспективна
рефлексия.Средствотонапримамванеестественощебъденедруго,асамо-
тоудоволствиекатотакова,удоволствиедуховно,каквитоса,надявамесе,
писанетоипубликуването.

1 Статията е публикувана с известни съкращения в чешкото издание Mácha redivivus
(1810–2010).SborníkkedvoustémuvýročínarozeníKarlaHynkaMáchy.AlešHaman,Radim
Kopáč(eds.).Praha,Academia,2010,26–39.Преводначешки:ТомашВашут.–Б.ред.
2Страниците,посочениотфренскитеизданиянаДерида,санаредактора.–Б.ред.
3 „По-добре би било да приключим с всички тези сладостно скръбни, нелепи, трагични
истории,скоитообществатаиматнякакъвпроблемилиоткоитосасеотрекли“(Барт1996:
103).–Б.а.



38 СЛАВЯНСКИДИАЛОЗИ,VII,10–11

ОтначалотонаХІХвекживеемвпарадигматанаединезик.Нацията
живеевезика,кактомнозинатвърдят4,нотовавсъщностозначава–ведин-
единственезик.Въпросътобачеекактоваизобщоевъзможно.Нетвърдя,
чепредидасеиздигнепонятиетонационализъмпрезХІХвек,хората(или
понеповечетооттях)сабилиполиглоти,нообществото,структуратана
светаебиламногоезична.Илипъкможебипорадипо-слабатамобилност
скупчените еднододруго едноезичниостровчета да саизглеждаликато
многоезиченсвят?

Днесседвижимв едноезичнакултурноисторическапарадигма5: гово-
римзаисторияначешкаталитература,заисториянаунгарскаталитература
ит.н.Всъщностможемдаподдържаметезипонятиякатоработнихипотези,
носценатанаголеминеточности:принадлежилинаунгарскаталитература
пишещиятналатинскиАноним6илипъкЯнПаноний7,респ.къмчешката
напримерписанатаналатинскиезикКозмовахроника?Защодапринадле-
жинаунгарскатакултурадневникътнаСечени8,аначешката–творчество-
тонаФранцКафка?ПоезиятанаЯнКолар9чешкалитературалие,илие
словашка?Инакогопринадлежатписанитенаунгарскиезикстихотворе-
ниянаПаволОрсагХвездослав10?

Възможнолиенапонятиетонационалналитература,скоетосмесвик-
налипрезпоследните150–200години,дамуеминаловремето?Нонека
оставимвреметонамира11(можемсъссигурностдакажемсамонакаквои
накогомуеминаловремето).ВсмисъланаДеридаобачеможемпонедасе
усъмним, защото литературните процеси, проявявани в написаното на
един-единственезик,елементаризиранетонакоренитенаеднакултуране
гарантираефективноторазбиранезавсичкосътворено.

4 „Тясната връзка между народност и език, лаконично изразена в Юнгмановата мисъл
„Нашатанародностевезика“,извежданапреденпланпроблемазаезика“(Мацура1995:
61).–Б.а.
5„Природатаниедаласпособносттадаговоримразличниезици.Среднасимахора,които
годоказват. […]Ноне голиправятвинагисогледнаединабсолютенидиом?“ (Дерида
1997:113;пофр.изд.1996:126).–Б.а.
6Аноним (Anonymus илиMagisterP.) – авторнахроникатаДелатана унгарците (Gesta
Hungarorum,ок.1200).Имапредположение,четоваесъщиятГалАноним,койтоеавторна
най-старатаполскахроника,писанапооновавремеотновоналатински.–Б.ред.
7 Ян Паноний (Janus Pannonius, 1434–1472) – хърватски ренесансов писател, писал на
латински,дипломатиепископвПеч(днешнаУнгария).–Б.ред.
8ГрафБелаСечени(SzéchenyiBéla,1837–1908)–изследователгеограф,пропътувалЕвро-
па,СевернаАмерика,СевернаАфрикаиАзия.Своитепътнибележкипубликувананемски
език.СиненаграфИщванСечени–унгарскиполитикидипломат,основателнаУнгарската
националнабиблиотека,наУнгарскиянационаленмузей,участваактивновсъздаванетона
Унгарскатаакадемиянанауките,проектираиконструираВерижниямост(Lánchíd),свърз-
ващдватаградскирайонаБудаиПеща.–Б.ред.
9ЯнКолар(JánKollár,1793–1852)–поетиобщественикотсловашкипроизход,койтообаче
участваактивновконтекстакактонаСловашкото,такаинаЧешкотовъзраждане.Страстен
радетелнаидеята за славянска общност; авторна голяматапоемаДъщерятанаСлавия 
(Slávydcera,1824)–връхвпоезиятаначешкиякласицизъм.–Б.ред.
10ПаволОрсагХвездослав(PavolOrszághHviezdoslav,1849–1921)–виденсловашкиписа-
тел;първитесипоетичнитворбипишенаунгарскиинемски.–Б.ред.
11„Несъществуванастоящобитие[…]вточнияонтологиченсмисъл,нитопъкминало,а
сегашно-минало“(Хайдегер1989:612).–Б.а.
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Намнениесме,чееднаотнай-важнитеповелинаХХІвекеповторното
преосмисляненасобственатанипредставазакултурнопространство,което
нетрябвадаозначаваотричанеотпредишнитеценности,апо-скородопъл-
ванетоимснови.Естествено,осъзнавайкинашияевропеизъм,неможем
леснодасипредставимпарадигматанаедноезичността12.Многоевероят-
но,акоуспеемдапреодолеемнашияпровинциализъм,товадададеонзи
импулс,койтощетласнеЕвропавновапосока.Възможноетовадаознача-
ваиотклонениеотналоженатавсветовенмащабпосока,водещакъмпро-
винциализма13.И за да се подготвим за другостта на бъдещето, е добре
същотакапоновомудаосмислимведнъжвечеосмисленотоминало.

Появата,възприеманетоиосмислянетонатворчествотонаМахапоста-
вяпредчешкаталитературнаирецептивнаисторияеднаотнай-важните
задачи.Отначалопрофесионалнитеиаматьорскитевъзприемателиетряб-
валодавоюватсрещуосъдителнотоотношениеинеразбирането,следтова
сесъздавакултъткъмМахаиизследваниятазанегодостигаттаковаколи-
чество,чезаследващитепоколениятовабимоглодасепревърневпреко-
мернобреме.Разбирасе,главниятпроблемнесесвеждадотова,вкаква
степенсмеспособнидавникнемвнего.Зачешкаталитературнаисторияи
занейнатаавторефлексияМаховатапоезиязадавапарадигматичниявъпрос
заилипротивисамасепревръщавпарадигма.ЙозефЙедличкаобръща
внимание на факта, че процесът на „парадигматизация“ е чехизирал
пъстротатанатазипоезия,коятовсъщностизвираотразличниизточници:
„И отново единствено нашият патриотизъм ни е накарал да ситуираме
сюжетанаМайкрайДоксанскотоезеро14,макардасепрокрадвасъмнени-
ето […], че сцена на действието вМай е италианско езеро“ (Йедличка
1992:24).

ВсъщностМахаизпреварваразвитиетоначешкаталитератураименнос
това,чесеоткъсваотновосъздаденияпровинциализъм,независимочев
началотонаХІХвекименнотозипровинциализъмставаосновазаизграж-
даненачешкатанация.Неелипровинциализмъттвърдевисокацена,зада
пребъденацията?Струвалиситойдабъдеразменнамонетазасъществува-
нетонанацията?Иизобщонуженлие?Иакосредноевропейскитенациисе
затварятвезика,задасесъхранят,несалисеобреклипотозиначиннеиз-
бежноизавинагинапровинциализма?ТезивъпросиМиланКундерапоста-
вяпрез1967г.наконгресанаСъюзаначехословашкитеписателивъввстъ-
пителната сиреч къмдискусията (Кундера1968: 22–28)идаваотговор:
подобно самосъхранениеникога не е вечнои не е необратимо.Кундера

12ОщемислителитенаХІХвексаусетилиопасносттаотдоминациятанаединезик:„Тео-
рията заексклузивносттанаезикаозначава,чепридавамепрекаленоголямозначениена
вида,атоваеопасноинецелесъобразно.Койтопрекаленомногоизтъкванеговотозначение,
свеждавсичкодот.нар.националнакултура,ограничавасе,затварясе,недишасвободния
въздухнабезкрайномноготониваначовечеството,асезатварявтайнотобратствонасвои-
теземляци.[…]НекасиспомнимзаголемитемъженаРенесанса:тенесабилифранцузи,
италианци,немци“(Ренан1995:182).–Б.а.
13„Спряморегресивнитеутопиинасамоизолациятатрябватакадасеотнасяме,кактоспря-
мопривиднопредставящотосезапрогресивноотваряне“(Хабермас2006:82).–Б.а.
14Вчешкаталитературнанаукаеналоженомнението,чепървообразътнаприроднатакартина
вМайеместносттакрайселцетоДоксиинамиращатасевсъседствокрепостБездез.–Б.ред.
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търсипътища,коитоизвеждатвънотпровинциализма.Исъссвоятажитей-
скасъдбадаванатозивъпроседнозначенотговор.Когатопрез80-тегодини
започвадапишеесетатасинафренскиезикипо-късно,следБезсмъртие
(Nesmrtelnost,1990),вечепреставадапишеначешкидориироманитеси,
тойрешителнозаставанастранатанамултиидентичността,настранатана
многоезичнияевропеизъм.

ОчевиднонеможедасекажесъссигурностдалирешениетонаМахада
пишеотопределенмоментнататъксвоитестихотворенияначешкивместо
нанемскиезикеобратнотонарешениетонаКундера.Всъщносттезидве
решениясавзаимноизключващисесамоотгледнаточканачешкияезик,
ноивдватаслучаяписателитевлизатвотношениесняколкокултурнитра-
диции,катоукрепватсвоитепозиции,окопаватсевтях,изграждатсекато
творци или най-малкото разширяват хоризонтите, които правят тяхното
развитиевъзможно15.Ощеповече,чеидвамата,правейкитозисвойизбор,
всъщност избират свободата – езикова, художествена, духовна. Кундера
няманамерениедаизбягаотвъпросазачешкостта,койтотойивпроизве-
дениятаси,писанинафренски,поставядостаостро16.Чешкиятвъпроссам
посебе сине е единиченвъпрос, апълнашепавъпроси.Първият точно
поставенвъпроснеизбежнопораждаследващия.Иниеследваметозипът,
тъйкаточешкиятвъпросзаединунгарскибохемистнеизбежноозначава
поставянеинаунгарскиявъпрос,адватавъпросазаедносавечеивъпрос
европейски.

ИзборътнаМахаобаченеепростонякаквоотстъплениеотезиканапо-
голямата култура към езика на по-малката, тъй като немският език като
лингвафранкана региона тогава е бил все още второстепенен език, а в
известенсмисълможедасесхващасъщоикатоезикнапотисничеството17. 
Немският език по онова време вече е във възход и започва да измества
латинския18,атовадаватласъкзаразвитиетоначешкияезик.Тогаванем-
скиятезикнесеепроявявалкатоединотмноготоезици,аеправелстъпки
заустановяваненасобственатасиедноезичност,подкрепянпритоваиот
държавнавласт,вследствиенакоетовдългосрочнатаперспективанаЧеш-
кото национално възраждане латинският окончателно губи своите
позиции.

ПриМахавъпросътзаезиканеевъпроснасвободенизбор,асвободата
наизборавтогавашнитеусловиясепроявявапосредствомезикаисъвсем
непосредствоместетиката.Нямапо-голямасвободаоттази,писателятда

15„Махапишепоезияначешки,защотооткривавчешкияезиксилатадаизречетова,което
дотогаванееизричано,даназоветова,коетодотогаванееназовавано,даосветлитова,
коетодотогаваебилоскривано“(Косик1997:84).–Б.а.
16„Чехитесаобичалисвоятародинанезащотоеславна,азащотоенеизвестна;незащотое
голяма,аименнозащотоемалкаинейнотосъществуваненепрекъснатовисинакосъм.Тях-
нотородолюбиеееднобезкрайносъстраданиекъмтяхнатастрана“(Кундера2001:87).
17„Когатоезабранендостъпътдоезика,товаозначава,ченищонесезабранява–нитожест,
нитодействие.Ноименновтоваефундаменталнатазабрана,абсолютнатазабрана,забрана
наизказването,наговоренето“(Дерида1997:50;фр.изд.1996:58).–Б.а.
18„Това,челатинскиятотстъпвапреднемскияезиквнаучнаталитература,можедасепро-
следивсъчинениятанабудителите“(Якубец1934:136).–Б.а.
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можедасиизбереезика19.Тукнякойбимогълдакаже,четованаистинае
красива,нотвърдемалкасвобода,щомможемдаизбирамесамоотдвевъз-
можности.Да,нокачествотонаизборанесеповишаваоттова,чеможемда
избирамеотмаксималноголямбройвъзможности.Изборътдорииизмеж-
дуголямо,неизброимомножествовсъщностсесвеждадодваотговора:да
ине.„Замнозинасвободатаозначава,честроителятимаправодаразруши
сградата,коятосамеиздигнал,илипъкчерибатаможедаизскочиотводата
набрега.Този,койторазсъждавапотозиначин,виждавнеобходимостта
принуда, в реда– ограниченост.В такаваперспективаи самиятфактна
животаеоскърбителнофатален,равняващсенасъстояниенаплен,проти-
водействащнаиндивидуалнатапотребностотизбор.Еднаотхарактеристи-
китенаизбораобачее,четойнесеслучвавбезвъздушнопространство.Да
сеизбира,можесамомеждуалтернативи“(Плесу2000:27).Алтернативи-
те, които сепредлагатнанацията, естественоникогане саидентични с
алтернативитепредотделнаталичност,нозависимостивсепаксъществу-
вативърхутяхможедасеразсъждава.ВтозирегионнаЕвропапроцесът
можедабъдеописанпоследнияначин:„[…]припреобразуванетонаетно-
саилинаетническатагрупавнацияобикновеносеразличаватдваголеми
етапа.[…]Периодътнасобственатакултурнаавтономиявобщилиниисъв-
падасначалнатафазанамодернизациянастопанствотоиетясносвързанс
колизиятанаинтереситемеждуместнияелитичуждатавластилипъкс
конфликта между местните елити“ (Ромшич 2004: 13). Тези колективни
алтернативи и борбата на елитите обаче се намират извън кръгозора на
Маховияизбор,внай-добрияслучайтесазанегосамочастотфона.Него-
вият избор е културени има отношение къммного други избори.Маха
избирачешкияезикипотозиначинсвободата,азаедносъссвободатаизби-
раиевропейскиякултуренхоризонт,койтоименновладеенетонанемския
езикмуосигурява.ВнемскипреводтойсезапознаваисБайрон,закоето
свидетелстват запазените собственоръчно направени извадки от текста
(Dodatkykliterárnímzápisníkům),коитоможемдачетемвпълнотоиздание
наМаха(Маха1986:312–313).Къмцялостнатакартинасеприбавяитова,
чечешкиятезикнаМаханесеограничавасамодохоризонтанатозиезики
начешкатанационалнакултура,намиращисе,такадасекаже,встадийна
изграждане,носъщокактоипримногобройнитемусъвременници,и за
негоеважнаславянскатавзаимност,научаваполски,всвояДневник (Zápis-
ník)цитираМицкевичворигинал(Маха1986:295–296),интересувасеот
словенскияезикилитература,присвоитепътуваниядоЛюбляналичносе
срещасПрешерн20(Якубец1934:778).

Отднешнагледнаточканеедостатъчнодаконстатираме,чеМахасъв-
семправилноизбирачешкияезик,аенеобходимодасидадемсметкатака

19Естественопотовавреметазисвободанесъществувавинагиинавсякъде.ЗатоваиМаха,
кактоиПетьофи,епоетнасвободата,коетонеможедасекажезатретиятехенсъвремен-
ник: кой знаеколко творбиизлизатподперотонаПрешерн,нопри тяхното създаване с
цялотоим езиковоипоетическоноваторство е трябвало да семинепрезнемския език“
(Фрид1989:47).–Б.а.
20ФранцеПрешерн(FrancePrešern,1800–1849)–най-значимиятсловенскипоетромантик.
–Б.ред.
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същоизаправилносттанасамияизборкатотакъв.Изпитвамеудоволствие
несамоотвисокоторавнищенаизползваненачешкияезик,ноиотсамата
възможностзаизбор.Махаепоетнаалтернативитеведнаобществено-кул-
турнасреда,коятополагасъщностнитеустоинасвоятаидентичноствърху
фалшивиръкописи,погрешносмятанизаоригинални21,върхунещонесъ-
ществуващо,закоетотрескавотвърди,чесъществува.МожебинаЧешкото
националновъзражданемулипсвадухизатовагозаменясдухове.„При-
зракътепарадоксалновъплъщениенадуха, […]незнаемкаквоточное,
съществували,реагиралинанякаквоиме,съответствалинанякаквасъщ-
ност.Незнаем:итонепорадиневежество,азащотоене-обект,еднонепри-
състващоприсъствие;отвъд-битиенанякойотсъстващилиизчезнал,което
неразкривапознание.Иливнай-добрияслучай–повечеоттова,коетосе
съдържавдуматазнание“(Дерида1995:16;фр.изд.1993:25–26).

Тогавашноторазбиранезалитературабуквалнопринуждавадасеживее
с призраците на възкресения национален манталитет и култура. „При
отсъствиеналитературенезиксредноевропейскотоиизточноевропейското
възражданесамоглидапренесат единствено ,предлитература‘, а това са
произведения,коитоотгледищенакултурнатаидуховнатаисторияилиот
гледищенанационалнатаобщностсаствърденезначителнастойностисе
намиратвстадийна,предлитературност‘,доколкотоднесопределямекато
литературачетива, предлагащи естетическопреживяване“ (Бойтар1986:
76).Некауточним:тезиопитинесаостатъциотнещовеченесъществува-
що,апо-скоропървообразнанещо,коетонесееслучило.ТакаМаховият
причудливромантиченсвятнадуховевсвоятасъщностнеозначаваприс-
пособяванекъмтогавашнаезиково-стиловачешкатрадиция,асепроявява
катореалистичен,катототалнореалистичен,акоизползвамеизразанаЕгон
Бонди22.Ноочевидноесъщотака,чееипо-малкоанахроничениакосе
върнемкъмнашетопонятиепо-горе,можемдаговидоизменимвterminus
technicus:надреализъм.Товапонятиесамопосебесинеискамедаизполз-
вамевуниверсалнотриумфиращатамуупотреба,апростодаотстранимот
понятиетореализъмвсякаквинаслоенипредставиидагоопределимкато
метод,прикойтосветътиструктуратананеговотопресъздаванесаподоб-
ни,иматобщасъщност.Втакъвслучайнадреализмътщесепроявикато
стремежзадолавяненанай-дълбокитепластовенасвета.Подобенметодза
изследваненадействителносттабихмемоглиданаречемвпрочемиултраз-
вуковреализъм.Илиприлепенреализъм,тъйкатовприродатаименнопри-
лепътетози,койтосеориентираспомощтанаултразвука.Итовтъмнина.
Следователно,акоискамедасеориентирамевнеяснитеситуации,даопоз-
наемневидимитестранинадействителността,битрябвалодаприложим

21Това,коетомитътказва,неенитоистина,нитолъжа.Най-общоказано,товаеразказ,с
койтомитотворецътизразяваактивноотношениекъмобществото,чийточленетойилиза
чийточленсесмята“(Пинсент1996:67).ТазимисълнаПинсентеизказанавъввръзкас
възникванетоначешкатанационалнамитологиявначалотонаХІХвек.–Б.а.
22Totálnírealismus(1950)eстихосбирканачешкияписателнаъндърграундаЕгонБонди.
Проявина тоталенреализъмоткривамевнякоиразказинаБохумилХрабал, когаточрез
принципанамонтажафрагментиотразличниреалностисъздаватновареалност.Потози
въпросвж.внастоящиябройстатиятанаПетраДжеймс.–Б.ред.
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ултразвуковреализъм.Такавдаденаепохаможедасепроявинещо,което
напръвпоглед(иличуване)еизглеждалонепроницаемо,понежееразкри-
валоневидиматастрана,атова,коетосеекриелоназаденплан.

ВконтекстанасветовнаталитератураМахаеможебиединотнай-зна-
чимитепредставителинаромантизма,новчешкияконтексттойнесъмнено
е типичният (и очевидно единственият?) пример за прилепен реализъм.
Именнонанего–вдуховниясмисълнадумата–мусееудалодасеориен-
тиравъввреме,обитаваноотпризраци.Затоваразбираме защонеговите
съвременници с чистосърдечна съпротиваискат да прогонятприлепа от
салона на литературата, резервиран за много по-възвишена23 и знатна
фауна.Насредата,коятококетничисъссвоитедухове(бездаприематяхна-
тапризрачнасъщност),Маховитедуховеипризрацисеструваттвърдебру-
тални.ТазидилемаДериданарича„ефектанашлемасъсзабрало“(l’effetde
visière–Б.ред.)идефинирасъщносттаѝтака:„невиждаметози,койтони
гледа“(Дерида1995:16;пофр.изд. 1993:26).Изглежда,чевтозисмисъл
Маха еистинскиятпризракна своетовреме: виждадругите,но тене го
виждат.КъмтоваотвеждатдумитенаШалда:„ВеличиетонаМахаеище
бъдевтова,чеивотчаяниетоебилбезстрашенисилен:неезатварялочи
предконфликтитемеждусърцетоисвета,междуживотаимечтата,между
действителносттаиидеала; не ги е смалявализкуствено, не е рисувал в
розовотова,коетоебилочерно;нееизпълвалспàриимъглибездните;не
елъгалсебеси,неелъгалидругите“(Шалда1947:44).Нееприбягвалдо
това,защотосееосмелилдагледатам,къдетонеговитесъвременницине
савиждаливидимотоилипъксатърсилиубежищевкрасотатанасвоите
заблуди.

Нонекапоставим въпроса: не се лиизгубвамемеждупризрацитена
нашитеразсъждения?Виждамеливсеощереалнататворба?Неселивър-
тимвспиралатанаинтерпретацията,коятосеусукваоколосебесикакто
толковапътидосега?СъщатадилемаСтенлиФишформулирапоследния
начиниедновременностоваотговаря:„Впоследнатасилекциятвърдях,че
неевъзможнопоникакъвначинданапуснемигрищетонаинтерпретация-
та,истоваочевиднозатвърдихопасениятанатези,коитопринуждаупори-
то настояват, че всичко е интерпретация, и следователно не съществува
нищо,коетобиограничилотазидейност.[…]Интерпретацията–неоснова-
телно–тесмятатзатакавадейност,коятоимануждаотограничение,макар
саматаинтерпретациякатотакавадаесистемаотограничения“(Фиш1997:
5).Азакаквоограничениестававъпрос?Тевсъщностсамного.Ивходана
самата интерпретация, в зависимост от потребностите, възникват нови.
Затова за нас е важно да поставяме точни въпроси. Точно поставеният
въпросевосноватаналитературнотоизследване,но–заразликаотфило-
софията–енепо-малковажнодаможемнанегодададемипочтитолкова
точен отговор. Тук се отваряширокото пространство на несигурността.
Този,койтотрябвадаотговоряналошозададенвъпрос,нямаалтернатива.

23 „[…] тогавашната образност […]поставя светанаидеитенад реалния свят“ (Мацура
1995:102–103).–Б.а.
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ВтоваизследваненямадасезанимавамесанализнаМаховипроизведе-
ния–ощепо-малконанивоинтерпретацияна текста (неговиятживоти
творчествосаеднаотнай-честоинтерпретиранитетемивчешкаталитера-
тураивъввръзкас200-годишнинатаотнеговоторождениеброятнатези
интерпретацииотновонарасна,спиралатасенавиваибезнас).Щеговъве-
демвконтекстаиедновременностоващегоосвободимотнего,задане
блуждаевисториятаналитературата,вчитателскотосъзнание,впростран-
ствотонатълкуванетонеговатафигуракатопризракизаданевиждамев
неговотонепознатолиценитоидеализиранприказенгерой,нитофантом.

Некасезапитаменапримеретотова:правилисме,когатозанеговото
времеговоримкатозадуховнозакостенялаепоха24?Съвсемне.Иаковтози
смисълобобщимвечеказанотопо-горе,отновощеповторим–вникакъв
случай.ПървитедесетилетиянаХІХвексаизпълненисжизненаенергияи
Маховиятезиковизборизобщонееизолиранжест,нодинамикатанавре-
метоенесъмненоотдругтип,некактоприМаха.„Свиримнапиано,което
вътремайощеструниняма“–пишеЯнКолар(Колар1952:351).Средднев-
ницитенаКафкаможемданамеримедноесеотняколкостраници,вкоето
тойанализиракрасотатаинищетатанасредноевропейскитемалкилитера-
тури,имайкипредвидполскитеевреи,инапървомястоначешкаталитера-
тура.ТойвземаподвниманиеичешкаталитератураотначалотонаХІХвек,
макарчесравнителноточноедоловиликонвулсиитевразвоянановата
унгарскалитература:„Особенояркосепроявяватворческотовдъхновение
наиначеслабатавотделнимоментилитература,катосезапочнеслитера-
турно-историческатакласификациянамъртвитеписатели.Тяхнотонеоспо-
римозавреметосиизанастоящетовлияниесепревръщавтакъвсъщест-
венфактор,чеевзаимозаменимостяхнототворчество.[…]Всичкопроти-
часъвсемпорядъчно, самочевтехнитедействияиматакавапредубеде-
ност,коятоникоганямадасеразсее,коятоенеуморнаисширокразмахсе
разпространяванадалече.Нопредубеденосттакатокраенрезултатвъзпре-
пятстванесамопогледанавън,ноипогледанавътре–нещо,коетонапълно
обезценява цялото това усилие.Липсват ли хора, взиращи се в себе си,
липсваисмисленалитературнадейност.(Някоинещанатъпкватнадълбоко,
задамогатдагледатнатяхотвисоко,илипъкгивдигатнависоко,задасе
обединятоколо тях.Грешка.)“ (Кафка1981: 69–70).Тозицитираноткъс,
въпрекицялатасинесправедливост,есправедлив,въпрекицялатасистро-
гост–точен,въпрекицялатасиобобщеност25–конкретен.Разпознавамев
негосамитесебеси.Можемдасеразпознаем,акосмедокрайсмели.Тъй
катоистинскиятпризрак,койтоМахаосвобождава,нееоттези,коитобро-
дятвнеговитетворби,нееитойсамият,аепризракътнанашаталитерату-
ракатонещонедобро.Товаепредставата,чечешкатаилиунгарскаталите-

24Вкрайнасметкатазижизненостсепроявяваипрез30-тегодининаХІХвек,когатоЙозеф
КайетанТилповеждасвоитесъвременницивдуховнопротивоборствосрещуМаха:„Гре-
шим,когатокампаниятанаТилразбирамекатоиндивидуалнаотмъстителнабиткапротив
потиснатотоегонанеговаталичност“(Беркеш2003:250).–Б.а.
25ТозиобобщаващхарактернаКафковатамисълезабелязалиАнтонинМещян:„Целият
тексттеоретизира,бездаконкретизира“(Мещян2002:56).–Б.а.
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ратурна история не са пример за еднозначен успех, че тези литератури
няматдух,аплашила.Неканесестряскамеоттозиизраз.Изобщонеиска-
ме,кактовпрочемсепревърнавмода,дахулимниточешката,нитоунгар-
скаталитератураида сеподчиняваменанякаква глобална,презрителна
критика.Трябваобачедаизяснимсъщносттананейнотобитие,задаможе
нашеторазбираненасобственитенилитературидабъдепо-точно.Прие-
мемлихипотезата,ченашатакнижнинаепризрак,можемдасеопитамеда
направимнещо.Давлеземвсветовнаталитература.

ТазипотребностеосъзналоипоколениетонаМаха,итовапрединего.
Европейскипочинебилоутвърждаванетонанационаленезик,ноприема-
нетомуестаналопровинциално.Европейскипочинебилоутвърждаването
нанационалнаталитература,нонейнотопо-нататъшноразвитиеепровин-
циално.Европейскаинициативаебиловъвежданетовупотребанасилабо-
тоническияямб,нопровинциалноеизоставянетонаметрическотостихос-
ложение26.ВъввсекислучайМаханепреминаваотнемскикъмчешки,а
съзнателноизбирачешкияезик,чиитовъзможностивобласттанапоезията
сабилиизложениотДобровски.ДалибихмемоглидасипредставимМайв
метрическостихосложение?Билибиловъзможнодасепроменичешкият
езикнапоетотвеличинатанаМаха,аконеесъществуваловечеподобно
становище?Вправилносттанатованеговорешениениубеждаватпървите
поетическишедьоври,коитосапрозвучаливтозиновпоетическиезик–
някои сонети на Колар и преди всичко поезията наМаха. Тук не става
въпросдалиеправилно,илинетоварешение,аеваженфактът,четое
взето с цел да се покаже, че чешкият език принадлежи към културните
езицивеченесамосъссвояречниковфонд,граматика,ноисъссвоетости-
хосложение,вкоеточешкиятезикзвучичистоипоетично,тъйкатовпро-
цесанасъзнателнотомуформулиранееприлаганопределенфилтър27.В
поезиятанаМахачешкиятезикзазвучавапоновому.

Когатозаговорихпо-горезавъзможносттапоематаМайдабъденаписа-
навметрическостихосложение,неискахдапредизвиквамшок,адапред-
положаеднанеосъщественаверсиянатекста,коятобезспорнонебизвуча-
латакаизчистеноивъздействащо.Следователнонай-съществениятизбор
на Маха не е между немски и чешки език, а между „филтрирания“ и
„нефилтрирания“чешкиезик.Първият,по-общиятипо-видим,изборби
бил всъщност невъзможен без другия, без скрития избор. Единствено
алтернативитеправятвъзможнипо-нататъшнитеалтернативи.Идействи-
телнодасеизбираможесамоакосададениприблизителноравностойни
възможности,следователноизборътевъзможенединственовситуацияна

26 „Първия революционен обрат извършват Добровски и пухмайеровци с въвеждане на
тоническотостихосложение.[…]Никога–сизключениенасюрреалистите–поетитенеса
били така склоннида сеподчинятна авторитарния специалист, както тогава“ (Червенка
2006:283–284).–Б.а.
27„Непрекъснатосеучадаговорятихо, […],задаможечрезтазиприглушенаречдасе
появионазиостатъчначастица,коятощесезадържинашлюза–едва-едва,согромноуси-
лие–нанестабилнияшлюз,койтовъзпирабедствието[…]Говоряза,шлюз‘,зашлюзана
словотоинагласа“(Дерида1997:72;фр.изд.1996:80).Именновсмисълна„шлюз“упо-
требявамдумата„филтър“.–Б.а.
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екзистенциалнанесигурност,когатонеможемпредварителнодаотгатнем
точниярезултат.Сигуренизборнесъществува.Илипо-точно,акоимаме
предварителнодоговоренасигурностнаалтернативите,тотованееизбор.

„Бяхпървият,койтозапочнадасеплашиотсобствениясиглас–сякаш
небешемой–идагооспорва,доридагомрази.Иаковинагитреперех
предтова,коетоможехдаизрека,тобешезарадизвукавдълбочина,анеот
дълбочината.Итова,коетонякаксмътно,сякашнапукнаволятасисеопит-
вамдазаявя,давайкигоилизаемайкигонадругитетака,кактонасамия
себеси,насебесикатонадруг,товаеможебиединтон.Въввсичкозвучи
еднаинтонация.Апрединея–това,коетодавасвоятоннатозитон–ритъ-
мът“ (Дерида1997: 72;фр.изд. 1996: 81) – бимогълда заявии самият
Маха.Акотованебяхаразсъждениянаединфилософвърхуезика–занего-
вия език, респективно за дистанцията му спрямо него, бихме могли да
предположим,чесапризнаниянапоет.Заединпоетбиткатасеводиимен-
нонатозифронт.Нямадаиздържи,аконесеотделиотезика.Хвърлясев
битка,задапробиестената,коятощебъдетолковапо-яка,колкотоповечея
щурмува.Чешкиятезикнеможедапринадлежинаникого.Номожедапри-
надлежина„нещо“.НеможедапринадлежинаМаха,номожедапринад-
лежинаизборанаДобровски.Неможедапринадлежинапоета,анастиха,
написаннаизбранияезик.Махащеизберееднаотвъзможнитепрозодиина
чешкияезик,защотощеизберенейнотозвучене.Изглеждаизбираиезика,
носнегониотдалечаватвърдемногоотнасинашияезик,макарпоетиче-
скататворбатазиотдалеченостданеячувства.По-точно–чувствая,ноза
неятянеепрепятствие.Тъйкатовнеяставадумаименнозатова.Тъйкато
именновтовасесъстоипоезиятанаМаха.

Маханеизбирапростодвуезичността,ановотозвучененачешкияезик,
различноотметрическотостихосложение.Едновременностовапребивава
вповечетрадициииповечеезици,такачеосъществяванетонатозинегов
изборстававъзможноблагодарениенаевропейскимодернизираната–вече
нетаканатрапчиваинетакагротескна–прозодия.Бихмемоглидадоба-
вим,чеистинскатамногоезичностевъзможнасамомеждуезици,коитоса
равнопоставенипомеждуси.Разбирасе,дваезиканикоганесанаеднои
същоравнище,авинагиотразяватбогатствотонасвета.Въпросътедали
тезидвасвятасавсъстояниедасисъперничатвзаимно.Далитяхнатасъщ-
ностдопускатова.Акочовексеразделямеждуезицитенадвасвята,които
несиприличат,тотоваразделяненеизбежнощепредизвикаунегоповрати
разкол.Акосветоветесаблизки,тотогавадватаезикавзаимнощесенасър-
чаватищесътворятединновсвят.

Махаизбираромантизманесамозарадинеговатаобразностипоетична
композиция, а преди всичко заради прозодията. Без точно това звучене
неговатапоезиянебимогладасъществува.Тянееелементарнопридържа-
некъмопределениобразци,тъйкатозанегонай-важниятобразецнееБай-
рон,аевропейскотостихосложение.Тованезначи,чевчешкияезикнее
било възможно връщането към метрическата прозодия, но това вече е
въпроснадругизбор–избор,койтощеотхвърливъзможносттазавръщане
къмезика,стихосложениетоипоетическиясвятотвреметопредиДобров-
ски.Нотовавечееноворешение:европеизмътнесеизбиранитовиметона
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националния език, нито против него28. Добровски иМаха осъществяват
основополагащезиковпреврат,койтопроменякомпетенциитеначешкия
език,азаедноснегоидуховнотопространство.Успяват–итопосредством
избора,асъщоинаследството,научаванетоилизабравянето–дапроникнат
вдругезик(вдругалитература),различеноттози,койтонеебилвъпросна
избор–майчиния.

Щомнеевъзможновмайчинияезикдасеустановимбезрезервно,тои
вдругияезикнебитрябвалодасечувстваменапълночужди.Иакоседви-
жимвдве такивапространства, разполагаме сбогатиярепертоарнадва
езикаидвелитератури,къмкойтопринадлежиитова,коетооставаудома,
итова,коетогонапуска,заселенотоипрокуденото,приетотоисебенена-
виждащотосе,познатотоинепознатото.Тогававечеотновоможедапридо-
биесмисълпонятиетоевропейскалитература,коетоевсъстояниенаупа-
дъкощеотвремето,когатоГьоте„открива“понятиетосветовналитература.
То се отнася къмцялото земнокълбо,номожедабъдеощепо-широко:
потенциално на нея принадлежат неоткритите досега култури, напълно
непознатителитературинаизвънземницивилизацииилипъклитературата,
произлизащанеоттозисвят(къмпоследнатакатегорияспадатБиблията,
другисвещеникниги,кактоинякоимолитви).Европейскаталитературане
можедасъществувабезмногоезичността,нотрябва,разбирасе,дамине
най-напредпрездвуезичносттаиединствотонасветовете,коитостоятзад
тезиезици.ВъпрекисвоятапъстротаЕвропасъздаваединенсвят.Кактои
дасенатрупватезицитеилитературитеикактоиданеискаттезипластове
взаимнодасеразбират,тяхнотобъдещеегарантираносамоотвзаимната
имотвореностедникъмдруги.Естественодотолкова,доколкотоможедасе
гарантиракоетоидаебъдеще.Дабъдегарантирано,неевъзможно,ноза
щастиенеможедабъдеиунищожено29.Днесвеченямапричинадасестра-
хувамеотМаха,нитоотнеговитеотричащигосъвременници.Призракът,
койтокрачикъмследващотоминало,енастоящето.

Преводотчешки:АнгелинаНедева
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КАРЕЛХИНЕКМАХА
ПоклонениевКърконошите

Къснавечере.Момипредяха,
амомцитевкръгкрайтяхседяха,
тъжнопламъквъвогнищелумна.
Пътникътеседналпосредата,
всичкинегогледат,негослушат,
атой,щомуевсърцето,дума:
„Чуйтевие,щостеощебудни,
ивнимателнисегабъдете,
щенаучитенещанечути!
Слушайтеусърдномояразказ,
самодумаакоизтървете,
няманивгадамеразберете.
Апъквие,щосеизпокрихте
втъмнасобаивпостелятясна,
надкоятомалъккръстпроблясва,
внаснебудитенисмях,нижал.
Самопокрайвасвсреднощентъменчас
щеотеквамояттихинощенглас:
Леканощ!Спокоенсън!!!“ 1

Клонешекъмзалез.Самотенстран-
никпристъпяшебавнопотяснатапъте-
кавърхуширокоразлятотобилонаКър-
коношите под връх Снежка. Вятърът
фучеше, сякаш Силезия с тайнствени
словаговорешенасвоятачешкасестра
през разделящите ги крепостни стени.
„Пустоенаоколо–въздъхнаюношата,
–иптиците,и звероветеизбягваттези
места,тукнидърво,ницветещепоник-
не, само човекът единствен стреми се
нагореивсепо-нагорекъмчистиялазур
нанебето,ноненамиратукнищодруго
освен тайнствено шепнещ мъх и сняг
мразовит.“Втозимоментвятърътносе-
ше пред лицето му пеперуда, която,
изплашена,напразносеотбранявашес
пъстроцветнитесикрилцавжеланието
сидасевърнеобратновполетосцветя,
откъдето бурният вятър я беше отвля-
къл.„Клетати,жадувашдасевърнешв
пъстрителивади,твоялюлканякогабили;–тинесиискалададойдештук,
противволятатитеотнасякъмстуденитевисинисъщияттозивятър,който

1СтихотворениетоевпреводнаЖоржетаЧолакова.

К. Д. Фридрих. Странник над море
отмъгла,1818
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втвоятамладосттеелюлялвърхулицетонаразцъфналицветя;–казах,че
човекътсестреминагорекъмчистотонебе;–о,тойедлъжен–изакри
челотосисръка,–длъжене.–Дайми,ветребурен,тазипеперуда,щея
върнавоназистрана,откъдетотисияотвлякъл.“Ивтозимигтойхвана
пеперудата, аланапразно,изстиналабе вече тя, измъченаот властващия
наоколомраз;натъжен,тойседнанаеднасамотнаскалаитупоглеждаше
презопустялотобялополекъмплодороднитесилезийскиравнини,туобръ-
щашепогледкъмтъмнитегори,коитопокривахачешкатаземя.

Юношатабешепочтидвайсетгодишен;чернитемудрехи,прилепнали
плътнопотялото,подчертаваханеговатаслабависокафигура;тъмнитему
косисвистяхаотвятъракрайбледитестраниикрасивоточело.Синитему
очи излъчваха неизразим копнеж; така във вечерния сумрак цялата му
фигураизглеждашекатоотразеноотпуститескалиехонапесента„Знаеш
лиземята,децъфтятлимоновидръвчета“2ит.н.

Товабешенеговотопървопоклонение;–едвачетирипътислънцетобе
посетилогробницатаначешкитекралевПражкияхрам,откактотойсебе
сбогувалсопустелияВишехрад;носледкатовечедвайсетпътибевидял
какледениятснягнаизмръзналатаземясеразливавстуденисълзи,още
притовасвоепървопоклонениеразбра,че светът, вкойтобедошъл,не
бешетози,койтомубеобещаваланеговатамладежкафантазия.Скопнеещо
сърцебевлязълвтозисвят;снадеждата,чевсичкисънища,коитокрасяха
младосттамусрозовивенци,тукпревърнативреалностщенамери,той
цялатаземяслюбовготовбедапрегърне.Нотвърдеранозавесатападна–
итойсепробудиотсънищатанамладостта.Тойискашедаоткъснецвете,
изгряловлуннаталеха,инощнатаросакатосълзастуденанамокрипареща-
тамуръка;наведесекъмрозаразцъфтяла,омаянотуханнияѝдъх,ивидя,
четянадпресенгробцъфти;впредутринраннагледашесвъзхитаналилия
сияниетоснежнобяло,нопрезнощтавидяявечеданакланякоронатасреб-
ристобялакъмвлажнатаземя;тойдирешехората,коитоживеехавнеговите
сънища, но само ларви присмехулно го гледаха в пламенните му очи;
накраткоказано,тойтърсешераянасвоитесънищатук,втозисвят,към
неготойпростирашеръцезапрегръдка,аласамобезчувственаземяприти-
сналбедосвоятапламтящагръд.Ужасèн,поискадасевърневцарствотона
своятамладост,носамоплачешенапразнозасънищатаотлетели,седеше
самсегасредтазипустош,дълбоконякъдеподнегоприродатацъфтеше;
необичанинищонеобичащ,стоешевсетъйнасамотнатаскаланадплани-
ните3,почервенелиотзалязващотовтозимигслънце.Звънътнавечерните
камбаниотчешкитеземиисилезийскитеполетасесъбирашенабилотона
планинатаиощепо-живомуприпомняшеотминалитедни;–ивтозимигв
душатамупламнамисълтазатеб,любимамоя,номногопланиниипет
рекигоразделяхаоттеб.Нищонеобичащликазах?–О,тойощетеобича-
ше,нокъсно–късно е,изгубена сивече ти занего; –подобноутринна

2ТоваецитатотбаладатанаГьоте«Миньон»(«Mignon»):„KennstdudasLand,wodieZitronen
blühn“.НаГьотевияобразнаМиньонМахасепозоваваивразказасиМаринка.–Б.ред.
3ТукблизосттаскартинатанаК.Д.ФридрихСтранникнадмореотмъгла (DerWanderer
überdemNebelmeer,1818)есъвсемочевидна.–Б.ред.
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звездаизплува тинад тъмните вълнинанеговитемислии ощепървите
лъчипотънахавнеговататъмна,мъртванощ;завърнахасенамладосттаму
сънищата златни, но мисълта, че единствената звезда, която можеше да
озарипътекитенанеговотопоклонениеврозоцветнасветлина,неенегова-
тазвезда,ичелъчите ѝ сеусмихнахавобгръщащатаготъмасамозада
угаснатотновотъйбързоидаразгорятощепо-силнокопнежамупосветли-
на,гохвърлиназадвнощтанапредишнитемумисли.Изправяйкисе,гле-
дашенадолукъмусмихващата се във вечернапозлата земяиплачътму
кънтешеизсмълчанатаприрода:„Тибешемоетослънце,ноизчезназавина-
гиинадмояживотдругоутронямадапоруменее;самотенстранник,аз
отновощевървявнощтабезкрайна,чиятопразнатишинащеоживееедин-
ственоотмоеторидание;внепрогледниямракотновощепротягамрамене
следневзрачнитеобразиипривидениянамоитесънища,докатокороната,
загърнатавнощта,навкопчилотосесамотнодървоотновомепробудис
ледени сълзи от моите изгарящи сънища в мъчителната реалност и чак
докатомоитегорещисълзисевледенятисънищатамивъввеченсънбез
сънищапогинат.Ипосле,докатосетниятмидъхсъсзаритенавечерното
небесесмесваимоятапоследнамисълслекатамъгланадмоятародинасе
разстеле,дъждътщеотмие,авятърътщезаличиследитеотмоитестъпки,
сякашникоганесъмвървялизтияпланини;ти,природо,самозалъгвайки
се,моягробщеприютишподнай-зеленататреванатоякрайипакнадмен
щесеусмихваш,сякашникоганесъмбилтукисякашмоитеустаникогане
савъзкликваликъмтезипланини:,Леканощ!‘.“Замлъкна,тишинанавред,
самоехотоотпланините,издигащисеотдветемустрани,повтаряше:„Лека
нощ,леканощ“.Слънцетозалезезадтъмнитепланини;каточереноблак
върховетеимизплувахананебосклонаначешкатаземя,aзадпланините
отсрещаизгрявахаслънцаотдругисветове;вдълбокитеклисуримежду
планинитебевечечернанощ,авравнинитевсеощесесмрачаваше;градо-
ветекатобелизнациизплувахаотсивитесенки;надтяхсевиешелекдими
щом се спуснешедолу, плъзвашепо лицетона тихите езера, в които се
оглеждахаизгряващизвездиикоитотук-тамбяхаобагряниототблясъците
намалкитеогньове,горящипотъмнитенасипи.Вечертабешеяснаичиста,
какватобивасамовпланината;лунатабешепочтипълнаинейнотосияние
посребряваше заснежените чела на синкавите планини, които в тъмната
нощсеиздигахакатопребледнелиглавинамъртвикралескоронаотсре-
бърнивенци.–Дългоюношатастоятакавзабрава,загледанвтихатаприро-
да;всичкизвездивечеприветствахакрасиватанощ,атойвсетакастоеше
насамотнатаскала;–бешестудено,мразовитвятървиешемеждувърхове-
те,адолуечахагорииреки,коитобързахаустремениотбезлюднитеплани-
никъмплодороднитеполя;месецътстоешевисокогоренасвояпът,аюно-
шатавсеощенебенаправиликрачкаотмястотоси.–Внезапночасовникът
удариполунощитъйкатодотогаванищонебешедочул,наюношатамусе
стори,чесъвсемблизодонегоглухоистрашнотъмниятзвъннакамбаната
сеносипоширокотобилоисеотразявавпланинскиялоб,докатоипослед-
нотоехозаглъхвашевсепо-дълбокоипо-дълбоко,апослеотновонастана
тишина.Юношатабързо се огледа, но луненлъчли заблудиморнияму
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поглед,илитова,коетовидя,бестраховитареалност?–сторимусе,чевръх
Снежка сякашсебешеразстлали себенадвесилнаднего; великолепен
манастир,построенвготическистил,асегавеченаполовинаразрушен,и
разкошният му храм красяха неговото било; високи стълби водеха към
готическисводествход,тънкиколонииизкусноизваянистатуи,наместа
вече изпочупени, се издигаха край високите готически арки, през които
прониквашелуннасветлина,алъчитеназвездитепрелитахапрезсрутените
прозорциитупосребрявахаотломкиотнискиколонииотдругиготически
украси,тусеотразявахавликоветенаразличнисветци,чиитофигурибяха
обгореливпъстрибоипооцелялототук-тамстъклонапрозорцитесготи-
ческисвод.Отдветестранисеиздигахамощни,новечеполуразрушени
кули,украсенитака,кактоицялатасграда,стънкиколони,миниатюрни
човешкиглавииглавинаразличниживотни,цветяиплодове,асъщоис
фигуривцялръстнахора,зверове,дърветаидругиподобни,коитобяха
обачетолковафиноизваянивкамъка,ченай-горнитенеможехадабъдат
различениналуннасветлина;втрепкащиялъчвсичкитезифигуриизглеж-
дахакатоживиисякашседвижеха;всредатанахрамоватапостройкана
най-високотомястомеждудветекулиимашечасовник;върхуциферблата,
който приличаше на потъмняло слънце, цифрите блестяха като звездно
писмо,астрелкатаотчистозлатосветешевбледатанощяркокатолунав
последнатасичетвъртипоказвашеточнодванайсет.Опомнилсе,юношата
поискадапобегненагорекъмгробищнатастена,същоукрасенавготиче-
скистилсъсстатуиисгербоветенатукпочиващите,давлезепрезниския
входвгробищетоиоттамповисокитестълбидасеизкачидоотворения
храм, къдетона високияолтар светешенякаква тайнствена светлина;но
колкото повече бързаше, толкова по-осезаемо силният вятър прилепяше
дрехитему,тъйкактобивавтревоженсън,такаче,колкотоидасемъчеше
даотидепо-близко,нанегомусеструваше,чесиостававсетакадалече.–
Неусетно се приближи утрото, вятърът постепенно утихна и тъкмо бе
застаналдогробищниязид,когатоцелиятманастирпламнавогненорозо-
вотосияниенаизгряващотослънце.Вратитенахрамасезатворихаотсамо
себеси;щомстъпивкоридоранаманастира,юношатасеозовалицевлице
сединзабързанмонах,койтомузаговоритака,сякашгопознавашеотдав-
на. „Идвате точнонавреме, тъйкатоднес е денят, в койтобезжизнените
братяотнашияманастирщесепробудятивиещеможетедагипопитатеза
всичко,коетооттолковавремеискатедаузнаете.“Идализащотоюноше-
скатадушасепроясни,илипъкзащотоотдавнабешеслушалзатозимана-
стир, той знаеше каквощеше да се случи.А то беше следното. Братята
монасиоттозиманастиримахамеждусвоитестенипросторназала,вкоято,
щомнякоймонахотордена,следкатопреминешепрезопределениобреди,
влезешевнея,тойзастивашенеподвиженкатомъртвец,новсякагодинав
едини същиточноопределенден заедно с всички, коитобяхавече там,
оживяваше,аследизтичанетонаденяотновосевцепенявашеиоставаше
такапрезцялатагодина,докатоотновонастъпешетозиден;ивсичкотова
щешедасеслучваснегоотновоиотновочакдокраянасвета.Юношата
вървешеследмонаха,койтоговодеше,ивлезевпосоченотомупреддверие.
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Покрайстенатастояхаизправенинеколцинамъртвимонасисръцевърху
гърдите,младиистари;бледителицаивсмърттавсеощеиздаваханякакво
страховитонедоволство.Итойпопитамонахадалиитезисъщощеоживе-
ят,накоетоонзимуотговоритака:„Не,тезитукнещесесъбудят!Защото
тези,коитосазатворенивзалата,щомведнъжвгодинатаоживеят,сасво-
боднидаизлязат,аследтова–дасевърнатилине.Тези,коитонесевърнат
взалата,аостанаттук,втовапреддверие,умиратиповеченеоживяват,и
следеднагодинабиватпогребвани.Такатези,накоитоимеопротивяло
товаеднодневносъществуване,предпочитатдазаспятсвоясъннепробу-
ден;–когатовсредатанасвояпътслънцетозастане,тещебъдатпогребани
в гробището, което сте забелязаликрайхрама.А сега влезте в голямата
зала.“Речеивратитенаголяматазалаширокосеразтвориха.Преззасене-
нитепрозорцисепроцеждашеслабасветлинаисеспускашевъввисокатаи
готическиукрасеназаласогромниразмери.–Вполумракаимашенеизбро-
имомножествомъртвимонаси,скупченитук-там,всекибешезастаналв
позата,вкоятогобезастигналасмъртта.Единстоешеспротегнатаръка,
сякашразказвашенещо;друг,сприкованивнегомъртвиочи,сякашслуша-
шевнимателнопресекналатареч;третисебенавелдавдигненещоотземя-
та,четвъртибешеколеничилсъсскръстениръце,сякашсемолеше;итака
нататък.Иотправимонахъткъмюношатаследнотонаставлениеипреду-
преждение:„Средтованеизброимомножествовиетрябвадатичате,безда
спирате,идаимзадаватеразличнивъпроси.Спретелисе,тещеумратпов-
торноищесесъбудятчакзапогребениетонасвоитезавинагимъртвибратя;
–небивадасебавитепритяхповечеоттричаса,аконеискатедаостанете
цялагодинаединствениятживсредтезимъртъвци.––Июношатасевтур-
навзалатаитичайки,имзадавашенай-различнивъпроси;итезапочнаха
даседвижаткатосенки,бездадокосватземята,сякашпобутваниотповея,
завихренотнеговиябяг,истакъвтайнственшепототговаряхананеговите
въпроси,чесърцетомутреперешеотстрах.–Предидаизтекаттритечаса,
тойизбягапрезотворената зала,ужасèнпрелетяпрезпреддвериетоисе
озованаръбанаеднаскаланаддълбоколежащатаподнегоприрода,аот
очитему,отвикналиотсветлината,раненисякашотнеудържимияблясък
насутрешнотослънце,сестичахаобилнисълзиитойнеможешедаразли-
чияснонищокрайсебеси;страшнаболкабешесграбчиласърцетому.–
Клонешекъмпладне,изсъхнахаочитемуитойотновосесъвзе.–Камбани-
тенаманастираотеквахамрачноиглухо;–печалнитепеснопениянамона-
си,съпровождащипогребение,кънтяхавушитему.–Юношатасеогледаи
видя през манастирските порти да се задава погребалната процесия на
умрелитезавинагибратямонаси.Инепоносимаболка,инеизразимкопнеж
завладяхасърцетому,катовидякакживитемонасиносяткъмгробазавина-
гиумрелитесибратя,анаизвестноразстояниеследтяхоживелитемонаси
сестичаханатълпипрезманастирскатапорта.Тъжноизвърнапогледкъм
ширналата се долупрелестноцъфтящаприрода; – като вълнинанощно
моресиньо-сивипланинияограждахавдалечинатаичереноблакизлива-
шепороендъждвърхуразцъфтелитемеждупланинителивади.Точнонад
негосветешеслънцето,земятаподнегосякашсеусмихваше,нежноислад-
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коуханиенакосеносеносеносешекактоизливадитедолу,такаипобило-
тонапланината; радостноточуруликанеи закачкинаптицитеот гории
лесове,коитосепростирахаподнего,сесмесвашесшуманаводата,която
стремглавосеспускашеотпланинатавдолинатадълбока,истъжнотопес-
нопениенамонасите.Струвашемусе,чеотдалечинатасивеещитепланини
нашепват,апроливниятдъждромоли:„Презвековетениеясничелаиздига-
мевнебетоинямадазагинемникога;–щеоросимувехналотоцвете,зада
незагине,адаразцъфтиотновоиблагоуханиедапръска!“„Апъкниецяла
вечностнепробуденсънщеспим!“–сякашкискахасемъртвитемонаси.
Неизброимомножество оживелимонаси се стичаха на тълпипо всички
странинапланината;июношатабързашеобратнокъмгробището,защото
искаше да види погребението на тези, които бяха умрели завинаги; и
отдръпнешелисенастрани,опитвайкиседаизбегнеприиждащататълпа,
тозчасоживелитесенкипрелитахаподирему;отскочилинадругатастра-
на,сенкитепакплъпватследнего–следнего;отстъпилиназад,сенкитеи
тамгоследват.Иеднаоттяхказва:„Напразносеопитвашдаизбягашот
нас,въздухът,койтосеносиследтеб,нитегликъмтеб;останинеподвижен
итогаваинай-лекиятполъхнавятъращенипрогониполицетонахълма.“
Юношатаспряимонаситесепонесохавкупомпокрайпланината,искайки
дасеспуснатпопътекатанадолу–многооттяхсехвърлихаотиздигащата
сенадместносттаканара,снеизразимкопнежпламналитеимзеницисе
взирахаотвъдтъмнитепланини,алавръхлитащиятвятъротновоиотново
гисъбирашевърхубилотонапланината.–Слънцето гаснеше,– настана
къснавечер,–издолинатасепонесеощепо-упоителноуханиенажитаи
блаженатишинасеразливашепобезкрайнаташир.Невъзможнобедасе
опишескръбтавочитенамонасите,загледанивзалязващотослънцеиуми-
ращатаснегосветлина;нонапразно!–свършилбеденятзаживотанасен-
китеивятъръттласкашепленницитевстраховитотопреддверие.Повечето
оттях,объркани,стояханапраганаголяматазалаикършехаръцеототча-
яние;другипъкскикотсевтурвахавпросторнатазала;някои,плачейки
неутешимо,заставахакрайстенитенапреддвериетосръцевърхугърдите;
послезалатаипреддвериетосезатвориха–––

Бешестуденанощ;презтеснияпроцепмеждускалитесморнастъпка
пътникътсеспускашеотпланината.Срещунеговцялотосивеличиесе
извисявашеСнежка,анавърхаѝ,покритсъссняг,сегасеиздигашесамо
един самотен кръст; пълноликата лунанадничаше в скалнатацепнатина
точнопрезнегоиизглеждашекаторазрязанаоткръстаначетириравни
части.„Леканощ,леканощ!“,шепнешеснемощенгласизтощениятстран-
ник.–Катоблуждаещлуненлъчпреднегосякашсевъззебледафигурана
жена;мъртвитеѝочибяхаприкованигорекъмкръста,тебеширенобялотоѝ
лице,синкавитеѝ устнивсявахаледенужас;неподвижнатаѝ снежнобяла
ръкасизпънатпръст,сочещпостояннонагоре,блестешевлунниялъч;но
даликъмкръста,иликъмлунатасочеше,неможешедасеразбере.Стран-
никътбезаобиколилскалатаиСнежкаизчезнаотпогледаму;–оназифигу-
равсеповечеиповечесепроменяшеинакраяпреднеговечекрачешепоси-
вялстарец;дългитемусивикосисеспускахакраймъртвотомулицеисе
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смесвахасбяла,стигащачакдокръстабрада.Вкоситемубевплетенвенец
отбелиичервенирози.Внозетему сепенешереката, коятопадашеот
високатаскаланаднего,авбялатапяназеешечеренвходикъмнегосоче-
шеръкатанастареца.Поклонникътвидясебеси,бешеужаснопроменен,
сивикосисеспускахаипонеговотовисоко,набразденоотбръчкичелои
крайхлътналитему странии се смесваха сбяла, стигащачакдокръста
брада;тъжногледашетойвтъмнияпроход–заднегогорешезората;–поис-
каощеведнъждасеобърненазадкъмрозоцветнитезари,коитообагряхас
позлатаизминатияпът;нобурният,оглушителноистрашностенещвятър
муговорешеотвсичкикраищастайнственисловаисиланепознатаготлас-
кашенапред,копнежнеизразимготеглешеследсебесивнезнайназемяпо
незнаенпът.–Поклонникътпоследвастарецавтъмнияпроход.

КрасивоутроизгрянаддълбокиядолнаизтокотКърконошите.Тъмни-
теелииборовесеиздигахапопланинитеводеждиотроса,отвисоката
скалавдълбокатабезднападашереката,набразденавбялапяна;нотам,
къдетотихотечеше,водитеѝбяхачистиибистри,аглъбинитеѝсезелене-
еха като пролетна морава. В тези глъбини спеше странникът,шумът на
водопадагоунасяшевнай-тихиясън,авълнитенарекатаеднаследдруга
протяжносеносеханаднегокаториданиенавечерникамбаниизтихия
край,нонесъбуждахате,кактозвънътнакамбанитенякога,вдушатана
странникаотминалитедни.

Преводотчешки:АнгелинаНедева
Редакторнапревода:ЖоржетаЧолакова

Ян Зързави, Илюстрация към
ПоклонениевКърконошите



ФРАНТИШКАСЕНЛЕРОВА-ШОУРЕКОВА(1844–1919)

МартинаБечваржова
Чешковисшетехническоучилище,Прага

Априлскотовъстаниенабългарите,коетоизбухвапрез1876г.,предиз-
виква значителна симпатия сред чешката общественост. Руско-турските
боевеисъпротиватанабългарскитеопълченцисепосрещатсголямовъз-
хищениеотстрананачешкитеписатели,поетиихудожници(напр.Св.Чех,
АлоисИрасек,К.Светла,М.Алеш,К.Майкснер,Ф.Б.Звержина,Й.Мукар-
жовски).Обявяванетопрез1878г.нанезависимотоКняжествоБългарияи
относително автономнатаИзточна Румелия довежда до възникването на
новикултурно-икономическичешко-българскивзаимоотношенияиконтак-
ти.Чехитепредлагатнабългаритеефективнапомощпристроежанапро-
мишленипредприятия,напътищаижелезници,приизгражданетонагра-
довете,обучениетонаспециалистивдържавнатаадминистрация,адвокати,
учители,лекари,инженери,музикантиидр.,откоито,врезултатнавеков-
ната турска окупация, младата българска държава изпитва остра нужда.
Поради товаот80-те годининаXIXвек се забелязваинтензивночешко
търговскоикултурнопроникваневБългария,коетопонякогасеопределя
като„чешкакултурнаинвазия“.Чехите,които заминават заБългария, се
включват в изграждането на модерното българско образование и наука
(напр.Я. Брожка,В.Добруски,К.Иречек,Л.Лукаш,Ф.В.Сплитек,В.
Стшибърни,Х.Шкорпил,А.В.Шоурек,Й.Веленовски),набългарското
изобразителноизкуство(Я.В.Мърквичка,Й.Пинтер,Я.Вешин),участват
визгражданетонапътнитеартерии(А.Пелцъл,Й.Прошек,К.Трънка)и
др.Затяхнатадейностеписаномного,ноимачехи,чиятодейностднесе
забравена,икактоправилноотбелязваА.В.Шоурекощепрез20-тегодини
наXXвек,„занашитесънародници,коитопознавамлично,можетолкова
многодасенапише–ихубаво,ивесело,итъжно,челюбезниятчитател
бимогълняколкоднидасезабавлява,носъщоидаразберекактезинаши
сънародници,откоитоповечетопочиватвеченавеки–инженери,учите-
ли, лесничеи, адвокати, художници и музиканти, пивовари, градинари,
занаятчии, земеделциит.н., сапрославиличешкиянародинеуморно са
работилиивероятнозаслужаватдаимсепосветятняколкоредавтяхна
памет.Битрябвалонякойпо-компетентенсънародникдапрегледаархи-
витенаразличнитеминистерстваидаопишекой,къдеиколковремее
работил за България. – Лесно се забравя!“ (Цит. по: Бечваржова 2009:
333–334).

Вследващитередовещесеопитамедаприпомнимедналичност,която
имаважнаролязаразвитиетонабългарскитедевическиучилища,аименно

КУЛТУРНАИСТОРИЯ
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ФрантишкаСенлерова-Шоурекова,коятопристигавБългариявначалото
на80-тегодининаXIXвекискороследтоваставаяркафигуравдвижени-
етозаеманципациянабългарскитежениинеуморнаорганизаторканачеш-
котокултурномалцинствовПловдивипо-късновСофия.Вчешкитекул-
турникръговенейнотоимеенапълнозабравено,резултатитеотработатаѝ
санеизвестниинедооценени.

ЖИТейСКАСъДБАИПеДАГОГИЧеСКОДеЛОВПЛОВДИВ
ФрантишкаСенлерова-Шоурекова(1844–1919)1сераждана27септем-

ври1844г.въвВодняни2.Вроднотосимястопосещаваосновнотоучили-
ще,послеучивПедагогическияинститутвПрага,къдетосеподготвяза
учителскапрофесиявдевическитеобщообразователниучилищаилипро-
гимназиите.СъщевременноучипиановПражкатаконсерватория.Въввъз-
поменателните статии (Петров, Пенев 1988;Юбилеен сборник 1934) се
посочва,чеследзавършванетосиФр.Сенлероваполучаваучителскомясто
вдевическатапрогимназиявКладно.Годишниятотчетнаучилището3не
потвърждаватазиинформация.От1872г.вКладноимасамообщообразо-
вателномъжкоидевическопетокласноучилище,коетопрез1879г.бива
реорганизирано;основаватсемъжкоидевическопетокласнообщообразо-
вателноучилищеимъжкаидевическаосмокласнапрогимназия.От1878г.
двете мъжки училища се ръководят от брата наФрантишка Зьонлерова
(Сенлерова)–АнтонинЗьонлер,учителпоматематика,физикаиестество-
знание, а двете девически училища ръководиМарияПиа Смоликова. В
годишнитеотчетиприпрегледанаучителскитекадрииметонаФрантишка
Зьонлерова(Сенлерова)несесреща.Помолбанабратсиобачезамества
болниучителкивпрогимназиитеилиобщообразователнитеучилища–в
докладитесесрещатоплакванияоттехнитечестиболедувания.До1886г.
нямадругиучилищавКладно.

1ВчешкитеибългарскитематериалипоначалоенаписанаСенлерова,правилнобибило
обачедабъденаписанаспореднемскияправопискатоSöhnler(Зьонлер).
2Вж.роденитеврегистъранаримокатолическатаенориянаВодняни, томном.5,1832–
1889, стр.84,ДържавенокръженархивнаТршебон.Врегистъраимето ѝ епосоченона
латинскиFranciscaSeraphinaEurosinaMaria.Баща ѝ –ПаулФридрихЗьонлер,билпътен
строителнаН.В.,майкаѝБарбараАнтония,дъщерянапочиналияПетъротПеххофен,гла-
венлекаркъмкралскатаземеделскаболницавъвФранкфуртнаМайн,ипочиналатаТере-
зия,чиетопрезименеепосочено.КръстницитенаФрантишкабилиЕуросинаВрани,вдо-
вицаначиновниквлотарийнияцентър,иФранцЗьонлер, главенсчетоводителкъмцен-
тралното ведомство на пътното строителство. Според воднянския регистър Франтишка
ималапо-малъкбратАнтонинЛудвикФрантишек(роденна11юни1850г.въвВодняни),
вж.същиярегистър,стр.142.Врегистритенямаинформациянитозабрака,нитозасмъртта
народителитенаФрантишкаСенлерова.ИметоЗьонлерилиЗенлерприроденитеот1832г.
до1889г.,съответнопочиналимежду1850г.и1912г.илибракосъчетанивгодинитеот1780
г.до1860г.,веченесесреща.
3Вж.ГодишенотчетнапрогимназиитеиобщообразователнитеучилищавКладнозаучеб-
ната1877/78,…1881/82,Ф.А.Урбанек,Прага,1879,…,1882(Výročnízprávaměšťanskýchi
obecnýchškolnaKladnězaškolnírok1877–1878,…,1881–1882,F.A.Urbánek,Praha,1879,…,
1882).
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ПопрепоръканаИванПетровСалабашев4вкраяна1880г.тяеофици-
ално поканена отЙоаким Груев (1828–1912) – министъра на народното
просвещениевИзточнаРумелия,задиректорканановооснованатадевиче-
скагимназияиуправителканадевическияпансионвПловдив.Нопървата
неофициалнапоканатяполучаваощепрезесентана1880г.Отлятотона
същатагодинаправителствотонаИзточнаРумелиясеопитваданамерив
Чехияподходящадиректорказадевическотоучилище,кактосеразбираот
писмото,изпратенона18септември1880г.отсъпругатанаграфРудолф
Турн-Таксис5–Йена,доЕлишкаКраснохорска6.Внеготяямолидапотър-
сидобреобразованаиопитнаучителка,коятобиприелададойдевПлов-
дивиотначалотона1880–1881учебнагодинадазаемемястотонадирек-
тор вДевическото училищепримногоизгодниусловия:Трябвада знае
френски,немскиибибиложелателно,макарине задължително,освен
чешкидазнаеощеединславянскиезик.Щеможедасевъзползваотпълна
издръжка в учреждението,т.е. храна, настаняване, прислуга и спално
бельо,иосвентовавечедоговоренитеминимум10турскилири.Кактосе
подразбира,пътнитесепоематотправителството.Освенръководенето
напансионаинадзираванетонамомичетатавзадължениятаѝ влиза да
преподаванай-многосамоединпредмет.

Предложениятазадиректорскомястосеповтарятивдветеписма,изпра-
тенипрезпериодасептември-ноември1880г.отграфРудолфТурн-Таксис
до Елишка Краснохорска. Те са предадени на Франтишка Сенлерова.
Съдържат също информация за политическата и културната ситуация в
ИзточнаРумелия,подробностизаПловдивизаживотанатамошнатачешка
общност,кактоиописаниенанай-подходящитепътищапрезБалкана.

На24ноемвривписмоЙоакимГруевсъобщаванаФрантишкаСенлеро-
ва,чееназначеназадиректорнаДевическотоучилищевПловдивичетази
ѝ позиция е потвърдена от главния управител наИзточна Румелия княз
АлександърСтефановБогориди(т.нар.Алекопаша,1823–1910)7.Дапри-
помним, че намладата българска държава осезаемо липсват образовани
женииподготвениучителскикадрисорганизационниумения,коитобили

4ИванПетровСалабашевеизвестенбългарскиполитик,държавник,дипломат,математик,
популяризаториорганизаторнакултурнияживот.От1870г.до1873г.учивсреднообразо-
вателнитеучилищавТаборивПрага,аот1873г.до1876г.учиматематикавПражкиятех-
никум.ИмамногодобриприятеливЧехияипонеговамолбаилипрепоръкапрез80-те
годининаXIXвеквБългарияпристигатчешкиучители,адвокати,инженери,лекариипр.
Занеговияживотиделовж.Бечваржова2007:15–18;2008:13–20;2009б:397–406.
5ГрафРудолфТурн-Таксис(1833–1904)–чешкиадвокатиотличенпознавачнаевропейска-
таправнасистема.През1880г.еназначензаглавенпрокурорнаВърховниясъднаИзточна
РумелиясъсседалищеПловдив.Същотакавземаучастиевподготовкатанаизточноруме-
лийскитезакони, законодателнитепостановленияикодекса.През1885г. еназначенкато
прокурорнаАпелативниясъдвПловдивиактивноучаствавсъставянетонановиякодекс,
изготвен за съединениетонаКняжествоБългарияиИзточнаРумелия.НапускаБългария
през1892г.исевръщавЧехия.
6ЕлишкаКраснохорска (1847–1926)–чешкаписателка,преводачка, критичкаипоетеса,
коятоактивносеангажирасчешкотодвижениенаеманципиранитеженииразвитиетона
девическотоучебноделоиобразование.
7Всякаспоменатакореспонденцияезапазенавъвфонда(вж.Архивенфонд).
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нужни за развояна българскотонароднопросвещение.Тези кадрибили
търсенивчужбина,предивсичковЧехия8. 

ФрантишкаСенлеровапристигавПловдивпрезпролеттана1881г.и
веднагасезаемасръководенетонабългарскоточетвъртокласнодевическо
училище,основанопрез1862г.,коетобавносеразрастваипечелипризна-
ниеипрестиж.Следлетнитегодишниизпитиначетвъртикласполучава
позволениедаоткриепетиклас,вкойтосезаписватшесттенай-добриуче-
нички.Такасапоставениосновитенадевическотосреднообразованиев
столицата наИзточна Румелия. Със съгласието на министерството през
септември1881г.Ф.Сенлероваосноваванароченпансионкъмучилището,
койтопредлаганастаняваненаучещитемомичетаотцялатастрана9.Сголя-
марешимостиентусиазъмсезалавясизгражданетонапловдивскатадеви-
ческаобразователнасистема.Ръководиучилищетоипансионамногостро-
го;следизаспазванетонареда,налагависокиизисквания,въвеждастроги
изпити и единственото развлечение, което разрешава на момичетата, е
ръкоделието.УченичкатаМарияМ.Маджаровасиспомнязаживотавпан-
сиона така: „Тя бешемного строга и не позволяваше на ученичките да
ходятнатеатър, нитоданосятразни украшения.Многодържешена
това,коетобешепоръчаладасекупииизработи,инепризнaвашедруго
ръкоделиеосвентова,коетотябешезадала“(Петров,Пенев1988:98).

Неследдълговежедневницитезапочватдасепоявяватоплакванияот
ученичкиитехнитеродителиотстрогатаучителкаиуправителканапанси-
она10.Критикуватяпредивсичкозакрайнатаѝ взискателностпоотноше-
ниенаспазванетонадисциплинатаиреда.Итъйкатоочевиднотованее
причина,коятобидовеладонейнотоотстраняване, сеобръщавнимание
предивсичконафакта,ченяманеобходимотообразование.Родителитебез
никаквооснованиесеоплакват,чеФрантишкаСенлерованеезавършила
университетинямаправодапреподавав средноучилище.Некаотбеле-
жим,чепрез80-тегодининаXIXв.намомичетатавсеощенеимебило
позволенодапридобиватуниверситетскообразование,отгоренавсичкопо
товавремепловдивскотоучилищедоринямалоофициаленстатутнапъл-
ноправносредноучилище.Оплакваниятаиклеветитенесавзетиподвни-
маниеиФрантишкаСенлеровапродължавадаръководиучилищетоипан-

8ВжПетров,Пенев1988:97;Юбилеенсборник1934:73.
9НоватамодернасграданаДевическотоучилищеепостроенапорешениенаПловдивския
градскисъветпрезпериода1879–1881г.вцентъранаСтарияградспоредпроектаначеш-
кияархитектЙосифШнитер(1852–1914),койтоот1878г.еглавенинженериръководител
наПловдивскататехническаканцелария.От1878до1914г.тойвземаучастиевпроектира-
нетоиизгражданетонаредицаважнидържавни,административнииградскиздания,частни
къщии вили.Неговотонай-значимодело епървият градоустройственпланнаПловдив,
изработенпрез1888–1891г.иодобренсцарскорешениепрез1896г.,койторешавапробле-
митеприизгражданетонакомуникацията,инфраструктурата,основнитеградскипаркове,
новитежилищнисгради,промишленитеквартали,т.е.изграждаобликанановияград.Ще
отбележим, че училището епроектираноипостроено катопросторна триетажна сграда,
ограденаотмалъкпарк.ПонастоящемтамсенамираГрадскатахудожественагалерия(ул.
„Съборна“14А),вкоятовмоментасаизложенинай-добритекартиниискулптуриотпери-
оданаБългарскотонационалновъзражданедонашидни.
10Вж.например«Пловдивскатадевическагимназия»./в.„Съединение“,Пловдив,1884,бр.
76от28юни1884,с.2.
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сиона,преподавафренски,аритметика,анатомия,химия,ръкоделие,иконо-
микаичертане.Обхватътнапреподаванитеотнеяпредметиотразявавсе-
страннитеѝинтересииразширяванейнитепознания.Освентоватяизнася
в града самостоятелни концерти и ръководи девически певчески хор на
ученичкитеотучилището11.През80-тегодиниесредважнитеиуважавани
представителиначешкатакултурнаобщноствПловдив12. 

СеМейСТВО
На27декември1883г.ФрантишкаСенлеровасключвабраксАнтонин

ВацлавШоурек(1857–1926)13,койтопреподаваматематикавПловдивското

11Вж.ПръвгодишенотчетнаобластнатадевическагимназиявПловдивзаучебнатагоди-
на1882/1883,Пловдив1883,Четвъртийгодишенотчетнаобластнатадевическагимна-
зиявПловдивзаучебнатагодина1885/1886,Пловдив,1886.
12НейнафотографиявкомпаниятанаостаналитечленовеначешкатаобщноствПловдиве
сн.ном.1в:Милушев2005.Вж.същопубликуванитеспоменинаШоурекв:Бечваржова
2009а.
13АнтонинВацлавШоурек–чешкиматематик,забележителноимевбългарскатакултурна
история.СледкатозавършвареалнагимназиявПисекитехникумвъвВиенаиПрага,става
преподавателпоматематикавреалнатагимназиявбългарскияградСливен,откъдетослед
годинасепремествавреалнатагимназиявПловдив,къдетоработи9години.През1890г.е
назначензапреподавателпоматематикавПървамъжкагимназиявСофияиедновременно
ехоноруванпреподавателпоматематикавСофийскияуниверситет.Следсмърттанапрофе-
сорТеодорМонин(1858–1893)през1893г.еосвободенотангажиментасикъмсредното
училищеипоемацялостнопреподаванетопоматематикавуниверситета,къдетопрез1898
г.еназначензаредовенпреподавателпогеометрия.През1893г.ставапрофесорподескрип-
тивнагеометриявъвВоеннатаакадемиявСофия(9годиниизнасялекциитам),годинапо-
къснозапочвадаизнасялекциивкурсакъмвоенниящаб.През1897–1912г.изнасялекции
по конструктивна перспектива в Художествената академия в София. В университета се
задържачакдо1915г.,когатозаминавазачужбинаиза5годиниставасекретарнавоенния
аташевБернивРим,грижисезаподобряваненаположениетонабългарскитевоенноплен-
ници.През1921г.севръщавСофийскияуниверситетипреподаватамчакдо1926г.През
целиясиживотподдържатесниконтактисОбществотоначешкитематематици(Jednotа
českýchmathematiků). След като пристига в България, започва да изгражда българската
математикаинейнотопреподаваневсреднитеучилищаипо-късновуниверситетите,като
сеопираначешкияопит.През80-тегодинииздавапървитебългарскиучебницизагимна-
зиалнитеучилищапоаналитичнагеометрия(1885),равниннатригонометрия(1883),сфе-
ричнатригонометрия(1889)идескриптивнагеометрия(1888,1889),допълненисметодиче-
скиръководстваисборницисъсзадачипоалгебра(1885,1886)ипо-краткиразработки.При
тяхното съставяне е вдъхновенотчешкитеучебницинаФ.Й.Студничка,Й.Смолик,Е.
Тафтъл,А.Стърнад,Ф.Хромадкаидр.През90-тегодинисъставяииздавазастудентитеси
от университета учебни текстове от анализи (1890–1891), аналитична геометрия (1891,
1892,1894),алгебра(1891–1892),синтетичнагеометрия(1891–1892)идескриптивнагеоме-
трия(1893–1894).ИпритяхнотосъставянеевдъхновенотучебницитенаФ.Й.Студничка,
Ед.иЕм.Вейр.През1895 г.Софийскатавоеннаакадемияиздаванеговотосъчинение за
чертежнитеметодивгеометриятаУчебникпоначертателнагеометрия.ЧастI.Ортого-
налнаикотиранапроекция(София,1895,IX+271стр.,349изображ.и69изображ.към12
таблици),коетосъставязануждитеприпреподаванетонавоенниспециалисти.Вначалото
наXXв.А.В.Шоурексепосвещаваглавнонапреработванетоиразширяванетонабългар-
скитесилекции,коитоизлизатлитографски:проективнагеометрия(1909),диференциална
геометрия(1911)ианалитичнагеометрия(1912).През1914г.излизанеговатанай-известна
монографияУчебникподескриптивнагеометрия(София,1914,XXIV+616стр.,846изо-
бражения),коятоеразширенаверсиянауниверситетскитемулекции.Недоживяваиздава-
нето на учебника сиОснови на проективната геометрия. Част перва: Проективност,
колинеарностиреципроцитетнагеометр.формиоттритеразреда(София,1926,XVIII+
313 стр., 338 изображения), обобщаващ и разширяващ университетските му лекции от



61КУЛТУРНАИСТОРИЯ

мъжко средно училище и помага като преподавател и в Девическото
училище14. 

Въпрекиголяматавъзрастоваразликабракътещастлив.Главназаслуга
затовапредивсичкоимаФрантишкаШоурекова,коятоовладяванастрое-
ниятанасъпругаси,депресиятаиревносттаму,успокояванеговитебурни
иприбързаниреакции,изглаждаразличнитеконфликтииспорове,които
тойпредизвиква,исестараевсяческидаулесникариератаму,закоетосви-
детелства обширната кореспонденция, запазена сред Шоурековото
наследство15. 

висшатагеометрия.През1882г.А.В.Шоурекпревеждаотчешкинабългарскилогаритми-
тичнататаблицанаСтудничка,коятодопълвасобширнообяснениезаосновитенаалгебра-
та.Вкраяна90-тегодинипревежданабългарскигимназиалнияучебникняТафтълАлгебра 
загорнитекласовенагимназиалнитеучилищаичетиритомнияучебникнаСтърнадГеоме-
трия за горнитекласовенареалнитегимназиалниучилища.А.В.Шоурекбезспорносе
нареждасреднай-известните„български“математициотвторатаполовинанаXIXв.ипър-
вататретинанаXXв.Занеговияживот,педагогическадейностиматематическоделовж.
Бечваржова2009а.
14Отдокументите,запазенивАрхивнияфонд,излиза,чеедваденследсключванетонабрака
АнтонинВацлавШоурекпоискалвписмодосвояшурейАнтонинЗьонлерсъгласиезабрак
снеговатасестраФрантишка.Предвиднатова,четяебила14годинипо-възрастнаотнего,
брат ѝ небилособеноблагоразположенкъмбрака. За вътрешнитеборбинаФрантишка
СенлероваиАнтонинВацлавШоурек,предхождалитоварешение,свидетелстватписмата
имотначалотонадекември1883г.ЩецитирамеписмотонаШоурек:

Скъпамоя!
[…]СледдългосамоизпитаниеВипредложихсвоетоскромно,ночестноиме–ислаба-

тасиръка,коятощеВипредложиудовлетворителениприятенпътредомдомен.Не
могадаВипредложаизвестноиме,нитосвързанотоснегоположение–нитодорииму-
щество.Нобъдетесигурна,чещеВипредложазакрила–чещеВипочитамиобичам.Не
себойтеотхорскотозлословие,дорипонякогаотнегодаболи–лексрещунегощебъде
тихият Ви прям характер, който ценя по-високо, отколкото преходните качества на
Вашетотяло.

Бъдетесигурна,ченикоганямадароптая,чесъмизбралзадругаркавземнотоцар-
ствопо-възрастнажена.ЕдинствениятсвятзаменщебъдетихиятживотредомдоВас
–внашетосемейство.Тогаващебъдащастлив!Единственатамигрижащебъдедазадо-
волянуждитенасвоетосемейство,даосигурятези,коитощенаричамсвои!Затовас
радостВиотстъпвамсвиднатасисвобода,полагамявръце,закоитознам,чещесегри-
жатзанеяпо-добреотменсамия;такаче,моля,акосерешитевмояполза,бихискалда
Винаричамсвояжена!СъщевременносипозволявамдаВипомолявсякооблаче,коетоби
надвисналонадчелотоми,данеготълкуватекатонещо,коетонасочвампротивВас,а
дасепостараетедагопропъдите!

Намерителизадобре,откажетесеотсвоетоположение!
На14декември1883г.вкметствотонаКладносеиздаваудостоверение,чеФрантишка

Сенлероваенеомъжена,на22декемвривъвВодняни–потвърждение,чеимакатолическо
вероизповеданиеичеенеомъженаиможедасключибрак,междувременно ѝ сеизготвя
кръщелносвидетелство.
15 Става въпрос за съпружеска кореспонденция (10 писма от юли 1890 г.), писма от
ВладиславШак,адресиранидоФрантишкаШоурекова(3писмаот1884до1888г.),иписма
отВладиславШак,адресиранидоАнтонинВацлавШоурек(33писмаот1884до1888г.);
кореспонденцията е запазена в Архивния фонд. Ще цитираме два откъса от писма на
АнтонинВацлавШоурекдо съпругатаму: „Във вторник се връщам, а в сряда – ако не
искаш да се разгневя – те очаквам. Това ми е последната дума и последното писане.
Достатъчнотърпях–всепакнямачовек,скоготодасикажаеднадума[писмонаШоурек
от21.7.1890г.].

Скъпажено,
Вчератисъобщихстелеграма,аднесгоправяиписмено,четвоятпрестойвСофиямие
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На26септември1885г.сераждаединственатаимдъщеря,коятонасле-
дилабащинатаастмаигорещиятпловдивскиклиматнебилособеноподхо-
дящзанея.АнтонинВацлавШоурекбезкрайнообичадъщеряси,занея
поръчваиграчкиидрехиотЧехия,макарчеиначеедостапестелив.Много
тежкопонасяразделитесъссемействотоси,кактосвидетелстватзапазените
неговиписма16. 

Вкраянаюли1885г.ФрантишкаШоурековаосвобождавамястотона
директорка,учителкаиуправителканапансионаисепосвещаванасемей-
ствотоси17.Тъйкатовладеефренски,немски,чешкиибългарски,работи
прислучайкатопреводачиредактор,асъщотакасътрудничинасписание
„Мисъл“18.Никогаповеченесевръщакъмучителскатапрофесия,въпреки
чеследисъдбитенасвоитеученички,помаганастудентитенасъпругаси,
начешкитесисънароднициисеангажирасблаготворителнотодвижение,
кактосвидетелстватписмата,съхраненивЦентралниядържавенархивв
София19. 

Щедопълнимоще,чедъщерятаАннаШоурекова(1885–1937)сеомъж-
вазавоеннияофицерФранцЧервенаков (1871–1929).Оттехниябраксе

достатъчен.Душевносъмнапълноразстроенизатоватизаповядвамдапристигнешс
утрешниявлак.Аконепристигнеш,щенаправянеща,коитоникога–аманикога–нямада
забравиш.ВъобщенатебчовекТиподавапръст,аТищемуотхапешцялатаръка,Ти
самоотсебесисеинтересуваш,адругитехора–средтяхиТвоямъж–кучетагияли.
Кактоевидно,вСофиященипреместят,затоваТвоятпрестойтамеизлишен.Неискам
датевидяникогаповече,вслучайченепристигнешвъввторник,т.е.утре[писмонаШоу-
рекот23.VII.1890г.,женамубиласедемнадесетднинагостивСофияучешкиприятели].
16Запазени са 33 писма на Антонин Зьонлер от 1883 до 1889 г. и 8 писма от съпругата му 
Анна от 1884 до 1890 г., от които е видно, че семействата са поддържали много тесни кон-
такти, по време на летните ваканции са си гостували, споделяли са различни интереси, 
облекло, новини, книги, информация за финансовите проблеми, грижите покрай децата, 
политически и културни новини. Още повече семейство Зьонлер помагало на Леополдина 
Шоурекова, сестрата на Антонин Шоурек, в обучението ѝи с осигуряването на учителско 
място. Повече вж. кореспонденцията, запазена в Архивния фонд. 
17Презюли1885г.подавамолбадоМинистерствотонанароднотопросвещениедабъде
освободенаотмястотонадиректоркаиучителка.Нейнатамолбабиваудовлетворенана29
юли1885г.;нанейнотомястобиваназначенаРадаКиркович.На3юли1886г.отМинистер-
ствотонаобразованиетоѝеиздаденосвидетелство,коетоудостоверява,чеот1881до1885
г.работикатодиректоркаиучителкавПловдивскатадевическагимназия,катосработатаси
напълноудовлетворяваградаиминистерството.КореспонденциятаезапазенавАрхивния
фонд. 
18Списаниетоесъздаденопрез1892г.отгрупамладибългарскиинтелектуалцииписатели.
Ф.Шоурекова превежда например разказа наВ.Халек «Pod dutým stromem» (В.Халек.
«Подкухотодърво»,прев.Ф.Шоурекова.//Мисъл,1892,стр.208–221,326–336,399–422). 
Вж.П.Петров. «Първатадиректорка». //Отечествен глас, 1982, год. 38, бр. 11373от 6
август1982г.,Г.Райчевски:Пловдивскаенциклопедия,Пловдив,2004,стр.380;Чолакова
2008.
19Вж.напримерблагодарственотописмоотА.Серезлиеваот80-тегодининаXIXв.заока-
занатаѝпомощприобучениетоѝвЧехия,писманавицеконсуланаавстро-унгарскотокон-
сулствоот1885г.запроблемитесчешкитеѝсънародници,писмаот1886г.междуФ.Шоу-
рековаиЕ.фонТреск,немскиконсулвИстанбул,писмамеждуФ.Шоурековаиавстро-
унгарскотоконсулствонаН.В.вПловдив,семейнатакореспонденциясВ.Шак–чешки
гимназиаленпреподавателподескриптивнагеометриявСофия.Всякагорепосоченакорес-
понденцияесъхраненавАрхивнияфонд.



63КУЛТУРНАИСТОРИЯ

раждасин–АнтонФранцовЧервенаков(1908–1984),койтоставаизвестен
българскихирургиуролог20. 

ЖИВОТъТВСОФИЯ
През1890г.ШоурековисепреместватвСофия,тъйкатона1септември

АнтонинВацлавШоурекбиваназначенкатопреподавателпоматематикаи
дескриптивна геометрия в тамошнатаПървамъжкакласическаиреална
гимназия.Най-напредсемействотонаемахубавпетстаенапартаментвцен-
търанаСофия,апо-късносикупуваедноетажнакъщасградинанаулица
„Шипка“, недалече от университета.От средата на деветдесетте години
ФрантишкаСенлерова-Шоурековаотновоискадасепосветиналюбимата
сиучителскапрофесия,защотодъщеряѝАннавечеепоотраснала.Обачев
крайнасметкапонастояваненасъпругасиостававкъщи,въпрекичесемей-
ствотоизпитванедостигнафинансовисредства.Изцялоподчиняваинтере-
ситесинакариератанасъпругасиинанеговатанаучнаработа21.

ФИНАЛъТ
През1915г.цялотосемействонапускапометенатаотвойнатаБългария,

тъйкатосъпругътнадъщеря ѝ Аннабиваназначенкатовоененаташев
Рим, а АнтонинВацлавШоурек получава от университета дългосрочен
отпускпоболестзарадивлошаващатамусеастма.ФрантишкаСенлерова-
ШоурековасеразболявасериозновИталияиследпреместванетонасемей-
ството в швейцарския град Берн почива на 3 януари 1919 г. Там е и
погребана22.

Преводотчешки:ПетяКоленцова

20А.Ф.ЧервенаковучивСофия,медицинскияфакултетзавършвапрез1932г.Презследва-
щитегодиниеназначензат.нар.доброволен(неплатен)асистенткъмфакултетапомедици-
на,през1936г.ставаредовенасистент.През1937г.следвавъвФранция,през1940г.учив
Германияипрез1948 г. въвВеликобритания.През1946 г.получавадоцентура, ачетири
годинипо-късно–професуракъмкатедратапопропедевтиканахирургичнитеболестина
Софийскиямедицинскифакултет.От1946г.до1950г.едиректорнахирургичнатаклиника
къмВисшетомедицинскоучилищевПловдив.От1951г.до1972г.епървиятдиректорна
катедратапоурологиякъмМедицинскатаакадемиявСофия,от1972г.до1973г.езамест-
ник-директорнановосъздаденияЦентърпонефрология,урология,хемодиализаитранс-
плантация.Специализираобщаипластичнахирургия,постоперативниинфекциииуроло-
гия.Въвеждановиоперативниметоди,допринасязаразвитиетонапластичнатахирургияи
анестезиологията.Авторенаповечеот150специализиранитруда,учебнициимонографии.
Вж.Енциклопедия1996.
21Вж.кореспонденциятанасемейството,съхраненавАрхивнияфонд.
22Щеотбележим,чезнаменитиятбългарскипоетПенчоСлавейков(1866–1912)посвещава
поематаCismollнаФрантишкаСенлерова-Шоурекова(впървияпубликуванвариантпрез
1892г.всписание„Мисъл“съсзаглавиеFisdur).Заповечеинформациявж.Чолакова2008.
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ВЛАДИМИРСИС–ХРОНИСТНА„ГЕРОИЧНИЯИ
БЛАГОРОДЕНБЪЛГАРСКИНАРОД“

КичкаПешева

Занегонямаинформациявникоябългарскаенциклопедия.Достаоскъд-
нисаистраниците,посветениналичносттаму.ВИзворизабългарската
история,т.XXIII,едаденасамогодинатанараждане–1889-а,аследнеяса
изброениданнизатворчествотому.Дългигодининеговотоимесеспомена-
ватвърдерядко,итопоповоднадругихора.ТаканапримервЕзиковедска-
табългаристикавЧехословакия(Петър1987:63,352)ецитиранкатосъав-
торначешко-българскияречникот1922г.заедносБ.ИвановиТршебич,а
в биографията на проф.БорисЙоцов е поместенописмо от проф.Боян
ПеневдоВладимирСисот12март1923г.(Тодоров1996,съст.:87).Опитза
по-цялостенпортретнаСисправив.„Анти“,катопредставябиографични
даннизанегоотБорисТодоровиразказа«Македонка»отсборникаНие   
(№13, 4–10 април1998, с. 8), единшедьовърна темата за хуманизмаи
отмъщението. Сред първите по-задълбочени изследвания е статията на
Цветана Кьосева и Зденка Палигорова «Владимир Сис и България: По
документиотфонданаНационалнияисторическимузей»(Кьосева,Пали-
горова2001).Най-значиматадотозимоментзаявказазадълбоченнаучен
интерес към личността наВл.Сис е издаденият през 2006 г. сборник с
доклади от конференция, посветена на паметния за българската култура
чешкижурналистиписател(Златева2006).Юбилейниятсборникепървото
породасииздание,коетопредлагаценнинаучнипубликациивърхумного-
образнипроблемиотдейносттанаВл.СисвБългария.

Роденепрез1889г.вМаршов.Журналистическатасидейностзапочва
многорано–през1907–1908г.,когатоосновававБърносп.„Студентско
ревю“,аот1907г.до1909г.ередовенсътрудникнав.„Младоболеславски
листи“.ПовременаБалканската,МеждусъюзническатаиПърватасветов-
на война (до 1919 г.) ВладимирСис е изпратен в България като военен
кореспондентнав. „Народнилисти“.Тойпишесвъзторгза героизмана
българскиявойник:„Акоискатедапознаватесърцетонабългарскиявой-
ник,вижтеговсраженията…“.ВладимирСисередовендописникнав.
„България“идругибългарскипериодичнииздания.Неговитерепортажиза
военнитедействияизасъдбатанаБългариянаБалканитевтезисмутни
времена са съпроводени с богат снимков материал, който представлява
единотнай-ценнитефотографскидокументизатритевойни,довелиБълга-
риядонационалнакатастрофа.В„Народнилисти“тойпоместваразкази,
очерциистатиизаБългария:«ИзБългарскотобойнополе»,«Впечатления
на военния кореспондент», «Новият Балкан» и др. В този авторитетен
пражкивестниктойоставадо1941г.,когатосевключваактивновчешката
съпротивасрещуфашизма.Следвойната–от1945г.до1949г.,Владимир



66 СЛАВЯНСКИДИАЛОЗИ,VII,10–11

Сисредактирав.„Лидовадемокрация“,къдетолобиразаистинскадемо-
крация на чешкия народ, без чуждо (съветско) участие и натиск.На 17
ноември1950г.инсцениранияткомунистически„държавенсъд“наЧехо-
словакия го осъжда „за престъпление държавна измяна и престъпление
изнудваненастрогзатвор25години“.Жертванасталинскиярежим,Влади-
мирСис умира на 2юли 1958 г. вЛеополдов – най-страховития затвор
гробница.

БългарскатастраницаоттворческатабиографиянаСисеизключително
богатанафактиисъбития,коитосапаметнизанашатаистория.Страстен
българофил,СисизграждапредЕвропаобразанабългарина,оспорвани
обругаванвнай-кризиснотозаБългариявреме–дветебалканскииПървата
световнавойна.Съссвоятагражданскаиписателскапозиция,сталантли-
вото си перо, с психологическата проникновеност и художественото си
майсторствовобрисовкатанабългарскиявоинтойсеродеесголемитебъл-
гарскиписатели,изваялипортретанабългарина–човек,добърилижесток
според законитена войната, изпитващнабойнотополедълбока скръби
носталгияпородендом,съпруга,челяд,подомашнитеживотни,коитоспо-
делятнеговататежкаучаст.

ВСофиячешкиятпублицистиздаванабългарскиезиккнигатаГробове-
тенаТрикери(1914г.),вкоятопроследяватрагедиятанабългарите,плене-
ниот гръцките власти следизбухванетонаМеждусъюзническата война.

Фото:Вл.Сис
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ГръцкиятостровТрикериепревърнатвпленническилагер,къдетонамират
своятасмъртстотици,аможебиихилядибългари.Техниятбройидоднес
оставанеизяснен.Сисреагиранатазитрагедиякатоистинскихуманисти
въввсичкипоследвалисвоиизявикатопублицистипрозаиктойпродължа-
вадазащитаватазисвояпозиция.Презсъщатагодина–1914-а,тойиздава
в София книгатаНие. Разкази от войната, илюстрирана отХараламби
Тачев. Зарадивисоката сихудожествена стойност книгата епреиздадена
през1916г.ОсвенкатопублицистиписателСиссеизявяваикатозадълбо-
ченизследователнавизантийскитеибългарскитестарини.През1913–1914
г.правиразкопкинао-вСамос,апрез1916г.издавакаталогнагръцките
ръкописинаБалканите.През1916г.в„СборникнаБАН“,т.VI,клонИсто-
рико-филологиченфилософско-обществен,епубликувананеговатастудия
ГръцкиръкописивБългарскатаакадемия. 

ВладимирСисчувствакатосвойдългзапознаванетонабългарскиячита-
телсосновополагащизачешкатаисторияличностиисъбития.През1915г.
същонабългарски език вСофия тойпубликуваизследването сиЯнХус
(1415–1915 г.), посветено на петстотингодишния юбилей от смъртта на
този„чехскиХристос…“,койтоставажертванасредновековнотоневеже-
ствона6юли1415г.Авторътпризоваваповечебългаридаотидатнатър-
жестватавПрагаидасепоклонятзаедносъссвоитебратячехи,тъйкато
Хус не принадлежи само на чешкия народ, а на цялото човечество. „В
Прагащебъдетихо.Прагащемълчи,погребанавтрагичноочакванена
по-светло бъдеще…“.В книгата си авторът сравнява Ян Хус с нашите
националнигероиБотевиЛевскиигиопределякато„олтарисликовена
мъченицитезаправдата“.

ПовременаПърватасветовнавойнаСисучаствавчешкотонационално
движениеисмятазанужнодазапознаебългарскатаобщественостсактуал-
нитеполитическисъбитиявсвоятародина.През1915г.изготвянабългар-
скиезикпървиямеморандумзачешкадържавнасамостоятелност,койтое
хартазабъдещатадържава.ХартатаепоместенавИзворизабългарската
история,т.ХХІІІ.

ЧешкиятпублицистсеизявявавБългарияикатоблестящоратор.Изна-
сяпредбългарскитеграждани,прединтелигенциятасказкиибеседи.Така-
васказкапредобщественосттанаСтараЗагораот16юни1919г.епублику-
ванакатосамостоятелноизданиенатемаЧеско-словенскатарепубликаи
нейните отношения спрямо България. С нея той запознава българската
аудитория с културната географияна току-щосъздаденатачехословашка
държава, с нейните граници, градове и представителни личности като
КарелКрамарж,ФрантишекТомашек,ЕдвардБенешидруги.

СледзавръщанетосивПрагаСиспродължавадамислизаБългарияида
търсиначиндаизразитазисвоялюбовнесамонадуми,ноинадело.След
земетресениетовПловдивпрез1928г.каторедакторнав.„Народнилисти“
тойдаряванаПловдивсуматаот160хил.чешкикронизапострояванена
къщанавидномястовграда,коятодаприютисемействотонаинтелектуа-
лец,пострадалоотземетресението.Конкурсътеприет,проектътнасграда-
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таеизготвенотарх.ХристоПеев,ВасилЗлатаревиНиколаОвчаров.След
известни колебания и различнимнения на общинарите със съвместната
инициативанав.„Народнилисти“–Прага,иПловдивскатаобщиназапочва
строежи сеизграждаДомнаизкустватаипечата („Просветата“) на ул.
„КнязДондуков-Корсаков“южноотСахаттепе,до„Тракийскиюнак“(днес
РадиоПловдив).

ПървотоидваненаВл.СисвПловдив(26август1929г.)епоповодна
издаванетонаспециаленбройот30страницинав.„Народнилисти“,посве-
тенинаБългария,вкойто17страницисасматериализаПловдив.ВНБ„Св.
св.КирилиМетодий“ивНБ„ИванВазов“–Пловдив,тозибройлипсва.

ВсвоятамисиянапосредникмеждудватаславянскинародаСисзапоз-
навакактобългарскиячитателсважничешкиличностиисъбития,такаи
чешкиячитателснай-новатаисториянаБългария.Начешкиезикиздава
книгитеОтбългарскитефронтове(1913г.),КритичнитеднинаБългария 
(1914г.),НовиятБалкан(издаденапрез1914г.нанемскиезик),конфиску-
ванаивпоследствиепреиздаденаначешкиезиквПрагапрез1924г.Влади-
мирСисеавторинакнигатаОтоманскитегробища,издаденананемски
езикпрез1929г.

ЗаНовиятБалканинейнияавтордаваоценкаЗденекУрбанпрез1961г.
визследванетосиИзисториятаначешко-българскитекултурнивръзки.

ДневникътнаВладимирСисКритичнитеднинаБългария.Впечатле-
ния,бележки,размисли.Дневникнавоенниякореспондент1913г.,публи-
куванвПрагапрез1914г.,заемаважномястовтворчествотонавоенния
журналист,отразилБалканскатавойнаиостаналдоскоронепознатзанаша-
та общественост. Пълното съдържание на книгата остава неизвестно за
българскиячитателповечеот90години.Внеяавторътвеличаебългарския
войник,катогонарича„ЯнХуснаБалканите“,иотправяпожеланиекнига-
таму„дапослужинаистинатаипонеотчастидадопринесезавъзхвала-
танагероичнияиблагороденбългарскинарод“.Чешкиятжурналистевъз-
мутенотполитическитеинтригиипропагандана сръбскитеи гръцките
емисари,коиторазпространяватизЕвропалъжизаБългария.Внаправени-
теанализинапричинитезаМеждусъюзническатавойнаСисстигадоизво-
да,чеВеликитесилиносятглавнатавиназанея.Другаважнапричиназа
военнатакатастрофаСисвиждавдоверчивосттанабългаритекъм„добро-
намереността“наевропейците,кактоивтяхнотоупованиевсобствената
им бойна слава при Чаталджа: „Наивност и честност са качествата,
коитодоведохадосъдбовнигрешкибългарскатадипломация“.Предчита-
телясеразкриваткактожестокитебиткинабойнотополе,такаиистината
зауправляващитеполитическикръговевСърбия,Гърция,Турция,Черна
гора,Румъния.НафонанатазибогатадокументалнакартинаСисутвърж-
дава в свояДневник безстрашиетоилюбовтанабългарскиявойниккъм
България–войник„необикновен“,който„непознавастрах,незнаеумора,
неегорделив“.

ПодписаниявБукурещмирендоговорСиснарича„болниямир“ибла-
годарение на своята ерудицияи информираност той предчувства новата
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буря – Първата световна война. Пророчески звучат думите му: „Даже
съотношениетонаБалканитедасепроменивдругапосока,моятакнига
ще запази своята цена като веществен документ, свидетелстващ за
това,каквизлинимогатдасенаправятнаединнарод,койтотърсиедин-
ственосвоетоправо,катосесъобразявасправатанадругитенароди“.

СпециалновниманиезаслужаванеговиятсборниксразказиНие,вкойто
изграждаобразанабългарскиявойникснеговатамъкаичовещина,светла
надеждаилюбов,прокрадналисекатолъчприспоменазадецаимайка,
любимаидом.Споредсюжетасиразказитемогатдабъдатотнесеникъм
няколкотематичнигрупи.Сборникътзапочваспосвещениеотавтора:„На
българскитемайки“.Спокъртителновъздействиееизобразенопсихологи-
ческотосъстояниенабългарскитевоиниприпървияимбой,ужасаприраз-
познаванетонараненитеинаокървавенитетруповеназагиналитебратя,
приятели,съседи,бойнидругари,натези,коитовиметонаБългариятръг-
ват с ентусиазъм, незапомнен от векове. Писателят с болка възкликва:
„Голаш,Голаш,дългощетипомнятиметобългарскитемайки…!“.

Ведначастотразказитеписателятизобразявадействителнигерои,заги-
наливдветебалканскивойни(«КапитанМинчев»,«Смърт»,«Пригробана
полковникКаварналиев»,«Война»,«Единственсин!Убит!»идр.).Разка-
зът«Смърт» епосветеннапоручикАлександърПаница, койтоощепри
изпращанетонагараСофияпророкува,„чещевъзседнеконяси,щеповеде

Фото:Вл.Сис
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ротатаватакаипървияткуршумщепоздравинего“.Такаиставапри
първиябойнаДряноваглава.Натрагичниягероизъмнабългарскиявойник
е противопоставена жестокостта на войната с нейния неумолим закон:
„Убий,заданетеубият“(«Котенце»,«Френскашинела»,«Бойзаботуш»
идр.).

ВобразанафелдфебелГайдановписателятприлагапринципанакон-
траста,задапротивопоставинеговатадълбокочовешкасъщностнажадния
закръвсърбин.Играейкиседнокотенце,българинътсимислизасвоето
домашнокоте,закоетопрезвойнатащесегрижималкиятмусинСашко.
Обземат го сантиментални спомени и мисли за детето, за съпругата, за
неговиядом.Мяуканетоиписъкътнагаленотокотенцегоизтръгватотнос-
талгичнияунеситойвиждапредсебесинеговиястопанинсърбинснасо-
ченнож.Рефлексътиинстинктътзаживотгоспасяват,нотойтрябвада
грабне сабята и да убие сърбина в неговия собствен дом край Морава
(«Котенце»).

Непо-малкаетрагедиятанавойник,останалживгодиниследвойната,
койтосеобръщакъмпсихиатър,задаизчистиотсъзнаниетомуужасния
спомензафренскиявойник,коготоубива,задавземенеговияздравшинел
иданезагинеоточакващатагобяласмърт.

Вразказитееотразенаилюбовтакъмдомашнитеживотни–коня,мага-
рето, верни другари на фронта («Под стария дъб», «Горкото магаре»,
«Котенце»идр.).Писателятсислужисемоционаленизказ,когатопортре-
туваобразанаДимоЩърбановиубитияотнегокон.Втъмнинатананощта
войникътмисли,чесреддърветатаседвиживражескисръбскивойник,и
стреля:„Когатодойдепатрулът,примаменотизстрела,дочупрекъсван
плач.Димолежешедосвоялюбимкон,прегърналглаватаму,иплачеше.
Даженепознасвоитедругари:Иазгоу6их,аз!Занеговатавернадружба,
азгоубих!!!…“(«Подстариядъб»).

Патриархалниятморалнанепокваренияощебългарскивойникповреме
наБалканската,МеждусъюзническатаиЕвропейската(Първата)световна
войнасеоткрояваткатосамостоятелнатемавнякоиразказинаВладимир
Сис.КрайВардаркадънибезфереджетаналиват вода.Изневиделица се
появяватбългарскивойници,коитопреминаватгърбомпокрайтях,задане
гисмутят,макарчеженитекриятсръцелицатаси(«Българскиятвойник.
КрайВардар»).Тукможемдапричислимразказите«Бежанци»,«Македон-
ка»,«Издневниканаеднамилосърдна»идр.

Изкуствотоиобразътнатворецаедругатема, засегнатавпрозатана
чешкияписател.Единяръкобразоткривамевразказа«Недовършенакар-
тина».Художникътдълговремерисувабаталнасцена.Завършилеобразите
натежкораненитевойнициинаубитите,назамлъкналотооръдие,ноедин
образ–наранен (илиубит) крайоръдиетоофицер,нему сеудава.И…
заминавадоброволецнафронта,задапресъздадевкартинатаистинския,
преживенияобраз.ЛюбимотомомичеНинапродължавадаработинадкар-
тината,нонеможедапресъздаделицето.Исънувасън,вкойтовиждабит-
катаигибелтанасвоялюбим–художника.Насутринта,отивайкикъмате-
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лието,получавателеграмасъсстрашнатавестзасмърттамуприКриволак.
С трагичния край на убития художник образът в картината е завършен.
ЕдинневоленсравнителенанализнипрепращакъмразказанаЙорданЙов-
ков «Белите рози». И в двата разказа пристига телеграма с трагичното
известие. Сюжетът е подобен, психологическият рисунък на женските
образиизагиналитевдъхновителиналюбовтаиизкуството–също.

ВпечатляващеединдругразказнаСис–«Охридскитедеца»,койтое
изпълненсвъзторгаирадосттанаохридскитеученицибългарчета.Охрид
е свободен, децата заедно с Борис (главния герой) сияят отщастливото
завръщане на българското слово и писменост, на българските учители:
„Крайстаратачерква„Св.Климент“гъмжатсъбранитеохридчанчета,
сякашроякпчели,асмехътимзвънливоотеквавмълчаливитеѝ стени…
Отвсичкикраищанаградапристигатмомчетаимомичета,помъкнали
пълниторбисъссръбскикниги,изсипватгинакуписевръщатзадруги.
(…)Тия,щоимдадохасръбскитедаскали,инасилагикарахадаучатза
КралевичМарко,забратяЮговичи,зацарЛазар,завойнатасбългарите.
НокогатомалкиятБориспристъпваизапалвакибрита,децатаспират
доридиханиетоси.Икнигитепламватеднаотдругаигъстдимседига
къмгордотоохридсконебе.Малкитедецавъзхитенигледатбуйнияогън,
викатураизапеватбългарскияхимн…“.

СборникътсразказиНиенесъмненозаслужавановоизданиенабългар-
скиезик(защонеиначешки).Насъвременнияетап,когатоБългариявъз-
връщасвоетомястовкултуратанаЕвропа,товаизданиещебъдееднопри-
знание към един европеец, пресъздал българския бит и душевност във
временавойна.Ощеповечеизарадитова,чеединевропеецотславянска
Чехияпишезабългарина,забългарскиявоинтака,кактосагоизобразили
български писатели като Иван Вазов, Йордан Йовков, Кирил Христов,
БорисРуменов(БорюЗевзека),ЙорданБакалов–Стубел.

Единчехпроникваслюбоввнародопсихологиятанабългарите,сравня-
ва героичните образи наЯнХус иЛевски и гимитологизира, изживява
героизмаистраданиетонаБалканскатавойна.Единчехантифашист,заги-
налвсталинскитезатворикатоантикомунист,единчешкиписател–синна
Европа,натазиЕвропа,коятоприеЧехия,приевсвоядомиеднадруга
страдалница–България.
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СЪДБИ1

ИнтервюсХанаРайнерова

ХАНА РАЙНЕРОВА (1921–2007) е сред
най-значимите и най-продуктивните чешки
преводачи на българска литература, носител
на орден „Кирил и Методий“ (1964). В неин
превод излиза основна част от българската
литературнакласикавобласттанапрозата:
Иван Вазов, Захари Стоянов, Антон
Страшимиров,Ст.Л.Костов,ДимитърТалев,
Стоян Загорчинов, Блага Димитрова, Антон
Дончев, Валери Петров, Васил Попов, Георги
Марков, Павел Вежинов, Емилиян Станев,
ЙорданРадичковимногодруги.Средпървите
ѝ преводиеидраматанаЯворовВполитена
Витоша.Всътрудничествосизтъкнатичешки
поетикатоЛудвикКундера,КамилБеднарж,
ЯрмилаУрбанковаидр.превеждаСмирненски,
Вапцаров,ДораГабеиредицасъвременнибългарскипоети.

Нейните спомени, които предлагаме на нашите читатели, имат особена
стойност,тъй катопредставляватценна страницаотисториятана чешко-
българскитекултурниотношенияотследосвобожденскатаепохадополитиче-
скатапромянапрез1989г.ЗаХ.РайнеровавижощекнигатанаЕ.БасатиВ.
Тодоров Чешки триптих. Образи на българската литература в профил и анфас
(София, УИ „Св. Климент Охридски“, 1995), статиите на Марцел Черни «В
паметнаХанаРайнерова»(сп.Българи,Прага,2007,бр.5–6,с.48–50)инаПетя
Коленцова«Запреводитебезправонаподпис»(в.Пловдивскиуниверситет,бр.7
(392),год.27,от9окт.2009г.,9–11).

Ж.Ч.

НАЧАЛОТО
Каквъобщестигнахдобългарскаталитература?Товасееслучилоотдав-

на–ощепредидасепоявянабялсвят.Моятдядо2билединотмногото
чехи, дошли след Освобождението да помогнат на братския славянски
народвикономическотоикултурнотомуразвитие.Незнамкакестигнал
дожелезницата,ноимамчувството,ченякойотсемействотому,вероятно
по-големиятмубрат,вечееработелтам.Пооновавреме,когатопрестанали
дапътуватсдилижансизапочналидапътуватспаренлокомотив,железни-
цатабилаизключителносъбитие.Такадядомипостъпванаработавбъл-
гарскитежелезници,коитопооновавреме–вкраянатурскоторобство–
почвалитепървадасестроят.ПървиятжелезопътенмаршрутбилРусе–

1Едноименнозаглавиенапредаваненачешкоторадио„Вълтава“,коетоизлъчваразговорас
ХанаРайнерова,проведенот24до28април2006г.Предлагамепълниятекстснезначител-
нисъкращения.–Б.ред.
2ДядотонаХанаРайнероваеЗигмунтЩайнер.–Б.ред.
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Варна,защотодоРусесепътувалоспара-
ходпоДунав,аотРуседоВарнатрябвало
дасепътувапосуша.Следтовасепостро-
или линиите отЦариград.Тогава тръгва
„Ориент експрес“, койтоминавалипрез
Пловдив. Той бил важна гара. Дядо ми
станалначалник-гарапървовРусе,после
въвВарнаилипъкобратно,тованезнам,
инакраявПловдив,къдетозавършилне
самопрофесионалния,ноиземниясипът
ощепредиаздасеродя.Етотаказапочва
животътнамоетосемействовБългария.
Следтова,когатомайкамисеомъжватук,
вече за България са знаели някои неща,
както установихмного годинипо-късно.
Проявявали голяминтерескъмстраната,
защото Освобождението било голямо
събитие.ВкраянаXIXвексезаелиспре-
воданапървитепроизведенияотбългар-
ски, романът Под игото3 бил преведен
още тогава. И семейството на майка ми

притежавалоточнотозипревод.Отчешкиавториизлизалиразличниразка-
зизаБългария.ОсвентовавБенешов,откъдетоемайками,ималософий-
скиаптекар,койтобилзавършилБенешовскатагимназияивзнакнадълбо-
капризнателностпратилнадиректораѝцялаетнографскаколекцияотбъл-
гарскипредмети:тъканиивезаниплатове,вази,стомни,предметиоткова-
ножелязо,гривниипр.,коитостаналисобственостнаБенешовскиямузей.
Зажалостникоганеразбрахкъдеизчезнавсичкотова.Новначалотона
90-тегодини,когатотърсехврегионалниябенешовскипечатинформация
заизчезналиместнигражданиследВторатасветовнавойна,междудругото
намерихстатиязатовадарение–благодарственописмонаБенешовския
музей,адресиранодог-наптекаря.Товасаслучайностите–винагикогато
човектърсиеднонещо,междувременнонамиранещодруго.

ЖИВОТВРУСе
ЕстественопреживяваниятамивБългарияформирахахарактерамии

разбиранетомизасвета, защотовначалотонаXXвексеслучватмного
драматичнисъбития.През1923г.избухвавъстанието,когатоубиватземе-
делския министър-председател Стамболийски. Има поредица от арести.
Следтовапрез1925г.избухвабунтсрещуЦанков–фашист,станалминис-
тър-председател, такачеправителствотоклонялокъмдясноуправление.
НещокатоМусолини.Помня,чесестреляшенаулицата,чеимашезабрана
дасеизлизаоткъщите.Естествено,моитеродителиговорехазатовамного

3РайнероваповсякавероятностговоризапървоточешкоизданиенаПодиготосъсзагла-
виеPod jařmem, апреводачитенароманасаЙозефКенерзаиАлоисКнитек,преводъте
излязълотпечатпрез1898г.–Б.пр.

ЗигмунтЩайнер – дядото на Хана
Райнерова
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развълнувано. Ние бяхме чехословаци,
нашата държава беше демократична
република, а това събитие беше много
болезнено за родителите ми. Тогава се
говореше,чекомуниститесапозатвори-
те. Веднъж попитах майка си: „Какво
значи комунисти?“, а мама ми обясни
така,кактоможедасеобясниначетири-
годишно дете – България е преминала
ощепредиПърватасветовнавойнапрез
Балканскитевойни,такачетамиматол-
ковавдовициисирачета,бедняци,прося-
ци, множество деца на моята възраст,
пъкипо-малки,коитопросятнаулицата,
а за сметка на това добрите неща са
малко. Това бе най-достъпният начин
мамадамиобясникоисакомунистите,а
именно – че те искат да няма никакви
просяциизавсичкихорадаимадрехии
храна.ПонежевРусеобикновенолетата
са горещи, а зимите– сурови,и когато
децатаходехаполубосииполуголи,дориимайкамидаимдавашенаши
дрехи,пакнебешедостатъчнозатях.Вероятнотоваебилаосноватана
моитеполитическивъзгледи.Катодецанеразбирахмеотникакванаучна
идеология,авъзприемахмевсичкотоваемоционално.

ПооновавремевРусегостувашечешкотосдружение„Хавличек“,тъй
катовградаимашеголямачешкаколония–учители,преподаватели,висо-
коквалифицирани занаятчии. Там имаше дърводелско училище, чийто
основателиръководителбешечешкимайстор.Бихмогладанамеряисним-
ки,къдетосавсичкитезиимена.Съществувашесъщочешкипивовар,не
всичко си спомнямдобре.Бешепълно с чехи.Вбанката бащами също
имашеняколкочешкислужители–секретаркатагоспожицаАнделкаигос-
пожицаЙохана–приятелканамайками.[…]Съществуваладорииследо-
беднадетскаградина.Аздоринесъмя заварила,нобратмипосещавал
следобедноточешкоучилище,коетоводелаг-жаБоженаНемцова.

КУЛТУРНИЯТЖИВОТ.СДРУЖеНИеТО„ХАВЛИЧеК“
Естествено, всички чехи бяха членове на сдружението „Хавличек“.

Твърдевероятноемоитеродителидасабиливръководството.Винагиза
националнитепразницисеорганизирахаголемисъбиранияипразненства.
На7март–рожденияденнаМасарик,ина28октомври4,кактоинапраз-
никанасв.Микулаш5(Разплаквасе.)…аздоднесплача,човекоставанякак
вдетствотоси.Занас,децата,организирахаголемикукленитеатри–вчест
напразниканаМикулаш,естествено.Завъзрастнитевероятнозапразника

428октомвриенационалниятпразникнаЧехословакия.–Б.пр.
5Св.Микулаш,илисв.Николай,енай-значимиятотколеднитепразницивЧехия.Равносто-
ененаДядоКоледа,защотодецатаполучаватнатозиденподаръци.–Б.ред.

МалкатаХанасъссвоитеродители
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насв.Силвестър6,товавеченезная.НонаМикулашкитепразницисиспом-
ням, че представяха кукленото представление на КопецкиОсвещение в
Худлице7.Задетскиятеатърмайкитепечахаминиатюрнисладкишиитам,
насцената,наистинаимашекупи,пълнистях,коитоние,децата,естестве-
нопослеизяждахме.

Спомнямсипървотосвоеофициалнопредставяненасцена.Проведесе
в някакво училище.Организира го г-жаНемцова.Аз, като най-малката,
сигурносъмбиланачетиригодини,възможноеидориненавършени.Била
съмсъвсеммъничка,защототоваетолковасмътенспомен.Сложихамеда
седнананякаквамаса,ощенесъмможеласамадасеобличам.Трябвашеда
кажа стихотворение.Така че рецитирах «Розичката се гневи», след това
«Зайчетобягапопътя»8.Товабешепървотомиофициалнопредставянена
сцена.Г-жаНемцовастоешезадзавесатадомен,вслучайчебешенужно
дамиподскаже.

Имашесъщоитеатралнипостановки.ПредставяхаМареша.Поонова
време все още нямаше електрически уреди, улесняващи домакинството,
така че голямо семейство като нашето имаше нужда от помощничка за
домакинството. Вкъщи помощничка беше Алжбета Хлоубова – нашето
съкровище.Обичахя.(Разчувствасе.)БешекрасивомомичеотФренчтат.
ТяиграешеролятанаМареша.Бешемногоумно,изключителносвястно
момиче! Но никой нямаше подходяща носия за представлението. Само
майками беше взела със себе си пълзенската си носия. Такава, каквато

6Св.Силвестър–последниятденотстаратагодина.–Б.ред.
7 СтавадумазапиесатаPosvícenivHudlicíchнаМатейКопецки.–Б.пр.
8Товасачешкикраткистихотворениязадеца.–Б.пр.

Балканбанк,Русе
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Марженканосивсценатанапазарлъка9.ТакачеМарешабешеоблеченав
пълзенсканосиясоноватипичнобоне10.(Смеесе.)

Г-жаБоженаНемцовабешевРусесмайкаси – бабаХертманова.Тя
бешенай-възрастнатачехкинятам,наеднавъзрастспрезидентаМасарик,
включително когатоМасарик празнуваше 80-годишния си юбилей през
30-агодина,аконеселъжа11.Г-жаХартмановаумеешеръкоделието,апо
оновавремесеплетяханакукаистънкапреждадантеленипокривки.Баба
мисъщоумеешедагиплете.ТатазивъзрастнабабаХертмановаизплетеза
МасарикголямакрасивапокривказамасаимуяизпративЧехиязаеднос
поздравленияпослучайюбилеяму.Аг-нпрезидентътѝблагодарисъссоб-
ственоръчно написано писмо. Това беше голяма гордост за чешката ни
общност.

Имашесъщоидругислучаи.Бяхадошличешкитесоколовци12.Плавали
поЧерноморе.ДоРусепристигнаха с кораб, а след товапродължиха с
влак.Струвамисе,престоятимвРусебешедвадни.Автеатърапредста-
вихатанците„Českábeseda“и„Мoravskábeseda“идемонстрирахаспеци-

9ВероятноРайнеровавизиракулминациятанадействиетовоператанаБедржихСметана
Продаденаневеста.–Б.пр.
10 Райнероваимапредвидширокотобялобоне(шапкабезпериферия),характернозапъл-
зенскатаженсканароднаносия,чиито„криле“презXIXв.стигаличакдораменете.–Б.пр.
11Райнеровасиспомняточногодината–президентътТомашГарикМасарикероденпрез
1850г.–Б.пр.
12 Дружество„Сокол“–най-староточешкогимнастическодружество,основанопрез1862г.
вПрагапоинициативанад-рМирославТирш(1832–1884)иИндржихФюгнер.Д-рТирш
създаватеоретичнитепринципи,коитовъвеждавпрактическатадейностнагимнастиците,
нареченисоколовци.Тойеорганизаторнапървиягимнастическисъюз,основавагимнасти-
ческабиблиотекаисписание„Сокол“.–Б.пр.

Русепрез30-тегодини
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фичнигимнастическиупражнения.Навреметотепредизвиквахаизключи-
теленинтерес.Българитесиимахапопримеранасоколовцитегимнастиче-
скодружество„Юнак“.Абащамибешечленна„Юнак“ипритежаваше
техен спортен екип. Разбира се, официално приветстваше соколовците.
Точнотогавамибешепозволенодаприсъствамнапредставлениетоим.

ЖИЛИЩеТОВРУСе
Докаторастяхме,вкъщиимахмекрасиваградина.Когатобяхнаоколо

двегодинииполовина,сестроешеноватабанка.Имайкамиобсъждаше
заедносшефанастроителнатабригадакакдаизглеждасградата.Защото
долу,наприземнияетаж,бешебанката,анапървияетажбешеапартамен-
тътни,такачетойсестроешеспоредизискваниятанамайками.Бешекра-
сивожилище!Наоколосепростирашеградина,атамнинаправихалюлка.
За братмиимашеуспоредкаи въже за катерене.Наникогонемубеше
хрумнало,чеазсъщобитрябвалодаправяспортниупражнения,номоже
бисъмбиламъничказатова.Заменимашевградинаталюлкасжелезни
лостове.Снеялетяхнависоко.Бешетолковахубаво!

ГОСТУВАНеТОНАЧешКИЯКВАРТеТВРУСе
Спомнямсизаедноважногостуванепрез20-тегодинивРусе.Става

въпросзаЧешкияквартет13.Правехаеднооттурнетатаси,ноестественоне

13Чешкиквартет–струннакамернаформация,съществувалаот1892до1933г.снамерени-
етодаизпълнявапредимнорепертоарначешкиромантици(Б.Сметана,А.Дворжак)ина
съвременникомпозитори(Й.Сук,В.Новак).КлючовифигуривквартетасаКарелХофман,
ЙозефСук,ОскарНедбал(вж.посоченатапо-горестатиянаМарцелЧерни,с.50).–Б.пр.

МъжкатагимназиявРусе
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знам кое точно. Била съм на четири-, шест- или
седемгодишнавъзраст.Трябвадаебиломежду25-а
и29-агодина,нонезнамкога,небихмогладакажа
по-точно.По-скорооколо25-агодина.Подразбира-
шесе,чекогатовРусеидватгостиоттаковаестест-
во,тещебъдатнастанениуЩайнерови14.Чешкият
квартетразполагашесъссветилакатопроф.Хофман
иЙозефСук, койтоеот същиякрай,откъдето еи
майками.Мисля,чеитойсезарадва,щомоткрив
Русееднагоспожа,коятоедошлаотнеговиякрай.
Естествено,катодететолковаможехдавидя–ние,
децата, самопоздравявахме гоститеипослебяхме
отпращанивдетскатастая.Спомнямсикаксевъз-
хищаваханамоякотарак–Минда,койтоотглежда-
хме в хола, където трябваше да влязат. Той беше
великолепенедъркотарак.Наконцерта,естествено,
неуспяхдаприсъствам,бяхпрекаленомалказатова.
Каквисабиликонкретноотзивите,същонесиспом-
ням,ноопределеносабилиположителни.Атова,че
бешеголямоиважносъбитие,мисеезапечаталов
паметта.

ЗАНеМСКОТОУЧИЛИЩеВРУСе15

Когатобяхна6години,трябвашевечедатръгна
научилище.Нямашечешкоучилище.Монахините
преподавахафренскиезик,нонашитенемислехада
ме записват в религиозно училище. И случайно –
знаете ли, доста са тези случайности! – точно на
нашата улица, вероятнона около 300метра от нас, започнаха да строят
нещо.Бешеогромномодерноновоучилище,обачебезцентралнопарно.
Тамимашепечкасвъглищавъввсякаеднакласнастая(смеесе),ноиначе
училищетобешемногомодерно.Построигонемскаорганизация,незнам
койбешеоснователят16.СлучиседостапредиХитлер,разбирасе.Вучили-

14 ЩайнеребащинотоименаХанаРайнерова.–Б.ред.
15 НемскотоучилищевРусеепървотонемскоучилищевБългария.СъгласносъсСолунското
примириеотсептември1918г.учебнитезанятиявНемскотоучилищесапрекратенипрезм.
октомври с. г., а сградата е конфискувана от френските войски. По-късно германската
държавазакупувановимотвРусеисамозатримесецасепостроявановаучебнасграда,
открита официално на 15 септември 1926 г. 270 ученици отново започват обучение в
русенското Deutsche Schule. Благодарение на упорития квалифициран труд на
педагогическиясъставDeutscheSchule–Русе,серазрастваисепревръщаведноотнай-
добритенемскиучилищаизвънГермания,вкоетонад80%отученицитесабългари.–Б.пр.
16Огромнаролявтозипроцесиграеидиректорътд-рКарлВиргенц,койтопоставякато
целнасвояживотвъзражданетонаучилището.Именнотойнамиранужнитедокументи,
коитопозволяватнаГерманиядаосъдипобедителкатаФранцияпрез1925г.вМеждуна-
родниясъдвХагазарадинеправомернотоотнеманенаучилищнатасграда.Сизплатените
парикатокомпенсациягерманскатадържавазакупувановияимотвРусе,закойтоРайне-
роваразказва.–Б.пр.
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щетосепреподавашеибългарски,
такачениучехадапишемичетем
на български, изучавахме история
на България, география на Бълга-
рия.На товани учеше еднаписа-
телка, която пишеше книжки за
деца,стихотворения,разказиидра-
матичнитворби.Играехмебългар-
скиинемскипостановки. За една
отКоледитеиграхмесценказамал-
кияИисус.РолятанаИисусизпъл-
нявашедъщерятанаг-ндиректора,
бешееднагодинапо-голямаотмен.
Впечатляващо красиво синеоко
момиченце. А ние, останалите
момиченца, играхме ангелчета. И
като ангелче– вероятно запръви
последен път – се сбих и набих
своя приятелка и съученичка. Тя
беше определено разглезена. Тъй
като съм чехкиня, тя ме нарече
„чехла“.Атованабългарскиозна-
чавадомашенпантоф.Бяхдълбоко

засегната.Веднагаяхванах закоситеидокато сеусетя, вече себиехме.
Предитовагоспожаучителкатамалконибешегримирала,такачеследбоя
всичкосебешеразмазало.(Смеесе.)Етокаквоангелчебях.Иначеучили-
щетобешечудесно.Всичкимногодобресеразбирахме.Анай-интересното
отвсичкобешеразнообразиетоотнародности.Повечетоученицибяха,раз-
бирасе,българи.Имахмеуниформи.Доримомиченцатаносехмешапкис
козирка.Имашеигерманчетавучилището–внашиякласбяхатримомиче-
таидвемомчета.ИедномомчеотТурция.Тойбешестрашномилидобър.
Иединарменец.Тезидваматавероятнонесаималипредстава,четехните
народинякогасавоювали.Бяхасипростонaй-добриприятели,седяхана
единчин.Отеврейскитесемействаимашедеца,коитовкъщисиговореха
на испански. Те неме приемаха за еврейка. За тях бях просто чехкиня.
Единствената чехкиня там. Хората ни приемаха като католици, каквито
бяха по-голямата част от чехословашката колония.В класа ни бяха още
Клара– австрийката, с коятобяхмеприятелкиощепредида тръгнемна
училище,иеднаунгарка–Дейзи.Вероятнотовабяхмевсички.Такавасмес
отнационалностивединклас.Новцялотоучилищебяхединственатачех-
киня–най-малкатаотчешкатаколония.ВБългарияначалнотоучилищее
четиригодини,анекактопринаспет.Нодецататръгваханаучилищечак
на7години.Тъйкатомайкамипостоянносиимашенаум,ченякогащесе
преместимвЧехия,мепратинаучилищена6години,коетобешедобре,
тъйкатоуспяхдазавършасреднотосиобразованиеощепрез1939г.Успях

НемскотоучилищевРусепрез1918и1944г.
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дапрескочапетиклас.ВБългариясеучеше4годининачалнообразование,
послеоще3години,коитосенаричахапрогимназия.Следкоетонямаше
гимназия,аТърговскоучилище.Ощевначалнотоучилищеучехмефрен-
скиезик,авТърговскотоучилищесеучешеанглийски.Такастояханещата
вучилището.ОтпрогимназиятавРусенаправосепрехвърлихвгимназия
вЧехия.

РАННИЛЮБОВНИТРеПеТИМеЖДУМАйКАТАНАРАйНеРОВА–
МАРТА,ИЧешКИЯПИСАТеЛВЛАДИСЛАВВАНЧУРА
Кактовечеказах,майкамибешепо-изразениятинтелектуалецвсемей-

ството,азанеясеговорело,чеенесамокрасива,ноимногодуховитагос-
пожица,коятоималамногообожатели.(Вълнувасе,щомзаговарязамайка
си.)ВероятнонесамовБенешов.Измеждутяхнай-голяматаѝ любовбил
ЛадиславВанчура.Отмайкамизнам,чеотнейнастранасъщоималодъл-
бокичувства,новонезивременанебилоприетодевойкадапоказвачув-
стватасинаяве.Нотойѝ пишелсъвсемоткровенокаквоизпитва.Изрису-
валѝдвеветрила.Еднотооттяхдориотдветестрани.Ощеедноснякакъв
античенакропол.Къмвсичкотоваѝизпратилкартинакатопроектнаветри-
лото.Поднарисуванияакрополсевижданякакъвхрастсвлюбенадвойкаи
какмомчетоцелувасвояталюбима.Дотяхенаписаночетиристишие:

Miloval,šíleněmiloval
Lečoodvetěledvasníval
Senvantikyfaktumpřesunul
Atamjizlíbal,takzlíbal

Иподпис:Л.Ванчура,тъйкатовсъщносттойсееказвалЛадислав.Вла-
диславгонарекълКарелНови.УКарелНовисасъхраненинесамоветри-
лата,ноипроектътнаветрилата,картината,кактоиписмата,коитоВанчу-
раеписалнамайкамиот1907до1909г.Потовавремемайкамибилана
15,атой–на16години.Атесатрогателни,защотостававъпросзаистин-
скичувства.Не сабилипразниприказки.Постоянноималикаквода си
кажат.ТойобачеискалдабъдехудожникикогатосибилвкъщивДавле17,
изпращалнамайкамикартинитеси,задачуенейнотомнение.Живосе
интересувалкаквомислитязатворчествотому.Вписматадискутираткак
даизглеждатглавитенафигурите,коиторисувалтогава.Наедноответри-
латаимаглава,коятоочевидноепортретнамайками.Нонаменмногоми
напомнянаглаватанагения,нарисуванназавесатавНародниятеатърот
Хинайс18.Ставадумазалетящиягений.Приличаповеченанеговатаглава,
отколкотонатазинамайками.НоВанчураприемалнещатасериозно.Той
учелвгимназиятавБенешовзанаказание.Незнамзащо,нобилизключен

17ГрадчевЧехия,намиращосеблизодоПрага.ТамВанчурапрекарвачастотдетствотоси.–
Б.пр.
18АвторназавесатанаНародниятеатървПрага–такава,какватоеднес,еВойтехХинайс.
Избухвапожарпрез1881г.ипървоначалнатазавеса,чийтоавтореФрантишекЖенишек,
бивасмененастазинаХинайс.–Б.пр.
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отпражкотоучилище.Нямампредставакаквосееговорелозанего,нов
едноотписматасиумолявамайкамиданевярванаприказките,защотоне
биискалтядасипомислинещолошозанего.Иѝобещава,ченикоганяма
данаправинещолошо.Същочевечещебъдедобърисамощеучи.Дорие
готовдасеоткажеоттанцовитезабави.Къмтоваеприложенотговорътна
майками,коятогоуверява,ченеенужнодасеотказваотзабавитеичетя
смятазаздравословноинормалночовекследработамалкодасипочинеи
дасе забавлява.Втозидухпротичалатяхнатакореспонденция.Ванчура
постоянносеоплаквал,четямупишерядкоивинагинякакдистанцирано.
Други времена били. Днешната младеж вероятно не би разбрала това.
После Ванчура напуснал Бенешовската гимназия. Накрая завършил в
Прага,наКржеменцоваулица,следкоетоочевиднозаписалмедицина,но
избухнала войната. Трябвало да отиде войник. Бил на бойното поле, на
фронта.Следкатосевърнал,веднагаотновоподхваналследванетоси.Не
знамдалисеепоявявалповечевБенешов,незнамдалиеималвремеза
това.Простовойнатапрекъсналамногоконтактии ситуацията силно се
променила.Вероятномайкамиследтоваеималанякакъвдругприятел.Не
знамвсичко,коетосееслучило.Немиехрумвалодаразпитваммайкаси.
Знамвсичкотоваотписматаим.Ноепродължиловъввремето.Знаете–
първаталюбовръжданехваща.Товаеясно.ДориКарелНовиеписалза
тованякъде.Вкнига,издаденаследвойната.

ЗАВРъЩАНеВЧеХИЯ
СледЧернияпетъкнаНюйоркскатаборсафинансоватакризаобхваща

целиясвят.КризатадойдевБългарияощепо-рано,отколкотовЧехослова-
кия.ТаткобешедиректорнаБалканскабанка,коятобешесфренскикапи-
тал.Имашеидругабанкасфренско-белгийскикапитал.Итъйкатоидвете
банкибяхазастрашениоткризата,ръководстватаимрешихадагислеят.
Естествено,новосъздаденатабанкаможешедаимасамоединдиректор.В
белгийскатабанкатозипостзаемашебългариниестествено,чужденецът
трябвашедаотстъпимястото.Предлагаханабащамидазаемесъщияпост
вТехеран,къдетобанкатабешеоткрилановклон.Номайкамивъзрази,
катоказа,чеощепо-навътревОриентанямадаотиде.Иследгодинавече
себяхмепреместиливЧехословакия.Защастиебащамисинамериработа,
естественоневтаковаучреждениекатобанката,новсепакимашескакво
даизхранва семействотони.Сега осъзнавам, чепърватадискриминация
спрямонаснеебилаповреметонаХитлер.Именнотазиепърватадискри-
минация.БратмиостанавРусе,задазавършигимназията.През1932годи-
на той беше започнал осми клас в гимназията.Също катомен завърши
средното си образование година по-рано от другите, нямаше 18 години.
Останавсемействотонасвойсъученик,нашисемейниблизкиприятели.Те
имахадвамасинове,анашиятХонзикимбешекатотрети.

ПообяснимипричинисепреместихмевБенешов.Същевременнотатко
търсешеподходящаработа,помагахамунеговитешуреи.Накраяуспядаси
намериработавзастрахователнотодружествовХрадецКралове.Смайка
ми наеха апартамент, обзаведоха го и преди началото на новата учебна
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годинатръгнахкъмновиянидом.Спомнямси,чеотБенешовтрябвашеда
преместим някакви мебели – шкаф, домашни вещи и всичко останало.
Потеглихме с камион. Ние с майка ми и г-жа хазяйката пътувахме при
шофьора.И когато наближихме – вече бяхме вКуклени19, г-жаВанкова
каза:„Тамвиждатекатедралата„Св.Дух“наплощадавХрадецКралове“.В
далечинатавидяххарактерниясилуетнастарготическихрам.Моетопърво
впечатлениеотновияниград.

НАй-ЩАСТЛИВИТеГОДИНИ
ВХрадецКраловеимашеклоннаклуб„Пршитомност“.Клубъторгани-

зирашевсякаквикултурнимероприятия,канехаважнигости.Родителите
мибяхачленовеищомрешаваха,чезаменеважно,мевземахасъссебеси.
Апървияпъттрябвадаебилопрез1934годинаилинай-къснопрезлятото
на1935година.ВНовохрадецкитегорикрайедноезероимашетуристиче-
скизаслони,направениоттрупи.Точнотамклуб„Пршитомност“органи-
зира двудневна среща сОтокарФишер20.Можехме да пренощуваме, да
поплуваме.Г-нпрофесорътразказваше за това, как епревеждалФауст. 
ГолямосъбитиебешетозиновпреводнаФауст.Вероятнобяхарецитирани
части от произведението, както и стихотворения от самияФишер.Най-
важнотобеше,чесепроведеразговор.ХоратапитахаФишеркакнапракти-
касеосъществявапревеждането.Заментовабешепърватамисрещаспро-
фесионаленпреводач.Всичкосеслучипрезлятото,когатоможехмедаплу-
вамевезерото.Апреззиматасрещитенаклуб„Пршитомност“сеоргани-
зирахапредимновАдалбертинума21. […]ГостинаклубабяхаВладислав
Ванчура иКарелНови.Имахщастието, че ни дойдоха на гости вкъщи.
Откликнаханапоканатанамайками.Такауспяхдасезапознаясвидни
представителинанашаталитература.ПредивсичкосВанчура.Следвойна-
тасКарелНовисевиждахчесто,ноВанчуразажалоствеченебешемежду
живите.[…]

АДъТЗАПОЧВА–ВТОРАТАСВеТОВНАВОйНА
ОщевначалотонапротекторатанаСтароместкияплощадсесрещнахс

приятел от университетските летни лагери. Казваше сеФраняЩрикер.
Ощенебяхмепринудениданосимзвезди,новечезапочнахаданизасягат
законитеиразличнитезабрани.Итакавходанаразговорасучудванеуста-
новихме,чеидваматасмеевреи.Дотозимоментвъобщенесибяхмедава-
лисметка,тъйкатозанастованеебиловажноиненибешеинтересувало.
Имахмесходниинтереси,нонебяхмеобсъждаликойоткаквосемейство
произхожда.СледтовасФранязапочнахмедасесрещамепо-често.Той
идвашевдетскатаградинанаулица„Сазавска“,вкоятоработех.Всички
момичетамногогообичаха,г-жадиректоркатасъщо.Няколкопътиноси
литературнипроизведения,четеги.Простобешеталантливмладписател.

19КварталвчешкияградХрадецКралове.–Б.пр.
20ОтокарФишер(1883–1938)–чешкилитературенисторик,преподавателпонемскафило-
логиявКарловияуниверситет,театраленкритик,драматург,преводач,поет.–Б.пр.
21Адалбертинум–центърнакултуратаиобразованиетовХрадецКралове.–Б.пр.
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Тогаванаписа театралнатадраматизациянаОйленшпигел22.Точнопреди
окупациятаябешезавършил.Е.Ф.Бурианискашедаяпоставинасцена,
нозажалосттоватакаинесеосъществи.Четешениоткъсиотдраматиза-
цията. Пишеше книга за деца. Казваше сеХлябът се прави от злато. 
Книжкатапредставлявашецикълотприказки,вкойтоеднаприказкапро-
дължавашевследващата.Асюжетътразказвашезанякакъвпринц,който
трябвашедаположиизпит,задасевъзкачинапрестоланабащаси.Тряб-
вашедабъдеобразован,заданаследитрона.Защастиетазикнижкаезапа-
зенаотнеговатаприятелка.Излезев„Младафронта“,носамоведнъжи
вероятновечеезабравена.ЕдинекземплярдадохвЕврейскиямузей,зада
сезнаезаФраня,иеднаимамвкъщи.КогатоХайдрих23пристигнавПрага,
припърватавълнаотарестибешезадържанпо-големиятбратнаФраня–
ИржиЩрикер.КогатоФранядойдезапървипътпримен,Иржибешеоще
жив. Точно тогава започва депортирането на евреите и задължителното
носененазвезди.Ситуациятабешетакава,ченикойнебешенаяснокакво
щегосполети.Аазбяхсъвсемсама.Точнокогатобабамипочина,след
погребениетоѝ,всилавлезезабранатаевреитеданапускатмястото,къде-
товмоментаживеятисенамират.Затовамайкаминеможешедасевърне
вХрадецКралове, а таткопъкнеможешедаотидепринея вБенешов.
Семействотонибешеразпиляно–азвПрага,братмивГузен.Следтова
всичкиевреиотБенешовбяхаразселенивразличнипо-малкиобщинив
Бенешовскиокръг.Майками–вДобжиш,някоидруги–вБистрице.Човек
неможешедаостанедоривродниясиград.Така,когатозапочнадепорти-
рането,останахсъвсемсамавПрага.Точнотогаванаучих,чебратмие
починал.Бяхнапълно(правипауза,поемасидъх),да–сломена!Мисля,че
товабешенай-тежкиятмомент,най-тежкиятмоментзамен.ТогаваФраня
предложидасключимформаленбрак,заданеотиваметамвсекисам,зада
можемнякакдасеподкрепяме.Трябвашедаискампозволениеотбащами,
защото тогава не бях пълнолетна. Бях едва на 20, а пълнолетието се
навършвашена21години.Таткодействителномидадеблагословиятаси.
Планирахмесватбатаза19ноември1941г.Свидетелтрябвашеданибъде
КарелРайнер24.ЕдинденпредисватбатаФраняотидедапитавГестапоза
братси.Казахму:„Моляте,неотивай!Внимавай!“.Идругинеща,вечене
сиспомнямточно.Казахму,чесъмходилатаминищонемисееслучило,
нонищонесезнае.Разбрахмесе,чеследкатосевърне,щемисеобадив
детскатаградина,къдетотогаваживеех.Цялденнесеобадиивечертааз
звъннахнаКарел.Тоймиказа, ченищонеможеда сенаправиичена
сутринтатрябвадаотидемдогражданскотоужзасватбата,сякашнищоне
сееслучило.Итакаотидохме,нознаехме,чебракосъчетаниетонямадасе
проведе,тъйкатоФранявечеезадържан.Азрешихдаотидаидапитамза

22 ТилОйленшпигел(предполагаемо1300–1350)ефигура,известнавгерманскияфолклор
съссвоитешегиизакачки.–Б.пр.
23 РайнхардХайдрих – германски държавен и политически деец, началник наГлавното
управлениезаимперскасигурност,заместникнаимперскияпротекторнаБохемияиМора-
вия.Единотинициаторитена„окончателнорешаваненаеврейскиявъпрос“.–Б.пр.
24КарелРайнер (1910–1979)–композиторипианист,ученикнаАлоисХаба.Съпругна
ХанаРайнерова.–Б.пр.
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него. Неговият братовчед, който ни беше вторият свидетел, и Карел се
чудехадалидамепуснат,илине,новкрайнасметкастигнахадоизвода,че
товаеединственатавъзможност.ИаздействителноотидохвГестапо.На
информациятаимашедвепрозорчета,носамоедномомче.Наеднотопро-
зорчепишешенанемски,анадругото–начешки.Азпопонятнипричини
сеотправихкъмвторото.Амомчетозадпрозорецаснемскиянадписме
попита:„Защонедойдететук?“,аазмуказах,ченеговорямногодобре
немски.Товамомчемепомнешеотвремето,когатобяхходилатамзаради
братми.Хванаменатясноиазмуказах,четрябвадасключвамбракстози
итозигосподиничеденпредиподписванетотойеидвалтукдапитаза
братсиидалибихамоглидамидадатнякакваинформация.Атой:„Елате
следседмица“.Илипъквдругиден,непомняточно.Инищодруго.Тетака
сиподготвяханещата,чепоследамогатнаправодазадържатчовека.Така
чепоразбираемипричининеотидохповечетам.Нознаехме,чеположени-
етоелошо.Следизвестновремеразбрах,чеФранявеченеетам.Чакслед
войната научих отмомчетата вМатхаузен, че бил депортиран с първия
голямвлакзаМатхаузен,атампредпорталагопребилидосмърт.[…]

ТАйНИКУЛТУРНИВеЧеРИВДОМАшНАОБСТАНОВКА
Карелсегрижешезамен.Азговъзприемахкатоединдобърпознат,по-

възрастенотмен.Бешевечена32,аазедвана21,дажена20всъщност.
Следвремеизведнъжмиказа,чеискадасеоженим.Заментовабешеголя-
маизненада,някакотлагахотговора.Казах,ченезнамкаквощекажемайка
ми,макарчепрозвучамного смешно.Бяхдостатъчновъзрастнаиимах
позволениетонанашите.Сдведуми,оженихмесе.Мисля,ченебешепла-
менналюбов,бешедобърбрак.(Смеесе.)

Имахмет.нар.глъткисвежвъздух(културнивечери).Унасидвахараз-
личнипознати.МарианкаМилероваимашевПрагадвамапо-големибратя.
Тесъщоидвахаунас–единиятбешелекар,другиятадвокат.Първиятвече
бешеженен,вторият–сгоден,такачетовабешеосновнотоядронакомпа-
нията ни. В нея съществуваха различни приятелски кръгове. Веднъж
вкъщидоведохаЗденекЙелинек25.Бешепрекаралдетскипаралич.Лекувал
севЯнскитеминералнибани.Терапиятамувключвалаиграскуклапет-
рушка26,задараздвижиръцетеси.Тойизползвалтовасиумениеабсолют-
нопопрофесионаленначин.Точнокогатозапочвадепортирането.Написал
пиесазадвекукли:единия–евреин,адругия–генерал.Генералътдепор-
тираевреина.Тамфигуриракуфар.ПиесатасеказвашеКуфарът.Закук-
литетойимашеглавички,нотрябвашедагиоблече.Тъйкатоаз,откактосе
помня,винагисъмшиланакуклитеси,апослеизасебеси,мупредложих
даушиядрехизанеговите.Натъкмихмеги.Йелинекимашевсякаквипар-
цали,въжетаидругинеща.Евреинанаметнахмесобикновеначернаман-
тия.Незнамдалиимашенещонаглавата,вероятнонякаквашапчица.Гене-
рала облякохме в тъмносиньо кадифе, със златни гайтани, с генералска

25ЗденекЙелинек–известенчешкитеатралендеец,единотмноготоинтелектуалци,депор-
тиранивконцлагераТерезин.–Б.пр.
26Куклапетрушка–кукла,коятосенахлузванаръката,закуклентеатър.–Б.пр.
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фуражка–неянепомняот какво янаправихме.Първотопредставление
естественосепроведеунас,наулица„Шкретова“.Бяхапоканениразни
нашиприятели.Казват,чепослеЙелинекигралтазипиесаивТерезин.Там
написалощедветакивапиеси.Обаченемисеудадевъзможностдагивидя.
Мисля,четовабешеедноотнай-важнитесъбития,коитосеслучихавкъщи.
Иначечетяхместихотворения.

НеЛеГАЛНИОБЩеСТВеНИПРеДСТАВЛеНИЯ
Щедобавяощенещозатова,коетоможешедасеправиповременавой-

ната,когатовеченанас,евреите,ненибешепозволенодаходимкъдетои
дабило.Наникаквикултурнимероприятия,наконцерти,доринатеатър,в
парковетесъщонибешезабраненодаходим.Освентоваимашевечерен
час,вечербешезабраненодасеизлиза.Иниеправехменелегалниконцерти
покъщите,такачетазипрактиканадомашнитепредставлениянееизмис-
ленаотХрамостова27.Ощетогавасеорганизирахатакивапредставления.
Тезиконцертивдомашниусловия,коитобяхаизключителнопопулярнив
Прага,аможеиподругиградове,сеслучваха,защотомузикантитеотфил-
хармоничните оркестри, от театралните оркестри бяха уволнявани. Не
можеханикъдедасвирят,авсепактрябвашедасепрехранват,нали?Орга-
низирахасетайниконцертипокъщитеилинапо-закътаниместа.Според
бележките на съпруга ми се била сформирала творческа група, в която
участвалиВикторУлман28.Тезиталантливимузикантисъставялисъвмест-
норепертоараси.Задължителновключваливнегопроизведенияначешки
композитори,на еврейскикомпозитори,на свои съвременници, които са
ощесредживите.Освентоваизпълнителятнамузикалнотопроизведение
билвправотосидаизбиракомпозицияспоредсвоитевъзможности,такаче
даможедаблеснесъссвоятатехника.Входътбешекойкаквотоевсъстоя-
ниедададе.Събранотосеразделяшемеждукомпозиторитеимузикантите.
Вземаханякаквиминималнихонорари, а сумата, която гинадвишаваше,
беше поделянамежду най-нуждаещите се творци, които не успяваха да
намерятполезаизява.Съпругътмиеописалмногоподробнокакточносе
еслучвалотова.Децатанямахаправодаходятнаучилище.Ноимашевся-
каквидетскизаведения.Имашеиеврейскосиропиталище,къдетобешезаб-
раненодасеучи,изатованатезидецатрябвашедасеизготвидругапро-
грама.Теиграехавъввсякаквитеатралнипредставления,задамогатнякак
дасеизявяват.Вкрайнасметканещотрябвашеданаучат.Аблагодарение
напредставлениятатренирахапаметтаси.Придецатакултуратасепрокар-
вашенай-лесно.Дорииданиизненадашевнезапнапроверка,винагиуче-
нето можеше да се замаскира някак. Но при възрастните това беше
по-трудно.

27ВластаХрамостова(1926)–чешкапопулярнаактриса.Двапътиноминираназафилмова-
танаграда„Чешкилъв“.Повременакомунистическатадиктатураиграевредицафилмиив
Народниятеатър,носледкатоподписваХарта77,ѝ езабраненодаупражняваактьорската
сипрофесия.Започвадаиграепредприятеливдомаси.–Б.пр.
28ВикторУлман(1898–1944)–композитор,пианист,диригент,умиравконцентрационния
лагерАушвиц-Биркенау.–Б.пр.
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По онова време имаше единмладмузикант на имеХанушЙоховиц.
ВикахмемуХонза.ТатойнамериеднакомическаопераотГлук–Измаме-
нияткадия.Открилянанемски,воригинал.Самяпревелначешкиисам
янаучил.Представятелиси–азсъмединствениятостаналживсвидетел!
Коготоидапитам,сеоказва,ченикойнищонезнаезатова.Представлени-
етосесъстоявначалотонамояпрестойвПрага,аазтогаванесеориенти-
рахмногодобрев градаи затова въобщене знамкъде се е случило,но
постоянноимамусещането,чебешесрещуНародниямузей.Незнамдали
съмправа,ноимамчувството,чебешенякъдетам.Трябвадаебиломоже
бинапоследнияетаж.Имашедвеогромнистаисголибелистени.Нищо
друго.Тамсесъстояспектакълът,нодаливеднъж,илиповечепъти–също
непомня.Разбирасе,бяхнапремиерата.Дажеиподиумнямашевстаята.
Можебиимашезавесаиплатно.Костюмитебяхасемпли,тъйкатотематае
нещокатоотвличанеотсултанскиядворец.Стававъпросзаединсултан,
койтоимамладажена,нонякоймуяоткрадва.Героинятабешезабуленас
воал.Хонзаотначаломислеше,чеможедапоставиоператаснас,нонакрая
самсеубеди,ченебихмесесправили.Намерисипо-опитнимладихора,
коитосепредставихачудесно.Бяхамалъкекип.Далибяхадвежени–неси
спомням.Самоеднаоттяхпомня.Третиятебилвролятанакадията.Какъв
бешеброятнаучастниците,незнам,нонебяхамного.Това,коетопомня,е,
чесценатабешевъгъла,ацялотопомещениебешенатъпканосъсзрители.
Нямашепейки,всичкистояхмеправи.Непомнядаеималонещозасядане.
Представлениетопродълживероятноединчас.Акакъвебилмузикалният
съпровод,същонесесещам.Товаможедасеразбереотсамитеизисквания
наГлуковатакомическаопера.Нооттолковамногохора,коитобяхатам,
никойнищоданепомни,значи,чеоттяхсъмживасамоаз.Мисля,четова
беше едно от най-оригиналните начинания. Това младо момче преведе,
поставинасценаирежисиранапълносампредставлението.Иникойнищо
данезнае!(Недоумява.)

Тезисъбитиясавосноватанаголямоточудонатерезинскатакултура.
ТерезинскатакултуравлагеранеевъзникналавсамияТерезин,акорените
ѝ саоттук,отПрага.ВсепакизпратенитехоравТерезинпродължилида
правят, доколкото е възможно, това, което саправилии вПрага.Хората
послемепитахапокаквипартитурисеесвиреловТерезин.Трябвашеда
имобяснявам,чезатоваеписалЯнХануш29всвоитеспомени.Разказвакак
принеговеднъждошълКарелРайнер,тъйкатонаснидепортирахамалко
по-късно.Карелполучилготовматериал,койтотрябвалодасесложивсан-
дъци.ОпределениматериалитрябвалодабъдатдоставенидоТерезин.Кан-
целариятасеенуждаелаотхартия,писалкиидругиподобнинеща.Такаче
потозиначинсасепрекарвалимногомузикалнипроизведения.ИЧешка
песен, иЦелувката30, и другиопери.Нопредивсичкочешкимузикални
произведения. Това културно дело беше започнало още в Прага, а не в
Терезин.

29ЯнХануш(1915–2004)–чешкикомпозитор.–Б.пр.
30Чешкапесен (Českápíseň)иЦелувката (Hubička)–творбинаБедржихСметана.–Б.ред.
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ДеПОРТИРАНеТО–ТеРеЗИН,ОСВИеНцИМ
Мислехмеси,чевТерезинепо-добре.Казвахмеси:„Всепакеунас,

вкъщи.Нали все пак хората наоколо виждат, какво пък толкова ужасно
можедасеслучва?“.Нямалисмепредстава,четамвечеекзекутираха,бесе-
хахоратапредочитенадецатазатова,ченякойенаписалписмоигое
пусналвпощенскатакутия.Мислехме,чеединственотонай-важнонещое
да не оставаме сами. Затоваизведнъж започнахада се вдигат сватби.На
никогонемуминавашепрезумдамислизапо-нататък.Важнотобешестози,
койтониенай-близък,даостанемколкотоевъзможнонай-дългозаедно.Тол-
ковафантастичнипредстависатова,чечакпо-късноможешедасеосъзнае
колконаивнисабили.Естественонямашекакдазнаем,чекатосъпрузище
бъдемразделени.ИвТерезинпращахамъжетевмъжкатаказарма,ажените
вженската.Незнаехметова.Инямахмепредстава,чевОсвиенцимщесме
доринапълноразделениивеченищонямадазнаемединзадруг.

ЗАВРъЩАНеТО
Следзавръщанетониимахмекъсмет.[…]Всичкоизглеждашенякак…

Апъкиазсиспомнямпредимнохубавитенеща.Ноневсичкобешетака
лекоипросто.[…]Трябвашеотноводасенаучимдаживеемкатосвободни
граждани.Идадобиемотновогражданскотосисамочувствие.[…]Унаши-
теблизкиипознатиощенебешеизчезналстрахътдаговорятснас.Изключ-
вамнай-близкитениприятели, теникогане саимали тозипроблем.Но
напримермагазинерите,откоитопазарувахме,ощенеосъзнаваха,чезабра-
нитедаговорятснасневажат.Можебинякоихорасасесрещалисподобно
поведениемногопо-честоотмен.Азсиспомнямдва-тритакиваслучая,но
бешемногоболезнено.Защотострахът,оставилтакиватежкиследиухора-
та,всепакбешенещо,коетонесмеочаквали.Атойтрябвадаебилнещо
ужаснозатях.Ниезнаехмекаквониочаква,нопринормалните,обикнове-
нихора…Животътсякашпродължаваше.Знам,чевказинотосеетанцува-
ло,пеело,излизалисановишлагери,коитосабилиизпълняванипорадиото
ит.н.Ноявноатмосфератавгодинитенадепортация,ареститебяхаоказа-
ливлияние.МожебивПрагаповече,отколкотодругаде.Възможноепо
селатастрахътсъщодаебилголям,защототамвсичкоставапредочитена
всички.Незнам.Спомнямси–впървитедниследзавръщанетосрещах
хорица,коитоносехакокардиидемонстрирахаоткритонационализмаси.
Човекможешедаотгатне,четоваеконюнктурнапроява.Сякашсезащита-
вахаотнещо.Можебиотсобственатасисъвест.Незнам.Бешедостаслож-
новреме.Ноазнесеоплаквам.Имахщастиетодасрещнахора,коитомного
мипомогнаха.Носдушатаси,снервитеисъсздраветоситрябвашедасе
справямсама.Снякоихорасенамерихмеотново,асдруги–веченикога.
Защотонебяхаживи.

КАПИТАЛъТ ОТ ДеТСКИТе ГОДИНИ – БъЛГАРИСТИКАТА В
КАРЛОВИЯУНИВеРСИТеТ
Когато през лятото на 1945 г. Карловият университет отново отвори

врати,ударимоятчас.Защотоазвинагисъмискаладапродължадауча.
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Ощепредидазавършагимназията,реших,чещеследваммедицинакато
братми.Дориснегопосещавахзалатазааутопсия.Въобщенемиставаше
лошо.Заментовабяхачовешкиостанки–материал,койтотрябвашеда
служиналекарите.Но следконцентрационнителагериотношениетоми
къммъртъвците сепромени.Вече въобщенеможехдоридапомисля за
медицина.Освентовабяхомъжена,изпитвахнуждаотсемейство.Немис-
лимобешедаучачетири,петилиповечегодинимедицина.Говорихмесъс
съпругамиинакраястигнахмедоизвода,чебихмогладаизползвамбъл-
гарския,койтоотдетствотомибешекатовторимайчинезик,идазапиша
филология.Затазиспециалностдотозимоментдоринебяхпомисляла.Но
заментозиизборсепревърнавсъдбоносен,защотопосветихживотасина
българския,по-точнонабългарскаталитература,коятоощевначалотона
1947 г. започнах да превеждам. Пет дни след раждането на първата ми
дъщеря!Половингодинапредитоваиздателствотомипредложидапреведа
книга31.Аазсимислех,чезаеднаседмицащеяпрочетаичеследдвамесе-
цащесъмяпревела.Нотолковабързонесеполучава.Тогаванямахпред-
ставазатова.Книгатамиизпратихасогромнозакъснение,вероятнонякой
читателябешезадържал,такачеяполучихседмицапредидамеприематв
родилното.Поразбираемипричининеседнахдаработянаднеяведнага,но
започнахощетам–напетияденследраждането.Пътяткъмсъвършенство-
тобешетруден.Защотонямахпредставаколкомногонещатрябвадапрео-
долеепреводачът.Отдругастрана–достабяхзабравилабългарския.Благо-
дарениенаколежките,коитодойдохавКарловияуниверситеткатопърви
стипендиантки,иначетенетоестественовъзстановихидообогатихбългар-
скиясиезик.Тепъкучехабохемистикаикатовтораспециалност–българ-
скафилология.Тезиприятелствапродължаватидоденднешен.Стогаваш-
натамиприятелкаВладкасипишемидосега.Миналатагодинапрезлятото
тябешетуксвнукаси.Страшносегордеясединслучай!АпъкиВладка
отновомигоприпомнинаскоровписмотоси.Когатоотидохдокухнята,
нейниятвнук,кръстеннанея–Владко,япопитал:„Аматябългаркалие?“.
Такаперфектносъммузвучаланабългарски,четойсипомислил,чесъм
българкапопроизход.Фукамсестова!(Смеесесглас.)

ПъТешеСТВИеТО КъМ СъВъРшеНСТВОТО НА ПРОФеСИО-
НАЛНИЯПРеВОДЗАПОЧВА
Такатръгнаханещата.Някъдеследокологодинакнигатаизлезе.После

сезахванахдапревеждамидругикниги,следкоетоимахщастиетодаме
изпратятпообменнапрограмавБългария.Министерствотонакултуратана
дветедържави(БългарияиЧехословакия–Б.пр.)бяхасключилиспогодба
заобучениенаразменниначала.Изпратихамезадвамесецанаобучениев
България,когатовечебяхродилавторотосидете.Апъкнамоемястов
ПрагадойдемладиятпоетВътьоРаковски.Бешеизпратен,задасеподгот-
видапревеждачешкапоезиянабългарски.Товаприятелствоесъщотолко-

31СтававъпросзаромананаГьончоБелевNovílidé(Новихора).Годинаследтова–през
1948г.–книгатаеиздаденаотиздателство„Праце“.–Б.пр.
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вастаро!ПовременапрестоямивБългариянанегомусеродисин.Такаче
успяхдавидядететопочтипоедноисъщовремесъссобствениямубаща.
Тойсевърнамеждувременно,предиаздатръгнакъмЧехия,тъйкатопрес-
тоятмибешемалкопо-продължителенотнеговия.Приятелствотонипро-
дължиповечеотполовинстолетие.

Понякогаставатлюбопитнинеща.Интересноекакчовексесрещанякъ-
деснякогоикаквосеслучваспознанстватаму.Веднонемскосписание
открихедноиме.Тамиздателстватасаорганизиранипоразличенначин.
Определеноиздателствоиздаваопределентиплитература.Напримерима
едноиздателство,коетосееспециализираловисторическитеромани.Аз
съм превеждала какво ли не, но историческите романи обичах особено
много.Имампреведеницялапоредицаоттях.Носъщоипо-модерналите-
ратура.Таиздателстватабяхаобособенинатозипринцип.Авъввъпросно-
тосписаниепишеше,чеиздателствотонаграждаваеди-койсигосподин.В
класасивБългарияимахсъученикотнемскосемейство,койтосеказваше
Валтер.НонезнаехдалифамилиятамуеХофман,илиХауптман.Непом-
нехточно.Нопъкзнаех,чеимапо-малъкбратнаимеЕгон.Авсписанието
пишеше,чегосподинЕгонХауптманполучаваотличиеилинякаквависока
наградазапреводитесинаисторическиромани.Пишеше,четойживеев
Хале.А сКарелимахмеприятел там–музикант, с коготоподдържахме
връзка.Помолихприятелянидаоткриетозимойколегабългарист.Веднъж,
когатоотновопосетихХале,сесрещнахсвъпроснияколега.Изяснисе,че
тойнеебратътнамоясъученик.ЗащотонеговатафамилиябешеХауптман,
аочевиднофамилиятанасъученикамиебилаХофман.Самокръщелното
имеЕгонбешесъщото.Нотакаилииначесесрещнахмеимногосладкоси
поприказвахме.ТойбешеучилбългарскивБългарияиговорешеперфектно
–безникакъвнемскиакцент.Такачедобресипоприказвахменабългарски.
(Смеесе.)

ЗАОТВОРеНОТОПИСМО
Превеждах,превеждахипрез1963или196432г.получихнай-голямото

отличие,скоетоможехадамеудостоят–орден„КирилиМетодий“–първа
степен.Златенметал.

После – през 1968 г., когато настъпиха тежки времена, по време на
ваканциятаиотпускитесвикахвПраганашиябългарскикръг.Досегавсе
ощенесъмспоменавала,чекатопреводачибяхмепризнатизаспециалисти,
работещивсфератанакултурата,такачекъмСъюзанаписателитебеше
сформиранКръгнапреводачите,апъктойсесъстоешеототделниезикови
кръжоци.ТогававсеощеЗденкаХанзова33бешемеждуживите.Тяимаше
огромнизаслугиспреводитесинавърховибългарскипроизведенияощев

32Орден„КирилиМетодий“–първастепен,ХанаРайнероваполучавапрез1964г.зазаслу-
гивобласттанакултурата.–Б.пр.
33ЗденкаХанзова(1908–1958)–чешкапреводачкапредимноотбългарски,нопревеждаиот
руски.Смятанаезапионернапреводаотбългарскивследвоеннияпериод.Превеждапроза
идрама,носъщотакасътрудничиначешкипоетиприпреводанабългарскапоезия.Попу-
ляризирабългарскаталитературачрезстатииипреводивчешкияпечат.–Б.пр.
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предвоеннитегодини.БешеоснователканаБългарскиякръжок.Ние,сту-
дентитеотуниверситета,бяхмепоканенивкръжока,авпоследствиеипо-
младитеотнас.ЗажалостЗденкаХанзовапочинапрез1965г.илинякъде
тогава.Следтоваръководствотонакръжокапоехаз.Получавахмебългар-
скисписания–литературниискултурнатематика.Икогаточетяхмекакви
линеотзивизатова,коетосеслучипрезсептември1968г.,неможехмеда
останембезучастни.Имахменуждада кажемистината.Благодарениена
приятелскитевзаимоотношения, коитодо тозимоментсъзнателнобяхме
градили,сеопитахмедаинформирамебългарскатастранакакгледамение
навсичкотова.Тогаванаписахмеотворенописмо.Междудруготосъщото
бяханаправилиивъвФилологическияфакултет.Обединихмеги.Състави-
хмеедноголямоотворенописмо,подписаноотмногохора–сподписитена
нашитеакадемици,деятели,получилиотличияотбългарскастрана.При-
помнихмеимвсичкотова–чесмевложилиусилияидържимнаприятел-
ствотони,ченеебилопростотака,самозарадивзаимнатаниработа.Писа-
хме,чесепротивопоставяменавраждебнотоотношениеиченежелаемв
Българиядасеразпространяваневярнаинформация.Да,тованепомогна
много!(Въздиша.)

Послучайгодишнинатаотеднаголямапоематрябвашедаизлезепуб-
ликация.Загодишнинатастихотворениетотрябвашедаизлезеначешки.
Преведегоеднаколежка–отлична,талантливаколежка34.Никогонямада
споменавамтук, защотобихискалада забравядостаимена.Вероятное
несправедливо, но няма да ги назовавам. Издателството искаше тя да
подпише,чекнигатащеизлезебезнейнотоиме.Тясаматабешетолкова
омерзенаотцялатаситуация,чезамалкодаотстъпи.Тъйкатознаехме,че
книгататрябвадасепоявинавреме,ченеевъзможнопреводътдасеотла-
гавечно,защотоепредназначензагодишнината,ниеуспяхмедаѝвнушим
данедадесъгласиетоси.Инакраяиздателствотоотстъпиииздадекнигата
снейнотоиме!

ПРеВОДИТеНАСуматохаИЛазарица
Применположениетобешемалкопо-различно.Немизабранявахаизда-

ванетонадебелитеисторическиромани,защотосиказваха:„Койпъкще
четенякакъвсибългарскироман?“.Да,нопъквъзпрепятствахапоставяне-
тонапиеси, коитобяхпревела запостоянните театрални сцени.Самов
Българския културенцентърможехадапоставятЛазарица (Lazařina) от
Радичков.СледтовадойдемоментзаофициалнопровежданенаДекадана
българскиятеатър.Всичкипо-големитеатрибяхапризованидапоставятпо
някоябългарскапостановка.ТогаваКарелКршишотишълвиздателство
„Дилиа“,задавидидалинякоепроизведениещесеокажеподходящо.По

34Можемдасмесигурни,черазказътнаРайнеровасеотнасязатрудноститеипремеждията
прииздаванетонасборникаДеннагнева (Denhněvu),койтосъдържаизбраначастоттвор-
чествотонаГеоМилев, включителноСептември (Září), аиздателствотое „Одеон“.Този
сборник,чийтопреводилитературенкоментаределонаДанаХронкова(талантливатабъл-
гаристка,закоятоРайнероваговори),есъставенииздаденпослучай50-годишнинатаот
СептемврийскотовъстаниевБългария.–Б.пр.
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товавреметойработелвЛиберец.Ав„Дилиа“отлежавалмоятпреводна
Суматоха (Mela) отЙордан Радичков. Бях го направила по поръчка на
„Винохрадскедивадло“.Нотовасеслучвашепрезпреломната68-агодина,
такаче„Винохрадскедивадло“неможешедаяпоставинасцена,апрево-
дътотлежавашев„Дилиа“.Обачетовамного-многонебешепопречилона
Карелдавземепреводанапиесатаидаяпоставинасценатанатеатър„Фр.
Кс.Шалда“вЛиберец.Ипосле,тъйкатожуритонезнаелокойепревода-
чътнапиесата,Суматоха обралапочтивсичкипървинагради,коитопо
принципсеприсъждатнатакъввидпостановки.(Смеесе.)Ието,потози
начинРайнеровитепреводистигатдотеатралнатасцена.Следтоваяпоста-
вихадва-трипътивПрага,нотакаилииначетовабешекраятѝ.

НеИЗДАДеНИЯТПРеВОДНАПод игото
Иначеотиздателстватасменседържахачудесно,тъйкатодългигодини

бяхсътрудничиласотделнитеиздателства.Предивсичкотоваса„Одеон“,
„Списовател“,„Вишехрад“,„Нашевойско“,„Лидовенакладателстви“,дори
и„Свобода“.Нобяханазначениновимладиредактори,астяхвечеработа-
таневървеше.Азпъкмеждувременносепенсионирах,такаченищовече
неможешедамипопречи.(Смеесе.)Превеждахси.Имахединпреводв
чекмеджетоитовабешеПодиготоотИванВазов.Романътенещокато
НемцоваиИрасекедновременно–простоосноватанамодернаталитерату-
ра.ИзлязълеведнагаследосвобождениетонаБългарияоттурскоробство.
ИсамоняколкогодиниследтовабилпубликуванвЧехия–ощепрез90-те
годининапо-миналиявек.Такачетовапроизведениеепознатоунасот
години.ПослероманътбилотновопреведенотЗденкаХанзовавначалото
на20-теили30-тегодини.Имаиощеединпревод(отАленаМаксова–Б.
пр.).Вкраяна70-теиначалотона80-тегодинибешеобявено,чеотвсяка
литературащесеизбере„Златенфонд“ивърховитепроизведениящесе
разделятмеждуотделнитеиздателства.Зажалосттовазаглавиесепаднана
издателство„Мелантрих“,коетовъобщенесезанимавашестакавалитера-
тура.Азсъвестнопреведохромана.Мисля,четоваепървиятпъленпревод
домомента,защотоиздирихвсичкивъзможниизрази,коитопредишните
преводачисапрескачаликатонетолковаважни.Положихмноготруд,но
преводътостана вчекмеджетоми.Тъйкато тогаванастъпи89-а година,
сменихаиздателскатаполитика,азаглавиетоотпаднаотпрограмата.Обаче
нетъгувамзатова…

<…>

Преводотчешки:ПетяКоленцова



ЧЕШКИТЕГЕОГРАФСКИНАЗВАНИЯČESKO,ČECHY 
ИТЕХНИТЕЕКВИВАЛЕНТИВДРУГИСЛАВЯНСКИЕЗИЦИ

ПавелКрейчи
Масариковуниверситет,Бърно

После распада чехо-словацкойфедерациии возникновения самостоятельной
Чехии в 1993 году появилась острая необходимость различать понятия,
обозначающиецелоечешскоегосударство(ч.Česko,англ.Czechia,болг.Чехияит.
д.),ипонятия,обозначающиетолькоегоцентральнуюисторическуюобласть(ч.
Čechy,англ.Bohemia,болг.Бохемияит.д.).Внашемвыступлениимыобратим
вниманиесоднойстороныпрошломуобоихгеографическихпонятийисдругой
сторонытому, какразличаютсяобапонятия в наше время, а именно, прежде
всего,вславянскихязыках.Междутем,какгерманскиеироманскиеязыкиЕвропы
к различению названия «Česko» от «Čechy» используют существующие
семантические оппозиции Б-варианты (историческая область; Богемия) и
Ч-варианты (государство; Чехия), в славянских языках эта оппозиция
используетсятолькоограниченно,аименно,и,преждевсего,ввосточнославянском
и болгарском «пространствах». Первичным значением Ч-варианта во всем
славянскомареалеявляетсявнашевремясовершенноточно–«государство».Для
выражения понятия «историческая область» в языках, не имеющих или не
использующихпокаким-топричинамБ-вариант,надобылобыиспользоватьили
альтернативныйЧ-вариант(чешскийязык,словацкийязык,македонскийязык),
или хотя бы единственный существующий Ч-вариант, но с необходимым
уточняющим атрибутом, без которого могло бы дойти к фактическим
неточностяминеясностям.

With the break up of theCzech-Slovak federation andwith the emergence of the
independentCzechiain1993thereappearedaneedtomakedifferencebetweentheterm
that designates the whole Czech state (Czech: Česko, English: Czechia, Bulgarian:
Чехияetc.) and the term thatdesignatesonly the centralhistorical territory (Czech:
Čechy,English:Bohemia,Bulgarian:Бохемияetc.).Thestudypresentsboththepastof
thesetwogeographicaltermsandthedifferencebetweenthemfromcontemporarypoint
ofviewmainlyinSlavoniclanguages.TheGermanicandRomancelanguagesusefor
makingthedifferencebetween„Česko“and„Čechy“theexistingsemanticoppositionof
B-variant (historical territory;Bohemia)andCz-variant (state;Czechia), inSlavonic
languagesthisoppositionisusedverymarginally,mainlyinEasternSlavoniclanguages
andinBulgarian.TheprimarymeaningofCz-variantonthewholeSlavonicterritory
todayissurely„state“.Fordenotatingof„historicalterritory“inthoselanguagesthat
eitherdon’thaveordon’tusetheB-variantbecauseofdifferentreasons,shouldbeused
eitherthealternativeCz-variant(Czech,Slovak,Macedonianlanguage)ortheonlyone
existingCz-variant,butwiththenecessityofusingattributesforspecification,because
withthelackofsuchspecificationtherewillbefactualinaccuracyandambiguity.

еЗИКОЗНАНИе
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I.Согледназатрудненията,коитосапредизвиквалиощеотсамото
началогеографскитеимена1,означаващисредноевропейскатадържа-
ва,наричанаот1990годинаофициалноČeská republika (бълг.Републи-
ка ЧехияилиЧешка република–азличнопредпочитампървиявари-
ант,тъйкатоповечеотговарянабългарскитетерминологичнистан-
дарти) и съществуваща самостоятелно от 1 януари 1993 година, със
сигурностеинтереснодаразгледамепо-отблизокаквоесъстояниетов
езиците,коитосагенетичнонай-близкидочешкия,аименнославян-
скитеезици.

Словообразувателнатанаставка,използванавминалотозанаименова-
ниянадържави,близкивкултурноигеографскоотношение,приповечето
славянски езици е латинският по произход суфикс -ia.Практически във
всички славянски езицинеговотопроизношение е запазено, изключение
представлявачешкиятезик,къдетоенастъпилапромянав-ie.Отделните
славянскиезицисеразличаватпотова,докаквастепентазинаставкасе
използвазаозначаваненаевропейскидържави.Отеднатастранасанапр.
българският, руският и полският, в които този словообразувателен тип
еднозначнодоминира(руски–в36случаяот502,български–в33,полски
–в30).Заразликаоттяхвдругиславянскиезиципреобладавасловообра-
зуванетоспомощтананаставкиотдомашенпроизход,чиетоядроегрупата
съгласни-ск-(сварианти-шк-,-цк-,-чк-или-к-).Товасеотнасяглавноза
чешкиисловашки–втезиезициприблизителнодветретиотименатаса
образуваниснаставката-sko(сварианти-koи-cko;словашки–в36случая,
чешки–в29).Всръбскиихърватскиотношениетомеждудватаглавнисло-
вообразувателнитипаеизравнено–окончанието -ska (сварианти -škaи
-čka) преобладава в хърватскинад типа -ija в съотношение19към15, в
сръбскиезиктое17към17.Вполскитипът-skaепредставенсамоведин
случай,итоименноприиметонасаматаПолша(Polska).Словообразуване-
тоспомощтанасуфикс/окончание-y(т.е.-иили-ы),койтовминалотов
някоиславянскиезициеслужилзаобразуваненагеографскинаименования
отжителскитеимена, днес енепродуктивноиброятна съществуващите
именаемногомалък.Врускитоваокончаниеприсъствавназваниетона
Нидерландия (Нидерланды), вполски, къдетоупотребатаму е застъпена
по-широко,сесъдържавименатаNiemcy,Czechy,Węgry,Włochy(т.е.Гер-
мания,Чехия,УнгарияиИталия).Суфиксът -ia/-ie в чешкиприсъства в
осемслучая(VelkáBritánie,Belgie,Francie,Itálie,Albánie,Makedonie,Armé-
nieиGruzie),всловашкиследпреименуванетонаЮгославиянаСърбияи
Черна гора през 2003 година има вече само едно такова наименование
(VeľkáBritánia).

1Смножественоточислоискамедаизразим,чеимамепредвиднесамочешкотоиме,нои
някоичуждоезиковиеквиваленти,включителнонай-важния–английския.
2Вобщияброй50европейскидържавивключвамеиКосово,Турция,Кипъритритекавказ-
кидържави–Грузия,АрменияиАзербайджан.
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II.Aкакизглеждаоттазигледнаточкаиметоначешкатадържавав
славянските езици?Руското и българското име са във видаЧехия, на
украинскиЧехіяинабеларускиЧэхія.Сръбският,хърватскиятисловен-
скиятвариантеČeška(сръбскинакирилицаЧешка),чешкиятисловашки-
ятсаČesko.ВмакедонскиезиксъществуватпаралелноформитеЧехијаи
Чешка,коетоспореднасеобусловеноотфакта,чевтозивсеощеотноси-
телноновкнижовенславянскиезикепроникнала,порадиисторическии
политически причини, сръбската форма (Чешка). Само полската форма
Czechyсеотличаваотостаналите.Нотуктрябвадаподчертаем,ченеможе
да се поставя знак за равенствомежду полскатаформа и чешката дума
Čechy. Не може механично да се идентифицират словообразувателните
методивразличнитегенетичнородствениезицисамовъзосновананали-
чиетонаединисъщсловотворенформант.ВчешкиезикощепрезХVІІІи
ХІХвекпротичазамянанапо-старитеформи,завършващина-y (Švýcary,
Rakousy,Bavory,Španěly,Sasyит.н.),сновиформи,завършващина -sko 
(Švýcarsko, Rakousko, Bavorsko, Španělsko, Sasko и т.н.). Същото бихме
моглидакажемизаотношениетоČechy – Česko3.Порадисилнавръзкана
думатаČechyсроднатаземяначехитеобаченеенастъпилопреминаването 
ѝ къмобласттанакнижните,архаичнитеилиподругначинстилистично
маркираниизразнисредства,кактоприименуванетонаостаналитеземи.
Точнообратното–стечениенавреметодветеформизапочватдаседифе-
ренциратсмислово:Čechyпродължаваизанапреддабъдетрадиционното
наименованиенаисторическатачешказемя,чешкотокралство,Бохемия;
съдържаниетонапонятиетоČeskoсеразширяваипридобивасемантиката
нанаименованиенавсичкичешкиземи(т.е.земитеначешкатакорона),а
същотакаиобозначаваненацялатачешканационалнатеритория,т.е.тери-
торията,коятоднесвключваБохемия (Čechy,англ.Bohemia,нем.Böhmen,
фр.Bohême),Моравия (Moravа,англ.Moravia,нем.Mähren,фр.Moravie)и
чешкатачастнаСилезия (Slezskо,англ.Silesia,нем.Schlesien,фр.Silésie).В
полскиокончанието-yсезапазваприименатананякоидържавиидоднес,
въпрекичетозисловообразувателентипвеченеепродуктивен.

III.ОтносноозначаванетонаБохемия[Čechy]вславянскитеезици. 
РазграничаванетонаČeskоиČechуспомощтанатопонимите,коитосъдър-
жатвкоренанадуматачешкаталексикалнаморфемаčech-–отеднастрана
–ичуждияприспособенлатинскитопонимBohemia(отгерманскипроиз-
ход)–отдруга,–неетолковапоследователновславянскитеезици,катов
романските и германските (срв. напр. англ. Bohemia, нем. Böhmen, фр.
Bohême,исп.BohemiaкатонаименованиенаБохемия[Čechy]всравнениес
англ.Czechia,нем.Tschechien,фр.Tchéquie,исп.Chequiaкатонаименова-
ниенаЧехия[Česko]).Посоченатачешко-латинскадвойканаименования
съществуваи вполски (BohemiaxCzechy), беларуски (БагеміяxЧэхія),
украински(БогеміяxЧехія),руски(БогемияxЧехия)ибългарски(Бохемия

3Срв.Лутерер,Шрамек2004:63.
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xЧехия), в съответните езикови варианти на интернет енциклопедията
Уикипедия в съответните географски речникови статии се посочва и на
сръбски(Бохемиja,БохемскаxЧешка),хърватскиисловенски(ивдвата
езикаBohemijaxČeška)4.Словашкидиференцирадветепонятияпосъщия
начинкаточешки(ČechyxČesko),т.е.спомощтанадваразличнисловоо-
бразувателнитипа,вчиятоосноваивдватаслучаяечешкияткорен.Стре-
межъткъмсемантичноразграничаваненагорепосоченитепонятиявмаке-
донскиседемонстриравČesko-makedonskýslovník(2006),койтозаČechy 
посочваеквивалентЧехија,докатоиметонадържаватаČeskoсепревежда
съссръбскатазаемкаЧешка5.

Неславянскотоозначаванеслуживсъответнитеезицизаозначаванена
БохемияврамкитенаХабсбургскатаимперия(1526–1918)илизавремето
преди идването на славяните по тези земи. Славянското наименование
означавасредновековнатачешкадържава.Постепенно,заедносотслабва-
нетонамеждународнотополитическозначениенаЧехия,тозапочвадасе
употребява едновременно с Бохемия, т.е. с името на Чешкото кралство
(RegnumBoemiae).Прездвадесетивек,следсъздаванетонаЧехословакия,
нейнатазападначастБохемия[Čechy]вечесенаричасамосъссъответната
славянскадума(Чехия/Чехія/Чэхія,Чешка/Češka,Czechy).Едновременнос
товавежедневната,неформалнакомуникациятяслужикатопо-приемлив
(въпрекичеесемантичнонеточен)вариантнапрекаленодългатаинеоби-
чайнаформананаименованиетоČeskoslovensko (рус./бълг.Чехословакия,
сръб./мак.Чехословачка,пол.Czechosłowacjaит.н.).Еднословнотообоб-
щенонаименованиенатритечешкиземиповременасъществуванетона
Чехословакия никога не е било политически приоритет.Като родина на
чехите,катосъвременна„чешка“държавасевъзприемацялаЧехословакия,
затовадоривдругиезицинееусещананеобходимосттадасеправиразгра-
ничениемеждуČechyиČesko.Прависеразликасамомеждудържавата,
Чехословакия, и нейните отделни исторически единици: „Чехия“ (която
всъщностозначавасамоБохемия),Моравия,Силезия,Словакияидо1939
година–иЗадкарпатскаРусия(Рутения,днесЗакарпатскаобластвУкрай-
на).ФедерализациятанаЧехословакиясъсзаконотесентана1968годинаи
основаванетонаСловашкатасоциалистическарепублика(ССР)иЧешката
социалистическарепублика(ЧСР)същонедопринесезадостатъчнотораз-
пространениенатопонимаČeskoвобществото–комунистическитеправи-
телстванесамоунасдавахапредимствонадългите,понетрисловниполи-
тическинаименования.Те,разбирасе,честосасесъкращавали,катотези
съкращениявтекстовеотнай-различенхарактерсепредпочитатпредпо-

4Сръбски,хърватскиисловенскивариантналатинскатаформаBohemiaобаченесмеуспе-
лиданамеримвнитоединизползвантълковенилидвуезиченречник,самовУикипедия
могатдасенамерятвограниченброй.ДалитезиформисесрещатосвенвУикипедияив
другитекстове–товаевъпрос,койтосъссигурностбибилодобредастанеобектнасамос-
тоятелно изследване. Засега, въз основа на все още недостатъчни данни, положението
изглеждатака,чевизточнославянскитеезициивбългарскиячестотатанаформите,идващи
отлат.Bohemia,епо-висока,отколкотовдругитеюжнославянскиезицииполския.
5Вж.Роусидр.2006:19,20.
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естественитегеографскиимена,задаможепотозиначиндабъдеподчерта-
напринадлежносттакъм„по-прогресивната“частнасвета.Заилюстрация
посочваме означаването на тогавашните републики на СССР, където
напразнощетърсимУкрайна,ЛитваилиКазахстан–системносеизползва-
хаформитеУкраинскаССР,ЛитовскаССР,КазахскаССРит.н.6.

IV.През1993годинаеобновенасамостоятелнатачешкадържава,
въпреки че огромната част от чехите не възприема разпадането на
Чехословакиякатопостиганеилиобновяваненасамостоятелносттаи
катоосвобождаванеотнадмощиетонанякакъвдоминиращполитиче-
скисубект(заразликаотповечетоновидържавиотСреднаиИзточна
Европа),апо-скорокатозагубаначастотсвоятадържавнатеритория,
от„своята“Чехословакия.Равнодушиетоотчешкастранаеотчастираз-
бираемо.СамостоятелносттанаЧехияепостигнатапасивносотделянето
наСловакияотЧехословакия.Самостоятелната(илипо-скоросамотната)
Чехия всъщност беше поставена на тепсия на чехите изневиделица, без
никойотгражданитенаЧехияизричнодагоежелал.Чехитесмятаха,че
биткатазасобственадържаваеприключилаведнъжзавинагиследПървата
иследВторатасветовнавойна.Цялатагорчивинаиобъркване,причинени
отзагубатанадвапътитежкоизвоюванатаЧехословакия,умногочехисе
трансформира,междудругото,ивирационалнаненавистпоотношениена
съществуващото вече десетилетия географско наименование на (старо)
новатародинаначехите,което,втечениенасвоятаповечеот200-годишна
история,търпеливочакашесвояшанситойсепоявиедвасега.Наименова-
телниятпотенциалнатопонимаČeskoможадасереализиранапълноедвав
последнотодесетилетиенаXXвек.Можемда разберем горепосоченото
отхвърлящоотношение,новникакъвслучайтонеможедабъдеприето,
тъйкатовкрайнасметкаснегоможедасезлоупотребиповсяковремеза
омаловажаванеипоставянеподсъмнениенамеждународнатапозицияна
Чехия.Вдругитеславянскиезицинямашепричинаиметонановатасред-
ноевропейскадържава(дорисаматадържава)дабъдеотричано,такачетам
съответното славянсконаименование–независимодалиформатаЧехия/
Чехія/Чэхія,Чешка/Češka илиCzechy – стана официалното и обичайно
използванотоиме,коетосеупотребявавписменатаиустнатакомуникация
заозначаваненаднешнатаЧешкарепублика.„Републикирането“,т.е.функ-
ционалнатаи/илистиловонеподходящаупотребанаофициалното(дълго)
названиевместогеографскотоимевтезиезициеспореднашетомнение
„експорт“начешкатанеинформираностинезнаниеисъщотакарезултатот

6ПосъщияначинсасеозначавалирепубликинабившатаСФРЮ(СРСрбиja,SRHrvatska,
СРМакедониjaит.н.)–втезислучаиобаченесеегубилогеографскоиме,тъйкатосърбо-
хърватскиятузуснаобразуванетонаполитическитенаименованиянадържавиебиливсе
ощее(Adjх)–Substк–Substг,заразликаоттрадиционниячешкимодел,койтоизползвафор-
мулаAdjг–(Adjх)–Substк,къдетог=географскипризнак(катоСърбия,Чешка…),к=форма
надържавноуправление(каторепублика,кралство…),х=евент.друга,уточняващахарак-
теристиканадържава(катосоциалистическа,федеративна…).
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влияниенаанглийскиезик(напримерприпреводнаанглоезичнитекстове),
който–катоединственевропейскиезик!–след16годинисъществуванена
самостоятелнаЧехиякаточелинееспособендаотразитазигеополитиче-
скареалностпосъответнияподходящначин7.

V.Бохемиявславянскитеезициднессеозначаваподваначина–от
еднастрана–стерминотлатинскипроизход(наричамегозаулеснение
Б-вариант),най-вечевтекстовеотспециализиранхарактер,отдруга
страна–съсславянсконаименование(т.е.Ч-вариант),честоснеобхо-
димия ограничаващ атрибут „същинска“, „централна“, „стара“,
„историческа“идр.под.Необходимосттадасеразграничаватпо-малките
териториалниединицие,естествено,многопо-честавспециализираните
(езиковедски, географски, политоложки, социоложки,историческиидр.)
или официални текстове, които за разлика от ежедневната комуникация
изискватзначителнаточностнаизказването.Затованапримерпреводътна
политическотонаименованиеProtektorátČechyaMoravaнабългарскиепо-
точен във вариантПротекторат Бохемия иМоравия вместо формата с
Ч-вариантПротекторатЧехияиМоравия,коятоотднешнагледнаточкае
всъщностнеправилна.НаименованиетонаЧешкатакомунистическапар-
тия(KomunistickástranaČechaMoravy,KSČM)напримервпреводнаруски
битрябвалодабъдеКоммунистическаяпартияБогемиииМоравии,ане
КПЧехиииМоравии.Нямадаегрешенипо-свободниятпреводКПЧехии8. 
Вежедневнатакомуникациявславянскитеезицинеобходимосттаотспеци-
алнонаименованиенаисторическата земяБохемияне сеусеща, което е
естествено–чуждитеисторическитериториалниединициотпо-нискасте-
пен,ощеповеченесъществуващиадминистративновнастоящиямомент,не
сачестосрещанатемананеформалниизказванияилинатекстовеотнеспе-
циализиранхарактер.АконякойруснакилибългаринебилвЧехия,занего
нееважнодалиебилвБохемия,МоравияиливСилезия,същокактообик-

7Заперипетиите(несамо)софициалнотоанглийскоименаЧехияCzechiaвижнапр.Крей-
чи2007.Зафакта,чевсепакнаставатпо-добривременаинаполетонаанглийскияезик,
свидетелства–отеднастрана,всепо-голямбройанглийско-чешкиичешко-английскиреч-
ници, в които форматаČesko е преведена с правилния еквивалентCzechia, но най-вече
бележкатанаамериканскиягеографАлександърМърфивуводанапубликациятаTheEuro-
peanculturearea(Мърфиидр.2008:XV):„Asforthenamesofindependentcountries,wehave
opted for commonly used anglicized short forms rather than formal country names (Germany
insteadofFederalRepublicofGermanyorBundesrepublikDeutschland).Theonecasethatmight
be less familiar to readersconcerns theCzechRepublic. Increasinglyonehears theshort form
Czechia.Eventhoughthatnameisnotaswidelyknownasothertruncations(e.g.,Slovakiaforthe
SlovakRepublic),wehavedecidedtouseCzechiaforconsistencyandtoreflectitsgrowingusein
thecountryitself.“
8 Тъженпарадокс в това отношение е наименованието на чешкияфутболен съюз, което
звучиČeskomoravský fotbalový svaz; това най-вероятно е единственият футболен съюз в
света,вчиетоименерефлектираиметонадържавата,къдетофункционира.Такаизбраното
имепредставлявакомпозитумотисторическитеземи,атоизцялобезпричинно,освентова
неепоследователноот географска гледнаточка (липсваСилезия).Гореспоменатотоиме,
разбира се, много трудно се превежда на чужд език (проблемът произтича най-вече от
погрешнотовъзприеманенакомпонентаČesk-o-катоЧ-вариант),коетопредставителитена
ČMFSрешихасъссоломоновскорешение–английскотоимезвучиTheFootballAssociation
oftheCzechRepublic(вижhttp://nv.fotbal.cz/shp.php,цит.11.VІІІ.2009г.).
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новениятчешкитуристнесеинтересуваоттова,далиепосетилДалмация,
ИстрияилиСлавония–занегоеваженфактът,чеебилвХърватия9.
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АПЕЛАТИВИЗИРАНИАНТРОПОНИМИ
ВБЪЛГАРСКИЯИЧЕШКИЯЕЗИК

ГинкаБакърджиева
Пловдивскиуниверситет„ПаисийХилендарски“

Апеллятивизация–этопроцесс,прикоторомимясобственноетеряетпропри-
альнуюфункциюипереходитвкласснарицательныхсуществительных.Основные
механизмы,лежащиевосновеэтогоперехода–метафораиметонимия,основые
источники–антропонимы(юда/jidáš,меценат/mecenáš),топонимы(дамаска/
damašek)ихрематонимы(ксерокс/xerox).Вспециальнойтерминологииапелляти-
визированныеименаимеютхарактеринтернациональнойлексикисноминатив-
нойфункцией(ом/ohm,ват/watt).Вконтрастивныхисследованияхспециальный
интереспредставляютстилистическимаркированныеисконныеизаимствован-
ныеапеллятивныеимена,появившиесяспонтанноиутвержденныеузусом(бай-
ганьо,гаврош,janek,grázl).

Appellativizationistheprocessinwhichapropernamelosesitsproprialfunction
andmovesintotheclassofcommonnouns.Thebasicmechanismsenablingthistransi-
tionaremetaphorandmetonymy,andthebasicsourcesforthatareanthroponyms(юда
/jidáš,меценат/mecenáš),toponyms(дамаска/damašek),andchrematonyms(ксерокс/
xerox).Inspecializedterminologyappellativizednamesareintroducedonpurposeand
havethecharacterofinternationalwordswithnominativefunction(ом/ohm,ват/watt).
Incontrastivestudies,stylisticallymarkedappellativizednamesofbothdomesticand
foreignoriginthatappearedspontaneouslyandwereimposedbytheusage(байганьо,
гаврош,janek,grázl),areofparticularinterest.

Вповечето ономастичнии общолингвистичниизследвания, насочени
къмизясняванетонамястотоиспецификатанасобственитеименавезико-
ватасистемаиустановяванетонадихотомиятаапелативи–проприи,неми-
нуемосеобръщавниманиеинадинамичнитепроцесикатопроприализа-
ция,апелативизацияитрансонимизация1.Преходътмеждудваталексикал-
но-граматичникласаедвупосочен(А↔П)2 иеявление,присъщозавсички
езици.Независимоченеговатауниверсалностемногократноконстатирана,
проучваниятавпосокаП→Асавсеощекрайнонедостатъчниирядконад-
хвърлятрамкитенаединезик3.Нашатазадачанеедазапълнимтазипраз-
нота,апо-скородаобърнемвниманиевърхуедининтересенпроблем,който
заслужавамногопо-детайлнопроучване.

1 В славянското езикознание се срещат и терминологични означения като: онимизация,
деонимизация,деонимизиранапелатив,депроприализация,срв.напр.:ТСО1973:83,166,
201,205;ЕРЧЕ2002:43,347;Подолская1978,Суперанская1973,Шрамек1999:54–55.Без
да навлизаме в терминологични спорове, за целите на настоящото изследване ще бъде
използваноозначениетоапелативизация,катоподнегощеразбираме„непосредствен,без
афиксация,преходнасобственотоимевнарицателно“(Журавльов2007).
2По-нататъксевъвеждатследнитесъкращения:П–проприи(СИ–съществителнособстве-
ноиме),А–апелативи(НИ–съществителнонарицателноиме),АИ–апелативизираноиме.
3Вж.напр.публикациитенаЕ.Покорна(1978:116–125)върхуматериалотчешкиезикина
Т.Балкански(1997:43–44)върхуматериалотбългарскиезик.
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Апелативизациятанасобственитеименапредставляваинтереснай-вече
порадифакта,четозиспецифичентипноминациясебазиравърхуопреде-
лениасоциативнииликонотативнивръзки4,характернизаносителитена
единезик.Неведнъжебилоизтъквано,чеСИсанатоваренисдопълнител-
наинформация,свързанаскултурнатаиисторическатапаметнасъответ-
ниянарод,сопределенаепоха,сценностнатасистеманададенаетническа
илисоциалнагрупа.ПорадитоваАИнерядкосавосноватананедоразуме-
ниязачужденеца,доколкотосъответнотоСИнееносителнаеквивалентно
прагматичнозначение,иедвапризадълбоченотоизучаваненаезиказапоч-
вадасеосъзнавакатосвоеобразенетнокултурен,социолингвистиченили
стилистиченмаркер.

Врамкитенанастоящотоизследваненаблюдениятащесесъсредоточат
върху апелативизираните антропоними5 в българскияи чешкия езики с
огледнасемантиката,коятоексплицират,щебъденаправенопитзасъпос-
тавканаасоциативнитемоделивдватаезика.Нямадабъдатразглеждани
АИ, които са въведеницеленасочено като специализирани термини (ом/
ohm, ват/watt, алцхаймер/аlzheimer, цицер/cicero,макадам/makadam), тъй
като имат характер на интернационализми с номинативнафункция и са
добрепроучени.Порадисъщатапричинавперифериятанаизследовател-
скияниинтересоставатиголямачастотимената,чийтопроизходсесвърз-
васмитологиятаибиблията,собщочовешкатаисторияикултура(нарцис/
narcis,адонис/adonis,голиат/goliáš,бенджамин/benjamín,нестор/nestor,
меценат /mecenáš, наполеон /napoleon, хулиган /chuligán, донжуан /
donchuán)6.

При справката с тълковни, етимологичнии енциклопедични речници
бешеустановено,чеброятнарегистриранитеАИ(безинтернационали-
змите)есравнителнопо-високвчешки.Бездапретендирамезаизчерпа-
телност,вчешкитеречници7бяхаоткритиоколо50лексикалниединици,
образуваничрезпрякаапелативизацияна17СИ(разликатаерезултатот
развиванетонадопълнителнипреноснизначенияилиомонимия).Забъл-

4ВъввръзкастазиособеностСт.Георгиевдопуска,че„можедасеговоризаасоциативен
компонентенсъставназначението“иза„конотативнасемантиканамногоотсобствените
имена“(Георгиев1993:102–103).Респектиращпосвояобхватитеоретичноосмислянена
събранияматериалепървиятпородасивславянскаталексикография„Речникнаконота-
тивнитесобствениимена“наЕ.С.Отин(2004).Впредисловиетомуавторътизтъква,че
„онимите са в състояниедаизпълняватне само своятапрякаиизначалнафункция– да
бъдатименанаобектиотокръжаващиянисвят,–ноидапридобиватвторично,допълни-
телнопонятийносъдържание,катовречтасепревръщатвекспресивно-оценъчнизамести-
тели на нарицателни имена. Те се обогатяват с понятийни, или референтни, конотации,
коитоорганичносесливатсконотациитевемоционално-експресивнияплан“(Отин2004:5,
прев.мой).
5 Освенантропонимите(юда/jidáš,меценат/mecenáš)катоосновниизточницинаапелати-
визациясесочаттопонимите(дамаска/damašek)ихрематонимите(ксерокс/xerox).Основни-
темеханизми,подсигуряващитозипреход,саметафоратаиметонимията;своеобразнамеж-
диннафазаепреосмислянетонасемантикатанаСИвсъставанаустойчивитесравненияи
фразеологизмите(Покорна1978).
6Вж.Влахов1996.
7Вж.РЧЕ1989,Махек1997,ЧБР2002.
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гарски8,притовасизвестниуговорки,сазасвидетелстваниедвадесетина
апелативизираниимена.Втазивръзкавъзниквавъпросът,далитозитип
вторичнаноминацияепо-продуктивенвчешки,илиеналицепропускв
нашаталексикографскапрактика.Повсякавероятностидветедопускания
саоснователни.Факте,чепреобладаващатачастотАИвъзникватспонтан-
ноибитуватпредимновустнатареч,порадикоетоетруднодабъдатобхва-
нативпълнота.Следващотоутежняващообстоятелствоевариранетоимпо
честотаи сферанаупотреба:някоиот тях са узуалнии сеизползватот
почтивсичкиносителинаезика,докатодругиса„прикрепени“къмопреде-
лентериториалендиалектилисоциолект,атретииматхарактернаоказио-
нализмиисаприсъщизаотделенидиолект.НаредстоваАИносятотпеча-
тъканасвоетовреме,респ.насоциокултурнияконтекст,вкойтосасепоро-
дили,такачеактивнотоимприсъствиевречтаедостаотносително.Оттук
насетнесмеизправенипредзатрудненията,породениотадаптациятаипро-
дължителнитемодификациинаиметовсъответнатаезиковасистема,както
иотспособносттанаСИдаразвиванеедно,апоредицаотозначения,които
възникватилипрезразличнипериоди,илисъществуватведноисъщовре-
мевопространство.

Всякоедноотнабелязанитеобстоятелстваможедабъдеотправнаточка
засамостоятелнопроучване.Зацелитенанастоящотоизследванеприема-
ме,чепреходътнасобственотоимевапелативевъзможенприизпълнени-
етонаследнитедвеусловия:когатоконкретниятносителнасъответното
имедобиедостатъчнаизвестностсредчленоветенададенезиковколектив9 
икогатоидентифициращатаииндивидуализиращатафункциянаСИзапоч-
недаизбледнявазасметкананоминативно-обобщаващатаи/илиекспре-
сивнатафункция.Сдругидуми, апелативизацията започва спромянана
комуникативнотопредназначениенаСИисразширяванетонавъзможност-
итезареференция–иметосесъотнасянекъмединобект,акъммножество
отобекти,обединенипоопределенпризнак.Именнотозипризнакебазаза
вторичнаноминация,врезултатнакоятоантропонимътсесвързваспоня-
тието.Формаленпоказателзаприключванетонапроцесанаапелативиза-
цияеизписванетонаСИсмалкабуква.Непоследователнотоприлаганена
товаправило(особеновбългарски)свидетелствазаналичиетонамеждин-
назона,вкояточастотантропонимитегравитираттукъмапелативите,ту
къмпроприите.

Създаването на асоциативно поле при антропонимите е резултат от
практическия опит и търсенето на адекватни средства за отразяване на

8Вж.РБЕ2001,БЕР1986,Армянов2001.
9ВтазивръзкасеправиразграничениетомеждупрецедентниСИиобщиСИ:„Прецедент-
нотоимеесвързаноили1)сширокоизвестентекст(АнаКаренина,БайГаньо),илисъс
ситуация,широкоизвестнананосителитена езика (МаркоТотев), или3) симе символ,
насочващокъмопределенаеталоннасъвкупностоткачества(Левски,Паисий)…Акозад
прецедентнотособственоимевинагистоиопределенолице,върхучиетоимесепренасяти
неговите личности характеристики, то при общите собствени имена такъв процес не се
наблюдава“(Димитрова2007).Срв.също:„собственотоиме,коетоепрецедентнозапо-тяс-
наилипо-широкакултурнасреда,десигнираединиченобектпосредствомпознататазаези-
коватаобщносткаузалнаистория,задкоятосекриесъвкупностотхарактеризиращипри-
знаци,тоесттосеявяваименатип“(Гърдев2004).
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познатитестраниотдействителността,наобективнияисубективниясвят
начовека.Порадитоваописаниетонасъбранияматериалщесеизвършис
огледнаосновнитетематичнигрупи10:човек,бит,природа,вкоитосеосъ-
ществявавръзкатамеждуеднотипнитезначениянаразличнитеАИвдвата
съпоставяниезика.

Тематичнагрупачовек
1.Характеристика(външенвид,качества,поведение)
Вчешкияи в българския език сенаблюдаваопределена специфика в

набораотличниименаипътищатаимзаапелативизация.Сизменениетона
социалнитеотношениянякоиотнай-честотнитеименазапочватдасевъз-
приемат като непрестижни, тъй като са били разпространени предимно
средселскотонаселениеилиградскитенизини,идасеизползватзацен-
ностноомаловажаваненаобекта.Личнитеимена(илитехнихипокористич-
ниформи),станалиобозначениязахорасопределенихарактеристики,про-
изходилипрофесия,обикновеносаснегативнаоценка.Списъкътотхарак-
теристики,полученврезултатнаапелативизациятанареалнииналитера-
турниантропоними,есвоеобразнопроявлениенаценностнатаориентация
наезиковияколективвопределенпериод.Вчешкибяхаоткритиследните
названия:

barbora:отBarbora;пейор.дебелаилиглупаважена;
dorota:отDorota,кактоихипок.dorotka,dorka,dorotička,důra;разг.

пейор.лекажена,проститутка,курва→вулг. dorotitпроституирам;
franta: хипок.отFrantišek;остар.гуляйджия,развейпрах:dosud tojsem

frantaнемиедошълумътвглавата→profrantovatдапрофукам,прахосам
заудоволствия(пари,време)–отиметоналитературниягерой,известенот
Frantovapráva(пародиенуставназадругатанапиячитеотначалотонаХVІ
в.).Смятасе,чепрототипътебилпилзенскиятлекарЯнФранта (Махек
1997:146).Отчешкиназваниетоезаимствановполски,украински,руски,
българскикатоfrant/франт–лекомисленисуетенмъж,конте,прахосник,
гуляйджия(РЧДБЕ1982:934);

honza: хипок.отJan;експр.добродушенглупак,глупчо;hloupýHonza – 
глупавия Иванчо, Иванчо глупака (популярен персонаж от народни
приказки);

janek:хипок.отJan;експр.1.глупак,хахо,· dělatzesebejankaправисе
наглупак2.твърдоглавец,инат,своенравенчовек;→jančit(закон)несв.
експр.щръклея,лудея;проявявамвироглавство,непокорство; já se z tebe
zjančímщемепобъркаш→jankovitý1.опърничав,своенравен(законидр.
животни:-áovceвъртоглаваовца);2.упорит,своенравен,опърничав,твър-
доглав(зачовек)→ jankovitost 1. ветер. мед. заболяваненацентралната
нервнасистемаприконете2.упоритост,своенравност,опърничавост;

10 „Тематичната група ефункционално-инвариантна групаотлексикални единици, които
фиксиратзнаниятанаезиковитеносителизасъответнатаменталнаобласт(опосредстваната
от езикаи съзнанието „действителност“).Систематанапредметнитеимена сепредставя
католексикалнарешетка,въввъзлитенакоятосенамиратназваниятанаотделнитетеми,
коитофилтриратотнасящитесекъмгрупатапредметниимена“(Легурска2005).
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jezule,jezulátko: умал.oтJezus;експр.детенце;
káča:хипок.отKateřina,кактоиkačena,kačka;експр.глуповата,леко-

мисленажена(по-рядкомъж);умал. kačenkaсеотнасязадете;
kristýnka:хипок.отKristýna;остар.момичесекстравагантнооблеклои

поведение;
kuba:хипок.отJakub;пейор.глупак:tyjsialekuba!голямглупакси!ама

чесисерсем!;
kubík: хипок. от Jakub;разг. остар.физическидобреразвитомомче,

юначага,хитряга;
matěj:отMatěj;разг.експр.смотаняк,глупак:· jsemztohomatějнищо

неразбирам;
macek: хипок. отMatěj,Matyáš; експр. глупак (обикн. за едър, пълен

мъж);
manda: хипок.отMagdalénaилиMarie;експр.закръглена,пухкаважена;

дунда;
markétka,markytka: хипок. отMarkéta;остар. разг. наивно, просто

девойче;
mirekdušín:ирон. човекна честта, с изключителникачества;Мирек

Душин е лидер на момчешкия клуб „Бързите стрели“ от едноименната
книганаЯрославФолгар,добилаширокапопулярностскомиксаот1938г.,
през60-теи90-тегодинисесъздаватифилмовиверсии;

nána:хипок.отAnna;пейор.глупаважена;
nanynka: хипок. умал. от Anna; експр. наивно, неопитно, глуповато

момиче(жена);
pepík:хипок.отJosef,по-рядко pepan; експр.гамен,гъзар(предимноот

перифериятанаПрага)→pepická řečгаменскиезик;
švejk: разг.тарикат;главенгеройотромананаЯ.ХашекПриключения-

танахрабрия войникШвейк (привиднонаивен,изпълнявас точностдо
идиотизъм заповедите на началството и по този начин ги превръща в
абсурд)→švejkovat несв. разг.правясеналуд,хитрувам→švejkovský.

В българския език характеризиращите АИ са предимно жаргонизми:
пепи,марек–хомосексуалист;кънчо,хрельо–глупавчовек:кактосте
сесъбралитукавсекънчовци,многоработащесвършите(Армянов2001);
живка–момичеслекоповедение:викнетенеквиживкизадовечера;миме 
–непълнолетномомиче:бате, вижк`востадомимета;райчо – пейор. 
дебелитъпчовек(http://neolog.bg).Другачастотантропонимите(реалнии
литературни) се употребяват предимно с атрибутивно уточнение или
„постоянниепитети“:любопитна Гана,мазна Гана,Мара подробната,
сърдит Петко,ХитърПетър,загубена Станка,многострадална Генове-
ва.Средпрецедентнитеимена,свързванисширокоизвестнаситуация(но
предимно сред по-възрастното поколение), са: Дан Колов (непобедим
борец);МаркоТотев(спроизводнотонарицателномаркототевец,сино-
нимзанеудачник);ГюроМихайлов(самбивалентнаоценказагеройство
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илиглупост)11.Средлитературнитеантропониминапълноапелативизирано
е названиетобайганьо – недодялан простак, дебелак (човек с качества,
присъщинаБайГаньо,герояотедноименнотопроизведениенаАл.Кон-
стантинов),спроизводнибайганьовскиибайганьовщина.Приостаналите
имена,добилипопулярностотпроизведениятананашикласици,процесът
на апелативизацияне е доведендокрай.Независимоот конотативния си
потенциалтенесарегистриранивречницитеиизписванетоимсглавна
илималкабукваеспорно,вж.напр.:Андрешко–селскитарикат(отедно-
именнияразказнаЕл.Пелин),ГенкоГинкин–смиренсъпруг,Мунчо – 
кротъкидиот(отроманаПодиготонаИв.Вазов).

2.Професии
СредназваниятазаозначаваненапрофесиибяхаоткритиследнитеАИ:

nána (хипок. отAnna) – дет. бавачка;míchal – ост. шег. гостилничар;
antoušek – разг.човек,койтосъбирабездомни,умрелиилиболниживотни;
кожодер (занятие, практикувано ощепрез средновековиетои смятано за
нечисто):odvést,dátslepéhopsakantouškovi;mápsyjakoantoušek.Произхо-
дът на названието отвежда към пражкия кожодерAnton Scheck (Махек
1997:37).

3.Частинатялото
Внякоичешкидиалектистомахътичерватаполучаватназванияотраз-

пространениличниимена, напр.:nácek (хипок. от Ignác) –вулг. стомах:
napraljsemsináckaнатъпкахсишкембето;dorota, kateřina – диал.черво
(Махек1997:387).

Условно към тазиподгрупа включвамеирepka (хипок. от Jozefaили
Jozefína)–експр.инфар*кт,сърдеченудар;предимновустойчивосъчета-
ние:kleplahopepka/jozefínaполучиинфаркт;mněztebeklepnepepkaщеме
докарашдоинфаркт.Необходимоедаобърнемвнимание,чеАИ lazarв
значение‚боленчовек,нещастник‘нееприсъщозабългарски.

Тематичнагрупабит
1.Храниинапитки
Втазиподгрупанай-многоназваниябяхаоткритисъсзначение‚кърва-

вица‘,диференцираниспоредрегионаиначинанаприготовлениенамесно-
тоизделие.Таканапр.dorota,dorotkaекървавица,пълненасъссвинско
месоибулгур.ВрайонанаОпавакървавицитеотдебелоточервосенари-
чатkateřinaилиbarbora,аотстомаха–martin,marčyn(Махек1997:123).

Средтрадиционнитеястияотчешкатакухняса:ančka (хипок.отAnna),
всъчет.hladkáančka–видмлечнасупа;kuba (хипок.отJakub)–народно
ястиеотсухигъбиибулгур,приготвянозаБъднивечер(свързвасесмаги-
ческотодействиенагъбитезаизобилие,срв.катогъбиследдъжд).Повсяка
вероятностназваниетоерезултатотконтаминациямеждуhubníkилиgubník
(сев.диал.)ишеговитапреноснаупотребанаСИ(Махек1997:303);bar-

11Вж.цит.електроннииздания.
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borky–видпечиво,приготвянозапразниканасв.Барбара(4.ХІІ.);jidáš – 
великденскихлебчета,обикновеносформанапреплетенивъжета(симво-
лизиратобесванетонапредателяЮда/Jidáš).

Вбългарскибяхаоткритишеговититесъчетания:бялаРада–ракия,и
червенПетко–вино(Ничева1987:56).

2.Облеклоиаксесоари
Названиятавтазиподгрупасаобвързанисопределенстилнаобличане,

наложеноттрадицията(barborka – диал.бродиранаширокалента,декора-
тивен елемент отженската народна носия), от ритуалите (jánka – диал. 
венецотмъниста,носенотт.нар.кралицавшествиетонадевойкитенаПет-
десетница;срв.същоjánka–венчеотцветяназаЕньовден),илиотмодата
(honzík–отJan;шег.турнюр;подплънкаподпола,фуста,носенавкраяна
ХІХв.).Тукусловноможедасеотнесеиhavel–неод.жарг.видмъжка
прическа(дългаиравноподстриганаотзадкоса).

3.Предмети
Най-многоапелативизираниназваниясаобразуваниотсобственотоиме

Barbora(билотовследствиенасекундаренпреноснареалнияантропоним,
асоцииранс‚дебелажена‘,билотокатометонимичниупотребизаознача-
ваненаритуалите,изпълняванинапразникана светицата):barbora– 1. 
диал.последният(украсен)снопвкраянажътвата;2.шег.контрабас(по-
разпространеновсловашки);barborka–1.черешовоклонче,отрязанов
денянасв.Барбара(4.ХІІ.)исъхраняванонатопло,задаразцъфтинаКоле-
да; 2. в различните териториалнидиалектиозначаваразличнипредмети,
напр.:приспособлениезазастопоряване(стопор),сушилказашишаркии
др.(вж.същопо-горе).

Средпопулярнитеназванияса:františek – църк.ароматичнаконусовид-
насвещ(предполагасе,чеезаимстваноотангл.frankincenseилиотнем.
Franziskaner,вж.Махек1997:146),иježíšek– разг.коледенподарък(срв.
dostatdárekkJežíškuдаполучаподаръкзаБъднивечер;Ježíšekеумал.от
Ježíš:Младенеца(Исус).

Сизвестниуговоркикъмтазиподгрупаможедасеотнесеитрансони-
мизиранотоназваниеanton – жарг.полицейскакола,обикновеновсъчета-
ниеzelenýa.:odvezlihovzelenémantonu (РЧЕ1989).Навлизаотнемски,
къдетосъщотозначениеиматgrünerHeinrichиgrüneMinna,докатоgrüner
Antonебилоозначениезазатворанаул.„Антонщрасе“вБерлин.Внем.
жарг.grün‚зелен‘=неприятен,несигурен,опасен(Махек1997:37).

4.Календариобреди
Апелативизиранитеимена,означаващиопределениобреди,участници

илиритуалнипредмети,кактоитехнитепроизводни,сенуждаятотспеци-
алнопроучване.Тук,по-скороилюстративно,щеспоменемсамонякоиот
тях:герман – летеннароденобред срещусуша; лазар –нар. обичайна
Лазаровден,прикойтомоми,празничнооблечениинакитенисцветя,ходят
откъщанакъщаипеятпесниспожеланиязаздраве,щастиеиплодородие;
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лада – нар.момиче,коетоладува;мара,вчеш.mařena,marana–пролетен
обичай,прикойтомомитеоплакватипогребват(удавят)кукла,символизи-
ращасмъртта;barborky–момичета,коитовнавечериетонапразникаsv.
Barbora(4.XII)обикалятизселото,носятметла(занепослушнитедеца)и
ябълки(задобрите);lucky–sv.Lucie(13.XII.)идр.

Тематичнагрупаприрода
1.Животни
Многоразпространеноуразличнинародиетабуиранетонаназванието

напреследванотоживотноповременалов(Махек1997:346).„Средфрен-
скителовциесъществувалоповерието,чекогатосетръгненаловзалиси-
ца,небивалодасепроизнасядуматалисица(фр.renard),тъйкатонямало
дасеоткриенитоедна.Вподобнислучаибилоналожителнодасеупотре-
бявадругоиме,напр.[бастиен]=личнотоимеBastien“(цит.поБояджиев
1995:62).ВчешкибяхаоткритиследнитеАИсъсзначение‚заек‘:janek 
(хипок.отJan)–zpolevyběhljanekотполетоизскочизаек;matěj – střelil
jsemdvamatějeударихдвазаека;macek (хипок.отMatěj)–означениеиза
всякоедроилиохраненоживотно–мечка,котарак,прасе,шаранидр.

ВбългарскияезикАИзаозначаваненаживотнииматдругамотивиция
–образуванисаотнай-честотнитезооними:марко–магаре,шаро–куче,
псе,писана–котка(БЕР1986;Ковачев1987:189),илисадиалектизмис
неустановенамотивация, като напр.мара (хипок. отМария) – насекомо
калинка,божакравичка.

2.Растения
Повечето АИ в тази подгрупа са метонимични преноси на името на

почитаниясветецилисветицатаотцърковниякалендар,тъйкатосесвърз-
ватсвремето,покоеторастениетоцъфтиилидаваплодове.Такавчешкиса
сепоявилинароднитеназвания:kateřinka(sv.Kateřina–5.ХІ.)–хризанте-
ма;barborka(sv.Barbora–4.ХІІ.)–зименкресон,злина;havelka(sv.Havel
–16.Х.)–бархетнагъба,Tricholoma;markétka(sv.Markéta–13.VII.)–наз-
вание за ранни сортове круши, картофиидр., а в български:еньовка – 
комонига,Melilotus;еньовче–1.Galiumverum,2.названиенаняколкопол-
скирастения,коитоцъфтятоколоЕньовден(св.ЙоанКръстител–24.VІ.,
срв. в чеш. svatojánské kvítí);богородички – астри,Astеr chinensis (Рож-
дествоБогородично–8.ІХ.).ПридругиАИмотивациятазапреносаенеяс-
на:дебеламара (хипок.отМария)–диал.дебелец,тлъстига.

Поразпределениетонасъбранияматериалвотделнитетематичнигрупи
напредложенатакласификационнасхемаможедасесъдизаразнообразие-
то наАИ, както и да се проследят различията между двата сравнявани
езика.Еднопо-детайлнопроучваневероятнобиналожилоувеличаванена
броянарубрикитеипрегрупираненаотделнитеединици.Възоснована
извършенатасистематизациясеправятследнитеизводи:

•	 ЕдноСИможедаразвиеняколкопреносниупотреби,врезултатна
коетодавъзникнатняколконовилексикалниединици(вж.напр.Bar-
bora,Jan).
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•	 НякоиАИсаосновазаобразуванетонановипроизводниединици,
напр.:janek→jankovitý→jankovitost→jančit;švejk→švejkovský→
švejkovat;байганьо→байганьовски→байганьовщина.

•	 ПреобладаващатачастотАИсаоценъчно-експресивни.
•	 Мотивираща основа заАИ в чешки са предимно хипокористични

форминаСИ.
•	 Повечето домашни прецедентни имена в българския език не са

напълноапелативизирани.
•	 Апелативизациятакатословообразувателенмоделепо-продуктивна

вчешкияезик.
Сизменениетонасоциалнитеотношениянякоиотозначениятастават

неактуалниизапочватдаизлизатотупотреба.Порадитоваецелесъобразно
по-подробнодасепроучивъпросътзаусвояванетоиразпространениетона
АИвречта.Очевидное,чеприизясняванетонапричинитезаноминативна
и/илиоценъчнаапелативизацияенеобходимодасеотчитатразличнифак-
тори,тъйкатосамотособственоимесвсичкитесихарактеристикиесвое-
образнапресечнаточканалингвистичнииекстралингвистичнивлияния,
такаче значениетомусеоказвасложенкомплекс, вкойтосведенията за
думатасепреплитатсъссведениятазаназоваванияобект.
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ПРЕСЕЧНИТОЧКИНАПРЕВОДАЧЕСКАТАИ
РЕДАКТОРСКАТАРАБОТАПРИЧЕШКО-БЪЛГАРСКИ

ФИЛМОВПРЕВОД

АнгелМаринов
Пловдивскиуниверситет„ПаисийХилендарски“

Статьярассматриваетпроцессоформленияпереводафильмоввсоответст-
вииснормамисубтитров.Объектомисследованияявляетсяпереводчехословац-
кого художественного фильма Samorost, дополненный примерами из фильмов 
Konecstarýchčasů,NarozeninyrežiséraZ.K.иVesničkomástředisková.Специальное 
внимание обращается наредакторскиевмешательствавтекстперевода.Различ-
ныепримерыиллюстрируютстепеньвмешательствиязыковойуровень,накото-
ромнаблюдаютсяредакционныеисправления,атакжеразличныеподходыпере-
водчиковиредакторовкинтерпретациидиалогавсоответствиисразличными
особенностямичешскогоиболгарскогоязыков.

Thearticlestudiesthefilmtranslationprocessfromthepointofviewofsubtitling
standards.ItfocusesonthetranslationoftheCzechoslovakmovieSamorostandsome
excerptsfromthemoviesKonecstarýchčasů,NarozeninyrežiséraZ.K.,andVesničko
mástředisková.Thearticleemphasizestheeditor’sinputintothetranslator’swork.The
examplesillustratetheextenttowhichthetranslationiseditedandthelinguisticlevels
whereit’srealized.Theyarealsoanevidenceofthewayseditorsandtranslatorsinter-
pretfilmdialoguesinrelationtovariousfeaturesofCzechandBulgarianlanguages.

При оформянето на субтитрите от решаващо значение е намесата на
редакторапривземаненаокончателнорешениеприпреводанадиалога.
Редакторскиятприносприкондензиранетонатекстасенаблюдававнай-
голяма степен при промяна на конструкцията. Бе проведено изследване
върхумонтажнитеидиаложнителистовенаняколкочешкифилма,което
позволявадасеразгледатпримеризаредакторскикорекциинаразлично
граматическоравнищесъсилибезсъкращаваненатекста.Изведенитепри-
мериподчертаватвъзможността запреобразуваненатекстаотстранана
редактора,койтосестреми,наредснанесенитекорекции,дазапазисмисъ-
ланадиалогавъпрекиограниченотопространство,коетоналагатнормите
насубтитриране.

Визследваните текстовебепоставен акцент върхуредакторски коре-
кции на фонетично, морфологично, синтактично, морфосинтактично и
лексикално-граматичноравнище.Предидапристъпимкъмпредставянена
различнитегрупи,трябвадауточним,чечестовтекстоветесенаблюдават
примериспроменинаразличниезиковинива,новниманиетоеотправено
къмконкретнатаситуация.Въпрекичепримеритесасъобразенисотделни-
теграматическихарактеристикивчешкияибългарскияезик,вниманиетое
насочено към процесите, които се наблюдават в българския език. Това
решениееповлияноотфакта,чезрителятнепознаваезиканаоригиналаи
следиизписаниянароднияезиктекст,адориидавладееезиканасъответ-
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натастрана–производителканафилма,тоймашиналноследисубтитрите,
тъйкатотоваулеснявавъзприеманетонасюжетнотодействие.

І.РеДАКТОРСКИПОПРАВКИВЗАВИСИМОСТОТФОНеТИЧНИТе
ОСОБеНОСТИНАБъЛГАРСКИЯеЗИК

Вналичнитетекстовенебяхаконстатиранипримеризапромянаначаст
илинацелиятекстотгледищенаявления,свързанисфонетиката,припре-
водаипоследвалатаредакциянадиалоганабългарскиезик.Подобнапрак-
тикаеприсъщапо-скоронадублажа,отколкотонаоформянетонасубтитри.
ИвсепаквъвфилмаСелцемоецентралноимапримерзаизпаданенаглас-
ни(елизия)вслаба(неударена)позициявсъседствосударенасричка.

Оригиналентекст:   Преводач:
Avčombysemělazlepšit?1  Авкаквотрябвадасеподобри?
     Редактор:
     Авк’вокуца?
      (Селцемоецентрално)

Явленияоттозивидсахарактернизаразговорнатаречиподобниприме-
рисенаблюдаватприлексикално-граматическитеособеностинаезика.

ІІ.РеДАКТОРСКИПОПРАВКИВЗАВИСИМОСТОТМОРФОЛОГИЧ-
НИТеОСОБеНОСТИНАБъЛГАРСКИЯеЗИК

Класификациятанавидоветередакторскипоправкиследватрадицион-
ното морфологично разграничение на частите на речта на изменяеми –
съществително име, прилагателно име, числително име, местоимение и
глагол,инеизменяеми–наречие,предлог,съюз,частица,междуметие.

1.Редакторскипоправки,свързанисъссъществителнотоиме

1.1.Примеризапромянаначислото

Филмовиятпреводсесъобразявапредивсичкосъсстилистичнитеосо-
беностинаразговорнатаречинаустнатаформанакнижовнияезик.Ето
защовредицаслучаиредакторътсевлияенетолковаотграматичнотосход-
ствомеждуезиците,аотцялостнатастилистичнахарактеристиканатекста,
кактоевследнияпример:
Оригиналентекст:   Преводач:
Aažsiněcoudělám,taksimě  Иакосинаправянещо,
můžetestrčitdotěchsvejch  можетедамепъхнете
flašeksespirtusem.   внякояотвашите  
     стъкленицисъсспирт.

1Запазенеоригиналниятправопис.
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      Редактор:
     Икатосинаправянещо, 
     можетедамепъхнетев 
     някоястъкленицасъсспирт

(Самораслек)

1.2.Примеризаотпаданеназвателенпадеж

Вслучаите,когатопреводачътизползвавокативприпреводаналичните
имена,редакторътгипоставявноминативнатаимформа.Товаепродикту-
ванонетолковаотстремежкъмсгъстяваненасубтитъра,апо-скоробихме
сесъгласилисБъчваров,че„подходящоеприпреводотчешкинабългар-
скиезикдасеелиминиратпонечастотобръщенията,защототяхнатачес-
тотавчешкияезикепо-висока“(Бъчваров1996:83).

Тук отпадането на вокативнатаформана обръщенията вследствие на
редакторските корекции не нарушава коректното поднасяне на диалога,
защото „звателният падеж има много общо с именителния – той преди
всичконазовава“(Иванчев1978:107).

Оригиналентекст:   Преводач:
Antonine,nezapominej  Антонине,незабравяй
zjakéhojsmerodu.   откакъвджинссме!
     Редактор:
     Антонин,незабравяй
     откакъвродсме!
       (Самораслек)

Оригиналентекст:   Преводач:
Pavle,svačinka.    Павле,закуската.
       
     Редактор:
     Павел,закуската.
        

(Самораслек)

Оригиналентекст:   Преводач:
Oskare,prosímtě,    Оскаре,моляте,направи
musíšněcoudělat.   нещо,трябваданаправишнещо!

     Редактор:
     Оскар,моляте,трябвада
     направишнещо!
       (Самораслек)
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2.Редакторскипоправки,свързанисприлагателнотоиме
Прикоментаракъмредакторскатанамесавследващитепримерибихме

взелиподвниманиенаписанотоотМутафчиев,чесинонимите„посочват
различнистранинаедноисъщообщопонятие,катозадоволяватедновре-
менностоваизвестнистилниизисквания“(Мутафчиев1959:43).

Вконкретнитеслучаипромянатаприприлагателнитеименаепродикту-
ванаоттърсененастиловопо-подходящеквивалент.

Оригиналентекст:   Преводач:   
Tojekrásná postel.   Великолепнолегло.

     Редактор:
     Страхотнолегло.
       (Самораслек)

Оригиналентекст:   Преводач:
Přivedlajsemfajnděcka.  Водявиекстратайфа.

     Редактор:
     Водявиготинатайфа.
       (Самораслек)

Оригиналентекст:   Преводач:
Turýžimáš,Maruško,   Оризъттиенаистина 
výbornou.    превъзходен,Мария.

     Редактор:
     Оризъттиечудесен,Мария.
 (Самораслек)

Оригиналентекст:   Преводач:
Jeopravdumilá,   Наистинаемногомила…
rozkošná.    Разкошнае.

     Редактор:
     Наистинаемногомила.
     Очарователнае.

       (Самораслек)

3.Редакторскипоправки,свързанискатегорията„определеност“

 Бяхаконстатираниредицаслучаинамеханичнопренасяненапоказа-
телниместоимениявбългарскиятекстотстрананапреводачаиотпадането
имприредактираневследствиенахарактернатазабългарскияезиккатего-
рия„определеност“,прикоетосъществителните,прилагателнитеичисли-
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телнитеименасеизписватвчленуванатасиформа.Впосоченитепримери
трудноможедасеопределикойотпредложенитеварианти(напреводача
илина редактора) е по-приемлив. Затова трябва да се иматпредвидпо-
широкият контекст и ролята на неезиковите фактори (картината). Тези
корекциисамногоподходящизасгъстяваненатекста.

Оригиналентекст:   Преводач:
Mnětenfilmpřipadal   Заментозифилмбеше
docelanormální.   съвсемнормален.

     Редактор:
     Филмътбеше
     съвсемнормален.

(РождениятденнарежисьораЗ.К.)

Оригиналентекст:   Преводач:
Takjásityšatyvemu.   Щесивзематазирокля.

     Редактор:   
     Щевземароклята.
       (Самораслек)

Оригиналентекст:   Преводач:
Alev méhlavěse   Нотазиидеянесероди
tennápadnevylíhl.   вмоятаглава.

     Редактор:
     Ноидеятанебешемоя.
     (Краятнастаритевремена)

Оригиналентекст:   Преводач:
Acotaomítka,vodfouklá?  Амитаяолющенамазилка?

     Редактор:
     Аолющенатамазилка?
      (Селцемоецентрално)

Оригиналентекст:   Преводач:
Ted`máčtvrtou.   Таясегамуечетвърта.

     Редактор:
     Сегамуечетвъртата.
       (Самораслек)
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4.Редакторскипоправки,свързанисглагола
Прави впечатление, че преводачите необосновано си позволяват по-

голямасвободаприизборанаглаголниформи.Втезислучаинамесатана
редактораесвързанастърсененаграматическосходство(доколкототовае
възможновконкретнитеситуации)исполучливсемантиченеквивалент.По
тозиначинредакторътсестремидаостаневереннаоригиналниятекст,да
запази„звученето“надиалогаиакоевъзможно,дасгъстиизречението.

4.1.Примеризапромянаналицетонаглагола

Оригиналентекст:   Преводач:
Tonemužeš.    Неможе.

     Редактор:
     Неможеш.
       (Самораслек)

4.2. Примери за промяна на вида на глагола (при повелително
наклонение)

Оригиналентекст:   Преводач:
Tořeknijí,anemně.   Негоказвайнамен,аминанея.

     Редактор:
     Кажигонанея,ненамен.
       (Самораслек)

Оригиналентекст:   Преводач:
Vemsi…a…omluvmě   Вземайси…имеизвиниза
nachvíli.    малко.

     Редактор:
     Вземиси…имеизвинизамалко.
       (Самораслек)

4.3.Примеризапромянанаедноглаголновремесдругоглаголновреме
(ивид)

Оригиналентекст:   Преводач:
Šlapalsminanohy.   Тогаваменастъпипокрака.

     Редактор:
     Всеменастъпваше.
       (Самораслек)
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Оригиналентекст:   Преводач:
Neslyším.    Невичух.

     Редактор:
     Невичувам!
       (Самораслек)

Оригиналентекст:   Преводач:
Alenebudetozadarmo.  Нонямадабъдебезпари.

     Редактор:
     Нонямадаебезплатно.
       (Самораслек)

Оригиналентекст:   Преводач:
Ne…jenomjestlisebudu  Незнамдалиазѝхаресвам.
líbitjájí.
     Редактор:
     Незнамдалиазщеѝхаресам.
       (Самораслек)

4.4.Примеризапромянанаединглаголсдругглагол

Изхождайкиот контекста, редакторът заменя глагола с този синоним,
койтонай-точноипълноотговарянанюанситевпредаваненачувстватаи
настроениятанаперсонажите.

Оригиналентекст:  Преводач:
Cotadydělal?   Каквотърсешетойтук?

     Редактор:
     Каквоправешетойтук?

 (РождениятденнарежисьораЗ.К.)

Оригиналентекст:  Преводач:
Tojenevyhodíš?   Нямалидагиизхвърлиш?

     Редактор:
     Нямалидагиизгониш?
       (Самораслек)

Оригиналентекст:  Преводач:
Kolikjsijichvychoval?  Тиколкосивъзпитал?

     Редактор:
     Тиколкосиотгледал?
       (Самораслек)
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Оригиналентекст:   Преводач:
Nechášji,tyholváte!   Оставия,грубиянино!

     Редактор:
     Пусния,грубиянино!
       (Самораслек)

4.5.Примеризаподмянанаглаголнословосъчетаниесглаголвповели-
телнонаклонение

Оригиналентекст:   Преводач:
Přecenemužešsrovnávat  Какможешдасравняваш 
Evičkasjéhodementním  малоумниямусинсЕвичка.
synem.
     Редактор:
     Несравняваймалоумния
     мусинсЕвичка!
       (Самораслек)

Оригиналентекст:   Преводач:
Dostalasimožnostated`,  Дадохтивъзможност,
ptačku,let`.    асега,пиленце,трябва
     далетиш.

     Редактор:
     Дадохтивъзможност,
     асега,пиленце…
     отлитай!
       (Самораслек)

5.Редакторскипоправки,свързаниспредлозите

Впредставенитеизреченияредакторътпроменяпредлозите,предлагай-
китакива,коитомаксималноотговарятнасемантикатанаизраза,нанорми-
тенабългарскияезик,катоповишаватконкретизацията.

5.1.Примеризапромянанапредлога

Оригиналентекст:   Преводач:
Kdybypomohlsjednou  Акопомогнешнаедна
dizertačníprací.   дисертация.

     Редактор:
     Акопомогнешзаедна
     дисертация.
       (Самораслек)
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Оригиналентекст:   Преводач:
Ne,já…jájsemzaním   Не,аз…Аздойдохда
přišlajakozaotcem.   говоряснегокатосбаща.

     Редактор:
     Не,аз…Дойдохпринего
     катоприбаща.
       (Самораслек)

Оригиналентекст:   Преводач:
Mypatřímejasně   Ниеопределено
kzápadnícivilizaci.   принадлежимназападната
     цивилизация.

     Редактор:
     Ниеопределено
     принадлежимкъм
     западнатацивилизация.

 (РождениятденнарежисьораЗ.К.)

ІІІ.РеДАКТОРСКИПОПРАВКИВЗАВИСИМОСТОТСИНТАКТИЧ-
НИТеОСОБеНОСТИНАБъЛГАРСКИЯеЗИК

Насинтактичноравнищепреобладаватпримеринаредакторсканамеса
чрезпромянанапунктуацията сцелповишаванена експресивността. За
разлика от дублажа, при субтитрирането употребата на препинателните
знацислужикатодвигателнасмисловоточленениенаизказаиритмично-
интонационнатасистеманаречта–пунктуациятадопълвакомуникацията
(разкриваемоционалнотосъстояниенаперсонажите,взаимоотношенията
междугероитеит.н.).

1.Редакторскикорекции,свързаниспромянанасъобщителноизречение
въввъзклицателноизречение

Оригиналентекст:   Преводач:
Zimajemi,zima.   Студеномие.

     Редактор:
     Студеномие!
       (Самораслек)

Оригиналентекст:   Преводач:
Nejsimůjšéf.    Тинесимишеф.

     Редактор:
     Тинесимишеф!
   (РождениятденнарежисьораЗ.К.)
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Оригиналентекст:   Преводач:
Čtešmocnoviny.   Многочетешвестници.

     Редактор:
     Многочетешвестници!
    (РождениятденнарежисьораЗ.К.)

2.Редакторскикорекции,свързаниспунктуационнапромянавподбуди-
телнитеизречениявъввръзкасекспресивността

Оригиналентекст:   Преводач:
Notak,dělejteněco.   Хайде,направетенещо.

     Редактор:
     Хайде,направетенещо!
    (РождениятденнарежисьораЗ.К.)

Оригиналентекст:   Преводач:
Neabyskouřila.   Иданепропушиш.

     Редактор:
     Иданепропушиш!
      (Самораслек)

Оригиналентекст:   Преводач:
Nemyslisi,žebudešchodit  Недейдаходишкато
jakochuligánka.   хулиганка.

     Редактор:
     Недейдаходишкато
     хулиганка!
     (Самораслек)

Вслучаитеназасилваненаинтонациятачрезпунктуационнапромяна
редакторътизхождаотконтекстанафилмовотодействие.

ІV.РеДАКТОРСКИКОРеКцИИВЗАВИСИМОСТОТМОРФОСИН-
ТАКТИЧНИТеОСОБеНОСТИНАБъЛГАРСКИЯеЗИК

Приразглежданетонаследващитегрупиизречениящесипослужимс
термина„морфосинтаксис“(Иванчев1978:48),допълненотП.Бъркалова,
която,перифразирайкистановището,изказаноотА.Т.-Балан,че„синтакса-
тае,коятопораждаморфологията“(цит.поПенчев1984:5),пише,че„син-
таксисът е, който поражда словообразуването“ (Бъркалова 2005: 512).
Желаниетониедапокажем,чеприсубтитриранеторедакторътизползва
възможносттазначениетонадуматавбългарскияезикдасетранслирав
различнитечастинаречта.
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Оригиналентекст:   Преводач:
Nourčitěmátalent…   Стонастоеталантлива.

     Редактор:
     Стонастоиматалант.
      (Самораслек)

Оригиналентекст:   Преводач:
Jájsemorozvodnežádal.  Азнеисках
     дасеразвеждаме.

     Редактор:
     Азнеискахразвод.
      (Самораслек)

Оригиналентекст:   Преводач:
Notymněanipusunedáš?  Ипобузаталиняма
     дамецелунеш.

     Редактор:
     Атиицелувка 
     немидаваш.
      (Самораслек)

Оригиналентекст:   Преводач:
Snadhonapadne,žeje   Можебищесесети,
topitomnost.    четоваеужасноглупаво.

     Редактор:
     Даносесети,четова
     еглупост.
      (Самораслек)

Оригиналентекст:   Преводач:
Protožemámstrach   Защотомеестрах
otvýzásady.    запринципитети.

     Редактор:
     Защотосестрахувам
     запринципитети.
       (Самораслек)

Притранслираненадумитевизведенитепримериправивпечатление
следното:
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•	 запазвасесемантикатанадуматаследредакторскатанамеса:„талант-
лива–талант“;„серазвеждаме–развод“;„целунеш–целувка“;„глу-
паво–глупост“;„страх–сестрахувам“;

•	 редакторътсестремидасепридържакъмчаститенаречтавориги-
налниятекст,безтовадаврединапреводанабългарскиезик;

•	 вповечетослучаисенаблюдавакондензираненатекстакатослед-
ствиеотредакторскитепоправки.

V.РеДАКТОРСКИПОПРАВКИВЗАВИСИМОСТОТЛеКСИКАЛНО-
ГРАМАТИЧеСКИТеОСОБеНОСТИНАБъЛГАРСКИЯеЗИК

Ограниченото пространство при субтитрите налага сгъстяване или
съкращаваненатекстаприоформяненадиалога.Затовалексикалнотомно-
гообразие и езиковите особености на изходния език невинаги могат да
бъдат сполучливопредадени.Ето защопреводътнадиалога се влияеот
подбора от лексикалнияфонд на разговорната реч, от една страна, а от
друга–отстилаихарактернитезададенавторизразнисредства(тованай-
вечетрябвадасевземеподвниманиеприоформянетонадиалогаприадап-
тацияналитературнатворба).Най-честодоловимизазрителитесанеточ-
ностите,допусканиприпревода,свързанислексикалниярепертоар.Трябва
дасеподчертае,чередакторътотделянай-многовремевтърсененаподхо-
дящеквивалентнадумаилиизраз,разбирасе,бездасеомаловажаванаме-
сатамупритрансформираненадиалоганаразличнограматическоравни-
ще.Понякогапреводачитесезатрудняватвизборанадума,сходнапозначе-
ниесдуматавизходнияезик,иливзематрешение,коетонеотговаряна
семантикатанапревежданиятекст.Тогаванамесатанаредактораеотреша-
ващозначение.

Имаслучаи,когатопреводачътнеезапознатсъсзначениетонаконкрет-
надумаилиизразиповеряванейнияпреводвръцетенаредактора.

Оригиналентекст:   Преводач:
MámVaritasku.   Имам…

     Редактор:
     Имамшевнамашина.
       (Самораслек)

Оригиналентекст:   Преводач:
DoLiduškyměnevzali,  Немеприехав…,
takhrajuaspoňnatohle…  тасегасвирянатова.

     Редактор:
     Немеприехавансамбъла,
     тасегасвирянатова.
       (Самораслек)
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Визследванитетекстовеимапримеризапреводнафразеологичнисъче-
тания. Проблемът за превеждането на фразеологизми е доста подробно
изследваниинтерпретиранвразличниразработки.Я.Рецкеротделяспеци-
алномястонавъзпроизвежданетонафразеологиятаипише,че„преводачът
трябвадаможесамостоятелнодасеориентиравосновнитевъпросиоттео-
риятанафразеологията,даможедаразпознавафразеологичнитеединици,
да разкрива значенията им и да предава експресивно-стилистичните им
функцииприпревеждане“(Рецкер1974:145).С.Влаховдопълваинякои
общоприети похвати за превод на фразеологизми, придържайки се към
основното правило, че „фразеологизмът се превежда с фразеологизъм“
(Влахов,Флорин1990:175).Когатопреводачътебезсиленприпреводна
фразеология,сестигадобуквализъмврешениетому,коетоводидокомич-
ни ситуации и дори до затрудняване на зрителя при възприемане на
диалога.

Оригиналентекст:   Преводач:
Ažpokvětouhrábě.   Катоцъфнегреблото.

     Редактор:
     Катоцъфнатналъмите.
      (Селцемоецентрално)

Нерядкоредакторътепринудендатърсиеквивалентналичниименаили
наименования,чиетозначениеенеяснозазрителя.

Оригиналентекст:   Преводач:
Dotazposluchačky   Въпроснастудентката
NejezchlebovézPardubic…  НейезхлебоваотПардубице.

     Редактор:
     Въпросназрителка.
       (Самораслек)

Оригиналентекст:   Преводач:
Jápůjduradšipracovat   Щеотиданаработав
doMasny.    Масна.

     Редактор:
     Щестанапродавачка.
      (Самораслек)

Примеритесамногоподходящипредвиднатова,чередакторът:
•	 уместноизпускаиметонанесъществензафилмовотодействиепер-

сонажилимясто;
•	 улеснява зрителяпри следенена картината, катоне оставя трудно

произносиматаисложнафамилиянагероя(вслучаяНейезхлебова);
•	 кондензиратекста.
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Понякогавжеланиетосидакоригираработатанапреводачаредакторът
допусканеточности,коитодоизвестнастепенсеотразяватнакачествотона
преведенияматериал.

Оригиналентекст:   Преводач:
Příštístanice    Следващаспирка
Pesimistická.    „Песимистицка“.

     Редактор: 
     Следващаспирка
     „Песимистична“.
      (Самораслек)

Вконкретнияпримерредакторътпревежданаименованието,съобразя-
вайкисесфакта,четоеабстрактноиесвързанонесреалносъществуващо
място, а с душевното състояние на персонажа. Етимологията на думата
pesimistickýепознатанабългарскиязрителивслучаянетрябвадабъде
превеждана.

Вживатаречсесрещатмногоизлишнидуми,коитонезабелязваме.Тях-
натаупотребаехарактерназаразговорнатаречизаустнатаформанакни-
жовнияезик,ноизползванетоимприфилмовпреводенедопустимо.

Оригиналентекст:   Преводач:
Řikejmitoprosímpotichoučku, Моляте,
Žejsemtvojezevšechjediná… прошепнимитихо,
     чесъмтвоятаединствена.

     Редактор:
     Прошепнимитихо,
     чесъмединствената…
       (Самораслек)

Вслучаяредакторътедопусналслабост,защотобитрябвалодасведе
израза до по-стилизирания вариант „прошепни ми“ и тогава въпросния
примербихме отнесли към съкращаваненаизлишен (редундантен) еле-
ментврамкитенасубтитъра.

Взаключениебихмедобавили,чепосоченитедотукпримерищрихират
основнипроблеминафилмовияпревод.Акцентътенасоченкъмспецифич-
нитеособеностина субтитрите, чиетооформяне зависипредивсичкоот
икономиятанаизразнитесредствавтекста.Представенитеслучаиразкри-
ватхарактернипохватиотпреводаческатаиредакторскатаработа,текстова
трансформациянаразличниграматическиравнища,някоинедостатъции
слабостиприизгражданенатекставследствиеотпреводаческатадейност
илиредакторскатанамеса.Небивадасепренебрегваифактът,чеизследва-
нитетекстовесаотпериод,вкойтофилмовиятпреводбенасравнително
доброниво.
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ПРОЯВИНАЛИТЕРАТУРНАМИСТИФИКАЦИЯВ
ЧЕШКАТАИБЪЛГАРСКАТАЛИТЕРАТУРА

ВладимирКршиванек
Институтзалитература,Прага

Литературнуюмистификациюможноопределитьсоднойстороныпоотно-
шениюк внешнейреальности, в этомслучаеречьидето сознательной лжи, с
другойстороныпоотношениюкавтономиилитературногопроизведения,вэтом
случаеречьидетобопределенномвидестилизации.Настоящаястатьяпредлага-
еттипологиюлитературныхмистификацийвдвухаспектах,сточкизренияих
функциииформы.Онаустанавливаетпятьвидовмистификации.1)Всовремен-
нойлитературемистификациястановитсясоставнойчастьюпостроенияидео-
логических (национальных) мифов: такими являются фальсификации старых
рукописей (Краледворская и Зеленогорская рукописи,Веда Словена). 2) Далее
мистификация является составной частью собственной стилизации (Артур
Брейски:«Триумфзла»,ПенчоСлавейков:фиктивнаяфигурапоэтаИваДоли).3)
Мистификацияможетслужитькомпонентомструктурыповествования (речь
идет о специфическом виде скрытого авторства). 4) Мистификация бывает
использована как пародия на идеологию или политическую практику (Ярослав
Гашек:Политическаяисоциальнаяисторияпартииумеренногопрогрессаврам-
кахзакона,вымышленныйперсонажрусскойлитературыКозьмаПрутков).5)В
эпохупостмодернизма литературнаямистификация становитсятакжесамо-
бытнымюмором–таковымистификацииТеатраЯрыЦимрманаиливболгар-
скойлитературефигураТрендафилаАкациева.

Literarymystificationcanbedefinedpartlyasrelatedtoexternalreality,thenaper-
juryisconcerned,partlyrelatedtotheautonomicsofliterarywork,thenadefinitetype
ofstylizationisconcerned.Thestudybearstypologyofliterarymystificationsfromtwo
pointofviews,intermoftheirfictionandform.Fivetypesofmystificationaredefined.1)
Mystificationisbecommingapartofbuildingideological(national)myths:sucharethe
forgeriesofoldmanuscripts (ManuscriptofQueen’sCourt, inCzech:Rukopiskrálo-
védvorskýandManuscriptofGreenMountain,inCzech:Zelenohorský,VedaSlovena).
2)Mystificationisapartofself-stylization(ArturBreisky:TriumphofEvil,PenčoSlave-
jkov:fictivecharacterofpoetIvoDolji).3)Mystificationcanservelikeapartofnarra-
tionstructure(specifictypeofhiddenorundeclaredauthorshipisconcerned).4)Mysti-
ficationisusedlikeaparodyofideologyorpoliticalprofession(JaroslavHašek:History
ofPartyofmoderateprogresswithinthelaw,thecharacterofKozmaPrutkovinRussian
literature).5)Literarymystificationbecomesalsoanindependenthumorousentertain-
mentinthetimeofpostmodernism–sucharemystificationsoftheJáraCimrman’sThea-
treorthecharacterofTrendafilAkacjevinBulgarianliterature.

ЛИТеРАТУРОЗНАНИе
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Настоящотоизследванееориентиранокъмпроявитеналитературната
мистификациявчешкатаибългарскаталитератураисипоставязацелда
представиопределенатипологияидакласифицираразличнитевидовемис-
тификацияпредивсичкоот гледна точканаисторическипроменящиясе
контекст. Етимологията на самото понятие „мистификация“ е от гръцки
произход: „mystés“– знаещтайна,илатинското„facere“–правя, върша:
тозигръцко-латинскокомпозитумследователноозначавазапознатстайни,
посветенвистинскатаимсъщност,ноисъщевременносътворяващтайна-
та.Понятието„мистификация“обикновенобивахарактеризиранокатосъз-
нателназаблуданачитателяпосредствомразличниначинизапредставяне
нанеистинна,измисленаинформация.Встандартнитетеоретичниречници
най-честонамирамеследнатадефинициянамистификация:„целенасочено
използваненахудожественаизмислицазазаблуждаваненачитателя“(Вла-
шиникол.1977:241)или„преднамереноисъзнателновъвежданенанякое
лицеилиобществовзаблуда“(Ницоловикол.1980:451).Катопричиниза
литературнамистификациясепосочватпредимнотези,коитоспомагатза
по-леснотовъзприеманенатекста–„стремеждасенадхитрицензурата,да
се актуализираилида се укрепиобщественото влияниена текста, да се
приковевниманието“(Влашиникол.1977:241).Формитенамистифика-
циязависятотизмамнатаиграсприкритотоилинедеклариранотоавтор-
ство,отатрибутивнияжест,отвъпроса–койенаписалтекстаикойеадре-
сатът на атрибутивността. Формите на литературна мистификация са
изключителноразнообразни,нонесеизчерпватсамоспроблемазанеде-
клариранотоавторство.СпоредРечниканалитературнататеориямисти-
фикацията„използваразличниформинанепризнатотоавторство,налите-
ратурниимитации,наизмислениобрази,симулиратсемястотоичасътна
началото на действието или неговото предаване, както и конкретността,
научносттаит.н.“ (пактам).Литературнатамистификация,разбирасе,е
зависимаотролятанаавтора,аначалотоѝотвеждакъмХVІІІв.Едвапрез
епохатанасантиментализмаипредромантизмавъзникватпървитеголеми
мистификации–тезинаМакферсъниЧатъртънванглийскаталитература.
Мистификациятапредполагатаковаотношениеналитературатакъмавтор-
ството, при което то е смятано за неоспорима ценност, потвърждаващо
стойносттанатворбата.Едваследналичиетонатакаваситуацияевъзмож-
нодавлезевигранедеклариранотоавторствоитодасепревърневъвфик-
тивна,норецептивнозначимарамканамистифицираноавторство.

Голямачастотпо-старитедефинициинамистификациятаподчертават
съзнателнатазаблуданачитателяилиреципиента,всичкисеосноваватна
отношениетонатворбатакъмдействителносттаисвидетелстват,честава
думазацеленасоченаизмама,занеистина,фикция,лъжа,прикоетокатего-
риятаистинасеразглеждакатопроизводнанавъншнатаспрямопроизве-
дениетофактографиянадействителността,аненасамостойнатафикцио-
налностнапроизведението.Съществуваобачеидругавъзможностзадефи-
нираненапонятиетолитературнамистификация.Тяможедабъдеразбира-
накаточастотизгражданетонаиндивидуалния стил, катоотчетлив тип
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художественастилизация,респективноавтостилизация.Вчешкиялитера-
туренконтексттаковасхващанезалитературнатамистификациянай-ярко
сеналагавмонографиятанаЛубошМерхаутПътищанастилизицацията
(Cestystylizace,Praha,1994).Мерхаутпроследяваразличнитетиповемис-
тификациявкраянаХІХиначалотонаХХвеккатоопределенвидстилиза-
ция,коятохарактеризира„катостилововнушение,изгражданенаособено
смисловоравнище,коетовъввътрешнатаорганизациянаизказатематизира
собственото сиформиране, уникалност,целенасоченост“ (Мерхаут1994:
13).Заспояваненамистификаторскияактсъсстилизациятаотособенозна-
чениееелементътнасъзнателното,целенасоченопретворяваненадействи-
телността,иликазаносдумитенаМукаржовски–„асимилираненадейст-
вителносттачрезединствотонаформата“(Мукаржовски1966:95).Съзна-
телнатазаблуданачитателяпоостареалност–фикцияможемдаразбираме
различно; акореалността сепревърне внашарбитър, то в такъв случай
мистификациятаизглеждакатосъзнателноизгражданенафалшив,неправ-
дивобразнадействителността;акоотчитамеавтономносттанахудожест-
венатафикция,щеяоткриемзаложенаивмоментитенамистификация,
катовтакъвслучайсезасилваакцентът,отеднастрана–върхуличността
наавтора,аотдруга–върхупроцесанапромянанаелементитенареал-
носттавхудожественофикционални.Подобнадефинициязалитературната
мистификацияосцилирамеждудвекрайности:илиистинносттанапроиз-
ведението(художественатафикция)сеизмервачрезистинносттанадейст-
вителността(фактографиятанавъншнатареалност),илиелементътнамис-
тификациясеинтерпретиракатоначинзаизгражданенаеднастилизирана
действителностизаизразяваненапроцесанапреобразуваненаизходната
емпиричнаматерия–катоначин,покойтоотделнитеелементинавъншната
реалностсаинтегриранивноваформаисмисъл.Согледнатова,чехудо-
жественататворбаесамобитенсвят,еднасложноструктуриранафикция,
небивадаясъотнасямемеханичнокъмизвънлитературнатадействител-
ност,тъйкатоистинносттанапроизведението,неговиятритъм,архитекто-
никатанаформатаисемантичнатамногопластовостнесепрепокриватс
истинността на действителността извън творбата.Трябва да вземемпод
внимание тъкмо тази автономностналитературната творба, визиранаот
автора,коятосвободнопретворяваикомбинираелементитенаизвънхудо-
жественатадействителноствхудожествена.Отгледнаточканалитератур-
натанаукабиследвалоданиинтересувадействителносттавечекато„аси-
милирана“,преобразена,сложностилизирана,никогасамазасебеси,поне-
жеистинносттанатворбатаиистинносттанадействителносттамогатдаси
противоречат,макаридасасложноисъдбовнопреплетени.

Тазитипологияналитературнатамистификацияизхождаотдвааспекта:
нафункциятаинаформата.Щесипоставимвъпроса–какваобществена
функцияотделните видовемистификациямогат даносятили саносили
през различните епохи,и същевременнощепроследимнякоиотчетливи
вариантиилитиповеотгледищенаизбранитемистификационниформи.
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МИСТИФИКАцИЯТАВИЗГРАЖДАНеТОНАИДеОЛОГИЧеСКИТе
(НАцИОНАЛНИТе)МИТОВе
Голяматаеранамистификациятазапочвапрезепохатанасантимента-

лизмаипредромантизма, когатонараства възхищениетоотфолклорните
прояви,отплодоветенанароднотовъображение,коиторевностносесъби-
ратизцялаЕвропаисепревръщатзадесетилетиянапредвпочитаниобраз-
ци за няколко поколения поети романтици. Когато младиятшотландски
учителДжеймсМакферсън„открива“ипоследователноиздаватрикниги
старашотландскапоезия,излезлиподобщотозаглавиеПеснитенаОсиан 
(ThePoemsofOssian, 1765),предизвиквавъзторженчитателскиинтерес,
койтоотанглийскаталитературапостепеннопроникваивдругилитерату-
ри.Първоначалнитеситворби,вкоитосъсзначителнасвободапретворява
старикелтскилегенди,представякатопреводинастихотворениянаслепия
северношотландскибардотІІІв.Осиан.Тозифалшификатенесамовъз-
торженоприетотстрананаевропейскияромантизъм,нопредизвиквавълна
отподобнилитературнимистификации.Чешкатавъзрожденскаобществе-
ност се запознава сОсиан посредством превода наФ.Палацки иМ. З.
Полак,авнаукатаотдавнаедоказанонеговотовлияниевърхуизвестните
чешкифалшификатипрезВъзраждането–КраловедворскияиЗеленохор-
скияръкопис(RukopisyKrálovédvorskýaZelenohorský),плоднаизисканата
мистификаторска дейност на Вацлав Ханка и Йозеф Линда (Долански
1975).Тезифалшификатиетрябвалодаиграятролятанаидеологически
аргумент за оригиналния характер, старинността и героизма на чешкия
народ,дасвидетелстватзадългатаибогаталитературнатрадиция,асъщои
даслужатзанаучнодоказателствопринякоитруднозащитимитеориина
романтизма.

АкофалшификатитенаМакферсъниЧатъртънсабиливъзприетикато
фриволнаприщявканамладиентусиасти,товчешкатакултурноисториче-
скаситуация,белязанасъссвоитеслабости,проблеми,травми,нестабил-
ностнаедноотскоросъществуващовъзрожденскообщество,фалшифика-
титенаХанкаиЛиндасеозоваватвизцялодругконтекст–теслужатпреди
всичконаясноочертанитепотребностинанационалнатаборба,участватв
идеологическатабитка,превръщатсевполитическиаргумент,катопотози
начинбиватвъзприеманипрезцелияХІХв.,авъпросътзаистинносттаим
сеоказваваженедвавкраянавека.Самодостатъчносилноиеманципира-
нонационалнообществоснаученелит,воденоотдуханакритицизмаи
въоръженоспозитивистичнанаучнаметодология,еспособнодасеотгра-
ничи,макаринелеко,отпленителнатасиланатезимистификации,коятосе
превръщакактовизточникнахудожественовдъхновение,такаивизворна
националнагордостзацелиячешкиХІХв.ВкнигатасиПодзнаканавъз-
раждането(Мацура,1995)ВладимирМацуразаявява,чевсложнатаепоха
наформираненачешкотонационалнообществомистификациятасепре-
връщавконститутивенелементнавъзрожденскатаидеология.

Тезимистификациисасвързанисформиранетонановитемитове,т.нар.
„днешнимитове“–тесаидеологическипосвояхарактеривтяхсеосъ-
ществявамитологизациянадействителността.Стававъпросзамногопро-



дуктивенмеханизъм, койтоизобщоне се ограничава само в рамките на
Възраждането.Всредатана50-тегодиниБартпроучвапроблематикатана
митоветеотсемиотичногледищеиоткривагенезисаихарактерананякои
такивамитовесидеологическихарактер(Барт1957;вж.ощеМаркус1960).
Влитературатаиобщественатакомуникациявинагищесъществувастре-
межкъмсътворяваненаопределенопростяващмитологиченкоднасъвре-
менното общество, който е тотален, обвързващи единен. Гаранцията за
товаевсамияначин,покойтосеформираттезимитовеитехниятхарактер
ипокойтотозиопростяващкоднавреметосесъпровождаотразличнимис-
тификационнидейности,манипулациисфакти,хора,събития,изопачаване
наисторията,тенденции,вкоитоподразличнимистификационниформиса
завоалиранипротиворечиятамеждуразнообразната,сложнаиинтерпрета-
тивномногозначнадействителностицеленасоченатачовешкаидея,опрос-
тяващакартинатана света.Предромантичнитемистификации,формално
напомнящиновикопиянастарипесниимитове,сабезобиднидетскиигри
в сравнение с чудовищнитемистификации, коитопредлагаисториятана
двадесетивек,безсрамноманипулиращиобщественотомнениеиизработе-
ни с техническо съвършенство от модерната комуникационна медийна
система.

Аналогия на чешките възрожденски мистификации – Ръкописите, в
българскаталитературасафалшификатитенасръбскияетнографиархео-
логСтефанВеркович,койтосъбиранароднипеснинамакедонскитебълга-
риииздавазабележителниясборникВедаСловена(1874,1881).Веркович
уверява в истинността и оригиналността на редица привидно старинни
песниифалшификатътмуетрябвалодаизиграероля,подобнаначешките
Ръкописи – дапридадена съвременнатабългарскалитератураинейната
фолклорнаосновахоризонтанаисторическа старинности автентичност.
Веркович се опитва да открие аналогия между българския фолклор и
индийскатамитология,асъщодареконструиравръзкатамеждубългарски-
тенароднипесниистарогръцкитепредания,като„възкреси“омировската
традициявРодопите.Идоднесоколотозифалшификатсъществуватзна-
чителнинеяснотиимноговъпросиоставатнерешени,особенокатосеима
предвид,черъкописнасборниканееоткрит,аетрябвалодасенамирав
Прага.Най-вероятнообачевъобщенеесъществувал.

Мистификаторскатадейностобаченесеотнасяединственодоудостове-
ренитефалшификати,аидоновотоизползваненафолклорнотонаследство
с доказана автентичност.Вбългарската литературна традиция е позната
тенденциякъмидеологическаактуализациянастаритенароднипесни,към
използванетоимзаполитическицелиипревръщанетоимвстимулвборба-
тапротивгръцкитеитурскитесъседи.Затоваворигиналнинароднипесни
сепривнасятчуждиелементиианахронизми,задасеулесниподходящата
засъответнитеполитическинуждиинтерпретация.

Интереснамистификация,представляващамодернастилизациянамито-
вевлитературата,еслучаятсБогомилскилегенди(1912)наНиколайРай-
нов.Впървотоизданиенакнигатаавторътсескривазадхарактеренпсевдо-
ним,избираиметоАноним,вкоетопрозиранесамоплахосттананачина-
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ещияавтор,ноиизборътнасамияжанрналегендатаинейнияколективен
анонименхарактер.СъссвоятапоетикакнигатанаРайновнапомняноворо-
мантизмаи символизма, катопреобразува старозаветнияихристиянския
митвъввариантнафиктивенбогомилскиапокриф.Тазимистификацияраз-
читаинастиловияизказ–висок,книжен,символномногозначен,патетич-
нияттонподчертавастаринността,езотеричността,елитарността,поетич-
носттаисакралнияхарактернатекста(Трендафилов1991).

МИСТИФИКАцИЯТАКАТОАСПеКТНААВТОСТИЛИЗАцИЯТА
Визгражданетонаавтостилизиращитемаскиважноучастиеиматраз-

личнитеформинаприкритотоилинедеклариранотоавторство.Заразлика
отпредходниятипмистификация, където енеобходимоколкотосеможе
повечеличносттанаавторадасезавоалира,дасепретопивтекста,атойда
придобие възможно най-правдоподобна анонимнафолклорна форма – в
противенслучаймистификациятабисепровалила,бисеобезсмислила,ас
товаинейнатаобщественаирецептивнафункция,–приавтостилизираща-
та мистификация се подчертава и осмисля личността на автора посред-
ствомоткрояващигожестовеимаски.Въввсякаавтостилизациясесъдър-
жаразличнастепеннамистификация:съссредстватанамистификацията
авторътнавлизавъвфикционалниясвятнатворбата,превръщасевлириче-
скисубект,тематизирасечрезгерояилиперсонажавепоса;диспропорци-
ята между реалността (истината) на живота и реалността (истината) на
творбата сепроявява като автостилизиращамистификация,прикоято се
акцентиравърхунеистинските,фикционалнитеелементи.

Разнообразните варианти на автостилизиращите маски съществуват
основновлирическатапоезия,авчешкатапоезияоткраянавекапроявите
намистификацияставатвсепо-интензивниипо-интересни.Плахиятсамо-
живпровинциаленучителВацлавЙебависепревръщаспомощтанаавто-
стилизациятавпоетаБржезинаисепредставявсобственитесипоетически
визии като мистик и архиерей на изкуството, пророк и маг, посредник
междучовекаиБога,хоратаикосмоса.Моравскиятпощенскислужител
Владимир Вашек се стилизира в Силезийски песни (Slezské písně) като
демон, сътворен от бунтуващ се пророк, като бескидски1 фантом, като
„Ахасфер–съвесттаначехите“и„барднаединизчезналнарод“.Другият
пощенскичиновник–ИржиКарасек,прибавякъмиметосинедостоверно-
тоблагородническопрозвище„отЛвовиц“ивтворчествотосиоткраяна
века се стилизира в ролята на отегчен аристократ, аморален декадент и
изтънченестет.

Отричанетонабаналнатареалностнаживотачрезотчетливиидоста
честошокиращиавтостилизиращижестовеехарактерноособенозакръга
начешкитедекаденти.Декадентитесеинтересуватединственоотпретво-
ренатавизкуствотодействителност–естетизирана,изисканостилизирана,
тецеленасоченоизграждатестетическиясиидеализвънживатадействи-
телноствпротивовеснаделничнатаприземеностнаживотаибягатвсвета

1Бескиди–планинавЦентралнаЕвропанатериториятанаПолша,ЧехияиСловакия.–Б.ред.
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наизкуството,стилизациятаимистификацията.Катоубедителенпримерза
декадентски тип мистификация прекрасно може да послужи също така
личността и делото на един от представителите на втората декадентска
вълнапоети–АртурБрейски.КатопреводачнаКлубанасамоубийцитена
СтивънсънБрейскивключвамеждутекстоветенапревежданияавтордва
собственитекста–Стихотворениевпроза(Báseňvprose)иИзповедтана
графомана(Zpověďgrafomanova),притовастакъвуспех,четогавашната
критиканесамонеразпознавафалшификатите,нодоригиоценявакато
изключително сполучливи произведения на Стивънсън. Естетическите
декадентски стилизации проникват от света на изкуството в реалните
жестовеимоделинаповедениеисепроявяваткатомистификациинаживо-
та.ПовременасвоитередкипътуваниядоПрагаилиДрездентозичинов-
никотсеверночешкитемитническислужбисеизживявакатобогатаристо-
крат,обиколилсвета,катопретенциозенколекционернапроизведенияна
изкуствотоиизисканденди.Иизборътнаавтори,коитопревежда,ечастот
неговатажитейскаилитературнаавтостилизация.Вкнигатасисизмислени
портретинаизвестниличности–Triumfzla (Триумфназлото,1910),на
принципанамистификациятавключвавразказаПоследнатастраницаот
дневниканалордБайрон (PoslednístránkazdeníkuLordaByrona)фиктивен
дневник, на други места пък фиктивна кореспонденция (Мерхаут
1994:152–169).

БългарскипаралелнамистификациитенаБрейскиоткривамевлицето
наПенчоСлавейков,койтопрезсъщатагодинаиздавасвоистихотворения,
катогипредставязапреводи,авгодината,вкоятоизлизаТриумфназлото 
наБрейски,Славейковиздаванай-известнатасимистификация–Наостро-
ванаблажените,коятопредставляваантологиянареалнонесъществува-
щи седемнадесет поети и две поетеси; във всеки един от имагинерните
портретипрозиранякояотхарактеристикитенаСлавейковатаавтостилиза-
ция,въпрекичецентралномястовтазификтивнаантологиязаемапоетът
ИвоДоля,укоготонамираменай-отчетливопроявенаавторовататворческа
същност.

МИСТИФИКАцИЯТАВСТРУКТУРАТАНАПОВеСТВОВАНИеТО
Ивтозислучайотновостававъпросзаспецифиченвариантнаприкри-

тото или недекларираното авторство. Според стария любим и изпитан
моделнаповествуванеслучкатасепредставячрезконвенционаленразказ,
базираннамистификация–намеренисастарръкопис,старакнига,мемоа-
риилидневник.Втозислучайавторътесамопосредникмеждучитателяи
изходнияпривидно автентиченизточникнаповествование.Катопример
можедасепосочиутопично-сатиричниятроманнаДж.СуифтПътешест-
виятанаГъливер,койтоестилизиранвъвформатанавъображаемпътепис,
представенчрезфиктивнияпредговорнаиздателя,писмотона„автора“–
капитанЛемуелГъливер,съпроводеносфиктивникарти,дажеисавторо-
вияпортретиразказваз-форма,предполагащаавтентичност.Поподобен
начинподхождаиУ.ЕковроманасиИметонарозата,вкойтоспостмо-
дернисткаиронияразиграваисториятасъсстарръкописнаАдсонотМелк.
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ПоподобенначинпостъпваиА.СовавпоетичнатасикнигаСломенадуша
(Zlomenáduše),закоятовпредговораказва:„Достаотдавнамисеискада
издамняколкооттезистраници.Товасаглави,откъснатиотдневникана
преждевременно починалия ми приятел; без особени събития; по-скоро
вътрешно психологически степени на страдание, чувства и страсти на
човек,койторастевнашиясвятподмалъкнебосводинисъктаван,неудо-
влетворенотпразнотонастояще,откоетоотчаяночакаподобрениезабез-
надежднатасиболест“(Сова1922:7).

Втозитипповествованиенапреденплансеизвеждамниматаавтентич-
ност,задкоятоавторътсекрие,иигритенапосредник,коитоавторътрази-
грава като стратегия на повествованието; може да навлезе в привидно
автентичниятекстпоразличниначини,даиграенесаморолятанапосред-
ник,нодакомбинирадватацентъранаповествованиеидаизползваособе-
ниинтертекстуалниигрисфиктивнидокументи.

Българскиятпаралелнатакъвтипизползваненафиктивендокументза
разиграваненаинтертекстуалниигрисанякоиотисторическитероманина
АнтонДончев,напримерВремеразделно (1964)2,къдетосестигакактодо
промянанаповествователнитеперспективи (едносъбитиесеразказваот
погледанатриперсонажа),такаидовплитаненареалниификтивнидоку-
менталнитекстовевповествованието:попАлигорконапримерсеосновава
нафиктивнахроникавсвоитеразкази.Поподобенначинеизползванатази
новаторсканаративнаиграивдругопроизведениенаДончев–Сказаниеза
ханАспарух,князСлавижрецаТерес,къдетотезипохватисепреплитатв
образанаразказвача–византийскияхроникьорВелизарий.

МИСТИФИКАцИЯТА КАТО ПАРОДИЯ НА ИДеОЛОГИЯТА ИЛИ
ПОЛИТИЧеСКАТАПРАКТИКА
Някоимистификационниигристечениенавреметосеоказваттвърде

подходящизапародиранеилиироничноразобличаваненафалшивиидео-
логическиилинационалнимитовеиликакчрезсредстватанахуморасе
надмогвадушнатаатмосферанаепохатаиоще–каксепародиратзлобо-
дневнитеполитическипрактикиилижурналистическифрази.Таковавъз-
действиеиманапримеризвестниятврускаталитературамистификационен
образ на поет еснафКозмаПрутков, колективен псевдоним за някои от
творбитенабратяЖемчужниковииА.К.Толстой.Подтовафиктивноиме
писателскатагрупаиздавастихотворения,афоризми,драматургичнимини-
атюри,преданияикраткипрозаическитекстове,сидеятадаизградивобра-
занаКозмаПрутковтипарускиеснафитакадапародираобществената
атмосфераповреметонаНиколайІ.

СинтереснимистификацииоттозитипсепрочувапредиПърватасве-
товнавойначешкиятписателхумористЯрославХашек,представителна
поколениетоначешкитеанархобохеми.Неговатамистификаторскадейност
еразнороднаидалечнесеограничавасамовобласттаналитературата,а
чрезмногообразни,формалноразличнипрояви,действияиимпровизатор-

2ВпреводнасловашкиČasrozhodnutia(1969),аначешки–Přelom (1972).
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скижестовезаявявапозицияспрямореалнияживот.Когатозакраткорабо-
тикатоотговоренредакторнасп. „Светътнаживотните“ („Svět zvířat“),
Хашеквлагавсвоитестатииогромнияситалантнамистификатор:измисля
различнинесъществуващиживотниилиинтереснинесъществуващифакти
отживотанадействителносъществуващиживотниитезисвоиизмислици
предлагабеззлаумисълнанищонеподозиращитечитателиподформатана
краткиипривидноконкретнивестникарскиновини.Невероятнатаспособ-
ностнаХашекдаимпровизирагохарактеризиракатонепредсказуемраз-
казвач,очарователенсъбеседникикръчмарскихулиганичрезнеяпревръ-
щареалнияживот в гейзерот забавления, случки, гегове, хумористични
сценкиимистификации.Най-голямозначениезанашитеразсъжденияима
неговатапародийнамистификациянаполитическияживототкраянаХабс-
бургскатамонархия – основаването наПартията на умерения прогрес в
рамкитеназакона,участиетоѝвпредизборнатанадпревараипо-къснопуб-
ликуваненанейнатафиктивнадокументациякатонейнаИстория.Партия-
танаумеренияпрогресврамкитеназаконасезараждакатогротескнамис-
тификация през 1911 г., когато са насрочени избори в два винохрадски3 
района,аХашексевъзползваотвъзможносттадаогласипредизборнатаси
кампания в типичната пражка кръчма „Кравин“ на булевард „Корунни“
катоглавенораторикандидатнатазификтивнаполитическапартия.Вмис-
тификациите на Хашек наред с пародийното и сатирично осмиване на
политикатаибуржоазиятасезасилваспонтаннатаиграигротескнияттип
нонсенс.

МИСТИФИКАцИЯТА КАТО СПецИФИЧНО ХУМОРИСТИЧНО
ЗАБАВЛеНИе
Тозитипмистификациятрябвамногостриктнодасеотграничиотпред-

ходнитемистификации,коитослужатзапародийнадеструкциянаидеоло-
гическите и националните митове, на политически практики, понеже
съдържавразличнастепенелементиотгореспоменатитемистификациии
насочвавниманиетокъмтяхилиразчитанатова,чечитателитеилизрите-
литегипознават.Итезиновопоявилисемистификациипонякогасанасоче-
ни към демистификация на определена идеология, обаче принципът на
игратаиелементътназабавлениеихуморвтяхетолковасилен,чевзема
връхнадсатиричнитемоментиипридобиваформатананецеленасоченаи
всепроникващаироничнатрактовканачовекаиепохата.Катопример за
такава мистификация можем да посочим поетиката на Театъра на Яра
Цимерман(DivadloJáryCimermana).Тукавторитеработятсидеологически
националнимитове (Ръкописите,Светивацлавската легенда, Бланските
рицари, Праотеца Чех), използват автостилизиращата мистификация и
типичниформинамистификация(намираненаръкописи,реконструкция
нанаследство).Имакарчепонякогапародийниятмоментесилен,преобла-
даваразвлекателниятпринцип.

3Винохради–доразпаданетонаАвстро-Унгарияпрез1918г.есамостоятеленград,който
по-късноеприсъединенкъмПрага.–Б.ред.
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ТеатърътнаЯраЦимермансе зараждакъмсредатана 60-те години
катоединотмалоформатнитетеатриимногоскороуспявадасеналожисъс
свояоригиналнаконцепция.ВладимирЮстинтерпретиратозитеатъркато
апелкъмсъвременнатапубликаичрезпоетикатамудоказва,че„апелира-
щияттекстенай-последователнатавъзможнаавторскаформанатеатрално
представление“ (Юст1984: 130)и че „вжанрана литературнотокабаре
ТеатърътнаЯраЦимерманеснай-високастепеннастилизациязавсички
времена.Товаетеатърненасценичнатапоетика,анасценичнокомичната
стилизация.Иможебитъкмовтовасесъстоинеговотонай-голямосвоеоб-
разие“(п.там:157).

ОтпредисториятанаТеатъранаЯраЦимерманеизвестно,чеот1965г.
се излъчва радиопредаване на група редактори и музиканти (Велебни,
Шебанек,Сверак),коетоестилизиранокатофиктивнопрякопредаванеот
несъществуваща безалкохолна винарна „При паяка“. Така, съобразно с
принципитенамистификация,катоцентралнафигурасеизгражданепри-
знаваниятчешкигенийЯраЦимерман.Тозипървоначаленимпулсевосно-
ватанаеднапоредицаотнаучнидокладиидискусионнистатии.Авторите
нацимермановскатамистификацияобаче стигатдоразногласиеотносно
посоката,вкоятотрябвадапродължитазисполучливахудожественафик-
ция:някоиоттяхпредпочитатдапродължатполиниянаезиковатамисти-
фикациянанаучнирефератиидискусииидаяориентираткъминтелекту-
алнатапсевдонаучнаигра,адруги–дасеобвържатпо-тясностеатъра.Ето
защовкрайниясивариантпредставлениетосесъстоиотдвечасти:мисти-
фициран „научен“уводи едноактна сцена, която го „документира“ чрез
архива наМайстора.Постепенно се засилвамоментът на театралност и
забавление,койтосевръщакъмпринципана„разкритата“,астоваипаро-
диранамистификация,прерастващавспецифичнаигра,коятомногократно
севръщакъмвъпросазасъществуванетонаЯраЦимерман,астремежът
чрезмистификациятапубликатадабъдезаблуждаванасеизместваоттен-
денциятатядабъдезабавлявана.

Актьорите от Цимермановия театър играят ролята на специалисти –
демонстратори,реставраториипазителинанаследствотонаМайстора,и
подчертаватлипсатана театралност в актьорскатаигра (непретенциозни
жестове, обикновен начин на говорене, акцент върху текста). Явяват се
предивсичкокаторазказвачинаанекдоти,анекатоинтерпретаторинадра-
матургичнодействие,атоваотсвоястранаводидопародираненамону-
менталнияактьорскижест.ЕдиносновенаспектнапоетикатанаТеатъра
наЯраЦимерманемногообразниятезиковкомизъм,койтоизползваиграта
надумисомонимията,снеправилниетимологичнитълкувания,сдетайлно
разгражданенаустойчивитеидиоматичнифразииизрази, снеадекватна
стиловаупотребанаезиковисредства.Пародиранаепсевдонаукатасхарак-
тернотозанеямнимоусилиезасистематичностиобективност,научниспо-
рове,формулировкинаабсурднитеоремииправила,детайлниразяснения.
Авторитепостигат комичен ефект с употребатанаинтертекстуалникон-
струкцииподформатанаалюзии,цитати,коитоизползватвизцялонеадек-
ватенконтекст.Всякапиесаепародиянаопределенижанровиконвенции
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или класическижанрове (криминалени приключенски роман, приказка,
легенда).ВъздействиетонаТеатъранаЯраЦимерманнесеизчерпвасамо
спародиятаикомизма,задирониятаиабсурдасекриятпонякогаиелемен-
тинаносталгия.

ВбългарскаталитературааналогиченнаЯраЦимерманефикционалният
образнаТрендафилАкациев,койтосепоявявавкраяна50-тегодинислед
отхвърлянетонакултакъмСталин.Първоначалнотворбитенатозиреално
несъществуващ поет са представяни като литературни четения и
публикациивстудентскияпечат,коитопостепенносепревръщатвсъставна
част от студентския фолклор и се популяризират в устна анекдотична
форма. В този колективен псевдоним, който е базиран на шеговита
етимология (трендафил– бодливрозов храст, акация– виддърво), най-
важна роля има поетът, драматургът и преводачът Недялко Йорданов.
Фикционалният образ на Трендафил Акациев битува в литературни
вечеринки, текст-апелиращи програми, в свързващи театъра и музиката
спектакли. Текстовете на този несъществуващ поет се използват от
музикалнатагрупаНЛОивечеефактпърватакнигасъсстихотворенияна
ТрендафилАкациев.Дорисъществуванеговвизуаленпортрет–актьорът
ПавелПопандовепредоставилнатазификциясвоетолице.

Взаключениеследвадасекаже,чеочертанататипологиянеизчерпва
всичкиформиналитературнамистификациявчешкатаибългарскаталите-
ратура,асамонабелязванякоитехниобщичерти,особености,функциии
варианти.Отисторическагледнаточкатрябвадасеобобщи,чепрезХІХв.
приключва възрожденският етап на изграждане на идеологическите и
националнитемитовеподформатаналитературнимистификации,вкрая
навеканастъпваразцветнаавтостилизиращитемистификацииисезасилва
типът пародийни и сатирични мистификации. С течение на времето се
стигадопълнаеманципациянамистификациятаотфалшивитеидеологи-
ческимитовеитехнитепародииимистификациятасепревръщавсвоеоб-
разно забавление, а с това се засилваролятанаигровата креативност.В
епохатанапостмодернизмасепроменяиролятанамистификацията,засил-
васезначениетонаинтертекстуалнитеигри,стигаседомногозначноираз-
нообразнопреплитаненареалниификтивниелементи,катосеакцентира
върху игровостта, произволната случайност, несериозността и
иронизацията.

Преводотчешки:БориславБорисов
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ХОМОГЕННОСТИРАЗНОРОДНОСТНАЧЕШКИЯ
МОДЕРНИЗЪМ

АниБурова
Софийскиуниверситет„Св.КлиментОхридски“

В статье выведены основные постулаты модернистского литературного
сознаниявчешскойсреде,описанпроцессихвозникновенияиобоснованияпутем
анализатеоретическихтекстов,текстовманифестовиполемическихтекстов.
Интерпретацияприводитквыводуобизвестнойдвойственности,нестабильно-
сти и противоречивости некоторых основополагающих модернистских тез и
принципов.Восновеэтогоявлениялежитприсущаяразличнымнаправлениямчеш-
скогомодернизмасклонностькнакоплениючерт,иногдадажепротиворечивых,а
также к уравновешиванию противоположных характеристик в стремлении к
представлениюсобственныхвзглядовнаискусствовкачествевсеобъемлющихи
универсальных.Вэтойсвязирассматриваетсяодноизважнейшихдляэтогопери-
одапонятий– синтетизм.Нанеммодернистывыстраиваютидеалистическое
представлениеобискусстве,котороеможетинтерпретироватьмирцелостнои
адекватнопередаватьвсюегомногозначность.Другимаспектомэтойпроблема-
тикиявляетсяотказотяснойдифференциациимеждуотдельныминаправления-
ми,которыевсвоемстремлениикуниверсальностиизбегаютпривязкикконкрет-
ным-измамиотдаютпредпочтениетакимгенерализирующимопределениям,как
„модерновое искусство“ и „литература молодых“. В качестве выявления вну-
треннейпротиворечивостимодернистскихтезисоврассматриваетсяцентраль-
ноедлянихпонятиеиндивидуализма,котороевчешскойсредепарадоксальноувя-
зываетсянетолькосидеейоботдельнойличности,ноисееангажементомк
общности.Анализированотакжеусложненноеотношениемодернизмакродной
литературнойтрадиции,приэтомпосредствомсложныхриторическихходови
формулировокосуществляетсяпримирениетипичныхдлямодернизмапринциповс
частопротивоположнымиимнастроями,характернымидлячешскойлитератур-
нойтрадиции.

Thеarticleoutlinesthemainpostulatesofmodernisticliteraryconsciousnessinthe
Czechenvironmentanddescribestheprocessoftheirdevelopmentandjustificationby
analyzing theoretical texts,manifestоs, andpolemic texts.The interpretationdrawsa
conclusionaboutcertainduplicity,instabilityandcontradictionofsomeofthefundamen-
talmodernisticthesesandprinciples.Inthebasisofthisphenomenonisthetendency,
inherenttodifferenttrendsofCzechmodernism,tocollectfeatures,sometimesevencon-
tradictory,and tobalanceoppositecharacteristics inanattempt topresentone’sown
viewpointsonartascomprehensiveanduniversal.Inthisrespect,oneofthemostimpor-
tanttermsfortheperiod,Synthetism,isexamined.Onthebasisofsynthetismmodernists
buildanidealisticideaofart,whichmayinterprettheworldfullyandrenderitswhole
polysemyadequately.Anotheraspectoftheseproblemsistherefusaltohaveacleardif-
ferentiationbetweenthevarioustrends.Intheirpursuitforuniversalitymodernistsavoid
the limitationsof concrete -ismsandprefergeneralizingdefinitions suchas„modern
art“.Examinationofthecentralconceptindividualismisanillustrationoftheinnercon-
tradictionofmodernistictheses.InCzechenvironmentindividualismparadoxicallybears
theideanotonlyofaparticularpersonality,butalsoofitsengagementwiththepublic.
Thecomplicatedattitudeofmodernismtowardslocalliterarytraditionisalsoanalyzed.
Bycomplexrhetoricalmovesandformulationstheprinciplestypicalofmodernismare
reconciledwiththeattitudesinherenttotheCzechliterarytraditionwhichisoftenoppo-
sitetothem.
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Анализътнаначина,покойточешкиятмодернизъмприсъствавсъвре-
менниясилитературенконтекст,неможеданеизведекатоспецификана
товаприсъствиеизвестнадвойственост.Отеднастрана–модернизмъте
ясноотчленимвкултурнатасреда,ясноразграничимeотостаналителите-
ратурниявления,свързанисразличниотнеговитепредставизалитература-
та;едновременностоваобачетойевътрешнодиференциран,нееднороден.
Притованапрежениетомеждуотделнитенагласивконтекстанамодерниз-
ма е настойчиво подчертавано, проявявано е отчетливо през цялото му
съществуванеиепричиназамножествоинтензивнииострилитературни
полемики.По-детайлнотовглежданевлитературнитеспоровеотпериода
обаченеможедане установи, че радикалносттанапротивопоставянето
междуучастницитевтяхобикновенонадхвърляреалнатапричиназанесъг-
ласията.Вътрешномодернисткитеспороверядкозасягатсъщностнитевъз-
гледизалитературатаиизкуството;поотношениенатезиосновополагащи
залитературнотоимсъзнаниеидеимодерниститесаединни.Товапредпос-
тавя ясната обособеностнамодернизма–именно тезипредстави внай-
голямастепенгооразличаваткактоотпредходнаталитературнатрадиция,
такаиотсъвременнитему,различниотнеголитературнинагласи.Поводи-
тезадебатитеврамкитенамодернизмасанетолковапринципни,колкото,
такадасекаже,ситуативни–доказателствозатоваефактът,чемногочесто
противницитевединспорсеоказватнаедниисъщипозициивдруг.Нее
случайно,чевреакциитенасамитемодернистиотпериодадоминираусе-
щането,чепротивопоставяниятапомеждуимседължатосновноналич-
ностнипротиворечия.Разгледаниобачевлогикатаналитературнитепро-
цеси, тези спорове се явяватрезултатот саматаприроданамодернизма.
Безспорнапредпоставказатяхепринципнохарактернатазанегополемич-
нанагласа;ощепо-важноеобаче,чевдебатитееотразенсъщностниятза
модернисткитенаправлениявъзглед,четяхнатапредставазалитературата
улавяистинската,автентичнанейнасъщност,четяхнатапояваслаганово
началовлитературнияразвой.Подобносамосъзнаниенеминуемообуславя
настойчивотоотстояваненасобственатапозиция.Къмпредпоставкитеза
хетерогенносттананаправлениетотрябвададобавимиединотосновните
постулатинамодернисткотосъзнание–индивидуализма,който,настоявай-
кивърхузначимосттанаиндивидуалнатапозиция,същомотивиравътреш-
натадиференциация.Визключителнопрозорливата сипоотношениена
същността на чешкия модернизъм статия «Ф. К.Шалда и деветдесетте
години»авангардистътитеоретикнапоетизмаисюрреализмаКарелТайге
обобщаватазиситуациятака: „[…]първоначалнопривидноеднородната
фаланганахудожественатаМодернасеразпадананяколкофракции,тен-
денции и -изми, които взаимно се преливат и прегрупират, взаимно се
отчуждават и отблъскват: полемичните престрелки, до които се стига
между тези групииотделни автори, са очевиднопо-остриот тези, чрез
коитоМодерната като общност дефинира своята опозиционност спрямо
светанаЯрославВръхлицки1.Полемичнитебитки,разразилисевлагерана

1 ЯрославВръхлицкипринадлежинапредходнотоспрямочешкиямодернизъмлитературно
поколение,скоготопредставителитенамодернизмавлизатвостраполемикавсредатана
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авангарда2,савсъщностдоказателствозажизненосттанадвижението,спо-
собнодасеразклонинаразнороднигрупиисекти,коитодориисценатана
разриважелаятдаопазятнезасегнатиинеомърсениоткакъвтоидаеком-
промиссвоитепрограмииидеи“(Тайге1968:175–176).

Въпреки тазинастойчивост в отстояванетона собствената специфич-
ностобачевконтекстаначешкиямодернизъмпарадоксалнонекристализи-
раткатегоричнипрограми,програми,коитоданастояватзадоминациятана
определенахарактеристикавсхващанетоналитературата,отказвайкисеот
други,трудносъчетаващисеснеячерти.Същносттаначешкитемодер-
нисткипроектиестественосебазиравърхуосновнитеиобщипостулати–
възприеманетонаизкуствотокато свръхценностна сфера, акцентирането
върху субективните преживявания на Аз-а като единствена възможност
чрез литературата да бъде създаван автентиченобразна човекаи света,
стремежачрезтворчествотодасепресъздаваединнадконкретен,обобщен
иуниверсализиранчовешкиопит…Тепредпоставятиосновнитетематич-
ниполета,образиимотививхудожественаталитератураначешкиямодер-
низъм.Същевременнообачеголяматачастоттеоретичнитетекстовеправят
опитдасъчетаяттезитипичномодернисткихарактеристикисдруги,често
противоположни или поне трудно съвместими с тях. Последователно и
настойчивоизвеждайкииндивидуализмакатоосновополагащпринципна
направлението, чешките модернисти също така последователно правят
опитдагообвържатсотговорносттакъмобщността;опровергавайкизна-
чителна част от чешката литературна традиция и представяйки се като
нейнасъщностноноваалтернатива,тевсепакупоритообвързватсобстве-
ниясипроизходснея.Втеоретичнатасиобосновкачешкиятмодернизъм
сестремикъмравновесност,къмнатрупваненачерти,тадориипротиворе-
чиви.Така към специфичната замодернистката реторика радикалност и
склонносткъмпротивопоставяне седобавядругпласт, който епо-скоро
уравновесяващ,чиятоцелесъвместяването.Вредицаслучаитовапридава
натезитеначешкиямодернизъмвътрешнанеустойчивост,правигитрудно
постижимивъпрекиреторическатаимпривлекателност.За тозистремеж
къмобединяване,къмбалансираностима,струвамисе,двеосновнипри-
чини.Първатаесвързанасъссаматапредставанамодернизма,чепринци-
питезаизкуството,върхукоитосеосновава,правятвъзможнолитературата
даснемасветавнеговатацялостидълбокасъщина;тукотказътотопреде-
леничертибиуронилтазиидеязавсеобхватностиуниверсалност.Втората
причинавероятнобимогладасетърсивчешкаталитературнатрадиция,в
коятоощеотпериоданаВъзражданетодоминира(сопределениизключе-
ния,разбирасе,каточастотнаследствотонаромантизмаинеоромантизма)
нагласатакъмобвързванескаузитенаобщността.Макармодерниститеда
формулират представата за значимостта на изкуството като самостойна

90-тегодининаXIXвек,възприемайкигокатоемблематиченпредставителна„старите“в
литературата.
2 Тайгеупотребявапонятието„авангард“въввръзкасранниямодернизъмот90-тегодини
наXIXв.,задаподчертаенеговатапротивопоставеностнаконсервативнителитературни
нагласиотпериода.
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област,теоставатидонякъдеобвързанистазинагласа–непренебрежим
фактвисториятаначешкиямодернизъме,ченеговиятгенезиспротичав
тяснавръзкасопределениполитическиисоциалнипроцеси,актуалниза
тогавашното общество. Така тежнението към формулиране на вътреш-
нопротиворечивитези,уравновесяващипротивоположнипонятия,сеоказ-
вазаложеновсаматасъщинаивсамияпроизходнанаправлението.

Втозиконтекстнееучудващо,чевцентралнопонятиеначешкиямодер-
низъм от 90-те години наXIX в. се превръща синтетизмът. Терминът е
използванотмнозинаотмодернисткитекритицисубеждението,чеизразя-
вазначимачастотприсъщитенамодернизмахарактеристики;същевремен-
нообачеупотребатамунеедокрайхомогеннаиотделнитеавторивлагатв
негодонякъдеразличнозначение.Щесеспремнанякоиотупотребитена
понятието, защото те в голяма степен са показателни за модернисткото
литературносамосъзнание,задоминиращитенагласиприформулирането
насъщносттананаправлениетовчешкасреда.

Заналаганетонапонятието„синтетизъм“голямароляизигравастатията
«Синтетизмътвновотоизкуство»(«Synthetismvnovémumění»)наединот
най-значимите критици на чешкия модернизъм – Франтишек Ксавер
Шалда;текстътсепоявявавсамиякрайна1891г.иначалотона1892г.в
няколкоброяна сп. „Литерарнилисти“ („Literární listy“) ипредставлява
единотпървитеопитизаобобщено,цялостнопредставянеиосмислянена
модернотоизкуствовчешкасреда.Модернистичнитенагласикактовхудо-
жествените,такаивлитературнокритическитетекстовевчешкиялитерату-
ренконтекстзапочватдасепроявяватотчетливовначалотона90-тегодини
наXIXв.,такачестатиятаесвързанасъссамотоначалонатезипроцеси
(нееслучайно,чемнозинаизследователиѝприписватстатутнаманифес-
тентекст,макарданеебилазамисленакатотакъв3).Кактоголямачастот
текстоветенаШалда,аиизобщонамодернисткитекритици,и«Синтетиз-
мътвновотоизкуство»сепоявявавконтекстаналитературнаполемика.
СтатиятаенаписанаотШалдаврезултатнадискусиятаоколонеговияраз-
каз«Анализ»(«Analysa»),публикуванпо-ранопрезсъщата1891г.Произ-
ведениетоеиздържановпоетикатанасимволизма,асюжетътмуинтерпре-
тирахарактерния за ранниямодернизъмпроблем запротивопоставянето
междурационалностиемоция(главниятгеройнапроизведениетонесъу-
мявадаизживееистинсколюбовночувство,защотопостоянногоподлага
наанализ).Появатанаразказапредизвиквадискусия,вкоято«Анализ»и
изобщосимволизмътсаупрекнативнеяснота,недостъпност,подражание
начуждиобразци4.ВотговоритенаШалда в рамкитена тазиполемика

3 Карел Тайге например твърди: „Освен изложение за развойния етап на модерната
художественаи есеистичнамисъл, студията за синтетизма в новотоизкуство съдържаи
прогноза,ипрограманапътянановотопоколение,асъщевременноеипървиятпроникновен
опитда се създаденовкритическии есеистичен език; затоваможе с основаниедабъде
прочетена–появявайкисевсамотоначалона90-тегодини–катоистинскиманифестна
чешкатаМодерна“(Тайге1968:183).
4Полемикатасеводиосновновсп.„Час“(„Čas“V,1891,587;621–622;730–732;762–765).
Публикациитенесаподписанииочевидноизразяватмнениетонаредакциятанаизданието.
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кристализираконцептуалнотоядрона«Синтетизмътвновотоизкуство».
Акообачевтекстоветеотдебатаоколо«Анализ»Шалдааргументирасхва-
щаниятанасимволизма,то«Синтетизмътвновотоизкуство»имаамбици-
ята да представя не просто едно отделно направление, а изкуството на
модернизмавцялост.Тукавторътседистанцираотсимволизма,възприе-
майки възможностите му като недостатъчни да интерпретират човека и
света в тяхната сложност, и извеждапредставата замодернотоизкуство
катосинтетично–т.е.такова,коетосъздававсеобхватен,многоаспектени
задълбочентехенобраз.СпоредШалдасинтетичнотомодерноизкуствосе
раждакато алтернативанапредходнителитературнинаправления, които
заради своята едностранчивост се оказват неспособни да пресъздадат
човешкатасъщностмногостранно.Следразочарованиетоотхарактерната
заXVIIIв.вяравабсолютносттанаразума,отинтересакъммистичнотои
непознаваемото, характерен за романтизманаXIXв., и от упованието в
науката,присъщонанатурализма,споредШалдасестигадопредставатаза
едно „интегрално изкуство“. Той пише: „[…] за разлика от класицизма,
романтизма,натурализма,коитовъзприематпредметачрезонова,коетоеза
негоиндивидуално, определено, частичноиограничено, синтетизмът се
интересуваотобщото, абстрактното, абсолютното значениеи смисълна
предметаединственокатопреходноявление,ограниченаформа,частична
реализациянавечнияразум,начистатаидея,наскритиясмисъл“(Шалда
1949: 26). Синтетичното изкуство споредШалда не пренебрегва никой
аспектот същносттана явленията.Едностранчивостттанапознанието е
причинатадабъдатотхвърленинесамопредходнителитературнинаправ-
ления,ноисимволизмът,койтоспоредШалданеесинтетиченпорадипре-
делнатасисъсредоточеноствплананаабстрактнитеидеи;катоследствие
оттоватойнеминуемопренебрегва„социалниявъпрос“катосвойпредмет.
Акотазиограниченостнасимволизмабъдепреодоляна,тойсепревръща,
поопределениетонаавтора,в„конкретенсимволизъм“,иливсинтетизъм,
кактоШалдапредлагадабъдеопределян:„Втовасвоетяснозначениесим-
волизмътимазапредметнахудожественотосипознаниеединственоидеи-
те и именно в това е ограничен, абстрактен, обективен, не е цялостен,
пълен,интеграленСинтез,защотоотхудожественото,т.е.конкретно-инту-
итивното(илизнаково-символното)познаниенесаизключенинитоемпи-
ричните понятия, нито рационалните, нито идеите; всички те могат да
бъдатнаблюдавани,свръхтипологизирани,представянивтовахудожестве-
но-символистичнопознание“(пактам:46).Стремежъткъм„интегралност“
водиидоотхвърляненапредставата„изкуствозарадиизкуството“,която–
тъйкатонеминуемопривилегироваединаспектнатворбата–Шалдаопре-
делякато„пасивенисамоцеленформаленподход“(пактам:41).Схващане-

Писмата, скоитоШалдаотвръща,несапубликуванивцялост,отделницитатиоттяхса
включенивотговоритенаредакцията.През1892 г., вече следотпечатванетона статията
«Синтетизмътвновотоизкуство»,Шалдаотновосевръщакъмтозидебат,публикувайки
обширентекствсп.„Литерарнилисти“(LiterárnílistyXIII,1982,46–48,65–66,85–86).
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тозасинтетизмапредопределяитезатазахармоничностнаформаисъдър-
жание:„Вестетическататеориянасинтетизмакатоосновнаистинаереше-
на тъждествеността,интегралността, адекватносттанаИзразиСъщност
(или според историко-абстрактното наименование „форма“ и „съдържа-
ние“).ЗащотопринегоВъншноиВътрешноеедно.Едноисъщоведнъже
Израз,аследтова–Същност,новинагиИзразътецялединственовСъщ-
ността,аСъщносттаецялаединственовИзраза.ИзразътевидимаСъщ-
ност,Същността–интуитивенИзраз“(пактам:32–33).ТакаШалдасъздава
еднаидеалистичнапредставазаизкуството,което,преодолялоограничени-
ятанаедностраннотовъзприеманенанещатасамопрезединдоминиращ
аспект,можедаобемесветавцялатамумногозначност,дагоинтерпретира
цялостноиадекватно.КактотвърдилитературоведътФрантишекКаутман,
„[…]духътнаШалдавядротосиеуниверсалистичен,синтетичен.Заглави-
етонапърватамуголямакритическастудиянееслучайно,същокактои
фактът,чеотсамотоначалонатворческиясипътШалданеотъждествява
нито едно от новите течения само по себе си с модерното изкуство“
(Каутман1968:93)5.ВсхващанетонаШалдасинтетизмътнадхвърляизме-
рениятанаконкретнолитературнотечениеиизразявауниверсалнатасъщ-
ностнаизкуството:„Синтетизмътнееограниченадогма,неелитературна
програма,нееманифестнашколаилитечение.Тойеиманентнасъщност,
идеалнацел“(пактам:53).

Понятиетосинтетизъмсеоказвасредищнопоотношениенамодернизма
ивтезитенадругпредставителеннеговкритик–ФрантишекВацлавКрей-
чи.Встатиятаси«Новотоизкуство»(«Novéumění»)тойсислужиосновно
с него, за да изведе генезиса и същностните спецификинамодернизма.
Смисълът,влагантук,еблизъкдотозиот«Синтетизмътвновотоизкуство»
наШалда,ноформулировкатанаКрейчиакцентиранай-вечевърхулитера-
турноисторическия аспект в значението на понятието. В схващането на
Крейчимодернотоизкуствопреосмисляопитанапредходнителитературни
периодиигообобщава,т.е.синтезира.„Най-модернитетечениявизкуство-
тоискатдабъдатнепростореакциясрещуеднаотпо-раннитешколи,все
еднодалитясенаричаромантизъм,парнасизъмилинатурализъм,асинтез
навсичкитях,койтогипреодолява,поглъщаги,обхващагиигипомирява.
[…]Нашиятидеалзаизкуствотоетакапъстърисложен,появявайкисев
развоянаеднатолковастаракултураинай-вечеследтолковамногоитол-
коватрескавиобрати,белязалинашетостолетие,чесъдържавсебесивсич-
киважниелементиотминалотоивземаотвсичкипонещо:откласицизма
иелинизма–идеалазаформатаипластиката,отромантизма–колорита,
чувствотоистрастта,отреализмаинатурализма–усещанетозаистинност
иреалност,ит.н.“(Крейчи1895/1896:6).Определящоза„новотоизкуство“
еусилиетокъм„синтезначовекавцялост“,вкоето,при„надмощиетона
субективносттанадобективността“, биваобобщендотогаванатрупаният
опитнаизкуството.Отношениетонамодернизмакъмпредходнителитера-

5 ЗасъдържаниетонапонятиетосинтетизъмуФ.К.Шалдавж.ощеЯначкова1967:227–242;
Питлик1982:73–88.
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турнитрадицииевидянонекатоотрицание,акатокритичнопреосмисля-
не,коетогопревръщавкачественоновалитературнанагласа,аневпоред-
ниялитературен-изъм:„Именновтоваеразликатамеждуднешнотоново
литературнотечениеипоявявалитесевминалото,тогавановитечения…
Защотовинагиединотделен,ясноподчертанипорадитоваедностранчив
елементебилпротивопоставяннадруг,същотъйясноопределениедно-
странчив…Днессмесенаучиливсичкодаразбирамеивсичкодапрощава-
ме,защотоосъзнавамеотносителносттанавсичкоиследователноотноси-
телнатаобоснованостнавсичко“(пактам:9).

Така,формулирайкисъщносттанамодернотоизкуство,теоретицитему
всъщностподчертаватосновнодвааспекта,коитопритова,поненапръв
поглед,сенамиратвпротиворечие.Отеднастрана,настойчивосеакценти-
равърхуноваторскияхарактернамодернизма–неслучайнотойнай-често
еопределянкато„младо“,„ново“,„модерно“изкуство,асамиятКрейчиго
схваща не просто като нагласа в изкуството, а като „дълбок културен
поврат“. От друга страна, с не по-малко постоянство се настоява върху
факта,чеосновнитезамодернизмаспецификивсъщностсаизначалнопри-
същинаизкуството.Ф.В.Крейчинапримеротбелязва,чемодернотоизку-
ствоеново„нетолковакатосъдържание,колкотокатоформа:новоевсвоя-
тасложностидетайлност,втова,чежелаедабъдесинтезнавсичконяко-
гашно“(пактам:9).БлизкодотозисмисълетвърдениетонаФ.К.Шалдаот
«Синтетизмътвновотоизкуство»,ченовотоизкуствое„самоотносително
ново,само–кактосеразбираотсамосебеси–спрямообективистичните
направления на натурализма или реализма“ (Шалда 1949: 29). По този
начинмодернизмътвсъщностбиваформулираниобоснованнепростокато
отделнолитературнонаправление,акатообобщениенасамотоестествона
изкуствотоили–акосипослужимсцитиранотопо-гореопределениена
Шалда–катонегова„иманентнасъщност“.Подобнареторикапозволява
модернизмът да бъде представен като надреден спрямо литературните
направления,школи,периоди…идабъдесхващанкатоавтентично,изкон-
ноизражениенасаматаприроданаизкуството.Тукпредставатазановотои
за,такадасекаже,изначалноприсъщотовлизатвсимбиоза,коятодефини-
рамодернизма като качествено нов етап в историята на литературата, в
чиитопринципиобачекристализиранепреходнатаѝсъщина.

Тазисредищназамодернисткотосамосъзнаниеспецификалогичнопре-
допределяхарактерниязанегоотказотяснадиференциация,откатегорич-
норазграничаваненаотделнитенаправления.Всяконастояваневърхунего
би лишило съответния литературен -изъм от търсената всеобхватност;
ограничавайкигодоконкретнихарактеристики,бигоотдалечилоотвъз-
можносттадабъдеуниверсализирандоеднаобобщенапредставазаизку-
ството.Програмнитетекстовеначешкиямодернизъмпоследователнонала-
гатидеята,чеобособяванетоналитературнитечения,на-измиенесъстоя-
телно,чееизживянлитературенетап.ВманифестаЧешкамодерна,един
отнай-авторитетнитеколективнидокументинанаправлението,сетвърди,
четепредставляватединствено„ефимернилозунги“;вразглежданиятекст
на Ф. В. Крейчи «Новото изкуство» е подчертана незначителността на
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подобноделение:„[…]появяватсечертитенаобщонастроениеинаподоб-
ничувства,независимодалиставадумазадекаданс,символизъм,импреси-
онизъм или което и да е друго течение без определено наименование“
(Крейчи1895/1896:6).Стремейкисекъмуниверсализацияналитературни-
тесинагласи,приопределянетоиназоваванетоиммодерниститепривиле-
гироватобобщаващите,генерализиращиопределениякато„модерноизку-
ство“,„новоизкуство“,„литературанамладите“.

Тенденциятакъмотказотконкретизация,откатегоричнообособяванее
характернадориизаконсолидиранитеоколособственалитературнаплат-
формагрупи.Симптоматиченпримервтоваотношениепредставлявапове-
дениетоначешкитедекаденти.Декадансътевероятнонай-монолитното,
единноияснозаявенонаправлениевконтекстаначешкиямодернизъм,а
присъствиетомувкултурнотопространствоебелязаноотпоследователна
политиканаотчетливооразличаване.Застабилносттанадекадансадопри-
насятняколкофактора.Къмсредитемупринадлежаткритици,силнообвър-
зани спринципитенанаправлението, коитоосигуряват теоретичнатаму
обосновка.ОсновнитетеоретициначешкиядекаданссаАрнощПрохазкаи
ИржиКарасек–авторинамножестволитературнокритическистатии,сту-
диииесета,и(коетоеотсъщественаважностзаотчетливотоприсъствиев
модернисткияконтекст)участницииинициаторинапоредицаполемики,в
коитокристализираисеналагадекадентскатапредставазалитературата.
Законсолидациятанагрупатаспомагаиналичиетонасобственоиздание–
списанието„Модерниревю“(„Modernírevue“),къдетоосновнифигуриса
отновоПрохазкаиКарасекикоетопросъществувацелитридесетгодини–
от1894г.до1925г.Декадентскитенагласивлитературатаставатвидимив
литературнотополеощевсамотоначалона90-тегодининаXIXв.,когато
ранните стихосбирки на чешките декаденти бързо печелят одобрение и
авторитетвкръговетена„младите“.Въпрекичесепревръщаивъввероят-
нонай-критикуванотонаправлениеначешкиямодернизъмкактоотстрана
наконсервативнителитературникръгове,такаиотстрананаостаналите
модернисти (което впрочем също играе немалка консолидираща роля),
типичнатазадекадансапоетикаепопулярнасредпредставителинаняколко
поколенияавториипораждадългаепигонскатрадиция.Всичкотовапре-
връщачешкиядекадансвлитературнагрупа,влитературен-изъмсъсспе-
цифичнособственоприсъствиевкултурнотополе.Макаробачетовадае
следствиеотцеленасоченатаполитикакъмобособяване,следванаотчеш-
китедекаденти, в частот теоретичнитеилиполемичните си текстове те
същоизбягватзатварянетоврамкитенаконкретналитературнагрупа.Този
парадоксможемданаблюдаваменапримервтекста«Къмпоследнияетап
начешкатапоезия» («Kposlední fasi česképoesie»)наАрнощПрохазка,
който,макарданезаявявадиректноподобнонамерение,зарадиреториката
сибимогълдасевъзприемеикатоманифестнадекаданса.Въпрекитова
обачетекстътподдържадвойственатапозицияедновременнодаподчертава
същносттананаправлениетоидаседистанцираотразделянетона-измите:
„Напървомясто,днешнаталитературабимогладасехарактеризираседин
отказ,седнаобщаособеност–непроявяваникаквишколи,нитоединни
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групи“(Прохазка1896:69).(Достатъчнопоказателеневпрочемфактът,че
тозиочевидноотнасящсеконкретнододекадансатекстеотпечатанкато
послесловвАлманахнасецесиона (Almanachsecesse),чиятоамбицияеда
представицялатамодерначешкалитература.)Симптоматичноенапример,
че другият значим теоретик на чешкия декаданс –ИржиКарасек, също
използвапонятието „синтетизъм“, за даизбегнепо-тяснотоопределение
„декаданс“.Встатиятаси«Къмразвоянамодернотоизкуство»(«Kvývoji
moderníhouměni»)тойизвеждасмисълаисъдържаниетонасинтетизмав
план,многоблизъкдотозиоттекстоветенаШалдаиКрейчи–впротиво-
вес на отминалите литературни направления синтетизмът е видян като
цялостен и задълбочен начин да бъде разбрана човешката същност: „За
автора синтетик всяко явление е просто конкретизация на определена
абстракция, знак за скрити, тайнствениотношениямеждудушатаиреал-
ността, между човешката чувствителност и неопределената същност на
нещата“(Карасек1903:6).Всравнениесъссинтетизмадориидекадансъте
видянкатоповърхностениограничен: „Декадансътизговаряшесензации.
Синтетизмътизговаряидеи“(пактам:7).

Оказва се, чедорикритицикатоПрохазкаиКрейчи,представляващи
определенолитературнонаправление,избягват крайнотомудефиниране
(илипонесаразколебанимеждупротивоположнитетежнениякъмконкре-
тизацияикъмуниверсализация)ивнемалкастепенвъзприематобобщава-
щитенагласиначешкиямодернизъм.ВеднастатиянаАрнощПрохазка
напримерможемдасрещнемследнотоизненадващотвърдение:„Можеби
някогаяснощебъдеразбрано,чечешкиятдекадансникоганесеечувствал
иникоганеебилдекадентски“.Подобнопризнаниеотстрананаличност,
десетилетиянаред ангажирана с утвърждаванетоименнонадекаданса в
чешкасреда,енай-малкотоучудващо.Същевременнотезитевстатията,в
коятосепоявявацитиранотоизречение(тявпрочемкоментирапредставата
затвореца),несеотдалечаватотдекадентскитепринципи.Твърдениетона
Прохазкавсъщностнецелидистанциранеотдекаданса,аопровергаванена
множествотообвинениякъмнего,чеечужднароднататрадиция,чеприв-
нася в чешката литература външен образец.Тук емястото да кажем, че
коментираният текст носи заглавието «Писателят, народът и нацията»
(«Spisovatel,lidanárod»)иеконцентриранвърхудвапроблема,коитосаот
същественозначениенесамозачешкиядекаданс,ноиизобщозачешкия
модернизъм–проблемазавръзкатаимсроднаталитературнатрадицияи
проблема за отношението между отделната личност и общността. Тези
въпроси съпровождат цялото развитие на модернизма и са решавани в
поредицатеоретичнитекстовеиполемики,притованай-вече(кактоприн-
ципноехарактернозапериода)чрезреторическиходовеиформулировки.

Въпреки упреците в отчужденост от чешкото минало, настоятелно
отправяникъммодернизмаотстранананеговитеопоненти,тойвсъщност
неотрича,нитопрекъсвавръзкатасисроднататрадиция.Отношениетона
модернизмакъмнаследството(културноилиисторическо)едостапо-слож-
но–тойгопревръщавобектнакритичноимногостраннопреосмисляне,
отхвърляйкинесамотонего,абезрезервнотовъзприеманеивъзпроизвеж-
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даненаналоженитепредставизанего.Другаспектнапозициятанамлади-
те спрямотрадициятаеусилиетоимдапревърнатчешкаталитературав
частотевропейскитекултурнипроцеси;неслучайномногоотпрограмните
текстовеначешкиямодернизъмнастояват,четойечастотеднаобщоевро-
пейска нагласа на младите в изкуството. Въпреки това обаче нито едно
направление, нито една литературна групана чешкиямодернизъмне се
отказваотвръзкатасисроднаталитературнатрадиция;напротив,наниво-
тонапрограмното,манифестнообосноваваненалитературнотосипотекло
всичкитенастояватзагенетичнатаобвързаностснея.Декадансътсъщое
изключителнопоследователенвтоваотношение;вкоментираниявечепро-
грамен текст „Къмпоследния етапначешкатапоезия“АрнощПрохазка
извеждакатонаследени,катопроизтичащиотчешкотоминалотъкмоонези
чертинанаправлението(представатазакрая,заизносеносттанатрадиция-
та),зарадикоитотоеобвинявановотчужденостспрямонего.„Внашата
националнапедагогика–пишеПрохазка–миналотосерисувакатосияещ
слънчевпример,анастоящето–катослабо,отмалялоибедно.Итъй, за
каквосмепредназначениотминалотосиний,аконезадекаденти?“(Про-
хазка 1896: 74).Таковапредставянена връзката снационалнотоминало
буквалнокатовродена,катоорганичноприсъщаехарактернозамодерниз-
ма,защотоакцентиравърхудуховнатаприемственост,върхуизначалната
връзкасчешкататрадиция.Товавсъщностеобичайниятмодел,чрезкойто
модерниститеразрешаватпроблемазачешкатапринадлежностнасвоята
представазалитературата;встудиятаси„Новотоизкуство“Ф.В.Крейчи
формулиратозивъзгледтака:„Небивадасебоимзанационалнияобликна
новотоизкуство–акоедостатъчноистинскоидостатъчнодълбоко,тоне
бимоглодаостанебезнародностеноблик“(Крейчи1895/1896:6).

Другиятсъществензачешкиямодернизъмпроблем–тозизаотношени-
етомеждуличносттаиобщността,същополучаваразрешениевреториче-
ски план.Индивидуализмът е основен принцип на всички модернистки
направления;същевременнообачетенемогат(аинеискат)докрайдасе
абстрахиратотобщественияангажимент.Товаепричинатавцялатаисто-
рияначешкиямодернизъмнеговитетеоретицидасестремятдаизведат
дветепонятияоттяхнатапротивопоставеностидагипомирят,дагипред-
ставятнекатоизключващисе,акатосъотносимиедносдруго.Някоиавто-
рипредставятиндивидуализмакатокатегория,присъщанатворчеството,
коятоимаразличенсмисълот тозинаиндивидуализмав етическиплан.
Товаобособяваненаспецифичен,творческииндивидуализъмехарактерно
напримерзадекадентите.ВсъщияпланизвеждапонятиетоиФ.В.Крейчи
в«Новотоизкуство»:„Едноеотношениетонаиндивидакъмобщносттав
чистия си философски и етически смисъл и съвсем друго – в смисъла,
характерензаизкуството.Въввторияслучайнесъществуванепреодолима-
тапротивопоставеностиндивид–общество,коятопречинаразрешаването
навъпросазаиндивидуализмавсоциалнатаиетическатасфера“(пактам:
94).ДругавъзможностпредлагаФ.К.Шалда–спореднеговататезаинди-
видуалностиобщностпоначалонесапротивоположнипонятия:„Смятам,
чеиндивидуализмътиегоизмътнебивадабъдатотъждествявани.Аалтру-
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измътнеепротивоположеннаиндивидуализма.Индивидуализъмиалтру-
изъмсъвсемнесеизключват.Индивидуалносттаиколективизмътвсъщ-
ността си са алтруистични и отнасящи се към обществото“ (Шалда
1894/1895:389).ТозивъзгледнаШалда(койтовпрочемесподелянотмного
отпредставителитеначешкиямодернизъм)еизказанвходанаеднадиску-
сиязадекаданса,вчиятоосноваеименнопроблемътзаиндивидуализма.
Тъйкатоспорътепоказателензаначина,покойтомодерниститемислят
товапонятие,щесеспремнакратконанего.

Полемиката епредизвиканаотЯнВорел, койтов статия със заглавие
«Новитетеченияидекадансът»(«Novéproudyadekadence»)изказватвър-
дението,чедекадансът(авторътвпрочемеблизъкдонаправлениетокри-
тик) е свързан с „напредъка“ визкуството, че енегова „движеща сила“,
защото,смятайкикултурнататрадициязаизчерпана,ускорявакраянаедин
периодвизкуството,следкойтощенастъпинов.„Преходъткъмеднапо-
добра епоха ще се извърши от декаданса“, заключава Ворел (Ворел
1894/1895:84).МакартезатанаВорелотднешнагледнаточкадазвучиекс-
центрично, среднеговите съвременниципредизвиква значителенотзвук.
Трябвадасеотбележиобаче,чесамитедекадентинеѝсепротивопоставят;
сходни становища за декаданса като преходно състояние на изкуството,
макаринетакарадикалноформулирани,сесъдържатиудругиавторина
направлението.ЧетезатанаВорелпротиворечинасаматаприроданадека-
данса,забелязвакритичнияткъмнаправлениетоФ.В.Крейчи,койтоотбе-
лязва, че подобен възглед предполага наличието на „такова количество
вяра,чеонзи,койтоеспособеннанея,веднагабипрестаналдабъдеистин-
скидекадент“(Крейчи1895/1896:16).

Тазиполемикавсъщностепредставителназасклонносттананаправле-
ниятаначешкиямодернизъмкъмнатрупваненаразличнихарактеристики,
занежеланиетоимдаредуциратплатформатасиоткъмопределеничерти.
Нагласите на модернизма са белязани с известна двойственост: от една
страна–тесаясниикрайни,особенонареторическониво;отдругастрана
обаче–тесаразноречиви,анаместа–дорипротиворечиви.Тазираздвое-
ноствсъщностеприсъщанацелияконтекстнамодернизма,вкойто–от
еднастрана–действастремежъткъммонолитност,аотдруга–къмдифе-
ренциация.ПоотношениенатозипроблемКарелТайгетвърди:„Симво-
листичният,импресионистиченисецесионенавангард,койтонавреметов
Чехия не се обединява около един център или списание „по закона за
химичнитесъединения“,отчетиридесетгодишнадистанция6можедабъде
възприеткатоидейнотечение,вкоето(въпрекивътрешнатараздвоености
полемики)моментитенасходствоиматпревеснаделементитенапротиво-
речие“ (Тайге1968: 185).Бимоглода се обобщи, че самосъзнаниетона
чешкитемодернистиепредопределеноотдвепротивоположнитенденции:
еднатаможемданаречемцентростремителна,внеядоминиратежнението
къмединствонаотделнитемодернисткигрупивобщност;другатаможем
даопределимкатоцентробежна–тяподчертаваразликите,отстояванетона

6КарелТайгепишестудиятасипрез1937г.
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собственитеотлики.Тезинапрежения(кактовплатформитенаотделните
групиинаправления,такаивотношениятапомеждуим)савосноватана
голямачастотпроцесите,протичащивпериоданамодернизма,имогатда
бъдатразчетенивъввсичкинеговипрограмнидокументи.
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ЗАРОЛЯТАНАМОДАТАИОБЛЕКЛОТОВДЕНДИЗМА
КАТОЛИТЕРАТУРНОИСТОРИЧЕСКОИСОЦИАЛНО

ЯВЛЕНИЕ.СТИЛИЗАЦИИНАДЕНДИТО

ДиманаИванова
Карловуниверситет,Прага

Дендизм–этолитературныйиэстетическийфеномен,атакжеивидмодыи
социальноеявление.Втекстеонпроявляетсякакспецифическоеявлениевнепо-
средственнойвзаимосвязисмодойиспособомодевания.Даннаяработаисследует
различиемеждудендизмом,модойикрасотой.Различныестилизациидендирас-
смотренынаосновепримеровизпроизведенийАртураБрейского,ШарляБодлера,
СтаниславаКосткиНоймана,ЧавдараМутафоваидр.У этихавторовденди
представленикакстилизациясамогокрасивогоСатаны.Дендитакжерассмо-
тренкаксоветникиблизкийприятельженщин.Нодендиневлюбляетсявжен-
щин и таким способом является персонификацией андрогина. Он различен от
остальныхипытаетсяафишироватьэтуразличностьиисключительностьсред-
ствамиартистическогоповедениявреальнойжизнииспомощьюлитературных
произведенийчерезязыкэстетики.Дендимеланхолик.Онищетдуховнуювозвы-
шеностьчерезматериальноеиобращаетогромноевниманиенадетяйльвспосо-
беодевания.Частымистилизациямидендиявляютсятакжеифигурыпутеше-
ственникаискитальца,которыевизвестнойстепениявляютсяистилизациями
модерногопоэта.

Dandysmisaliteraryandaestheticalphenomenon,aswellasakindoffashionanda
socialphenomenon.Inliterarytexts,it’saspecificphenomenonincloseconnectionwith
fashionandthewayofdressing.Thepaperdiscussesthedifferencesbetweendandysm,
fashion,andbeauty.Thedifferentstylizationsofadandyaredemonstratedonthebasis
ofexamplesfromworksbyArthurBreiský,CharlesBaudelaire,StanislavKostkaNeu-
mann,ChavdarMutafov,etc.Intheirworksthedandyisseenalsoasstylizationofthe
mostbeautifulembodiedSatan.Heisportrayedaswomen’scompanionandadvisor.But
thedandydoesn’tfallinlovewithwomenandthuspersonifiestheandrogyn.Heisdiffer-
entfromthemajorityandtriestoexpressthisuniquenessthroughhisartisticbehaviour
inlifeandinhisliteraryworksthroughthelanguageofaesthetics.Thedandyisalso
melancholic,seekingspiritualelevationthroughthematerialandpayingattentiontothe
detailinthewayoffashionanddressing.Hisstylizationsoftendepictatraveleranda
wanderer,whicharealsosomeofthemasksofthemodernpoet.

 „Имасамодвавидамъже.Дендитаиостаналите.“
АртурБрейски.ИзКвинтесенциянадендизма

Фактът,чедендизмътеопределенстереотипнаживот,по-особенвид
мода,койтоеоказалогромновлияниевсоциумаиезадавалнякаквинегови
правилаинорминаповедение,еразбранотпочтивсекипредставителна
литературниямодернизъм.Тазифилософияиестетическадоктринаизпо-
вядвадо голямастепентворчествотонаШарлБодлер,СтефанМаларме,
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КарелХлавачек,СтаниславКосткаНойман,ОскарУайлд,ЧавдарМутафов
имногодругиавториотвреметоналитературниямодернизъм.Това,което
този текстщеочертае като свояцел, е дадефиниранякоиот основните
чертиналитературноисторическотоисоциалнотоявлениедендизъмида
разгледастилизациитенадендитокактокатофикционален,такаикатореа-
лен(обществен)персонаж.

ДендизмътсепоявявавначалотонаХІХвекизапървидендиебилсмя-
танДжорджБрумел(Орвили1918:2).Дендизмътсепроявявакатоопреде-
лентипповедениевобществото,кодифицираненаправилаинорминадър-
жание,пози,жестове.Втозисмисълтойесоциалноявление,определен
видреакциясрещубуржоазнотообщество,тъйкатодендитообикновеное
представителнааристокрацията.

Първатамуотличителначертаенеговотопристрастноотношениекъм
модата.Дендитоегалантенпридружителиприятелнажените,техенсъвет-
никвсветанамодатаивисшитеобщественикръгове.Тойчестоучаствав
любовниинтригинасвоиприятелки,нонекатотехенответниквтезичув-
ства,акатоинициаториконсултант.

Дендизмътсепроявявасъщотакаикатоактнависшатворческасебекре-
ацияивтозисмисълдендитопроявявакачестваналичностнаиндивидуал-
ностичестоеотъждествяванспоетаитвореца.Дендиечестостилизация
насубектавпроизведението.АртурБрейскипише:„Колкотодендита,тол-
коваидендизми“ (Брейски1993:9).Дендисесебетвориисебеизгражда
кактовреалността(итозипроцесесвързансмодата),такаивлитературата
(сезиканаестетизирането).Процесътнасебемоделиранеесвързансопре-
деленвидтеатралност,коятоеопитзаизгражданенавториобраз,алтерна-
тивнаперсоналност.Въввръзкастозипроцессаичестосрещанитемотиви
намаскатаисянката.

МОДАИКРАСОТА.СТИЛИЗАцИИНАДеНДИВСАТАНА
ВКвинтесенциянадендизмаАртурБрейскипише,че„дендизмътзапоч-

ваоттам,къдетосвършвамодата“(Брейски1993:11).Есетоебилонаписа-
но точнопреди тръгванетона автора заАмерикаи е било отпечатано в
„Модерни ревю“ през 1909 година.Модата е определен тип общоприет
вкуснаобществотопоотношениенаоблекло,стиловевизкуствотоидр.
Дендиеиндивидуалистикатотакъвтойнеесъгласенинеприемаобщона-
ложилиясевкус.Тойискадагонадминевизвестенсмисъл,дагозаобико-
ли.Искадаучудиобществото,дагопровокира.

Според Франсоаз Кобланс има дендизъм преди и след времето на
ДжорджБрумел(вж.Кобланс2003:36).Инаистинафигуратанаанглийския
генерал сеоказваключовапридефиниранетона явлениятанадендизма.
ЦялатаанглийскамоднатрадицияпрезХVІІІвекпревръщамодатавнещо
повече от нововъведение. Лорд Карик например въвежда в обществото
модата на шлифер с няколко яки: „непринудената и същевременно
елегантна мода на тези лордове е предпоставка за възникването на
дендизма“ (Кроутвор1999:56).ПовреметонаДжорджБрумелвмодата
започва да се акцентира на детайла.В хрониката на Барби д’Орвили за
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ДжорджБрумелеспоменатфактът,четойебилстрастенколекционерна
табакери. Детайлът придобива функция на материално проявление на
еротичнастрастипоказвапо-особенвидсетивност,коятодендипроявява.

СпоредШарлБодлермодатаедоизвестнастепенморалноиестетиче-
скоусещанезанещатапрездаденпериодотвреме,тяе„повечеотдекор,
повечеотконституционначастнаконцепциятазакрасотатапрезопределен
времевиотрязъкиимаотношениекъмвътрешнияживотнасъвременното
общество“(Леви1947:131).Модатасесвързваскрасотата,коятонеенико-
гапостояннакатегория.Модатаизразяваобществениявкуснавреметои
споредШарлБодлер стига самода япочувстваме, за да седокоснемдо
поетичноточрезисторическото.Катоизразнасъвремиетомодатаможеда
изразикрасотататолковаясно,чедаянаправипо-стойностнаоткрасотата
вминалото.Потозиначинмодатасъздаванастоящетоипредвещавабъде-
щето.Тъйкатомодата семени,променя сеи концепцията за красотата.
ПоследнатаспоредШ.Бодлерсесъстоиотдвечасти–материалнаимета-
физична.Материалнотоинепроменливотобивауловеночрездетайла.За
товаШ.БодлерпишеивстатиятасиХудожникнасъвременнияживоти
давазапримергримиранетоуженатакатопроцеснаовечностяваненакра-
сотата.ТозипроцесеразгледаниотЖанБодрияркато„радикалнаметафи-
зиканавъншността“.Товаесъщиятпроцес,закойтоговориЖ.Бодриярв
книгатасиЗасъблазняването(Бодрияр1979:126–130).Тойпредставлява
сакрализациянаероса;преодоляваненасаматасексуалностчрезизгражда-
не на определен тип знаковост. В този тип знаковост важна роля играе
детайлът.Гримиранетонаженатаеединсвоеобразенсемиозис,абсолюти-
зираненаженскатакрасотачрездетайла,сакрализациятаѝ,чрезкоятосе
преодолявачистоматериалнотопроявлениенасексуалното.ЖанБодрияр
интерпретираитранссексуалносттаихомосексуалносттакатосексуалност,
коятозалаганаабстракциятаихомосексуалниятсубектнеевтозисмисъл
нитосамомъж,нитосаможена.

КрасотатакатофилософскопонятиеинтерпретираиАртурБрейскив
две от есетата си: «Ренесансов пир» («Renesanční hostina») и «Есе за
Нерон» («Essej o Neronovi»). За Нерон красотата е най-висша ценност,
кактоииз-куствотовъввсичкисвоиформиипроявления–музика,поезия,
рисуване.Притовачрезкрасотатасесакрализираматерията:„Красотата
дематериализираформата,тяевоалнаголотата,койтопредотвратявапро-
фанизирането ѝ.Документът,койтосвидетелствазаНероноватаморална
пропадналост,неенищодруго,освендоказателствозанеговатастрастна
човек на из-куството да вижда вмистериите наживота огледало, което
отразяванещоотдифузнатачовешкакрасота“(Брейски1970:37).Есето
«Ренесансовпир»отсвоястранаговоризахоратанаизкуството,коитосе
събиратвклуб„Диамант“,основанотГуилиендеМедичи,зададискути-
ратпроблеминакрасотата.
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ПодобнонаА.Брейскимодатавбългарскиямодернизъмбиватеорети-
зиранаотЧавдарМутафоввнеговотоесе«Мода»1 (Мутафов1993:274).
Спореднего тя е изразна вкуса за красотата в единопределен времеви
период. Красотата не е вечна категория, а променлива. Затова и самият
денди се самоизграждаипроменякатообраз.Лирическият субект става
обектнатворение,преодоляваненаеросаитърсененапоезиса.Товапрео-
доляваненаеросаесвързаносъсзнаканамеланхолията.Цялатамодерна
поезияносизнацитенамеланхолиятаитъгата.Емблематичнатастихосбир-
канафренскиядекадансЦветяназлото(1857)наШарлБодлерсвидетел-
ства запоетикатанамеланхолията.Вбългарскиямодернизъмдендистки
темиразвиватЛюдмилСтоянов(стихотв.«Приказка»и«Фонтан»)иЙор-
данСтратиев(стихотв.«Карнавал»и«Пиеро»).Дендизмътобаченеможе
дабъдеотъждественсъссаматамода.Кактовечестанадума,тойзапочва
оттам,къдетосвършвамодата(поА.Брейски).Дендизмътсесвързвапо-
скороспроцесанатърсенетоинамиранетонакрасивото,коетоеиединвид
желаниезапредизвикваненаадмирацияуостаналитепосредствомкрасо-
тата.Дендисенуждаеотпублика,коятодаоценикрасотатаму,носъщевре-
менно и държи известна дистанция от тълпата. В този смисъл е важен
фактът,чедендинеесноб.Дендиесуетен,нонесепридържакъмвсеоб-
щиявкусзамодноикрасиво,коетоекачество,присъщонасноба.

ЗамодернизмаеособеночестосрещанастилизациятанадендивСатана
иединотнай-красивитеобразинадендиспоредмодернатаестетикаеСата-
ната.ПарадигматиченпримервтоваотношениеепоезиятанаСтанислав
Костка Нойман и по-специално стихосбирките му Апострофи горди и
страстни (Apostrofyhrdéavášnivé,1896),Немезида,пазителканадобрите
хора (Nemesisbonorumcustos,1895)иСлаватанаСатанатамеждунас
(Satanovaslávamezinámi,1897).Сатанатаеописанкатогосподарсредтъл-
патавстихотворението«Сънзатълпатанаотчаяните»(«Senozástupuzou-
fajících») и е определен като „най-красивия любовник на прокълнатите
поети“встихотворението«АвеСатана»(«AveSatan»).Плътскотоначалосе
оказвадоминиращонаддуховното.Видимоеедноуспоредяваненаобрази-
тенаСатанатаиженатакатопритежаващииносещивластта.Идеята за
красотатанадендикатоСатанасесвързваисидеятазапреобръщанетона
християнскатаценностнапарадигма.

РОЛЯТАНАДРеХАТА
Чрез облеклото като израз на материалното се показват моралните

качества на лирическия субект.През сетивното се стига до познания за
метафизичнотоидуховното.Чрездрехатадендисестилизира.Безнеяне
можемдаизградимпълнапредставазастилизациятаму.Самодрехатаму
обаченееединствениятзнак,койтоемблематизирадендитокатотакъв.

1 Чавдар Мутафов е по-късно явление в българския модернизъм и творчеството му е
експресионистично.Позволявамсидасепозовананеговитетеоретичнистатиизамодатаи
дендизмакатоопитзавъвежданенаеднановаконцепциязаезика.ВкнигатамуМарионетки 
(1920)сепоставятвъпроси,коитозасягатдоизвестнастепенконцепциятанатекстами–
любовтакатоклише,борбатамеждуполоветеидр.



153ЛИТеРАТУРОЗНАНИе

Кактовечестанадума,дендизмътесистемаотжестове,начиннапове-
дение,стилнаобличане.Втозисмисълеизключителноважениначинътна
носененадрехатавърхутялотоидисциплинатанатоватяловсаматадреха.
ТовадоказваощеитекстътнаАртурБрейскиТриумфназлото(Triumfzla). 
В есето «Последните страници от дневника на лорд Байрон» («Poslední
stránkyzdeníkulordaByrona»)авторътговоризаоблеклотокатоизразна
метафизичнотоивечното.ВесетолордБайронсиспомнязасвояприятел
Шели,следсмърттанакоготомуостаналивръцетечастиотнеговитечерни
дрехи:„Парчеоткоприненичернидрехи,коитонамерихнамъртвотому
тяло,запазих.Товапарчеплатимапо-голямастойностотсамияживот!“
(Брейски1970:61).Чернотосимволизира,отеднастрана,смъртта,но–от
друга–езнакзаелегантност.Чрезматериятаепотърсенавечносттаимета-
физиката.Притовадендисестремичестокъмсмъртта,вкоятоимаповече
красотаиочарование,отколкотовсамияживот.Втозистремежнаденди
къмсмърттасекриесъщотакаистремежътмукъмдуховнотоивечното.

ДРеХАТА КАТО ЗНАК ЗА еЛеГАНТНОСТ, ИЗКЛЮЧИТеЛНОСТ И
АРИСТОКРАТИЗъМ
Вконтекстанадендизмадрехатасеявявакатоединвидепифанияна

лирическиясубект.Чрездрехаталирическиятсубектвлизавконтактсмис-
тичнотоитрансцендентното.Дрехатасепревръщавсистемаотсемиотич-
низнаци.Облеклотоезнакзаопределенаелегантност,коятоговоризаари-
стократизманаденди.Важенефактът,черазличнитечастинаоблеклото
носятразличназнаковост.ЗатовапишеощеРоланБартвкнигатасиСис-
теманамодата, в коятосе занимавасъссоциологиянамодата.Р.Барт
разглежда модата като систематизация на поведение и кодификация на
облеклото, които са свързани със социалнотоположениенахората в об-
ществотоисеопределятотнего.Притовафренскиятструктуралистразли-
чавадреха(vêtement)отначиннаобличане(habillement)(Барт19672).Дре-
хатапредставляваструктурнатаформанаоблеклото,начинътнаобличанее
неговата индивидуална форма. Семиотичната функция на облеклото е
многоважна, защотопозволява занегоне самода се говори,ноида се
пише.Такасепоявяватипървитеучебниципомода,коитокодифицират
облеклото,несамоговизуализират,ногоиописват.

Заважнатароля,коятооблеклотоимавдендизма,свидетелстваифактът,
чеощевкъснияромантизъмКарелХинекМахаеносилспециалносиво
наметало с червенаподплата, което го е отличавалоотостаналите в об-
ществото.ШарлБодлерговоризачернотонаметалокатознакнамеланхо-
личност,умораискука.По-късночерниятцвятотстъпвапредсивияиброн-
зовия (Кроутвор 1999: 143)3. СпоредШ. Бодлер човекът на изкуството

2ЦялатакниганаБартговоризамодатакатознаковасистемаиразличава3нейниструктури
(образна,езикова,реална,илиматериална).Дрехатаможедабъдекактоизобразенаинари-
сувана,такаиизговорена.
3ВпоследнатаглаванакнигатанаКроутвор–«Монографиянацветята»,сеговоризазна-
ковосттанацвететоицветавначалотонаХХвек.Изтъквасестиловияткомплексбидер-
майерисеразглеждасецесионнатазнаковостнацветето.
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трябвадаизвлечеметафизичнотоотматериалнотоидагоопишевпроизве-
дениетоси.Спореднегоцветоветеса„музикалниизречения“(Леви1947:
112),ачерниятцвятепоетичениезнакзамодерностналирическиясубект.
Весетоси«Художникнамодернияживот»френскиятдекадентпише,че
облеклотоенесамоизразнаелегантност,ноинааристократизъмналири-
ческиясубект,скоетосеотличаваотостаналитевобществото.Тойшокира
соблеклотоижестоветеси,ставаиндивидуалистиденди.

ДРеХАТА КАТО ЗНАК ЗА СОцИАЛНА ПОЗИцИОНИРАНОСТ В
ОБЩеСТВОТО.СТИЛИЗАцИИНАДеНДИКАТОСКИТНИК
СпециалновниманиенадрехатаобръщаиЧавдарМутафоввесетоси

«Ючбунар».Внегоправиподробноописаниенабългарскияденди–„ючбу-
нареца“.Говориизанеговотостранноишокиращооблекло,чиитоелемен-
тиса:„цветътнапалтотомуенепременнонетърпимоярък,яснозеленили
шафраненокафяв“,„всичкивидовеверижки,копчета,кожениремъчетаи
стоманенипръстениукрасяватжилеткатамунаcommis,пурпурно-виолето-
ваили златисто-червеникава“, „панталонитему са винагиклош, теснив
колената и широки като устието на дракон върху обущата, старателно
подвитииматематическиправилноизгладенисжелязото“,обущатамуса
голяматамустраст–„почтиживисъщества,невъзможнотеснииневъз-
можнодълги, с токове, коитоникогане са достатъчно високи…това са
обуща сневероятенцвят, подплатени с парчета отфес“ (Мутафов1993:
256–263).Видимо е колко е важна ролята на облеклото и за българския
денди–всекиединнеговдетайлсвидетелствазанеговатаизключителна
индивидуалностипрецизноствдетайла.Притовапъстритеияркицветове
надрехитемукаточенапомняттезиоткостюманаарлекина:„Неговата
дрехаетъйтипична,кактотрадиционнияткостюмнаарлекина“(«Ючбу-
нар»).Тойепредивсичкотрагичен,ужасяващобраз–заддетскотоизраже-
ниенаочитемусекриеопитностиразвратеност.ВтоваесенаЧ.Мутафов
запръвпътвбългарскаталитературасенабляганаописаниетонапредгра-
дието,наперифериятанаграда,аненасамияградкатоопозиционентопос
населото.ЮчбунареперифериятанаградСофия,улицитепокрайжелезо-
пътнатагара,където„градътставасъвсемнов,отвратителноинтересени
предизвикателномизерен“.Затозипроцеснастилизиранена„периферно-
то“говориощеЛубошМерхаутвкнигатасиПътищанастилизацията. 
Спореднеговажнатароляна„периферното“вмодернизмапроизтичаот
„човешкотожеланиезасебереализация,отилюзиитеигрешките,отжела-
нието за търсене, потвърждаване и разрушаване на образа за определен
вечесъздаденред“(Мерхаут1994:20).„Ючбунарецът“ечовекнаперифе-
рията,можедабъдекритикътотместниявестникилипродавачътотмле-
карскиямагазин,нотойсеотличаваотостаналитесъсстремежасикъм
различенначиннаповедениеиоблекло,вкоетоиграеважнароляименно
детайлът.

ПерифериятаибедносттанаградасапоказанииотПолВерленвстихо-
творениетому «Градски изгледи» (Верлен 2007: 23).Поетът е ситуиран
именно в тази атмосферанабедност, която гоинспирира за творчество.
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Средшуманакабаретатаипарижкитеоргиипоетътдендистоислулав
ръкаипуши.Понякогаимамечувството,четойдорисесливасняколкото
улици,средкоитоеситуиран–дотакавастепенечувствителенкъматмос-
фератанабедноствграда.Товасъстояниеудендиесвързанонеснякаква
духовнанищета,асразточителност(загубанапаривкабаретаибарове),
водещапонякогадобедност.

Лирическият субект от стихотворението «Моето скиталчество» на
АртюрРембоепътник,койтостранствавбедностпосветаипише:„вървях
така,сръцевдупкитенаджобоветеси/бяхтвойприятел,Музо,ивървях
поднебето“(Рембо1985:78–80).Отновосеакцентиранадетайлотоблек-
лотонапоета-като-денди,койтоотпращаотновокъмсъстояниетонаски-
талчествоибедност:„сръцевдупкитенаджобоветеси“.Поетакатопът-
ник срещаме още в литературата на късния романтизъм – този мотив е
честосрещанвпоезиятанаК.Х.Маха,Байрон,П.Б.Шели.

Вбългарскиямодернизъммотивътзапътяепарадигматичензастихо-
сбиркатанаПенчоСлавейковСънзащастие.Внеялирическиятсубект
пътувакъм„другиябряг“,къдетоискаданамеригробаси(физическияси
край),ноивечността.Смърттавмодернизмаеединвидкрай,ноиначало;
смъртнаматериятаеновоторажданенадуха.Мотивътзапоетаскитник
присъстваивстихотворението«Листотбрулен»наПейоК.Яворов(Яво-
ров1997:21).Поетътекатолист,койтолетинатам,накъдетогоотвеевятъ-
рът;тойеизначалнообездомен.Пътувапоцелиясвят,заданамеривдъхно-
вениезатворбитеси.Изначалнатаобездоменостгоправиивечен,всепри-
състващ;търсещиобемащвсебееднаголямалюбовкъмсвета,нонамиращ
самонеразбиранеотстрананаостаналите.Скитникеилирическиятгерой
встихотворението«Гротеска»наПолВерлен(Верлен2007:28).Показвасе
безсмислиетоинеразбиранетонапоетичнататворба–поетитеса„стари
мъртъвци“,коитопътуватпосветаинапразноразпространяваттворбите
си,тъйкатосрещатнеразбиранеотстрананаостаналите.П.Верленсравня-
ва поета и с Дон Кихот – неговото творчество е един вид саможертва,
напразнаборба.Многочестоскиталчествотонапоетаесвързаноснеговата
реакция на бунт срещу буржоазното общество. Денди обича парите, но
отричатяхнатаматериалнастойност.Тесазанегоотновосамосредствода
поддържавъншност,различнаотостаналите,идаводиживот,койтошоки-
раобществото.

ДРеХАТА КАТО ИДеНТИФИКАТОР НА ПОЛА? ДеНДИ КАТО
АНДРОГИН
Дрехатаможедабъдеиидентификаторзаизразенахомосексуалностна

лирическиясубект.Отнововесето«Последнитестранициотдневникана
лордБайрон»наАртурБрейскисеподчертавафактът,чедрехатаможеда
определячовешката сексуалностидапроменяродовитероли–мъжкав
женска и обратно. В есето лорд Байрон пише в писмо до приятеля си
Томаш,чеповременаеднатакавапразничнавечерсшампанскомъжетеси
разменятдрехитесженитеисеопитватдасипредставят,чеженитесатех-
нитемъже(Брейски1970:62).Дрехатаимамагичнаиигровафункцияи
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можедапроменидорииродоватаролянададенсубект.Тозивъпросотпра-
щакъмвъпросазаборбатамеждуполовете,изразенмногоясносъщотака
ивМарионетки.Импресии(1920)наЧавдарМутафов.Тамрепликитена
Дендисавъведенинавсякъдескавички,атезинаДамата–стире.Тиретое
по-декларативнои смело, докатокавичките криятнещонедоизказано.В
отговорнаобяснениятанаДендивлюбовДаматавинагисеопитвадаму
отговорисреплики,вкоиточувстватапростоотсъстватилисанедоизказа-
ни:„Вменимачувства,коитонемогадасеопитамдаВипокажапоника-
къвначин“.ВкраянакнигатаДаматадорисеопитваданаклониглаватана
Дендиидастъпивърхунея,нонеуспяваирухвабезсилнавърхураменете
му.КактоАртурБрейски,такаиЧавдарМутафовсеопитватдаопределят
тозипроцеснапромянанаполоветекатопроцеснасебекреацияуденди
презтворческияезикнастилизацията.

Връзкатанадендизмасмодатаидрехатакатоелементнаособеназнако-
вост са едни от основните елементи на това литературноисторическо и
социалноявление.Посредствомтяхмогатдабъдатопределенииосновните
стилизацииналирическиясубектвмодернизма.Разбирасе,дендизмътима
идругиосновничерти,коитонебяхаподробнопредставенивтозитекст.
Самиятдендизъмеявление,коетосеподдаванадефиниране,ноединамич-
ноинееднозначно.Тозивъпросспоредментепърваочакваразрешениев
съвременнотолитературознание.
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КСАВЕРДВОРЖАКИСИГИЗМУНДБОУШКА–
ДВАМАПОЕТИНАКАТОЛИЧЕСКАТАМОДЕРНА

ИржиКудърнач
Масариковуниверситет,Бърно

Авторпрослеживаетвкладдвухведущихпоэтовкатолическоймодернистской
школывчешскуюпоэзию.Обапоэта,вместесдругимиписателямиэпохиfinde
siècle,создавалипейзажнуюимедитативнуюлирику.Ужевконце1880-хгг.Кса-
верДворжак,старшийиздвухпоэтов,сталпионеромввышеупомянутомсинтезе
символизма,декадентстваиимпрессионизма,втовремякакСигизмундБоушка
присоединилсякэтомунаправлениюнанескольколетпозднее.В1890-егг.ихпро-
изведенияпрактическибылисоизмеримыслучшеймодернистскойпоэзиейтого
времени(ОтокарБржезина,АнтонинСова,КарелГлавачекиЙиржиКарасекиз
Львовиц).Темнеменее,после1990г.вихработахотразилисьсильныетенденции
кпарнассизмуиреализму.Вихпозднихработахпоявилисьредкиепрогрессивные
элементы,такие,какэкспериментысверлибромисимволическойпрозой,однако
они–отчастисправедливо–невстретилизначительногоотклика.

Theauthor traces thecontributionof two leadingpoets from theRomanCatholic
ModernisticSchool toCzechpoetry.Bothpoets, togetherwith theother fin-de-siècle
writers,createdlandscapeandmeditativelyrics.Asearlyasthelate1880’s,XaverDvo-
řák,theolderofthetwo,wasapioneeroftheabove-mentionedsynthesisofSymbolism,
DecadenceandImpressionism,whileSigismundBouškajoinedthisstreamseveralyears
later.Inthe1890’s,theirwritingsnearlyapproachedthebestModernisticpoetryofthat
time(OtokarBřezina,AntonínSova,KarelHlaváčekandJiříKarásekzeLvovic).After
1900, however, their works displayed strong tendencies towards Parnassianism and
Realism.Rareprogressiveelements,suchastheexperimentswithfreeverseandsym-
bolicprose,appearedintheirlaterworkbuttheydidnot,inpartrightly,findaconsider-
ableresponse.

Вконтекстанабогатияналитературнисъбитиячешкиfindesiècleкъм
средатана90-тегодинисеформирагрупата„Католическамодерна“(Kato-
lickáModerna).Съвременницитеѝ яприематсразбиранеирадост.Много
скоро нейна гордост става периодичният ѝ орган „Нов живот“ („Nový
život“)–амбициознобелетристичноитеоретичносписание,коетоесред
най-значимитепериодичниизданияоттовавреме.Ощеотсамотоначало
течениетонаКатолическатамодернасеутвърждавакатоявление,сроднона
съществуващитеивдругилитературиподобнитенденции(срвн.напр.Гри-
фиц1966).Нейнитепредставителиентусиазиранопубликуватисоптими-
зъмсеборятзапризнание.Ноощекъмкраянавекасеоказва,ченейни
симпатизантисанетолковачленовете ѝ,колкотоизвестниписателикато
ОтокарБржезинаиЮлиусЗейер.Тозиоценъченконсенсуссезабелязваив
излезлитепотовавремелитературнокритическиилитературноисториче-
ски изследвания, каквито са Десетте години на младата литература 
(Desetletmladéliteratury,1902)наФ.В.Крейчи,Импресионистииироници 
(Impresionistéaironikové,1903)наИ.Карасек,статиитенаАрнощПрохазка
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отпоследнотодесетилетиенастарияипървотодесетилетиенановиявек,
събранивЧешкикритики (Českékritiky,1912),асъщоикнигатанаШалда
Модерначешкалитература (Moderníliteraturačeská,1909).Навсякъдена
авторитенаКатолическамодернасеотделяпо-малковнимание,отколкото
напредставителитенадругителитературнишколиоткраянавека,атази
йерархиябезсъмнениесезапазваидоднес.

ПовреметонаКатолическамодернанай-голямозначениесеотдавана
поезията.Презцелия тозипериодначелонаКатолическамодерна стоят
тримаамбициознипоетисвещеници,откоитоднесособеновниманиесе
обръща на нейния организатор Карел Достал–Лутинов (Солдан 2000,
Марек2000б).Надругитедвама–новатораКсаверДворжакимногостран-
ноодаренияСигизмундБоушек,посвещаваменашатастатия.

Поетът,койтоимакомплексенибезспоренприноскъмчешкатапоезия,
притованесотделнистихотворения,асцелисвоистихосбирки,еКсавер
Дворжак. Неговият дебют – сборникът с богородични сонети Златна
пътечка (Zlatástezka,1888),участвавъвформиранетонапоетикатана90-те
годиниредомскнигитеПадащизвезди(Padajícíhvězdy,1889)наЯрослав
Квапил,Стихове (Verše, 1889)иПеещилебеди (Zpívající labutě, 1891)на
Отакар Ауржедничек, Мистична роза (Rosa mystica, 1892) на Яромир
Борецки. Стихотворенията на Дворжак се открояват със своята ранима
чувствителност,коятопрониквавчешкатапоезияпосредствомпреведени-
те отВръхлицкипрокълнатипоети, оказващичесто пъти въздействие и
върхунеговатаавторскапоезия(вж.Ират1945),ивърхураннатапоезияна
Махар(Пешат1959:22–23).Характернаособеностнастихосбиркатапред-
ставлявасубективизациятанапейзажникартини–реалниивъображаеми,
коитосасъзвучнисидеятанаБодлерзасюрнатурализма,тоестзавръзката
насензуалнодоловиматадействителностстрансцендентниясвят(Бодлер
1968:486–497;Леви1947:357;Реймон1970:9–16).ВприродатаДворжак
откривакрасноречивитеиочевиднислединаБожиетоприсъствиеивтози
семантиченцентъртойевсъзвучиесъссимволикатанаБодлер.Подобно
наБодлеридругитесимволистиДворжакекспониравзаимнатакореспон-
денциямеждуразличнитесетивнивъзприятия,коятоБодлерпровъзгласява
впрограмнотосистихотворение«Съответствия».ДокатоБодлеризползва
религиознаметафорикаимотивировкавтематичноразнороднатасипое-
зия,поезиятанаДворжакетематичноединна.Встихотворението«НаМай-
скатацарица»(«Královněmáje»)откривамеизвестенпаралелсъсстихотво-
рениетонаБодлер«Вечернахармония»,вкоетоспоредОтакарЛеви„авто-
рътнеизграждацялостенобразналятнатавечер,апредставясамосензи-
тивнивпечатленияичувственисъстояния.Тазипривиднонакъсанапоре-
дицаотвпечатленияиемоцииевунисонсцялостнотовнушениенаобраз-
натаатмосфера,произтичащоотпламенноточувствонарелигиозноумиле-
ние,пробуденоотспоменазалюбиматажена.Задапостигнетовавнуше-
ние,тойизползваметафоричниобразискатолическикултовхарактер:от
цветятаподобнонакадилницисеиздигааромат,небетоетъжноикрасиво
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катоолтар,споменътзалюбиматаженасияевпоетоватадушакатодарох-
ранителница1“(Леви1947:365–366).

ВрелигиознотостихотворениенаДворжакчрезвзаимнонезависимите
сензуалнивпечатленияиемоцииепризованаДеваМария:

KRÁLOVNĚMÁJE
І.
Jestzeměkalichteď,zkadvůněsvěží
kazuruvstoupávýšnadvlnylesů
nakřídleskřivana,jenžvněžnémplesu
sevkruhuvznášínadhrademavěží.
Navodáchbílýzávojmlhyleží
arosnéperlyvtmavýchlístkáchvřesu,
jenžzachytilseskalnímnaútesu,
sestříbremskvějí,jakokdyžsesněží.
Hle,stromyvkvětu,větve–rubínvzňatý
avmechumuškyspíjakpaprskzlatý.
Jestprvnímáj,zasvzpomínkáchsechvěji,
zasnitremzašlézvukytklivěznějí–
zaszeměkvětsvůjnaoltářTidává,
zasretmůjšeptá:„Maria!buďzdráva!“

НАМАЙСКАТАЦАРИЦА
І.
Отпотираназемятаароматътжив
надгорскитевълнивлазурасевъздига
ивнежентанцвърхукриленачучулига
надкулиинадкрепостнистеникръжи.
Мъглатасбялвоалвърхуводилежи,
катоснежинкиросниперлимигат
сребърноблестятпотъмнителистанариган,
койтозаскалатаздравоседържи.
Врубинсвещендървета,клонитукцъфтят
икатозлатенлъчвмъхамушициспят.
Първимайе,споменипаквменетрепват,
вдушатапакдалечнизвуциекват,
заТвояхрамвенецземятавие,
пакустнитешептят:„Здравей,Мария!“2 
   (Дворжак1888:89)

1Срвн. оригинала («Harmonie du soir», 1857) и българския превод на К. Кадийски: „Voici 
venir les temps où vibrant sur sa tige / Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir“ – 
„Настава онзи миг, когато вятър свеж / като кадилници цветята полюлява“; „Le ciel est 
triste et beau comme un grand reposoir“ – „Печално свят олтар, небето потъмнява.“; „Ton 
souvenir en moi luit comme un ostensoir!“ – „В мен споменът за теб като потир изгрява“ 
– Б. пр.
2 СтихотворениятасапреведениотЖ.Чолакова.
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РелигиозниятсимволизъмнаДворжаксевписвавраннатафазаначеш-
катасимволистичнапоезия,изпреварвайкиповремеБржезина,СоваиХла-
вачек,такакактоинай-влиятелнияоттриматапосоченипо-горекатоличе-
скипоети–ЯромирБорецки.

TERСINYMELANCHOLICKÉ
Vevůnišeříkuamroucíchfialvzdechu
sevčernýchliliímdlounáručsluncekácí
naňadrechnocispatvestínůcudnémspěchu.
Vepřítmítajemnéteďskutečnostseztrácí
aneurčitýmsnemvševtouháchtišesplývá,
kdyvčernýchliliísenáručsluncekácí.
Vzduchčímsijitříse,conadněsrdcezpívá
jakcitůneznámýchbolestnáharmonie,
snížneurčitýmsnemvševtouháchtišesplývá.

МЕЛАНХОЛИЧНИТЕРЦИНИ
Слънцетосреддъхнамрящшибойилюляк
внемощнатагръдначернилилиисесрива
вскутанощен,сенкинепорочнивсънголюлят.
Втайнственполумракреалносттасеслива,
всичкочрезсъняпревръщатиховъвкопнежи,
щомслънцетовгръдтаначернилилиисесрива.
Въздухътегневен,авсърцето–звуцинежни,
красотаболезненаотнепознатичувства,
щовсмътенсънпревръщавсичковъвкопнежи.

   (Борецки1892:13)

CONSOLATRIX NOSTRA
Hle,jarnívečervčerváncíchjužplane
azlatemmodréhoryobsypává.
Listnachemhoří,perlamizastráva
azvětvívlajouflórymlhotkané.
Vzduchčistýje–jecítitrůžeplané
ivůnifial,zkalichujakvstává,
zřítstínůtlum,jakletívladatmavá,
azářiměsíce,kdyžvtemnoskane.

CONSOLATRIX NOSTRA
Пролетнатавечервзалеззапламтя
инадсинипланиниразсипвазлато.
Впурпурлистгори,вперлиетревата,
вклонитесевеятоблачницветя.
Въздухътечистидъхнадивирози
инашибойсевдигаотпотира,
глухисенкилитваткатотъмнадиря,
луненблясъквтъмнотосерони.

(Дворжак1888:92)

Общазапоезиятаинадваматаеизостренатачувствителностигрижли-
вото,детайлноразгръщаненаконкретни,сензуалнонагледниобрази,като
потозиначинтепреодоляватранниясимволизъмнаВръхлицки.Заразлика
обачеотБорецки,прикогото символите запазват своетообщо значение,
стихотворениятанаДворжаккулминиратврелигиознаинвокация:

Vestínulip,hle,kapličkasebělá,
zkaddítekzaznívávkrajpíseňvřelá,
ažohlasjejívzbudilvlnyzesna,
jakzlatýpaprsknavětvíchsetřás,
pakvzdechemmluvilvemně,vsrdceklesna:
„Ómatko,matko!Neopouštějnás!“

Налипитевсянкатапараклиссебелее,
песеннадецаоттамнавредселее,
ехотопробуждасъннитевълни,
катозлатенлъчнаклонитетрепти
ивъздишавмен,всърцетосеснишава:
„О,майко,майко!Нениизоставяй!“

(П.там)
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ПоезиятанаДворжаксеприближавадоконцептазачистапоезиявдуха
насимволизмаинаидеятазаавтономноизкуствозасамотоизкуствонай-
вечеподвлияниенаАнриБремон(Бремон1935,Шалда1931,Черни1935).
СъссвоитеидейнииформалнихарактеристикипоезиятанаДворжакпри-
надлежикъмконсервативнаталиниявразвитиетонамодернатапоезияот
краянавекапредипояватанасвободниястих.Тезихарактеристикисаслед-
ните:единайсетсриченямбиченстихвъвформатанасонет(коетогопри-
ближавадоБодлеридонякоинеговипоследователи),религиознапробле-
матика,идеологическиумеренаиосмисленаотестетическаипсихологиче-
ска гледна точка, стремеж към класическата хармония. С товаДворжак
предхождапо-къснопоявилитесеспиритуалистичнипоетиот30-теи40-те
годининаХХвеккатоЙозефХора,ЯнЗахрадничек,ВацлавРенч,Франти-
шекХрубин,ЙозефПаливец,чиятоприемственавръзкасчистатапоезияи
с нейните представители е отбелязана още от техните съвременници
(Шалда1933;Новак,Новак1936–1939:1300,1327;Черни1994:77).

ВкраянавекаДворжакизпитвавлияниеотстрананасимволистичната
идекадентскапоетиканаБржезинаиКарасек.Отсвоястранатазинегова
завладяващарелигиознапоезиянавярноевъздействалавърхуКарелХлава-
чекинеговитеПсалми (Žalmy),макариданямамепрекисвидетелстваза
това(Солдан1930;Мукаржовски1948а,б).

Ónepochopitelná!
Óbleskunáhlevzplanulý
sechvějícímiňadryBoha
tyšílícízdeláskyvěčnýkvěte!

Ach,touhopřejítvmilovaného
žhnoutrozpálenýmičivy
zrátvsrdcirozníceného
jakvínopřetajemnérévy!

Ómžikuzachycujícívěčnostvtváři
tyzakřiknutýplesenevýslovněblažených
ózrcadlo,ježvyšlehává

jaspaprskůvšech,sluncívšechazáří
typlnéskojenísnůžhavěvysněných:
jsihrob,kammystiksrdcepochovává.

О,неразбираема!
О,мълния,внезапнопламнала
оттръпнещатагръднаБога,
ти,веченцвятналюбовтабезумна!

Ах,слюбимиякопнежнодасеслееш,
съснервинажеженидагориш,
впламтящотосърцедазрееш
подобновинотооттайнственилози!

О,миг,лицевлицеулавящвечността,
ти,викнарадостнаблажените,
о,огледало,вкоетосеиздига

блясъкътнавсичкителъчи,зари,слънца,
ти,напламеннимечтиуспокоение:
погребвавтебсърцетосимистикът.

(Посл.стихотв.отцикъла
Евхаристия(Eucharistia),
вж.:Дворжак1897:31)

ОбразитенаДворжаксаблизкидотезинаХлавачек,нотойненапуска
класическия стих, римитему не са така рафинирани както наХлавачек
(срвн. Ират 1978б), а на еуфонията ѝ липсва постигнатата от Хлавачек
сугестивност(срвн.Мукаржовски1948а).Товапоказватсъщотакавтората
итретатастрофаотстихотворениетоOsalutarishostia!отстихосбирката
Sursumcorda:
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Jaksluncevečernívhloubmořevcházíavlnyhořírubínovýmžárem,hle,nebeszáře
prosvitátímtvarem,coperelřadsekolemstkvoucísázíasvítínevýslovnýmráječarem.
Jasrostevíc,vněmdušemásetopíjakhvězdavezáplavězorystkvící,vněmjakbyroztál
plamen bílých svící a kanul na zemi a šlehal v stropy, jsou stěny břeh, kam bije
tryskající.

Катослънцевечерновлизавглъбинитенаморетоиразгарявълнитесрубине-
нажар,ето,небеснатазарязасиявакатонанизотперликрайбляскависаждии
грееснеизразимотовълшебствонарая.Сияниетовсеповечерасте,внегодуша-
тамипотъвакатозвездавприиждащатабляскавазора,внегосякашпламъкът
набелитесвещисеразтапяикапеназемята,иблъскасевтавана,стенитеса
бряг,вкойто,бликайки,сеудря.

(Дворжак1897:26)

Краятнавекаенай-силниятпериодзапоезиятанаДворжак.Следтова
неговататворческаинициативностщеотслабнеитойщереагиратвърде
неубедително на някои импулси, характерни за развитието на поезията.
ТакавстихосбиркатаМолитвитенапоета (Modlitbybásníkovy,1913)той
опростявавизвестнастепенбржезиновскатапоетикаотнейнатахимнична
фаза и със своя идеалистичен витализъм установява контакти с групата
околоАлманах за1914година (Almanachna rok1914).ВсборницитеНа
стълба(Nastožáru,1929)иПодсвещниканасвободата(Podsvícnemsvo-
body,1934)неговиятрелигиозенсимволизъмекстензивносепроявявакато
реторична поезия на националния мистицизъм в духа на Нерудовите
Петъчнипесни (Zpěvypáteční).

КсаверДворжакеавторсъщотаканакнигатаВъзхваланаезика.Апоте-
ознаевхаристията(Pangelingua.Apoteózaeucharistie,1935),коятопред-
ставлява имагинативна и спиритуална проза (в Лексикона на чешката
литературапогрешноеопределенакатостихотворение).Товаерелигиоз-
на ритмизирана поетична проза с визионерски и медитативен характер.
СъздаденасамоняколкогодиниследсмърттанаБржезина,тясеявяваедна
отонезипрозаическитворби,коитоосъществяватприемственостснегова-
та есеистикаи внасят в символизманякои елементиот експресионизма,
унанимизмаи витализма така, кактоипо-раннитекнигинаЯкубДемъл
Крепосттанасмъртта(Hradsmrti,създ.1909г.,изд.1912),Танцътна
смъртта(Tanecsmrti,създ.1908г.,изд.1914),Моитеприятели (Mojipřá-
telé,създ.1909г.,изд.1913),Мириам (Miriam,създ.1913г.,изд.1916),на
Дурих–СветиГеорги (SvatýJiří,1908,кн.1915),илипрозаичнитетворби
наРейнек.ЗаразликаотДемъл,определянкатописателна„апокалиптич-
нияреализъм“(Халупецки1981:92n,Мед1995:74–77),Дворжакнееанти-
конвенционален.Всвоятапрозасособенанастойчивостиреторичнатър-
жественосттой–редомсдругипоети–въвеждавлитературатаоткраяна
векарелигиозниясимволизъмиестетизъм,мистичнатаеротикаиекспре-
сивнотовизионерство,коитоактуализиравпо-къснотоситворчествосъо-
бразносустановенатавечеконвенция.
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Světvnašichočíchnabyljinétvářnosti,harmonické.Podzornýmúhlemvěčnosti
sladilosevšecko;cobylojařmo,cobyloutrpení,křivdaabezpráví,stalosezdrojem
sladkého očekávání naděje. Poklady naše rostou, jsou neporušitelné, rez jich nekazí,
zlodějinezcizují.Donašichrankanebalzám,donašichmrakůsluncemzáříEucharis-
tie;nemůžemepodlehnoutvboji,kterýbysezdvihnulprotinám,aťvnásnebomimo
nás.Neviditelnéplukyvojskcítímezasebou;bojujízanásasnámi.(…)

NaslouchámedychtivěhlasůmvábeníbožskéEucharistie.Jímajídušiisrdce,nad
strďsladší.Naslouchámejimjakolíbeznépísni,kteroujsmeslyšelivesnách,alespro-
buzenímzapomněli;ažteďozvalaseneočekávaněajasněznovuještěčarovnějinežve
snáchauchvátilaještěmocněji.

(Dvořák1935:19,28)
Светътвнашитеочипридобивадругоблик–хармоничен.Отгледнаточкана

вечносттавсичкосехармонизира:всичко,коетоебилоугнетяващо,коетоебило
страдание,неправдатаибезправието,сепревръщавизточникнасладкоочакване
нанадеждата.Нашитесъкровищаставатвсепо-големииненакърними,ръжда-
та не ги поврежда, крадците не ги похищават. В нашите рани капе балсам, в
нашитечерниоблацизасияваслънцетонаЕвхаристията;неможемдапретър-
пимпоражениевбитката,коятощебъдесрещунас,внасилиизвъннас.Невиди-
митеполковенавойскитечувствамезаднас,тевоюватзанасиснас.[…]

ЖадносевслушвамевпримамващитегласовенабожественатаЕвхаристия.
Тезавладяватдушатаисърцето,по-сладкиотмед.Слушамегикатопрелестна
песен,коятосмечуваливсънищата,нозабравилиспробуждането;ичаксегатя
зазвучанеочакваноиясноощепо-прелестна,отколкотовсънищата,иощепо-
завладяваща.

(Дворжак1935:19,28)

ЕстетическиятарбитърнаКатолическатамодернаеСигизмундБоушка
–поет,преводач,прозаикилитературенкритик,еднаотмногостранните
творчески личности на това поколение (срвн. Битнар 1932,Путна 1998,
Клинкова2000).През90-тегодинидорисесмята,чеименнотойщебъде
водещият,новаторскиятпоетнаКатолическатамодерна.Задебютнатаму
книгаПиета (Pietas)излизатположителнирецензииотШалдаиБржезина;
азаБржезинатоващеостанеединственатарецензия,написананякогаот
него.Идваматаизтъкваткачестватанаопределенитворби,включенивсти-
хосбирката,иизразяватнадеждазабъдещоторазвитиенаБоушка.Шалда
ценинеговияцелесъобразен стил,идейнатауниверсалност, възроденаот
средновековнатамистика,католическатапозитивност,автентичнотофран-
цисканствоиизтъква,чевсичкотоваевконтрастсдекоративносттавлири-
катанаКсаверДворжак(Шалда1897).

ЛаскаватарецензиянаБржезинатръгваоткнигатанаБоушка,нораз-
съждениятамуне сеограничават снея, а серазгръщатвпо-обобщаващ
поетическиплан,коетовпрочемехарактернозанеговатаесеистика.Най-
високо Бржезина цени „мистичните кодове на уникална изчистеност и
опростенаизразност“(Бржезина1989:171).Сутвърдителентонпарафрази-
рамистичнатанасоченоститематиканаБоушка,такакактопо-късноще
направиИванСлавик(Славик1992).
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Jetosvět,vněmždětitétozeměvycítíbrzojistétesknéztlumeníbarev,rezignaci,jejíž
ticháradostzdásejimnepochopitelnou,takjeduševníazamyšlená,házejícípohledy,
kterénesršíjiskramižádostíablízkýchtužeb.(…)Pronikavýklid(abudeještěvětšíprů-
běhemdalšíbásníkovypráce–zdůraznilJ.K.),hlubokébezvětří,těžkéanesnesitelné
nezasvěceným, leží zde na všech žádostech radostí příliš pozemských a lásky příliš
dosažitelné.

Touhyzdemajíkřídlazvykláletutakprudkému,ževámmizíokamžitěvmodru.

Товаесвят,вкойтодецатанатазиземяранощедоловятпечалнатаприглу-
шеностнацветовете,примирението,чиятотихарадостщеимсесторинераз-
бираема, тя е така духовна и вглъбена, в нейните очи не бликат искрите на
страстнижеланияиголемикопнежи.[…]Завладяващотоспокойствие(атоще
бъдевсепо-голямовпо-нататъшноторазвитиенапоета–подч.И.К.),дълбокото
безветрие,тежкоинепоносимозанепросветените,евъввсякастрастножелана
радост–твърдеземна,илюбов–твърдепостижима.

Бляновететукиматкриле,свикналинатакъвстремителенполет,чемигом
изчезватпредвасвсиневата. 

(Бржезина1989:169–170)

Професионалните и чисто човешките взаимоотношения между
БржезинаиБоушкавначалотосаприятелски,носгодинитеБржезинасе
отдръпва.Товаохладняваненастъпвавъввремето,когатоБоушкасечувства
отвсякъдеотхвърлениизживявадълбокоогорчение(вж.Боушка,Бржезина
1997).БоушканеотговарянаочакваниятанитонаШалда,нитонаБржезина.
СледПиетаиздаваощеедналирическакнига–Душавприродата (Duše
v přírodě, 1904). Не става символист, както му предвещава Бржезина.
Символистичнитетворбивдветемустихосбиркисатвърдемалобройни,а
Приказка за моята душа (Pohádkа o mé duši) публикува Иван Славик
(Славик1971).Твърдерядкопостигасугестивносъчетаваненасмисъли
изказ,амистичнататенденциозностчестопътиеизведенадекламативно:

Mápíseň
Jakátobylapíseň,kteroujsemhledal?Nebyloretů,kterébyjísechvěly,nebylobás-

níků,jižbyjizpívatsměli,lidskémuretuNejvyššíschopnosttunedal.Vzpomínkabledá
načasypředvšímčasem,nasvětavšehoprvotníjasakrásu,vokamžiksvětlývykvetlav
duši v žasu,ozvěnapouhá,myšlenkyvanulahlasem.Umoře sedímpřimraženvlnění
shonem:nesmírnýoceánzvrácenýmzdásezvonem,vhlubináchkdositamsrdcemvěč-
nosti bije, vlny se houpají, jaká to symfonie!…Slyším svoupíseň, svatýmv ní pláče
tónem.

Моятапесен
Каквабешетазипесен,коятоазтърсех?Нямашеустни,коитобихазатреп-

телиотнея,нямашепоети,коитобихапосмелидаязапеят,начовешкатауста
такава способностНай-висшиятнедаде.Бледиятспомен за временатапреди
всичкивремена,запървичнияблясъкикрасотанацелиясвятвсветълмигразцъф-
навизуменатадуша,самоехоповявасгласанамисълта.Крайморетоседявледе-
ненотприбоянавълните:безкрайниятокеанприличананеестественакамбана,
вглъбинитенякойбиесъссърцетонавечността,вълнитеселюлеят,каквасим-
фония!…Чувамсвоятапесен,отеквавнеясвещенплач.

(Боушка1904:14)
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Стихотворенията на Боушка свършват там, където би трябвало да се
проявисимволистът.Поетътнеизграждасугестивенсимвол,асамопод-
сказва за неговия смислов обхват, а своето отношение към него твърде
честоизразявапореториченилилириченначин.Такаевстихотворението
«Пейзажвдушата»(«Krajinavduši»),асъщоивдругитворби:

Chtělsměmítknězem,posvětilmojejsidlaně.

Ztěchjenomchudíživnýmsechlebemživí–
Myšlenkou,krásouživilsměnečekaně,
klíče‘smipůjčilvesvojichzahraddivy.

Поискадабъдасвещеник,осветимоитедлани.

Техранятбеднитесхлябанаживота–
Нечаканомесмисъл,красотанахрани
иключмидадезачудеснатасипорта.
   («Inmemoriam»,Боушка1904:44)

Kterakminověvykvetlapřírodacelá,
stvořenínové!
Jakátomocmnězrakyteďotevřela,
dušejevolnáavnesmírnosvětůplove!
(…)
Vesmírmizpíválinií,barvouavůní,
nicnespíhluše,
vmořiizemi,nebiivětrechtrůní
omládlá,dětská,radostnámojeduše!

Какпоновомусаразцъфтелитезпростори,
новосътворение!
Какваетазисила,щоочитемиотвори,
душатаволнаплавасредбезкраясупоение!
(…)
Всемирътсаромати,цветове,контурипее,
сънищатамисаозвучени,
море,земя,небеиветрове–навредвладее
душатамитъйдетска,радостнаиподмладена!
   (П.там:46)

Všeckoježivéaradostísvětlasekmitá,
panenskynové,ačchodímtukaždodenně,
divímse,omámenkrásou,čarovnézměně,
někdomiotevřeldodušeokénkaskrytá.

Всичкотукеживо,срадосттрепкатсветлинките,
иедевствено,макардаидвамвсекиден,
заплененотпрелест,отвълшебстваудивен,
койотворикъмдушатамипрозорцискрити.
   (П.там:52)
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От типологична гледна точка повечето стихотворения на Боушка са
предсимволистични; голяма част от тях съответстват на онази развойна
фаза, която достигат епигоните на Връхлицки. Някои образи звучат по
бидермайеровски,макариодомашнени:„чакамдаликамънитенямасами
даотворяточи“ („čekám, zda kameny samyočkem tu neprohlídnou“ (пак
там:52);„вкрилатанапеперудите,вобиталищетонацветята,вмолеца
инощнитенасекоми,/вживотанаводнитеглъбиниинагъститегори,
навсякъдевиждамтвояСъздател!“(„vmotýlůkřídlech,vekvětůsídlech,v
moluimůrce,/vživotětůníihvozdů,všudezřímtvéhoTvůrce!“(пактам:47).
Боушка се задоволява с граматични рими; почти никога не употребява
еуфония; често се отклонява по второстепенни нюанси; вместо символ
предпочитасравнение(стихотворението«Прозорец»,«Okno»);включител-
ноив«Душатанаприродата»(«Dušepřírody»)избирапарнаскияпринцип
нареалистичноизобразенатасрещамеждудвамагерои.

ВпрозатасиСигизмундБоушкауспявапонякогадапредадеидиличната
действителност на делничния живот (Коледа, Vánoce, 1903;Деца,Děti,
1917).Сцеленасочениясистил,койтосамиятШалдаприветстваикойтосе
проявявавнякоинеговилирическиипрозаическитворби,Боушкапред-
хождатакивамайсторинаперотокатоБохуславРейнекиЯкубДемъл.

ГласътнаКсаверДворжакиСигизмундБоушка–двамаотводещите
поетинаКатолическамодерна, зазвучава ясновчешкатапоезияот този
периодивнасявнеяосновнитонове.Срещатанасимволизъм,декаданси
импресионизъмвтяхнатапоетикаеявление,всеобщозасъответнияетапот
литературноторазвитие.ДворжакиБоушказаематсобственомястовнего
срелигиознияхарактернасвоятапоезия,койтоенеделимотдуховнияпро-
филначешкияfindesiècle,нанеговатафилософия,художественапрозаи
драма,включителноинапоезията,коятоповсеобщомнение–инатога-
вашната,инасъвременнатакритическамисъл–имазавреметосиключова
позициявлитературнияпроцес.

Преводотчешки:ЖоржетаЧолакова
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СИНХРОНИЯИСТАТИКА
ВИЛЕММАТЕЗИУСИРОМАНЯКОБСОН(ПРАГА,1920)

ДобромирГригоров
Софийскиуниверситет„Св.КлиментОхридски“

Первая(профессиональная)встречаВилемаМатезиусаиРоманаЯкобсонав
1920годувПрагерассматриваетсякаквстречаидейлингвистикиисоциологии.
Принципомсопоставленияявляетсяотношениеклитературнойистории.Моло-
дойЯкобсон,убежденныйсторонникидейФ.деСоссюра,защищаетдоминацию
синхрониинаддиахрониейвоимяновойлингвистикиипоэтики.ВилемМатезиус
переосмысливаеттрадиционнуюметодологиюлитературнойисторииивоспри-
нимаетстатикуидинамикукакдополняющиедругдругасоциологическиемето-
ды, которые он использует в изучении современных языков и в поисках новой
методологии литературной истории. Обе позиции гармонично существуют в
дальнейшейработеПражскоголингвистическогокружка.

The text interprets the first (professional)meetingofRoman JakobsonandVilem
Mathesiusasacorrelationbetweenideasoflinguisticsandsociology.Thebasisofcom-
parisonistheirattitudetowardsliteraryhistory.YoungJakobsonagreeswithSaussur’s
ideaofsynchroniclinguisticsbeingdominanttothediachroniconeinorderforthenew
linguisticsandpoeticstoemerge.VilemMathesiusisrethinkingtraditionalmethodology
of literary history by considering statics and dynamics complementary sociological
methodsusedwhenstudyingcontemporarylanguagesandlookingfornewmethodology
ofliteraryhistory.Bothoftheseopinionsaresuccessfullyacknowledgedintheworksof
thefuturePragueLinguisticCircle.

Наследващите страницищепосочимсходстваиразличиявнаучната
биографиянаРоманЯкобсониВилемМатезиус.Първатаимработнасреща
презсептември1920г.вПрагаеподходящповоддаанализирамесрещата
наидеиследпристиганетонаЯкобсонвЧехословакия.Водещиятпринцип
на съпоставянето е отношението между историческо и неисторическо
мислене–радикалнотоотрицаниеналитературнатаисторияуЯкобсони
пълнотоѝприеманевтрудоветенаМатезиус.Синхрониятаистатикатаса
изведенивзаглавиетонекатосиноними,кактотвърдиФ.деСосюрвлекци-
итесипообщоезикознание,акатоключовитермининалингвистикатаи
социологиятаидвепротивоположнивъзприятиянаисторическотомисле-
не. Различиетомежду синхронията уЯкобсон, пристигнал вПрага като
убеденпривърженикнаСосюр,истатикатауМатезиуспозволявадапред-
положим,чеследпървотозаседаниенановатаПражкашкола(1926)двата
подходасъжителстватхармоничновбъдещатадейностнанаучнияфорум.

НачалотонаактивнатасъвместнаработанаР.Якобсонснеговитенови
колегиибъдещисъмишленицивЧехословакиязапочвамногоскорослед
неговотопристиганевПрага(10.ІV.1920г.).Нямапубликации,коитодоказ-
ват, чеР.Якобсон епознавал трудоветенаМатезиуспредиюни1920 г.,
предипърватаимсреща.Чехътобачесияспомнякатосъбитиевнаучната
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сибиография–„[…]всестранноинформираниятинеобикновеноспособен
младруснакносешеотМосквастихиенинтересименнокъмтакиваезико-
ведскивъпроси,каквитонай-многопривличахаимен,исепревърнавнео-
бикновеносилнаподкрепазаменстова,чепоказвашекакинадругиместа
тезивъпросисавцентърананаучнотодирене“(Матезиус,1936/2004:17).
ПотовавремеМатезиусепреподавателпоанглийскисинтаксисвКарловия
университет,ръководисеминарапоанглицистикавъвФилософскияфакул-
тет (както тогава се наричаКатедрата по английски език и литература),
познавадобреанглийскотолитературнонаследство,френскатаинемската
средновековнакултура,издалевечедваоттритетома,посветенинаисто-
риятанаанглийскаталитература(Матезиус1910,1915,1933).Насрещатас
чешкияпрофесормладиятЯкобсонидваубеденвнеобходимосттаотизуча-
ванетона„практическияезикнанастоящето“инаживитеезициизобщов
иметона точносттана съвременнотонаучно знание. Защитатанановата
парадигмавлингвистикатаесамоеднаотцелите,коитоправятМатезиуси
Якобсонсъмишленици.

Дваматахуманитаристиконструиратнаучнитесибиографиивъввреме,
което свързва познанието за езика и литературното изкуство в техните
собствениизследвания.ПървитедвеобширнипубликациинаЯкобсонса
доказателствозаидиличнотосъжителствоналингвистикатаиноватанаука
за литературата.ВНай-новата руска поезия (Новейшая русская поэзия) 
всекифактнапоетическияезикнеизбежносесъотнасяспрямо„тримомен-
та“–наличнатапоетическатрадиция,практическияезикнанастоящетои
бъдещатаизяванапоетическататенденция(Якобсон1921:4).Единотнай-
важнитеуспехинановотоезикознание–утвърждаванетонасъвременното
състояниенаживитеезицикатоосновенизследователскипредмет,следва
дапослужизаобновяванетона„наукатазапоетическияезик,коятодосега
семотаевопашкатаналингвистиката“(Якобсон1921:5).Описаниетона
чешкото стихосложение, което Якобсон започва след пристигането си в
Прага,сеопиранадиференциациятамеждуговоримияипоетическияезик.
Различието,формулираноотВ.Шкловскикато„езикнапрозатаиезикна
поезията“,севъвеждасняколкофункции.Отеднастрана,противопоставя-
нетоекритерийприразкриванетонапричинитезадоминациятанадина-
мичнотоударениевчешкотостихосложение.Отдругастрана,товъвежда
ключоватахарактеристиканавзаимодействиетомеждупоезияине-поезия
– насилиетонапоетическиянадговоримияезик.Затоваблагодарениена
тяснатаобвързаностмеждуисторическоторазвитиенапрозодиятаиакту-
алнотосъстояниенаавтоматизиранияежедневенезикР.Якобсонможеда
разтълкува процеса на „тонизацията“ на всяка силабическа система.По
аналогиясметодиката,използванаотВ.Матезиус–изследваненаявлени-
ятаневисторическатаимпоследователност,авплананаедновременното
имсъ-съществуване,несетърсиисториографскотосравнениемеждусрод-
ниезиковисистеми,асинхроннотоимсъпоставяне.Затоваотмиранетона
количественияидоминациятана„акцентния“принципвчешкотостихос-
ложениесеобяснявачрезпрозодиятаналатинския,унгарския,арабскияи
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персийския–„езиците,коитоподобноначешкияиматфиксираноударение
ивконтрастсчешкиясаразвиликоличественостихосложение“(Якобсон
1923:115).

УниверситетскатабиографиянаВ.Матезиусвключванеизбежнокурсо-
вепоисториянаанглийскаталитература. (Основаванетонасеминарапо
англицистикаеналожилопредМатезиуснеобходимосттадапреподаваи
английскалитературнаистория.)През1907г.бъдещиятспециалистпосин-
таксиснасъвременнияанглийскиезикпубликувадисертациятаси,посве-
тенанаИполитТенинеговататеориянаисторията.Изследователскатаиде-
ологияекрайнотонеудовлетворениеотстатутанахудожественотопроизве-
дениевконцепциятанафренскияфилософ,арезултатътотнеяепреосмис-
лянето на принципите на „абсолютната“, „логически целенасочената“ и
„геометрична“позитивистичнанаука.В.Матезиусанализиралитературно-
историческияпозитивизъмнаИ.Тенвтрудоветемувърхутворчествотона
У.Шекспир. Текстът се самоопределя като радикално преосмисляне на
научнатаметодикаотХІХв.ивтозисмисълконцепциятаналитературната
историяеудачноизбранизследователскипредмет.„Никаквиопитизапри-
чиннообяснениеналитературноторазвитиенямаданипомогнат,докатоне
открием надежден метод за научен анализ на литературната история“
(Матезиус1982:437).Литературнатаисторияикритика,степентанатяхна-
таадекватносткъмхудожествениятекстисоциалнатаимфункцияиприло-
жимоствълнуватМатезиусдокраянаживотаму.

Вторатаводещаидея,околокоятосеобединяватЯкобсониМатезиус,е
утвърждаванетонасинхроннотоизследваневезикознанието.Когаточеш-
киятлингвистпубликувапърватасистудиявърхусъвременнияанглийски
език,синхрониятавсеощеенаричана„статическиметод“.Матезиусстига
дотазиидеянезависимоотинтересанаФ.деСосюркъм„езикакатонорма
навсичкиостаналиманифестациинаречта“.Иформулираидеятазасъпо-
ставителноизследваненасъвременнияезиквсамотоначалонавека(Мате-
зиус1911),аисампризнавасравнителнокъснотодостиганенаидеитена
СосюрдоЧехословакия1.ЗаразликаотнегоР.ЯкобсонпристигавПрага
като въодушевенпривърженикнаидеитеотлекционниякурснаСосюр.
Точносттаиобективносттанасъвременнатанауканалагатнапървомясто
необходимосттаотсъсредоточаванетонавсичкиусилиявърхуизучаването
насъвременнияезик.ЗаЯкобсонезиковотонастоящееизследователското
поле, което позволява използването на т.нар. „времеви срез“, „[…] така
наречениястатическиметод,даващвъзможностзаотделянетонаживотоот
вкаменелостите, на продуктивните системи от „лингвистическия прах“
(терминнаСосюр)…“(Якобсон1921:3).ИМатезиус,иЯкобсонприемат
историческитеизворизасъстояниетонаезицитенесамокатонедостатъч-
ни,ноикатоподвеждащи–непълниятматериал,който„сотиванетоназад
въввреметостававсепо-фрагментарен“,„представякартинатанаезикав

1„Курсътпообщалингвистика[…]порадизатварянетонаграницитепрезвойнатастигна
донасвсъщностоколо1919г.“(Матезиус1982:438).
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многоопростенвид“(Матезиус1936/2004:16).Историческотоезикознание
носинеудовлетворениепорадиизкривяванетоинепълнотатаприизучава-
нетонаезиковатаисториография,на„мъртвитеезици“:„Документите,от
които черпим всичките наши данни за езика на миналото, никога не са
точни“(Якобсон1921:3).

Интересътнадваматалингвистикъмизследванетонапоетическияезик
(уЯкобсон)илитературнатаистория(уМатезиус)закономерногипоставя
преднеобходимосттаданаправятравносметканаактуалнотосъстояниена
историографското мислене. Широтата на техните научни интереси и
изследваниятаимобвързватпрякоактуалнитепроблеминалингвистиката
исъсзадачитенановатанауказалитературата.Внаучнатаимбиография
изборътмеждусинхронияидиахронияимасъщатазначимост,коятоимаи
отношениетоимкъмлитературнатаистория.Презпървитедведесетилетия
наХХв.„за“или„против“историческотомисленевхуманитаристикатае
дилема,предкоятоосъзнатоилинезаставапочтивсекиучен.Напрежение-
томежду синхрония и диахрония е знаково – породено е от осъзнатата
необходимостзасоциализациянанаучнотознание.Изборътизисквапози-
ция,коятозначимногоповечеотизборнаконкретеннаученподход,акон-
струиранетонанованаучнапарадигма в лингвистикатанадскачаизбора
междуактуалнотоинеработещотовметодологиятананауката.Впослед-
ниямесецотживотасиВ.Матезиуссподелянесамознаковияхарактерна
избора,атакасъщоиобщиясмисълнанаучнотоизследване.Тосъдържа
кактоотговорносттапредсамиясебеси,необходимосттаотпрофесионално
самоопределение,такаикултурно-историческатаотговорностпредпоколе-
ниятаследнас:„Стигнахдоубеждението,чевживотачестоеднододруго
стоятдветечения,тесапочтипълнипротивоположности,носамипосебе
сииматеднаквоправонасъществуванеинепрекъснатосеборятпомежду
си занадмощие.В езикознаниетопримерно това са диахроннияти син-
хронниятметод.Когатозапочнахработатасикатоезиковед,диахронният
методимашетакованадмощие,чеобезсмисляшевъзможносттазапо-ната-
тъшноразвитие. Затова сеобявих срещунегоипоследователноработих
синхрония,макарченикоганесъмотричалправотонасъществуванена
диахроннияметод.Товаиманещообщосромантизмаикласицизма.[…]
Акоживеех вАнглия около 1750 година, определенощях да застана на
страната на предромантиците, чиито теории са сривали класицизма“
(Хавранкова 2008: 361–362). За разлика от Р. Якобсон, който възприема
обособяванетонасинхронияидиахрониякатовечеформулиранилингвис-
тичнитерминиидяловевобщотоезикознаниенаФ.деСосюр,В.Матезиус
стигадот.нар.статическиметодподругпътиподчертанатаотнегоавто-
номност спрямоидеитенашвейцарскиялингвист енапълноприемлива.
Статикатаидинамикатасадваотосновнитеметодинасоциологията,опре-
деленисакатонейнидяловеощевразделениетонанауките,предложеноот
ОгюстКонтвнеговаталинеарнаформула-класификациянашесттеоснов-
нинауки(математика,астрономия,физика,химия,биология,социология).
Статикатаописваидефиниразаконите,определящиактуалното(съвремен-
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но)състояниенасоциума,докатоисторическотоизследванеоставаприори-
тетнадинамиката–тяследитрансформациитевъввремето,коитоочерта-
ваткартинатананастоящетовобществото.ЗаМатезиусосновниятизточ-
никнавръзкатамеждусинхроннияметодвлингвистикатаисоциологиче-
скатастатика(връзка,коятотойсампосочва)ефилософскатасистематиза-
циянанауките,предложенаотТ.Г.Масарикпрез1885г.(ипо-конкретно
частта,посветенанасоциологията)(Масарик1885/2001:91–109).Предида
сесрещнезапървипътсмладияЯкобсон,Матезиусвечемисливърхупри-
ложениетонастатикатавезикознанието.Чехътобособявастатикатаотсин-
хронията: на първомясто – поради принадлежността на понятието към
дихотомията „статика – динамика“, на второ място – поради взаимното
допълваненастатикатаидинамиката,инатрето–порадифункциятана
статикатакатосоциологически(привнесенспрямоезика)изследователски
метод.През1909г.В.Матезиусепоканенотавстрийскотоминистерствона
образованиетокатозаместващпреподавателвспециалносттаанглицистика
наКарловияуниверситет–тозимоментотнеговатабиографиягозаварвас
яснаконцепциявърхузадачитеналингвистиката.Изходнататочкаспоред
ученияеопределянетонафункциитенаотделнитеезиковиизразнисред-
ства,атяхнотосвоеобразиеследвадасетърсивсравнениетомеждуезици-
те„безогледнатяхнотородство“(Матезиус1982:437–438).Когатопристи-
гавПрага,РоманЯкобсоннай-напредпишесъпоставителнатастудиявърху
чешкия и руския стих (дописана през септември 1922 г.), като нейната
изследователска идеология следва същия принцип – наука, която не се
определяотисторическатаперспективаивзаимнотородство,аот„физио-
логиятанаречта“(Якобсон1923:6)

ВспоменитесиивписматасидоколегиМатезиуснадвапътисподеля
значимостта,коятозанегоимакнигатанаМасарикОсновинаконкретна-
талогика (Základovékonkretnélogiky)от1885г.(Матезиус1982,2009).До
днестовапризнаниеоставасамофакт,койтонееобяснен,нееизясненокак
систематизациятананаукитеуМасариквлияевърхумисленетовлингвис-
тикатаилитературнатаисториографияотначалотонаХХв.Товавлияние
насочвакъммотивитезаобединяванетонаисторическоинеисторическо
мисленеуМатезиусиполагавновконтекстрадикалнатаантиисторичност,
споделянаотЯкобсонпрез 1920 г.ПристигайкивПрага,Якобсон търси
безкомпромиснаирадикалнареализацияна конфронтациятамежду син-
хрониятаидиахрониятавлингвистикатаипоетиката.ЗаМатезиусдвата
подходанесеотричатвзаимно,невстъпватврадикалнаконфронтацияи
могатдасеположатвотношениенавзаимнаобусловеност.Задтезидва
подхода стоят противопоставянето между синхрония и диахрония (в
КурсапообщалингвистиканаФ.деСосюр)иобединяванетонастатиката
идинамикатаванализанасоциологиятауО.Конт,предложенотТ.Г.Маса-
риквОсновинаконкретнаталогика. 

Лингвистътифилософътразкриватобщиизточниципридефинирането
надветедихотомии.Масарикеднозначносочикоренитенасоциологиче-
скиямоделуО.Контвразделениетонамеханиката,съставенаотдвадяла
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–статикаидинамика.УСосюрвръзкатаспредметанамеханикатаеопо-
средствана–въввториялекционенкурсвсеощеозначавадиахроннияпод-
ходкъмезикакатокинематичен.Механиката,катопрактическоописание
напространственитеотношениявдаденасистема,еизходнапозицияиу
двамата учени. Сосюр определя същността на езика преди всичко като
пространственареализацияиоставаблизодопринципитенамеханиката.
Масариктърсиконсенсусвобщественитеотношениячрезлогическиякон-
сенсусмеждувреметоипространството.Факторътвреме–неговотоигно-
риране или утвърждаване, е основната разлика между синхронията и
статиката.

Езиковияторганизъмесистема,коятоможедасеизучаваотдверазлич-
нидисциплини–„вътрешната“лингвистикасезанимавасвсичко,коетов
някаква степен сепроменя в системата, а външната се отнасядо всичко
извън конкретния език. За прецизното изучаване на езиковите факти се
въвеждаоснанастоящето,коятосеоразличаваспрямоостанапоследова-
телността.По този начинСосюр разграничава отношенията в езиковата
системаототношениятавъввреметоилипромените,коитонемогатдасе
възприемат като едновременни явления. Оттук възникват названията на
дяловете,коитоизследватсъответносъстояниетонаезикаифазитенанего-
ватаеволюция(статическа,синхроннаvs.еволюционна,диахронналинг-
вистика).Лингвистътдопускавлияниеотстрананадиахроннатаперспек-
тивавърхуфактитевстатичнатасистема,нотонееопределящозахаракте-
раим.Тъйкатоникогапроменитевстатикатаненастъпватедновременно,
авотделнинейниелементи,изследванетонапроменитетрябвадаостане
приоритетнавъншнаталингвистика.Тазизакономерностопределяипоня-
тиятавдватадялананауката заезика–терминитевнеясаотразличен
порядък,тесасъ-съществуващииследващиединследдруг,поаналогияна
организациятанаезиковитеелементи.Товаразличиеводидоридообособя-
ванетонадвенаучнидисциплини,чиятосъщностсеопределяотфактори-
те,коитомогатилинемогатдавлияятвърхуезиковатасистема.Едноот
най-важнитеусловияпри съотнасянетона синхрониятаидиахронията е
поставянетоимвценностнайерархия:противоречиетомеждутяхенався-
къдеитеняматеднаквазначимост,тъйкатосинхронниятподходдоминира.
Исъвсеместественопричинатазатоваестатутътнаезикавсъзнаниетона
говорещия–всъзнаниетонаезиковитеносителинесъществувадругареал-
ностосвенотношениятавезиковатасистема.Следствиенавсичкоказано
дотукеневъзможносттадасередуцирапредставатазадиахроннияезиков
фактвърхусинхронния;неприложимосттанаединияподходвърхудругия
произтичаототсъствиетонадопирниточкипомеждуим:единиятизразява
отношениетомеждуактуалниелементи,адругиятпредставяпостепенната
замянана елементии епроцес, разположенвъв времето.Сдругидуми,
въвеждането на безкомпромисно противопоставяне позволява на Сосюр
проследяването на промените извън състоянието на езиковия факт, тъй
каторедуванетонаезиковитефактивдиахроненпланнепозволяватяхното
изучаване.Вниманиетовдиахрониятасенасочвакъмотношениятаизвън
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езиковатасистема,определящипоследователносттанаредуването.Сосюр
дефиниразадачитеналингвистиката,катоизключвавъздействиетонавре-
мето–отношенията,вкоитовлизаезиковиятфакт,игнорираттемпорални-
тепараметривсъзнаниетонаговорещия.

Сравнениетомеждуотношенията,вкоитовлизатсинхрониятаидиахро-
ниятавлингвистиката–отеднастрана,иотдруга–статикатаидинамиката
в социологията, показва различна трактовка нафактора промяна.Ако у
Сосюрпромянатаеприоритетвсинхроннотоизследване,споредМасарик
статикатаимазадачатадаопределисъщносттанасоциалнатаорганизация,
„катосеабстрахираотмногобройнитепромениимодификации“.Основана
динамикатаепонятиетопрогрес–всмисъланаобщатеориянаразвитието,
тълкуващаповедениетонаосновнисоциалнифакторивплананатяхното
развитие.Дватадяланасоциологиятанесеконфронтиратвиметонаобщия
имизследователскипредмет(дефинираненаобщитесоциалнизакони)–за
разликаотразделението,предложеноотСосюр,вкоетостатикатанаезико-
ватасистеманекореспондирасдинамикатананейноторазвитие.Масарик
свързвастатикатаидинамикатавсоциологията,представяйкигикатореа-
лизациянаидеятазанепрекъснатодвижениенаизследванетоотконкретно-
тонаблюдениекъмобобщението, катопроверканадедуктивно зададени
тезипопътянаиндукцията.„Некасипредставим,чечовечествотовечее
завършилосвояжитейскиходисоциологътбимогълдаимапредсебеси
цялатаисторическаемпирия:тойбипозналпериодичносттаизаконитена
развитиетоисъщевременнопреднегощесепрояви,именновзаконитеи
периодичността,същносттанаобщественияградеж,тъйкатоисторическа-
таматерияможедабъдезанегоедновременноемпириченматериалзаста-
тическитемугенерализации“(Масарик2001:92).Моралнотопосланиена
статиката еда служинаобщественияконсенсуспосредствоманализана
социалнатаорганизация.Историческоторазвитиеилиактуалнотосъстоя-
ниенаобществотоецелнаизследванетовсоциологията,когаторезултатът
отработатанаучениядопринасязаформиранетоилизапазванетонакон-
сенсуса.Акосоциологиятаползванапримерсравнителнияметод,взависи-
мостотспецифичнатанасоченостнастатикатаидинамиката,отновосоци-
алноторавновесиеосмисляработатанасоциолога–изследвасе„илисъ-
съществуванетонаявленията,илитяхнатапоследователност“.Вписването
насоциологиятавсистематизациянанаучнотознаниеуМасариксеопре-
деляотаприорнатахуманназадачанавсякаконкретнанаука.Изследовател-
скитетехникинасоциологията,обединениотстатикатаидинамикатакато
двадяла,неследвадасепоставятвпротиворечие–общатаимцеледа
допринасятзаформулиранетонановиилисъхраняванетонапредходните
конструктивниобществениконвенции.

Историчниятподходкъмсоциалнитефакти сеопределякатоосновна
задачанадинамиката.Потазипричинавобщатасистематизациянанауки-
теМасарикнеотделямястонаисториографиятакатообособенанаука.Без
даподценяванейнияпознавателенпотенциал,философътформулираисто-
ричното мислене като инструмент, приложим върху различен материал:
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„историятаеисториянанещо,развитиетонеенещопразно“,„[…]истори-
кътследвадапознавасъщносттанаеднаилидруганаука,чиятоистория
изследва,същносттанаизкуството,същносттанаполитическитеинститу-
цииит.н.“(Масарик2001:99).Историографскотоизследванеимастатутна
съставначаст,изцялоиличастичнотосеотъждествяваснаученметод,под-
чиненнаобщаталогикаиморалнотопосланиенаконкретнатанаука.

И така, първата основна разлика между социологията наМасарик и
езикознаниетонаСосюрсепроявявавсъдържанието,вложеновтермина
промяна.СпоредСосюрпроменитенесачастотсистемата,тъйкатотене
влияятнанейнатасъщност,аспоредМасарикисторическатастойностна
всякапромянаезначимазахарактераиактуалнотосъстояниевсоциалната
система.Вторатаразликамеждусоциологиятаилингвистикатаефункцията
на времето като фактор, определящ същността на изследвания предмет.
Езикът у Сосюр е атемпорална система и само тогава той може да се
изследва,синхроннотоописаниееединствениятпътнаизследването,тъй
като моментът на речевия акт е единствената реалност в съзнанието на
говорещия.Социологията се стремикъмидеалните законикатоосновен
мотив на познанието. Примерът, припомнен от Масарик, е законът за
развитието на човешкия дух според Конт, разделено на три етапа – от
фетишизъмпрезполитеизъмкъммонотеизъм.Идеалнитезакони(въпреки
тяхнататруднопостижимауниверсалност)исъздаванетонаправила–без
именанаобщностииличности–саисторическидетерминирани.Ощев
зората на социологията законите се определят като „идеална предметна
история“.Тяхнатафункционалностсенуждаеотвремеваос,коятонесамо
демонстрирадействиетоим,ноидоказвавалидносттаим.Сосюрсеотказва
именноот тазиос („оснапоследователността“) виметонаконкретното
знание върху езика, разположено върху „оста на настоящето“.
Практическатареализациянаезикавречтанесеопределявъзоснована
протичаневъввремето.
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ЕВРОПА–ИГРИТЕНАИДЕНТИФИКАЦИЯТАИ
РАЗЛИЧИЕТОВХУДОЖЕСТВЕНАТАКОМИКА

НАСЛАВЯНСКИТЕЛИТЕРАТУРИ

БогданДичев
Карловуниверситет,Прага

Концептуальнаяпостановкавыражаетидею,чтовкнигахВазова,Констан-
тинова,Гашека,ИльфаиПетроваприемыхудожественнойорганизациейкомиче-
ского переставляют Европу в новом контексте, а соответственно и в новой
форме,вдосихпорнезнакомыхпреображениях.Техникакомическихподходовк
оформлениюновогообразастарогоконтинентаразнообразная,но всетакиее
можнопроследитвпятиосновныхсемантическихнаправлениях.Они–метафо-
рическаямодельЕвропы,парольноевыражениепониманияевропейскогокультур-
ногоконтекста,ключевойкодлитературнойкомичности,основнойприемигрово-
гопреображенияЕвропыинаконец–организациявремяпространственныхотно-
шенийвлитературномтексте.

Хронотоппятипроизведенийпроцессуальнопредставляетвинтертекстуаль-
ной объязаностирассматриваных книг линиюразвитиятравестииЕвропы, ее
появлениевновомодеянии.Наблюденияанализагенеральнососредоточенывдвух
аспектах:какЕвропаотражаетсявхудожественноммирелитературнойкомич-
ностии как самакомичность видит герои этихпроизведенийиих внутренний
космоснафонеканоническогомировоззренияоидейнойсущностиЕвропы.

Thepresenttext’sconceptualframeworkexpressestheideathattheworksofVazov,
Konstantinov,IlfandPetrov,andHasekpresentEuropeinanewcontext,innewform,
andintransformationsthatwerepreviouslyunknown.Thisisachievedbymeansofartis-
ticorganisationofthecomical.Thetechniquesofcomicapproachestotheformationof
anewimageoftheOldContinentarediversebutcouldbetracedinfivebasicsemantic
dimensions.Theseare:themetaphoricmodelofEurope;thekeyexpressiontheunder-
standing ofEurope’s cultural context; the key code of literary comics – the primary
meansofEurope’sgame transformation;and theorganisationof time-placerelations
withintheliterarytext.

The lineofdevelopmentof travesty inEurope, itsappearance innewgarment, is
present by the chronotopeprocessually in the intertextual bondagesamong thee five
selectedworks.Theanalyticalobservationsaregenerallyfocusedontwoaspects:the
wayEuropeisreflectedintheartisticworldofliterarycomics;andthewaycomicsitself
interpretsthecharactersofthisworksandtheirinsideworldsagainstthebackgroundof
thecanonicalworldviewofEurope’sessentialideas.

НапоследъкмногосеиздумазаЕвропа…Даопитамедакажемнещопо-
непознатодосега.

Мисленетозаевропейскияконтекстиславянскителитературипървона-
чалнопровокираопределенитематичниконструкти,коитосенасочваткъм
представитезатова,каклитературатанаславянскитенародиевъзприемана
вцелостносттанакултуратанаконтинента,каквисавръзкитеѝстрадици-
итенаевропейскиялитературенразвой–коеесъщото,коееразличното.
Разбирасе,аспектитеиперспективитенаподобносъпоставителноизслед-
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ване,каквитонашетозаглавиепредопределя,санеизмеримобогати.Тъкмо
зарадитовасмесклоннидасеподдадемнаинтерпретационнотоизкушение
дапредложимдостаспецифичен,новсепакощеединракурс,представящ
взаимнотовъздействиенаспоменатитедвакомплекса–Европаиславян-
скителитератури–итяхнотовзаимноотражение.

КакЕвропасеотразявавхудожественатакомикананяколкоизмежду
най-популярните литературни творбина чешката, българската и руската
белетристика?

Каклитературнатакомикапоглеждакъмсветанатехнитегероиикаксе
проявявасамиятвътрешенкосмоснатезипроизведениянафонанамисле-
нетозаЕвропа?

Именнопредвиднатова,чекомичнотоепредивсичкоигрововъзпри-
еманенасвета,същносттаналитературнатакомикаеорганическисвързана
сигровотосътворяваненанеобикновениситуации,етюдиидоринаекзис-
тенциалнимодели. Тя с готовност и дори с наслаждение трансформира
това, което в реалните измерения на света е изконно непроменимо. Зад
същататазиигранесекриеединственопоказнацирковаклоунада(много
честошутовщинатаелюбимпохватналитературнатакомика,ноникогане
енищоповечеотсамоцеленпохват)–презнеянесамосепроявяватсъщест-
венитеинтенционалниелементинахудожественататворба,носеиотварят
новипространстванакултурнитемодификациинавечепознатижитейски
реалности.Битиетонесамосеосмива,носеиобновявавновопроявени
форминаигровотосъществуване.Изтръгванетонаезикаоткоренищатана
катадневния автоматизъм и неговото възкресение в непознати и досега
неоткривани словесниформули е еднаот водещитеидеиощена руския
формализъм.Литературнатакомикаправисъщото,самоченейнитесред-
ствасапо-различни,адори–смеемдатвърдим–ипо-разнородни.

ИгратасЕвропаотваряразличнивъзможностинадиалогамеждусла-
вянскотомисленеикултурнатаисториянаСтарияконтинент.Типологията
натозидиалогсепроявява,отеднастрана,видентификациятасЕвропа,а
отдруга–вразграничаванетоотнея.

Европейскиятконтекстсъществувакатополенамногокултурнитравес-
тии,нопонякогатравестиранбиваисамияттой.Вигровотосближаване
съсираздалечаванеотнеговитепознатилицачесто сеформиранов, до
тозимоментнепознат„европеизъм“–следствиенатворческивдъхновени
художествениинтерпретациииподтикзадругиигринакомичното.Европа
съществувакатобезспоренавторитет,нонейнитеигровидислокациивраз-
личнидейственидиапазониявгражданепрекъснатовъввътрешнисеман-
тични системи и наративни построения, където мисленето за нея не е
еднозначноичестопроменя„божествената“ѝприрода.

Вобластитенахудожественатакомикаиигровотомислене зачовека,
светаикултурнитесветовепонятиятаобикновеносавзаимнопредопреде-
лящисе.Втозиреднамислиестественосестигадопредположението,че
вгражданетона славянскителитератури в европейския контекст (както е
модернодасеговориипишенапоследък)ечестосвързваноисвграждане-
тонаЕвропавславянскотокултурнопространство,вемоционалнияипси-
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хологическиямустереотип.Затоваихумористичнаталитературана сла-
вянскитенародиотразяваЕвропавновиконтуриисновимаски–смешни,
убоги, застрашителни,буфонадни–всичкитенепознатиинеподозирани.
Успоредностовалитературнататворбапритеглякъмсебеситозимегамит
и го съпоставя със себе си.Като следствие сепроявяванерядкоидоста
позабравениятнапоследъквпарнасисткиянарцисизъмнасъвремиетомен-
таленмеханизъмнасебепознанието–автоиронията.

Взатворенатасистеманапеттетворби,закоитощестанедума,същест-
вувасвоеобразнапроменливоствобразанаЕвропаиопределенапосокана
неговия йерархически развой по отношение на време-пространствената
организациянахудожествениясвят.Тазиметаморфозаеобусловенаотспе-
цификатананеговиявътрешенметафориченмодел,вкойтоЕвропавстъпва
иизграждаснегоопределенавзаимосвързаност:напървомясто–сцен-
тралниялитературенгеройнаконкретнататворба,ипостепенно–сцялата
персонажнасистемаинейниякултуренвсемир;навторомясто–свсеоб-
щатасоциално-историческапанораманапроизведението.Отражениетона
Европавлитературнатакомиканаизбранитеотнасзаглавияипресътворя-
ванетонанейните„новоевропейски“,пълнисъссмяхсветовеетясносвър-
заноснейнатаигровамодификациявтазитриада.

Идеречнезадвижениетонавсеобщияхронотопнатворбата,азахроно-
топ,сътворяванвъввзаимоотношениятанадвевеличини:литературното
произведениеиобразанаЕвропа.ИгратасЕвропа,кактоиразвитиетои
разгръщанетонатезитемпоралниипространственипараметрищебъдат
онагледенипрезокомеранаследнитецелевоподбрани,асъответноподчер-
тано условни и дискусионно предизвикателни художествени критерии,
коитопредлагаметукзаориентиринааналитичнататраекториявпоследва-
щите споделени размисли: метафоричния модел на Европа в творбата;
кодоваформулазарецепциятанаевропейскиясоциокултуренконтекств
творбата;повествователнастратегиявпоражданетонакомичното;ключов
похватвпреобразяванетонаЕвропа.

КАРТОГРАФИРАНе НА СТъПКИТе НА РУСОФИЛИЯТА И
ПАТРИОТИЗМА
ВповесттаЧичовцинаИванВазовпредставителниятмоделнаЕвропае

моделътнапреодоленияавторитет.Русофилиятанееобособенасамостоя-
телнокатоизконновеличие,напротив–отразявасевпанславизманакъс-
ната възрожденска епоха като пъстро чергило, съшито от многоцветни
кръпки, проснато пред безкрайнашир – владенията на големия северен
богатир,могъщатаРусия.Инервациятанакомичнатаигра,осъщественав
художественплан,твърдеблизъкдодраматургичния,еезиковоосъществе-
напосредствомсерияотхиперболи,нопървородниятимпулснаразгоре-
щенотооблажаваненаРусияечистофизическотосъпоставяненагеограф-
ско-териториалнипараметри–ЕвропаversusРусия.Огромниятславянски
братисгушенитенаръбанакартатаевропейскидържавици,безличномар-
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киранисъсстилистикатанапренебрежението1,задаватритъманахипербо-
личнатаверига.

Мичочестоподбирашеняколкосвоиприятелииотиваханаучилището.
ТамтойгизавеждашеприкартатанаЕвропаикажешепросто:
–Минко,товажълтотоеФранца,атоваморавото–Инглитера,а

товазеленото–Аустрия.
–АРусиякъдее?–питашебайМинко.
– Атова е Данемарка – продължаваше байМичо, като си правеше

нарочнооглушки.
–АРусията?–попитадруг.
…Аучителятощеотврататавпиешеорловпогледвкартата,замах-

нешеинаправешеголямкръгсръкапонея.
–Страшнаработа!–издумвахавсички(79–80)2.

Познатата Вазова схема на раждане на величественото в аспекта на
нищожното(„средногорскитевисочини…сюблимнисчерешовитетопо-
ве“)въввизиранияепизодеобектнаавтопародия.Пореднататрансформа-
циянавехтатаобикновеностнаматериалнобитовотовидеологическияи
героичнияпоривнадуховнотоокрилениееследниятхудожествено-сцено-
графиченпреход:териториаленмащаб–гигантичнипредставинаразюзда-
наобразотворност–разгорещеноролеворазиграваненабъднатасветовна
историявцитатиотХомяковиМартинЗадека.Обемътнаразмислитеза
Европаинейнататематизациясатвърдескромни,носиструвадабъдат
отбелязани предимно заради упоменатата вече време-пространствена
йерархизациянаобразаѝ.

Кодоватаформула завъзприеманена „европейскияконтекст“ е: „Тяи
Русия“.Игратанаоразличаванетоначичовцитеесвързанасъссимволана
Европа,тяенеобходимоусловиенановоизлюпенатаидентификация,която
сеосъществявавпосокаРусия.Интересное,чевкултурно-психологиче-
скотоизображениенаВазовитегероилипсвавръзкатанаиндивидасЕвро-
па–всъдецаривсеобщото,буреносното,стихийнотославянофилство,от
коетодаже„въздухъттрепери“.Индивидуалносттаизобщоизбледнявав
напрегнатото противостоене на кръвожадния властелин – Отоманската

1Бегломожемдамаркирамедраматургичнатанаситеностнанаративаинейнитеконкретни
езиковиносители–жесто-мимичнатафункциянапоказателнитеместоимения,динамизира-
наотиндикиращатаролянаопределителниячлен,коиторефериратобектасамокатоцвето-
вададеност(„товажълтото“,„товаморавото“,„товазеленото“).Накраяследвадасеприба-
виинеутралносттана средния граматическирод, самапо себе сифункционална в този
контекст–свързанасвнушениетозабезличност.Имплициранаесмислопораждащанасока
наизображението–вплананарецепциятахудожествениятобектпридобиваоттенъкнабез-
форменост,безсъдържателност,незначителност:недържава,амишаренопетно. 
2 Тук предлаганите цитати са библиографски ориентирани към следните издания: Иван
Вазов.Чичовци.ВеликоТърново,„Слово“,2000;АлекоКонстантинов.БайГаньо;ДоЧика-
гоиназад.София, „Отечество“, 1982;ИльяИльф,ЕвгенийПетров.Двенадцать стульев;
Золотойтеленок.Москва,ЭКСМО-PRESS,1999;JaroslavHašek.OsudydobréhovojákaŠvej-
ka za světové války. Praha,KLHU, 1960. Занапред в края на цитираните откъсище бъде
посочванасамостраницатаоттукпредставенитеиздания.
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империя,срещуобожествяваниямесиянаизбавлението–Русия1.Повест-
вователнатастратегиявпоражданетонакомичнотопреображениенаЕвро-
паеразмиванетонаграницитемеждуреалнотоивъображаемото,анегово-
топроявлениеимаизключително ситуационенхарактер–нарисуванена
светаипоставяненатериториалнипротивостояниянакартата,коетонео-
чакваносепроменявтеатраленекстазнаспонтаннарецитациянапламен-
наодазаРусия.Европаевъзприеманакатопарцаленакуклавмечилапи.
СпособносттанаВазовитегероидасевживеятвисториятаидаяпресътво-
ряватпологикатанасвоитеигровинастроениясеразминаванесамосъс
сериозността,ноисреалносттанаепохата–Отоманскатаимперияесви-
реп и жилав противник, в близко минало Русия е изгубила Кримската
война,колкотоинабайМичоБейзадетоданемусевярва.Небибилопре-
силенодакажем,чечичовцитеградятисториятатака,кактоявярват.Ав
границитенапредставянотовремевъзрожденскиятбългаринневярванито
вЕвропа, нито наЕвропа.Ключов похват при нейното преобразяване е
деканонизацията.Тяеощепо-силнодоловимаприпреценкатанафакта,че
следпогроманаАприлскотовъстание(втворбатамогатдабъдатнамерени
определени ориентири за това, чеВазовфиксира художественото време
именновтозитемпораленотрязък)настроениятаунаспоотношениена
политикатанаевропейскитесилинемогатдабъдатопределеникатополо-
жителни:„Цялрускинародможедавъстане,кактона1812противвели-
кияНаполеонаБонапартаицялаЕвропа!–кажеодушевеноучителКли-
мент“(80).СамиятВазовепламененрусофил,новтозислучайедвали
ставадумазапроектираненатворческиямумирогледвсветанапроизведе-
нието.По-скоротукможедабъденаблюдаванофикционалнотоизображе-
ние на всеобщите народни настроения и надежди в сценографията на
комичнотопресътворяване.

Моделътнаиграещиячовекнасценатанажитейскототеатро,потапяне-
товкървавияпотокнаисторическитесъбитияиприеманетонаролятана
борбенияпатриотизъмсаразработваникатосюжетоорганизиращивъзлии
вдругиВазовипроизведения(напримервповесттаНемили-недрагиосви-
репелиятСтефанМакедонски,добезумиевживянвролятасинаотмъсти-
тел,всценатанабоябастисвабаядекорисигратаси).Театралнотопред-
ставлениесесливасдействителносттаиобратното–реалносттаевъзпри-
емана просто като театрална поза. Психологическият взрив на вековно
потисканиянародразплитарискованаиграсъссамотосъществуванеитова
еигра,вкоятосеразмиваграницатамеждуистинскотоивъображаемото.В
рамкитенаповесттаЧичовциобачетазииграеотеднастрана–кактоотбе-
лязахме–литературнаавтопародия,отдруга–комичнопресъздаванена
нравитебългарскивтурсковреме.Естественоевъвфокусанаосмиването
дапопаднеиЕвропа.ОгромносттанаРусиявсравнениестериториитена
останалитеевропейскисилисиимасвояемоционаленеквивалент–довеж-
дадоеуфоричниярецитаторскиизбликнамалкитеимиличичовци.

1Яркитеобразинаперсонажите,такадетайлнопредставенивповестта,уви,несаносители
наиндивидуалност,асамонахарактерологичнапъстрота.
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Вазовсъзнателнопредставянеантигерои,апо-скороне-герои.Всепак
могъществотонатехнитеемоционалниураганивтеатралнотопресъздаване
наполитическияхоризонтилюстрираобразанагероичниядух,нонафона
на…еднагеографскакарта.Нанейнотозеблосераждакартографиятана
технияпатриотизъмирусофилия.Необятносттанасевернияславянскибрат
вразположениетомувчистогеографскимащабспрямоЕвропапсихологи-
ческисепренасявдуханамалкитестаровремскиеснафи,коитосамизапоч-
ватдаусещатсвоятаколосалностсрещуОтоманскатаимперияивеликите
европейскисили,поддръжницинасултанскиятрон.ТакаЕвропасеотразя-
вакатодеканонизиранавторитетнакартатанатеатрално-психологическия
пехливанскижест.Същностнитеелементинанейниябезспоренибезкрай-
нодълбоксемантиченкомплекс,коитовстъпватвзонатанаигровотоосми-
ване,саразмерътиполитиката,вникакъвслучайвтазизонанесавъвлече-
никултурно-историческитесъставкинаЕвропакатосимволенархетип.

НафонанамисленетозаЕвропалитературнатакомикапредставясвоите
героиивътрешниясвятнахудожественотопроизведениевигровосъперни-
чествосисторията–такаваеисаматасюжетнасъщностнаЧичовци.Нов
краянакраищатаосмиванетонаЕвропанеетакаизразително,кактокомич-
ноторазплитаненавеселитеситуацииоколодобрия,несмел,носебелюбив
възрожденскичичовец–околочичовеца,койтосливасвоякротъкдомашен
святститаничниясблъсъкнавремената,анакраямоделиранаполетона
катадневиетосиневъзвратимияходнаепохалнитесъбитияиобратното–
игровоиимитативнопревръщасвоетокатадневиевподобиенапатриоти-
ченгероизъмвголемия,епическиятокнаисторията.

Ааковразвоянасюжетнаталиниямалкотопровинциалноградчестава
пародийнасценанаимитираните,новсепакживоосезавани„историче-
ски“приключения(пропаганда,конспирация,емигрантскоскиталчество),
то–отновореципрочнопозаконитеналитературнатакомика–образътна
Европасеизбистрявбезобидноинеуродливокомичнопреобразяванесъщо
такаблагодарениенасвоетоотражениена„картата“начичовскотоежедне-
вие.НоваспектанавзаимнотоимотражениесветътнаВазовитегероие
вътрешноцентричен,затворенкатораковина,положенвреме-пространстве-
ноизвънсветанаЕвропа.

ТРИСъДБИ,НОСАМОДВеЛИТеРАТУРНИ
ВкнигатаБайГаньонаАлекоКонстантинов,коятонай-напредизлиза

периодичнонастраницитенасписание„Мисъл“от1894година,гласътна
повествователяенаместавтонстрадициятанавъзрожденскиянаратив
(вечезатихващкатолитературнопроявление,ноживкатокултуренспомен)
–силен,мъдър,поучителен.Алековотопроизведение,трудноопределимо
катогенеалогия,стоинамеждатанамногожанровизонииспореднеофи-
циалносъгласиезанегосеговориименнокатоза„книга“.Публицистиче-
скиятподходвхудожественотоизображение,интонациятанаезикаотвсе-
кидневието,сценичнитежестовеидраматургичнитеповествователнипох-
вативразвитиетонасюжетасахарактернибелезинатворбата.Освенвсич-
кодругоБайГаньоеможебипървиятпо-дълбоканализнасоциалнияи
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културниястереотипнабългарскотомислене.Снамерениедаочертаепо-
остроразграничениетомеждустаротобитиенанародасиицивилизацията
наСтарияконтинентписателятсъбиравоптическияцентърнахудожестве-
нотодействие–всвоягерой–най-изразителнитечертинагрубостта,аро-
гантността, алчността, егоцентризмаимегаломанията2.ПодходътнаБай
ГаньокъмЕвропаопределянейниямоделиликатокупешкасергия,или
като празнична позьорска декорация на парвенющината; според това и
творбатаимаедносвоеобразно,макаротновонеофициалноразделениена
двечасти–БайГаньопосветаиБайГаньоудома(официалноистрого
научно от гледна точка на литературната история за произведението на
Алеко,коетоизлизавчетириотделникнижкина„Мисъл“,тазиограждан-
ственадвудялбаенеприемлива).

Докатоесредевропейскатакултура,вцентъранаобществаотразлични
европейскиземи,ГаньоБалканскинастойчиводържинасвоеторазличие:
„Амапростаработатезинемци,едингвоздейнеимстигаумадазабият,
паказват,чениесмебилипрости“(19);„Единмипоизвиканещосепнато
–хеке-меке–аз,знаеш,несипоплювам,пооблещихмусенасреща,показах
мукилимчето,нейсе,разбранчовекизлезе.Позасмяседаже.Койдазнае,
чещесевръщамепакназад.Унгарскаработа!“(11);„Абехей,българино,
защодасидавамепаричкитенамосковците?“(71–72).Склоненедатърси
сродностмеждусебесиинаднационалниетническикомплексисамотога-
ва,когатоможедаударикьоравото:„– Обядвалилисте,господинБалкан-
ски?–Защопиташ?Данемепоканишянаобед,я?…Азприемам.Славяне
несмели?“(124);„Голямаработа–казвашебайГаньо,–каквоимструва
данизаплатятфайтоните?Най-после–славянисме!Тукдасипокажат
славянщината,хаде!Амикак!Всичкобезпари!Спариибабазнай!Само
едноголо–наздар…“(36);„Хайдебе,оставиги!Самознаятдаскубят!
Налигизнаяазтях!Славяни!…Бошлаф!…“(40).

ЛозунговазанеговотовъзприятиенаЕвропаекодоватаформула„Ниеи
Те“.ВПрага,вботаническияотделнасветовнотоизложение,капризноис
бабаитско самодоволство упреква организаторите, че във витрините си
няматздравец.ПротивопоставянетоЕвропа–Българияспоредсгодноново-
откритатакатегория„изобилиеназдравец“есъпроводеноотвербалнатаи
жестикулативнатареализациявсангвинисткотоизражениенаединнетвър-
деприличенмеждуметиенидиом:„Абеазздравецневиждамтука–обаж-
дасебайГаньоснедоволенглас,–простаимработата,аконяматздра-
вец!И-и,унас!Побалкана!Ех,мамамустара!“(38).Различиетоспрямо
Европадостигатакавастепен,чецикличносеобръщаисепроменявсвоя-
тапротивоположност.ГаньосемъчипонякогадапобългариЕвропа,тада
немутеснее,стягаиубивавчепика(по-точно–вботуша):„ВашиятСме-
таналипóчини,илитуй,детогопомириса,а?“(61);„…изтърсваполови-
начушкасъссемкитевчиниятасииостатъкалюбезнопредлаганасто-
паните:–На,заповядайте,разтрийтеси,хе,хе,хе,побългарски!“(46).

2Съществуваобачеипротивоположноитвърдеавторитетностановище,чедяволътнеечак
толковачереничеГаньосъвсемнеетакъвпримитив;вижН.Георгиев.Иметонарозатаи
натютюна,София,1992.
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Какцялататазиизменчивоствсепаксеоформяотгледнаточканалите-
ратурнатакомика?Неставадумасамозаотделниситуации,заситуационна
комика и за изфабрикувани палячовски ефекти.Моделът на сергийката
оформяобразанаЕвропакатоскъпастока,примамливапечалбица–жертва
напримитивниядалавераджийскипаразитизъм.Европанямадух,имасамо
тяло,коетоГаньоБалканскистръвнопохищаваснастървениетонамитич-
ниябик.ИдокатоАлекобленувазадуховносродяванесЕвропа,зацело-
купнотосближаваненанародасиикултурниядухнаевропейскитедържа-
виисестремиданамерипътякъмизгубениявисторическияройбедии
несретипобратимевропееца,неговиятгеройнастойчивопроявявасвоето
различиеигоманифестиракатомющерия,спрялпредпъстърдюкян.Гос-
подинБалканскиоценяваипресмятасамоспоредсетиватанасвоетотяло
външното,материалното, вещественото на чуждото тяло.Нямамясто за
духовнообщение,кактобезкомпромисногласихристоматийнопознатото
умозаключениенагероя,коетоприпомняметуксамозадаконтурирамепо-
изразителноидеятазанастойчивотооразличаванеотЕвропа:„–Каквощеѝ
гледамнаВиената,градкатоград:хора,къщи,салтанати.Идетооти-
деш, все гутморгин, все париискат. Защоще сидавамепаричкитена
немците– иунасимакойдагияде…“(13).ДефактогосподинБалкански
пренасяпотребноститенателесносттасивмеханизманаколажнототра-
вестираненаЕвропа:дахапне:„Неимзнаяреданатияамериканци:ядене
бол, бадева, па ядох, ядох,щях да се пукна от ядене; па през нощта…
Остави се“ (26), да пийне:„Ех, да има сега някой да ме почерпи едно
винце“(12),дапреспи:„Паакообичате,съгласенсъмиувасдаостана,
додетосъмвПрага.А?“(43),даприпечели:„Влезешвнякоясапунджий-
ница,додезинешдакажеш,чесибългарин,казал-неказал„бонжур“,току
тепопита„Есанс-дероз“?–ихемпита,хемсеподсмива.Пакойгледа
подсмиването,токуалъш-веришдаима“(67),данаситисеирджийскатаси
похотливост:„Явиж,оназитам,съссинияфустан,а?Кактисевижда?
Абеямикажи,какгипознаватевийкояетакваз,коянее?Азмногопъти
съмсебъркал,а?“(18).Европаепрефасониранаспореднеговитепредста-
виивъзприятия–европейскиятмукостюмнапримернеесамопреоблича-
ненабългарина,ноинаЕвропа.Героятпреминавапрезконтинентакато
презпанаирнасуетата,катопрезчерноборсаджийскосвърталище.Несамо
продаварозовото симасло,нои гледа „дане гооскубят“, а акоможе–
дебнесамдаударикьоравото,даизнуди,даизмамитазитъргашескиосмис-
ленаЕвропа,данабутакелепира:„ЗабайГаньобешеважноощедазнаев
койчасщеобядва,понежесеканешедаиденаразходка,таданепропусне
обеда,исетне„давайпаризаядене,додетоимабезпари,кьораво“(55);
„Набуташликелепир,дръжгосдветеръце,ами!“ (72). 

Абсурдноторазбиранеиповедениеесредоточиенакомическотонапре-
жение,коетограничипонякогасъсстресовиякултуреншок.Обектнасмеха
всъщностнеесамиятпреиначенобразнаЕвропа–точнообратното.Когато
отновоевродинатаси,БайГаньоразпаленопрокламирасвояпрестойв
чужбинаипътешествиятасивстранствотъкмокато„културнапечалба“,
катоцененжитейскиопит.КодоватаформуланавъзприеманетонаЕвропа
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сеусещапо-различно–избуялавърхуядкатанасамовлюбенотовисокоме-
рие,тяпридобивазвученетонаиндивидуалнаблагородническадекорация:
„АзотЕвропа(-та)“.Същатаевечедухнапознаниетоирационаумението,
зонанасвоеобразноинициационнопреодоление,орнаментнагорделивост-
таинепрестаннапренебрежителносткъмдругия:„Тименелищемеучиш!
–пламнабайГаньо.–Тизнаешликойсъмаз?Тизнаешли,чеазцялаЕвро-
пасъмизходил?Несъмкатотебедърво.Тизнаешли,четуйИречек-Мире-
чекейтъй–зяпналисамеслушали,катоимзаприказвам.Менангличани,
менамериканциихтибарсамиправиливДрезден…четилинаумщеме
учиш?…!“(88–89).Всякасвояакробатичноизигранасловеснабезсмислица
господинБалкански оправдава и аргументира сЕвропа, всяко свое пре-
стъпление – също:„Иний сме билималко-много в Европа и знаемтия
пущини,изборите.АзвБелгиясъмбил…“(107).Вмисленетонагероятя
ставапластичнопроменящосепонятие.Европейскиятконтекстзанегое
всъщностсамосцениченподиум,накойтомогатдасесменятнесамороли,
ноидабъдепреобличанмитътзаЕвропавшаренитедрешкинапрашния
му„агарянски“реквизит.Сиреч–„човекътвряликипялизЕвропа,Европа
мустаналакатотаквоз…катонищо“(81).Смехътсереализиранаприн-
ципана„разбуленатаИзида“–разнородните,нонеизменноплоскоизмерни
игринаГаньоелеснодабъдатпредвидени.Идоритвърдерядкосмехъте
свързансефектананеочакванияобрат,напротив–обикновеноебазиранна
преднамерената повествователна стратегия „позната схема – нова
вариация“.

ОсновенпохватвигровотопреобразяваненаЕвропаедеформацията.
Хронотопът,изграденвдвижениетонагероякъмнея,еситуиранвзастъп-
ването на две пространствени и темпорални зони – родината и Европа,
миналоинастояще.Тойенехомогеннасмесицаотнепрестаннидвижения
подветесиоси,амалгаманатопосиивремевипреходи.Нопоотношение
наВазоватаповест,вкоятогероитеса„извън“Европа,БайГаньоеподло-
женнараздвоение,тойе„между“своясвятиЕвропа–купешкиоценявана,
самодоволнолегитимирана.

Идокатотясъществувавтворбатасметкаджийскипреценена,разкъса-
на,фалшифициранаимаскирана,обърнатаналъскавадекорацияигиздава
гирлянда,литературнатакомикатръгвавобратнапосока–хвърлясевърху
героя.ОбругаванетонаЕвропаелитературенмеханизъмнаосмиванена
бруталносттаибезкултурието,заявенивесеистичнитеремаркинаповест-
вователя:„Чункимбащамивсеопериеслушал–кажебайГаньоиобаян
оттозипринципнаокаменелостиултраретроградство,несе стряска
твърдемногоот„новатамода“,т.е.отцивилизацията“(57).Вкомична-
тадеканонизациянаЕвропасеотразяванаслагванетонанаративнитетех-
ники–наигровитепохватиприоформянетонакомичниясвят–срациона-
листично-аналитичнитепрозрения,спублицистичнитеразмисли.Теоткри-
ват убогостта на тази комичност, живото присъствие на тези социални
форминаповедениеипсихологическитепроявлениянанововремскатаего-
центричнамисълиагресивнинастроения.Иуспореднонатова,чегероят
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всеповечеиповечесе„ореалностява“,каторазрушаваграницитенафик-
ционалниясисвят,дръзконадничавходанаживотосъвремиеисвидетел-
ствапредчитателясвоетоистинскоприсъствиедажеиепистоларно3,гласът
напроизведениетонатежаваотнепреодолимпесимизъмипо гоголевски
сменясвоятавиталнаинтонациявтрагикомична:„Европейцисмений,ама
всенесмедотам!…“(118);„…молятисебе,байГаньо,взирайсепо-дъл-
бочковевропейскияживот,даномувидишлицето,стигатисеенатрап-
валотуйпустоопаки!…“ (77).

„Книгата“БайГаньонеедовършена–съдбатаѝ етвърдеподобнана
ШвейковитеOsudy.Стазиразлика,чепонедоколкотониеизвестно,унас
нееправенопитзапродължаванетоизавършванетонаБайГаньо,докато
КарелВанек–отновопонашетоскромномнение–достауспешнодописва
Швейк.Замнозинаможебиидеятазадописваненанедовършенопроизве-
дение е и кощунствена, и глупава. „Полека, лампата4!“Подобни идеи и
опити същопринадлежатналитературата, анямапо-лесноизявление за
пишманлитератораоттова,чеВанек,колкотоидасенапъва,неможеда
бъдеХашек.Прицялатаимпривиднанесериозностнебивадабъдатподце-
няванивъпроситеоттипа–докаквастепенбихамоглидабъдатдвететвор-
бидовършени.НоинтересенеипоставениятотНиколаГеоргиеввъпрос5,
далиидейниятзамисълиразвойнатапосоканаШвейк(аиоттаминаБай
Ганьо–аналогиятанаша)несаположениитрасираниименновестествена-
таневъзможностнатяхнотозавършване.Трябвавсепакдасеотбележи,че
наАлеконемусеудавададовършиБайГаньо,кактоинаХашек–Швей-
ковите„съдбини“,попричиничистосъдбовни:на11май1897г.,навръща-
несфайтонотПещеразаСофия,еубитотзасадакрайселоРадилово–
погрешка,кактопо-късноразкривасъдебнотоследствие.

Краятилибезкрайносттанапроизведениятаеорисиячистолитератур-
на.Понякогаживотътнапокойнияавторесъщосъставканалитературното
предопределение–толковабилописанодабъдеписано…Убийствотона
Алекообаченеечастотлитературнияпроцеснарождениеипогибел.Зато-
ваипринегосилносазадействаникомпенсаторнитемеханизминанарод-
натакултурнапамет–„олитературяване“наживотанаписателяиактуали-
зацияидописванена„БайГаньо“:преди–ванекдотичнатакултураотвто-
ратаполовинанаХХвек,аднес–впредвзетосттанапозьорското,кокетно-
то,кресливото,панаирджийскиглумливотовъзобновлениенастарияАле-
ковказус–„ивсичкирекоха,чеБайГаньоевечецялевропеец“(9).

3КореспонденциятанаБайГаняисторизира,социализираифолклоризирагероя–вицовата
митологиясеепоявиланасетне,достаследАлековияавтомитологиченпървороденимпулс
напробивамеждутворбаинароденживот–най-успешнияпробивотсвояродвбългарска-
талитература.
4ЦитатътеотАлековияфейлетон«Угасетесвещите».Намираменеговатамногозначност
катоизключителноподходящазаоформянетонариторичнаидиоматика,свързанас„освет-
лениетопоспорнивъпроси“,асъответноизаподхождащакъмтозиконтекст,изатоваси
позволявамедаговмъкнемвосновниятекстименнотук.
5ВижН.Георгиев,Българскахашекиада,София,1997.
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ПАПАГАЛНАГЛУПОцИКъЛ6

ЗаразликаотБайГаньоизвестнитероманинаИлфиПетровзаживота
иприключениятанаОстапБендернеизграждаттакасилнонапрегнатаопо-
зициямеждуновиясвят,светанасъветскиячовек,и„старатадама“Европа.
По-точно–напрегнатосттанаопозиционнатасхемаесамопародийна,няма
нитоизявена,нитоскритапублицистичнанасоченост,нитопъкизразява
културнитеилифилософскитевъзглединаповествователя.Всичкиконста-
тациинамисълта,всичкизаключениянарационалнотоусещанезасоциа-
листическатаабсурдностсаинтенционалноприсъстващи,носапредставе-
ни изключително посредством механизмите на литературната комика и
унищожителнияприсмех.ЗарадитоваииметоЕвропанеприсъстватака
честокатоконкретенадресат,новсепакевропейскиятконтекстсъществува
катоприглушенфонииндиректентематиченприцелнаопределенисюжет-
ниразклонения.Европасъществуваподдругамаска–най-честовмодели-
раните в подобието на престижа и комфорта модни и аристократични
рецептури. Тя е островче на грандиозното и пищно минало на руския
монархизъм,погълнатоотразбеснелитесевълнинаОктомврийскатарево-
люция, анейнитепоклонници–робинзоновци сжигосанапетолъчкана
челотоинеизбледнелисинилаотбичанасъветскитекомисарипоизнеже-
нитесидворянскигърбини.

МистичнатамодификациянаЕвропавобразанановопокръстенПроме-
тей,койтообръщаходанаисторията,егрубоосмянавнакъсанитебрътве-
жинапапагаланамадамГрицацуева,непрестанноповтарящдевизанацар-
ските офицери и прочие високоблагородия – „Европа ще ни помогне“.
ВсъщностименновтозимоделисъществувамисленетозаЕвропавдвата
романа(ДванадесеттестолаиЗлатнияттелец)–вмоделанакрещящата
папагалскареклама.Иметоѝнаместасеповтарядоста,нонекатосимвол,
койтоолицетворявахилядолетнатакултурнаисториянаконтинента,защо-
товконтекстанароманатозисимволе„празен“,апо-скорокатосигнална
високотокачествоитвърдатагаранция„Бензинууходитнагрош.Удобство
ибыстротапередвижения.Мягкиерессоры.Европа!“ (ДС,295).Дорив
ушитенастарите„жилеткиотпике“нейнотоимеемагическозаклинание
начудотворенпреврат, аБендер снеярекламирапредСъюзанамечаи
ралотопоредниясигешефт–конспирациятаиконтрареволюцията:напри-
мер„Вкакомполкуслужили?Придетсяпослужитьотечеству.Выдворя-
не?Оченьхорошо.Западнампоможет.Крепитесь.Полнаятайнавкла-
дов,тоестьорганизации.Внимание…“(ДС,110)или„Вкакомполкуслу-
жили?–спросилпопугайголосомБендера.–Кра-р-р-р-рах…Европанам

6Представенияттуктекстепреведенаиразширенаверсияначешкиясипрототип«Evropa
–hryidentifikacearozlišnostivpohleduuměleckékomikyslovanskýchliteratur»,представенна
конференциятанамладитеславистивПрагапрезоктомври2006г.,нодосеганепубликуван.
Съответно и това подзаглавие звучеше на чешки Papoušek na hlupocyklu, и в оригинала
реминисценциятанаНезваловиялитературенманифестПапагалнамотоциклет(Papoušek
namotocyklu)бешеяснодоловима.Засъжалениеприпреводасегубипочтиизцяло,може
бизатовамнозинасправощепогледнатназаглавиетокатоналишенаотсмисловаитема-
тичнамотивацияконструкция.Приусловиеченастоявахменатоваподзаглавие,дължахме
натърпеливиячитателитоваобяснение.
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поможет“(ДС,207).ЗаВеликиякомбинаторЗападът,тоестЕвропа,нее
нищодругоосвентлъстапримамка,заостаналитеобачетяесвоеобразна
епифания.Кодоватаформуланатозиигровиподходвъввъзприеманетона
европейскияконтексте„НиекатоЕвропа“ивтоваезаложенапроекцията
накомичнотокатоповествователнастратегия–междудветесъставкина
търсената идентичност съществува непреодолимо различие. Ключовият
похватнаигратасЕвропаенесръчнатаимитация,груботоѝинаивноупо-
добение.Взакърпената ѝ физиономиянановосъчлененФранкенщайнсе
отразяваекзистенциалнатапразнотаиубогостнамладиясоциалистически
живот.

ОприличаванетосЕвропаевинагивпланананищожното,елементарно-
то,еснафскотоипрагматичното.ПривиднопротивоположнонаБайГаньо 
хорскатаглупостнастраницитезаОстаповитеперипетиитърсиуждухана
Европа,но аналогичнонанашия сънародникнамира самоматериалните
отломъцинакорабокруширалияНоевковчег:позлатенацедка,мекиресо-
ри,модернипанталони [„Вы знаете, сейчас вЕвропе и в лучших домах
Филадельфии7возобновилистариннуюмоду–разливатьчайчерезситеч-
ко…“ (ДС–174),„–Посмотритенабрюки.Европа– „А“!“ (ЗТ, 606)].
ГероитенароманитечестосеотъждествяватсЕвропаитакавсъщностбез-
възвратно се отдалечават от нея – кръстосването на тези два аспекта е
остриетонакомическияефект.МалкотоградчеВасюкиепреименуванона
НюМосква; саматаМосква е „рекомендирана“ като западноевропейски
град[„Ноничего,матушка,богдаст,ивМосквувместесъездим.Посмо-
тришь тогда – совсем западноевропейский город“ (ДС, 209)]; малката
закусвалня в Баку предлага „европейска кухня“ [„Но зато открыта
фабрика–кухня.Европейскийстол.Тарелкимоютсяисушатсяприпомо-
щиэлектричества.Криваяжелудочныхзаболеванийрезкопошлавниз“(ЗТ,
602)].„Европейска“еизбирателнатапроцедуранаподпийналитечленове
наСъюзанамечаиралото,коитоизбиратноваградскауправазаприближа-
ващото се бъдещена контрареволюцията, като, разбира се, всекиот тях
настървено пробутва кандидатурата си за високите позиции на властта:
„Нампо-советскомуненадо,–обиженносказалЧарушников,–давайте
голосоватьпо-честному,по-европейски–закрыто“(ДС,142).

Вплананатаканареченатаситуационнакомикаечувствителносход-
ствотона„съзаклятниците“сВазовитечичовципоотношениенаигривото
размиваненамечтитеинастоящето–обърнатесамознакътнастойности-
те:еднитесииграятнавъстаниеибленуватсвобода,другитесииграятна
революцияимечтаятзавласт;еднитесадуховноопиянени,адругитенеги
държат краката; едните виждат Европа като лилипут пред славянския

7Чуждоземнататопонимиясъщое„жаденвзордалече“къмЕвропа,„дивкопнеж“понея.
Екзотизмите–такавалексикалнаролявконтекстапридобиватназваниятаФиладелфия,Рио
деЖанейро,Флорида и т.н. – реферират не урбанистични и природни обекти (какво са
ФамагустаиФилипинитевъвВапцаровотоПисмо?!),апо-скоропоривакъмотвъдносттана
съветскатавласт,отвъдност,коятовсекитърсиинамирапосвоему–стариятФьодорНики-
тичХворобиевдорибезплодноседомогвадонеявсъновидениятаси.
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Голиaт,другите–катоприказенвеликаннасправедливостта,вестителна
разплататасчервенaтaпрокобa.

Развитиетонавреме-пространственитепридвижваниянамитазаЕвро-
па за разликаотпредишнитедве творбив романитенаИлфиПетров е
завършено– светътна съветския гражданини европейскиятконтекст са
съединени. Все пак системата на игровите травестии в произведенията
предлагаинещоразлично–топографскисепроменядислокациятанакул-
турнотополе–Европафактически„идва“вРусия,нозадасе„съветизира“.
КомичниятпогледкъмЕвропаеииндиректен.НемскиятинженерХайнрих
МарияЗаузеенаслужбавсъветскотосоциалистическопроизводство;чуж-
доземнитежурналистиидватдаотразятсвързванетонарелситенаИзточна-
тамагистрала.Новсичкипреминаваткръщението„по-советски“.Конкрет-
новпатилатанаЗаузе,противнонастараниетомудаработисъвестнои
отговорновХеркулес,държаватасготовностмудаваогромназаплатавъв
валутавзамянанатова,да…неправинищо.Преображениетонарепорте-
ритесъщотакапротичавобратнапосока.Тържественатавечеря,коятоста-
риятвойннаресторантьорскияетикет–ИванОсипович[„Узнавобоконча-
тельномотказеотспиртного,ончутьнезаболел,нооставитьЕвропубез
обеданерешился“ (ЗТ,588)],организирасбащинскагрижаилюбов,по
законитенакулинарнотоизкуствоисдевизанауста:„Накормлюиумру“,е
вандалскиплячкосанаиизплюсканаотизгладнелитеируски,иевропейски
медийнижреци.Изарадитова,освензарадивсичкодруго–зарадиневъз-
можността в случването на Европа, на края на Златния телец Остап с
горестконстатира:„Нуегокчерту!…–Всеэтовыдумка,нетникакогоРио
деЖанейро,иАмерикинет,иЕвропынет,ничегонет.Ивообщепослед-
нийгород–этоШепетовка,окоторуюразбиваютсяволныАтлантиче-
скогоокеана“(ЗТ,609).РекламниятмоделнаЕвропасвършвасрекламация
напродукта.

Европасъществувакатолелеянаобетованаземя,изгубенрайнаизгубе-
ниилюзии,носъщевременнотозикултуренмоделчастичногубисвоето
същественозначение.Тявеченееостровнаблажените,адекоративенети-
кет,гаранционнащампа–абстракциянанедостижимостта,празнасловес-
напомпозност.Разголванетонапохвата8 вхудожественотоизражениена
мисленетозаЕвропаеосъщественовсладкодумнатаразговорканастарите
пенсионери („жилеткитеотпике“), които сеприпичатна слънчицепред
бившетокафене„Флорида“,унесенивспоменитезаотлетелитемладинии
внепрестаннидрънканицизаполитика.Еднаотмногототеми,освенган-
дизмаиморскатаконференциянатритевеликисили,еиПаневропа.Така
мисленетозаЕвропаередуциранодочистомеханиченобраз–докухия
реквизитнасловеснатабезтегловност,добезсмислицатанапапагалското
бръщолевене, сапуненитемехуринаречевите клишетаи възлописитена
безсъдържателниполитиканскиформули.

ТакаеописаниоцененсветътнагероитенаИлфиПетров:тойеточно
отражениенапразнословиетоим–пустоокаменялосъществувание,което

8Тозипреводнатерминанарускияформализъм„обнажениеприёма“предлагашенасвои-
телекциипрофесорНиколаГеоргиев.Ненамирамепо-добъреквивалентнабългарски.
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всмуквав себе сивсеки,дръзналдапрекрачи границитему,моделираи
него,инеговитемечтипосвойобразиподобие,„посъюзявагопосъветско-
му“.Струвасидабъдеотбелязано,четазикомиканеевдълбиннитеси
пластовеужасяваща,апо-скороугнетителна.Тяевиталнавигровотоофор-
мяненаабсурда,вкарикатурносттанацялатасисценография,насхемитеи
фигуритеси.Същевременноепотискащавпарадоксалноторазбиранена
тозипапагалскиповтарящсецикъл–единпредначертанкръговратнабез-
изходността, тъпоумието, убогосттаирегресанановия социокултурени
екзистенциалноидеологическиавтоматизъм.

ИЗКъРВАВИТеКРИВИНИИЗА„КРАВИНИТе“9НАеВРОПА
РоманътнаЯрославХашекзаЕвропатвърденеговори–взамянана

товапочти всичкирегистрираниприсъствияна тазидума са свързани с
живоструящотопроявлениена комичното.Изображенията на комичните
метаморфозинаЕвропамогатдабъдатнаблюдаванивконкретнисцении
диалози.Товаеестественоприизразителнатакомпозиционнасамостоятел-
ностнаепизодавструктуратанатворбата.Епизодът„рамкира“иобособя-
вавсякасъбитийнаединица(случка,изказване,мимолетенакт),коетоне
ограничаваинеспиранеговияинтенционалензаряднаполетонацялото
произведение10.Именноблагодарениенамозаечнатаструктуранатворбата
действенатареализациянавсекиепизоделокалносинтезирана,сгъстена,
концентрирана, коетоизостряпроявлениетонаприсъстващия априори в
негокомизъм.Сепарациятанаповествованието,непредсказуемитеоткло-
ненияиобративпосокатанакомуникациятаразкъсватцелосттанапроиз-
ведението,нокатомоделиращ,тоестцеленасочен,похват.

Всичко,казанодотук,естароипознато,кактоиаксиомата,ченеедно-
родносттанаХашековиянаративизключителносилномултиплицирадиа-
логичността (вБахтиновиясмисълнапонятието)насвоитепотенциално
възможниезиковипресичания.НаполетонаЕвропасесблъскватразлични
езици,нонай-силнодоловимоиширокоизявеноесловотонажурналисти-
ческата високопарност. В нея е отразена склонността на обществените

9Чешкатадума„kravina“еподходящодасепреведенабългарскисъсзвучнатадума„мага-
рия“.Позволихмесиизфабрикуванетонатозиоказионализъм,задазапазимбеглатапаро-
нимияворигинала. 
10Срискдасеотклонимотцелевотонамерениенатуксподелянияпроблемидарискуваме
дабъдемнеразбраниилидорипо-лошо–погрешноразбрани,щемаркирамебегло една
идея.РоманътШвейкимааморфнаструктураотнезадължителносвързанипомеждусив
последователноцялоотносително самостоятелни епизоди.Организиращата сила, даваща
сюжетната„посока“наромановотодействие,есамиятгеройинеговитеперипетиивпътя
мукъмфронта.Епизодътсесъстоисъщоотпъстроцветноторазнородиенадребнисъбитий-
ниединици.Обикновенороманътнеепотаен–казва,каквотоискадакаже,нотовавсепак
неголишаваотвъзможносттадаградискритимеждутекстовипаралели(коетоеестествено
свойствоналитературнотопроизведениеизобщо).Същевременноепизодът,композицион-
носамостоен,имасилнавръзкасцялостнотоидейно-тематичномногозвучиенатворбата.
Товащебъдеразгледаноивнастоящатачаст–миграциятанаобразанаЕвропавроманаи
свързването му с принизяващо присмехулното присъствие на конкретен анималистичен
обект.Тезипроявлениянакомичнотосавсинхронсобщотоскептично-презрителнонастро-
ениенатворбатакъмтътенитенаисторията,крясъцитенаполитикатаигръмогласиетона
коронованитевеличия.
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мисловни настроения къммаксимализация и абсолютизиране на техния
малъксвятинаизгубенитестъпкинатяхнотобезплодновреме.Втезигла-
сове се отразява надменният манталитет на монархията и предвзетото
позьорствонанейнотовсемогъщие;психологиятанапонятийнитестерео-
типинапреувеличениетоитотализацията;емотивнитепроекциинасамов-
любеността,алчносттаигенерализиращияегоцентризъм.

Затова и представянето на Европа е свързано с многослойността на
образа ѝ и с неговите оперативни трансформации в диалогичността на
романа.

ТозипътеосмянаисаматаЕвропа,чекакинак!Ведноотнемногочес-
титезасилваниянагласанаповествователя–обикновеноскритиприглу-
шен–надЕвропаепроизнесенобезкомпромиснопорицание–тяевидяна
некатобезличенземеописателенмаркер,апо-скорокатосредищенакър-
вав апокалипсис, иманентен носител на този злокобен деструктивен
импулс:„LidišlivceléEvropěnajatkajakodobytek,kamjevedlivedleřezníků,
císařů,králůajinýchpotentátůavojevůdců,kněžívšechvyznání,žehnajícejim
adávajícejimfalešněpřísahat,ženazemi,vevzduchu,namořiatakdále…“(I,
129).Пространствотосенасищасъсзнаковататежестнаситуираниявнего
обект(вслучая–назаколението,наскотобойната,накръвта)исамотото
ставанейноизражение.

МоделътнаЕвропауХашекепо-скороалегоричен,отколкотометафо-
ричен–вцитиранияпасаж (контрастноразполовенвхудожествената си
изобразителностпосхематанаантиномията„агнец–касапин“)Европае
алегорияна власттаимилитаристичната ѝ стръв, а не домнанародите,
коитозасвоязлаучастживеятвнея.КомизмътнаХашекчестосеприбли-
жавадограницитеназлокобнатагротеска.Такъвенапримеривъввъоду-
шевенатаотдръзко-игривотовъображениенафелдфебел-школникаМарек
интерпретациязаЗемятанаФрантишекЙозеф.Разгръщанетонаидеятаза
търговскатаитуристическатаинициативавтазисевернатеритория,която
можедазапасяваследцялаЕвропа11,превръщатопонимавбезспорнаале-
гория на жестокостта, студенокръвието и човеконенавистничеството на
старатаимперия,хвърлилавконвулсиитенакръвожаднатасиненаситност
завластмилионихоранаполетатанасмъртта.

Поотношениенахудожественоорганизационнатафункциянафантасма-
горичнитеизмислици,бродещивцелияроман,напръвпоглед,бездаса
подчиненинакакъвтоидаехудожествензаконилидасавъзникналипо
логиката на определена каузалност, можем без особени опасения да се
съгласим, че те имат фундаментална роля в изграждането на комичния
абсурдкатосъвременна(веволюционниясмисълнадумата)модификация
нанародниякарнавал.Хаотично,неконструктивнопланиранатаимпрови-
зациязапроизводствотоиизносаналедзаЕвропавключвавсебесиезика
набюрократичнияформализъм,административнатапунктуалностиучреж-
денскаталапидарност.Изцялологическиоттоваследва,че„разказът“на

11Ипакпространствотосенасищасъсзнаковататежестнаситуираниявнегообект.
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фелдфебел-школника би следвало да бъде изцяло нелогичен (пази боже
Рабледабенаписалроманасипозаконитеналогиката!).

ЧовекътвромананаХашекесам,безсвоябогибезвяратасивъвводо-
въртежанаевропейскителетописиназлото.ОгромниятдомЕвропаепуст
катоприготвенаморга.Монументалносттанапонятиетовнеговиячисто
континентален смисъл асоциира космичността, стихийната същност на
войната.Европавеченееполенавековенцивилизационенвъзход,абляс-
каво тържище на човешкия живот, персонифициран образ на кланица,
империалистичен военен парад. Затова и Европа започва да бъде пряко
осмивана–вечевплананавиталнатаокарикатуряващакомика.Същевре-
меннотоваосмиванеескиталческодирененачистияиистинскисмисълна
тозисъвършенопреобразенкултуренсимвол.Комизмътотричабезумието
на жестокото съвремие в немите си, непроизнесени, но интенционално
присъстващивъпросизамъдросттанаживота.

Вроманасепреплитатмногодевизи,носхемата,коятосвързвачовекас
Европа,епулсираща–обединяващаиоттласкваща.Емблематичнияткодна
Швейквотношениетонароманакъмнеязвучи„НиесЕвропа“–време-
пространствотонатовапроизведениесливасветаначовекасъссветана
Европа.ДействиетосеразгръщавЕвропа,нонееяснокаквоетя–майка
илимащеха.Човекътетопографскивсърцетонаконтинента,ноекзистен-
циалноеизвъннего.ПътяткъмЕвропа,койтобезапочнатвтозитекстот
Вазовитечичовци,еизвървянвШвейк–завършениятцикълнахронотопа
моделираедна„мъртвазона“,вкоятоЧовекътизживявасвояекзистенциа-
ленколапс.ВъпросътзасъщносттанаЕвропаобачеоставаотновобезотго-
вор.Затоваинейниятмоделвтазитворбаепатетичноклоунаден.

Известное,чеХашексголямаохотапародирастиланавестникарските
агитационнибезсмислициизатовавнеговияроманЕвропаставадоривпо-
голямастепен,отколкотовслучаясБендер,безмозъченплакатеншаблон,
койтопаразитиравърхувсичко,докоетоседокосне.Сливанетонареторич-
натаграндоманскапозасбитоватанищожностнавсекидневието12екласи-
ческо проявление на комическия принцип на инконгруенцията, който е
активноизползвана градивна съставка в повествователната стратегияна
Швейк.Езикътнаманиернатаакадемичнавитиеватостсепримесвасезика
напсевдоепическатаобразност,изродена,закърнялаиатрофиралавезика
навестникарскитепрокламативнибръщолевения:„Vášduševníobzorsevám
ještěvíczouží,akdyžsložíteněkdenabojištisvékulturnězakrnělékosti,povás
vceléEvropěnikdonezapláče“(I,328).

ПрисмехътнадЕвропа,коятопрониквакатословеснапанацея,катоези-
ков универсум за реторическото изфабрикуване на всеки тъпоумен, но
химническиозвученмоделнасвета,енай-честоконструиранпосредством
разголванетонатезипсевдометафоричнипохвати.Европакатообразцова
мяркавлизавпричудливитекътчетаначовешкияживот.Стариятевреин

12Стана дума заВазовата схема „раждане на величественото в аспекта на нищожното“,
коятоеавтопародиранавЧичовци.Вповесттапонятиетозавеличественоекомичнатеа-
трална декорация на безобидната ирония. ВШвейк обаче величествено няма, има само
шизоиднамегаломания.
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Натанплачеигорещосекълне,четаковадобичекатонеговатакравагоспо-
давойницитенебиханамериливцялаЕвропа(всъщностимаправо–тяе
най-кльощавотоживотно,пожертванозавойнишкигулаш!).Споредметода
наБахтинможемданаблюдавамеосъществяванетонатипичнахибридна
конструкция.Впасажазадостойнстватанакраватаеизползванаобикнове-
наградация.Ноединчленнатазийерархизация,осъщественанаконструк-
тивнияпринципнастъпаловиднатахипербола[„…že takovoukrávunena-
jdouvceléHaliči,vcelémRakouskuaNěmecku,vceléEvropěanacelémsvětě“
(II,200–201)],припомня,моделираисъщевременноимитираезиканамод-
ната идентификация на съвремието с понятия от европейски характер
(хептенпознатоднесзанас).Тазиречесловеснокопиенаимперскиямодус
насебеосъзнаваневореоланабезконечномогъществоинаманиакалния
жестнаабсолютнатавласт.КакводругомуеоставалонаХашекдастори,
освен да присъедини тази вербална грандоманияи нейните презумпции
къмдитирамбитезакравешкитепрелести.

Изцялоестественовходанатазилогикаидваипоследниятпример,най-
типичниятинай-пълниятсжизнерадостенсмях,който–надявамесе–не
сенуждаеотпо-нататъшенкоментар.БившатасвръзкаХибман„нанякаква
танцовазабавасъвсемпублично“казалневолномеждудруготонагодени-
цатасииродителитеѝпостарказарменнавик„прелестнакраво“(„tyspa-
nilákrávo“–II,144).А„тясеразделиласнегоигодалаподсъдзаобида
начестта…Инемупростила,апредсъдазаявила,чеакоябилнарекъл
краванейденасаме,навярнобисклониладасепомирят,нотакатосие
европейскирезил13“.

ВХашековатаиграсЕвропаосновенпохватнаписателяприкомичното
оформяненаобразаепрофанизацията.

Споредтакапредложенитечетирикритерияиспоредвзаимнотовреме-
пространственоконфигурираненахудожественитесветовенатезитворби
поотношениена„пътуването“имкъмЕвропасмеемдаизразимследното
мнение.ОбразътнаЕвропаеобектнавеселиинечактолковавеселихудо-
жественотворчески игри, които на фона на метафоричните промени на
идентификациятаиразличиетоиматсвоетодемиургичноначало:сътворява
сеновевропейскиконтекст–комичнозареденидиалогическинапрегнат,
накойтотезипетпроизведенияотлитературитенаславянскитенароди,без
даразвенчаваткултурнатамусимволика,гледаттвърдеразлично.Различно
отпогледананякоиустановенивсеобщистереотипи,тъймодниднеспо
светаиунас–настрахопочитанието,благоговеенетоисервилността.

13ОсмелихмеседапроменимлековеликолепнияпреводнаСветомирИванчевотстр.667
(частІІІ,глава3–„ОтХатаванкъмграницитенаГалиция“)наЯ.Хашек.Избранитворбив
тритома.Том3.ПриключениятанадобриявойникШвейкпрезсветовнатавойна.София,
Народнакултура,1986.Едвалипредложениятпреводенвариантзвучипо-добренабългар-
скиезикиепо-правиленспоредзаконитенапревода,ноформалноепо-близъкдооригина-
лаипо-яркооткрояваидеятазаполаганетонанищожнотовзонатанаофициозното.
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ПОЛЕМИКАТАОКОЛОКЪСНОТОТВОРЧЕСТВОНА
БОХУМИЛХРАБАЛ

ПетраДжеймс
ПарижIV–Сорбона

На материале поздних текстов Багумила Грабала эта статья исследует
начавшийсяв1989г.процесстрансформациичешскогообщества.Онаостанав-
ливаетсяналитературнойрепрезентацииэтогопериодаинавозможныхнедора-
зумениях, которые могли бы возникнуть насчет автора и его произведений.
Чтобыосуществитьэто,нужнопонятьсложныеотношениямеждуофициаль-
нымиальтернативнымкультурнымпространствомвЧехословакиидо1989года,
атакжето,какофициальныередакционныестратегиивтоталитарномобще-
ствемоглиизменятьобразавторскогопроизведения.

UsingthelatetextsofBohumilHrabal,thispaperoffersastudyofthetransformation
processoftheCzechsocietythathasbeengoingonsince1989.Itfocusesontheliterary
representationofthisperiodandthemisunderstandingsthatcanoccuraroundanauthor
andhisworks.Inordertodoso,onehastounderstandthecomplexrelationshipbetween
theauthorizedandthealternativeculturalspaceinCzechoslovakiabefore1989andthe
waytheofficialpublishingstrategiescanmodifyanimageofwriter’sworksinatotali-
tariansociety.

Прагматичната социология на Брюно Латур предлага нова посока в
социологията,коятощемисли„социалното“вновияконтекстнасъвремен-
ниясвятснеговитесложниотношения:„[…]изглежда,смеобхванатиот
„връзки“, които вече не приличат на утвърдените социални отношения;
затовавитаесъмнениенадтова,коетоможемдаправимзаедно.[…]Имен-
нозадаосмислимтоваусещанезакризаизадапроследимновитевръзки,
коитоторазкрива,сеоказва,чеенеобходимодаизработимдругаконцеп-
циязасоциалното[…]Тятрябвадействителнодабъдемногопо-широкаот
онова,коетообичайноозначаватозитермин,ипривсетовастриктнодасе
придържакъмновитеобщностиипостройката,създаденаотнеочакваните
имсъчетания.Товаепричинатададефинирамсоциалнотонекатоспеци-
фичнаобласт,акатоособенодвижениенапреасоцииранеилипрегрупира-
не“(Латур2006:13–14).

Подобенподходниизглеждаобещаващ,когатоискамедаанализираме
развитиетовпосткомунистическитедържави.Задаочертаемчастоттова
прегрупираненасоциалнотовпосткомунистическаЧехословакия,предла-
гамедаопишемполемиката,предизвиканаоткъснототворчествонаБоху-
милХрабал(1914–1997),смятанднесзаединотнай-значимитепредстави-
телиначешкаталитератураотвторатаполовинанаХХвек.

СъобразявайкисесидеятанаЛатур,смятамедасевъзползвамеоттози
дебат,задауловимпо-добресъздаванетонановивръзкимеждусоциалните
участнициведнопроменящосеобщество:„Акоискамедаоткриемнякакъв
смисъл,най-доброторешениеедаочертаемвръзкитемеждусамитеспоро-
ве,анедасеопитвамедарешимдаденспор“(Латур2006:36).
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Труднозакласифициране,написанотовтозипериод(1989–1995),което
смесвикналиданаричаменай-общоПисмадоДубенка1,еопределеноот
самияХрабалкато„литературенжурнализъм“.

Храбалреактуализиравтезитекстовеколажнататехника,използванаот
негопрез50-теи60-тегодини.Врезултатсепоявяважанровколаж,вкойто
сесмесватличнитеизповединаостаряващписателскоментаризасоцио-
културнатаобстановкавЧехословакияот90-тегодини.Философскитераз-
мисли се преплитат с лирически пасажи, които пък влизат в контраст с
анекдотичниигротескниистории.

Потозиначинразмишлениятазаличнииобщественидела,представени
понякогачрезизрезкиицитатиотпресата,буквалнозалепенивтекста,сав
непрекъснатаюкстапозиция.Многопластовеотминалотосесъпоставятс
информация,отнасящаседонастоящотоположение.

РАЗВИТИеНАСПОРАОКОЛОАВТОРАИТВОРЧеСТВОТОМУ
Щосеотнасядотезитекстове,можемдаговоримзаналичиенаполеми-

кавредицаотношения.
Най-напредтекстоветепредизвикватспорзастатутанаавтораинегово-

тотворчество.Подобнопитанезадаватчитателите,критикатаипонякога
самиятавтор.Вначалотощесеопитамедаочертаемразличнатарецепция
отстрананаотделнитесоциалниучастници.Задаразгърнемпо-добретази
полемика,щеопишемисториятанаиздаванетонатекстоветенаХрабали
условиятазапубликуванетонаПисмадоДубенка.

След това ще се съсредоточим над дебата при интерпретирането на
съвременнотоположениенаЧехословакия, кактоинанейнатаисторияв
текстоветенаХрабал.Разгръщанетонатозидебатзасягаисториятанатота-
литаризмавЧехословакияиролята,коятоиграятотделнитеиндивиди,както
инаселениетовкачествотомунаколектив.ТоваеивъзможностзаХрабал
дасевърнекъмяркитемоментиотнационалнатаистория,скоитосравнява
демократичнотодвижениевстраната.Нодалитакаваинтерпретацияепред-
пазенаотциркулиращитевдоминиращатаисториографиямитове?

Вкрайнасметкапредлагамедаопишемспора,засягащхудожествената
илитературнатастойностнатезитекстове.Нитопубликата,нитокритиката
ебилаединодушнавпреценкатаси.Товалитературалие?Тозивъпросе
билпоставянмногократно.

Катозаначаловопитасидаосмислимполемикатаоколоавтораискаме
дацитирамечастототворенотописмонаСузанеРотдоБохумилХрабалот
1991г.,публикувановсписание„ХантаПрес“(„HaňťaPress“2).Ротешвей-
царскаславистка,авторнаблестящадисертациязаХрабалипреводачна
неговитекстовенанемскиезик.През90-тегодинитяставасъщотакалите-
ратуренагентнаавтораиспътникприпътуваниятамувчужбина.Вписмо-

1Първитеизданияносятразличнизаглавия.През1990г.първотоизданиенатезитекстове,
озаглавеноНоемврийски ураган (Listopadovýuragán), включвацикълаПисмадоДубенка 
(DopisyDubence),коитоследхождатдвапо-раннитекста.–Б.а.
2Списание,основаноотАсоциациятанаприятелитенаБохумилХрабалпрезмарт1989г.и
посветеноосновнонанеговототворчество.–Б.а.
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то си тя гоупреква за това, че заема спорнипозиции,иизразява своето
вижданезаполемиката,свързанасавтораитворчествотому:„Говорихс
многохораистигнахдозаключението,чевтозимоментсепишенезаесте-
тиката,асесверяваполитическиятпрофил.Критицитесъщоправяттази
сверканапрофила,задамогатпонечастичнодаподобрятсвоя…тъйчев
тозимоментенамодадасехулиХрабал.Ипричинитезатезихулипомое
мнениесатри:1.Званиетозаслужилартист,присъденоотсъщиярежим,
койтоВиеизмъчвал;ипритовавмомента,когатоХавелебилощезад
решетките.[…]Всъщносттоваепо-скоровторатапричина,първатаепри-
надлежносттаВикъмСъюзанаписателите3,нохоратабихазабравилиза
първата,аконесъществувахавторатаитретата.[…]Третатаефактът,че
презноември4Виенестенаправилиникакъвкоментаридористезамина-
лизаИталия…“(Рот1991а:30,31).

Тазигледнаточканикарадасъзремпротиворечията,характеризиращи
дебатитепрез90-тегодини.Тясъщонипоказваразделението,коетохората
усещат между света на „официалната“ и на „алтернативната“5 култура,
когатоставадумазачехословашкотообществопредиполитическитепро-
мениот1989г.

Ноопитвайкисенакраткодаобяснимантагонизмамеждутезидвасвята,
бързоразбираме,чеподобноусилиесрещамноготрудности.Дасеработис
понятиетозаопределена„група“,вподобенконтекстбибилопроблематич-
но,даже–откровеноказано–невъзможно.ЗатоваподходътнаЛатур,който
поставяподсъмнениепонятиетозагрупа,ниизглеждаоснователен:„[…]
щезапочнемсъсспороветезапринадлежността,втовачисло,разбирасе,
полемиките,коиторазделятсоциолозитеповъпроса засъставанасамия
социаленсвят“(Латур2006:44).

ПРОМеНЛИВИЯТСТАТУТНААВТОРАВЛОНОТОНАТОТАЛИТАР-
НОТОЧеХОСЛОВАшКООБЩеСТВО
СлучаятсХрабалниизглеждаблагодатен,задазадълбочиманализана

социалниясвят,по-специалнонакултурниясвят,втоталитарнаЧехослова-
кияповременапосткомунистическияпреход.

ВсъщноствлитературниячехословашкиконтекстХрабалпредставлява
особенслучай,преминаващпрезгодинитеотстатутаназабраненавторкъм
редицитена„официалните“авторииобратно,премествайкисетукъмофи-
циалнатасцена,тукъмалтернативнатакултура.Какваелегитимносттана
тозиавторпоотношениенатези,коитонесамоглидапубликуватпоради
наложенитеотрежимаограниченияилипорадиотказаимдапубликуватв
съгласиесрежим,койтонеодобряват?Такивасавъпросите,поставянив
по-тесенилипо-широккръгвначалотона90-тегодини.

3Подчиненнадържавнияконтрол.–Б.а.
4ОчевидносевизираНежнатареволюция,коятопрезноември1989г.отхвърлякомунисти-
ческиярежимвЧехословакия.–Б.ред.
5СоциологътЙозефАланопределястозитерминсбораотпроявинанеофициалнатакулту-
ра(Алан2001:20).–Б.а.
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Следмногобройниопитидаиздадестихосбирка(вдъхновенотсюрреа-
лизма)през 30-те години,Храбалподготвя следВтората световна война
сборниксъсстиховезаеднамалкапровинциалнапечатница.Занещастие
проектът се проваля поради национализацията на предприятието след
идванетонавластнакомуниститепрез1948г.

Такавкраяна40-тегодиниХрабалзапочвасвояталитературнакариера
отначало.По това време единствената разрешена поезия е била тази на
социалистическияреализъм(накойтоавторътникоганесеподчинява)иза
него става невъзможно да публикува в официалните издателства. През
50-тегодинитойсесближавасмалкитворческигрупи,представителина
подземната6 култура, които продължават линията на авангарда. По това
времеХрабалпубликувавмалка,изцялочастнаиздателскакъща7,коятосе
казва„Пулноц“(„Půlnoc“,бълг.„Полунощ“).Товаевремето,когатоХрабал
минаваотпоезиякъмпроза.

Следняколкопромени,внесениотцензурата,първиятмусборниксраз-
казинай-сетнеизлизапрез1963г.Вобщатаатмосфераналиберализацияи
творческасвободана60-тегодиниХрабалстава„официален“автор,хвален
едновременноотпубликатаиоткритиката.

Следсъбитиятаот1968г.изатяганетонарежима,учудващонаричано
„нормализация“,Храбалсподелясъдбатанамногоавтори,превърналисев
неудобнизатозирежим.Дветекниги,подготвенизапубликацияпрез1970
г.,саунищожениидо1978г.нитоеднакниганаХрабалневиждабялсвят.
Началотона70-тегодиниепериоднаусиленатворческадейностзаавтора
итогавасераждатосновнитемутворби.

Седемдесеттегодинисвидетелстватзаважнопреструктурираненакул-
турнияиинтелектуалниясвятвЧехословакия.Потовавремеалтернативна-
такултураевапогеяси.

Отеднастрана,ставамесвидетелинапояватанадисидентскотодвиже-
ние,формиранокактоотбившичленовенакомунистическатапартия,при-
надлежащикъмреформаторскотокрилоиотхвърлениотпартията–като
ЛудвикВацулик,такаиотинтелектуалцинекомунисти,същоотстранени
отофициалнитедебати–катоВацлавХавел.Отсамотосиначалотовадви-
жениеесполитическанасоченост.

Отдругастрана,виждамеформиранетонаъндърграунд(underground)–
движението,представляваноотмладихора,коитонесаучастваливкултур-
нияживотпреди1968г.Технитеизявисасаполитиченхарактер,изразяващ
сепредимночрезмузиката(инкарнациянатовадвижениебимогладабъде
групатаThePlasticPeopleof theUniverseиартистичниятдиректорИван
МартинИроус,наречен«Magor»).

Първоначално между двете формирования се осъществяват твърде
малкоконтакти.Едваследголемияполитическипроцессрещучленовете
нарокгрупатапрез1976г.,повременакойтопредставителитенадиси-

6МартинМаховец,специалистпоалтернативнатакултуравЧехословакия,използватова
понятие(podzemí),задаразличичехословашкияконтекстна50-тегодиниоттозина70-те
години,закойтоизползваназванието„ъндърграунд“(Маховец2001).–Б.а.
7Запазваметермина„самиздат“законтекстана70-тегодини.–Б.а.
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дентскотодвижениеизразяватподкрепатаси,дветедвижениясесближават.
ТезисъбитияпредставляватрешителенмоментзасъздаванетонаХарта77,
която е по инициатива на дисидентите и е подписана от голяма част от
представителитенаъндърграунда.Оттозимоментнататъкетруднодасе
разграничаттезидведвижения.

Храбалстоинастранаотсъбитиятапрез70-те.Взамянанеговитетек-
стове ще бъдат публикувани в различни издателства „самиздат“, които
набиратскоростпрез70-те.Важнитетекстове завремето:Твърдешумна
самота(Přílišhlučnásamota),Служихнаанглийскиякрал(Obsluhovaljsem
anglického krále), Нежният варварин (Něžný barbar), Градчето, където
времетоеспряло(Městečko,kdesezastavilčas),сепоявяватвсамиздатиса
преведенивчужбина.

Итъйкатоконтактътсчитателитевинагиебилважензанего,Храбалне
преставадатърсивъзможностзаофициалнапубликацияпрез70-те.През
1975г.тойнай-накраясесъгласявадасинаправисамокритика,публикува-
навсписание„Творба“(официаленорганнаСъюзанаписателите),благо-
дарениенакоятовечеможеотноводапубликувасвоитекстове.

Товарешениепредизвикваотрицателниреакцииупредставителитена
ъндърграунда.НеговиятлидерИроус«Magor»иприятелитемуорганизи-
ратхепънинг:наостровКампа,вцентъранаПрага,теизгаряткнигитена
Храбал, за да протестират по този начин срещу неговия конформизъм.
Обачетазикрайнареакциянесесподеляотвсички.Голямачастотавтори-
тенаалтернативнатакултураилитезивизгнаниесеизразяватпо-умерено,
подчертавайкиводещотозначениенасамотомутворчество.

ТакаХрабалможедапубликува,носамоцензурираниверсиинатексто-
веилитакивасавтобиографичноинепровокативносъдържание.Основни-
темутекстовеот70-теи80-те годинитрябвадапочакатдо90-те, зада
бъдатофициалноиздадени.

През80-тегодиниХрабалпубликуваивофициалнитеиздателства,ив
„самиздат“.Той завършва голямата си трилогияСватба вкъщи (Svatby v
domě) през 1985 г., която ще бъде отпечатана единствено в „самиздат“.
Година по-късно публикува книга с автобиографични текстове в проза.
Послеспирадапишедокраяна1988г.

Междувременноумиратбратмуисъпругатаму(през1987г.),агодина
по-късноиприятелятмуотдетинствоКарелМариско.

Връщанетомукъмписанетоеокураженоотняколкомладежи,близкидо
ъндърграунда,коитосапривлечениоттворчествотонаписателяисезаемат
сиздаванетонатезитекстове.

Вкраяна80-тегодинисестигадопарадоксалнотоположениеХрабалда
бъдеедновременноофициаленавтор,признатотрежима,койтогопревръ-
ща във важна „експортна стока“ – той е известеннашироката публика,
коятогосмятазаживкласик,исъщевременноетоплоприетотпредстави-
телите на ъндърграунда. Но може би различните социални участници
познаватразличенХрабал?Бибилоинтереснодасевидикактезиконку-
рентнивизиищесъжителстватпрез90-тегодини.

Опитвайкиседаизяснимтозиспор,щеизбегнемлеснитепътища,които
тръгват от прибързаните заключения, както подсказва Латур: „Малкият



202 СЛАВЯНСКИДИАЛОЗИ,VII,10–11

принос,койтониедобавяме,сесъстоипростовподчертаванетонамеха-
низмитезастабилизиране,задасепротивопоставимнапреждевременното
трансформираненаоспоримитефактивбезспорнитакива,mattersoffact“
(Латур2006:377).

БързиятпрегледнаписателскоторазвитиенаХрабалниоткривамного
неща.Най-напредставаясно,чесветътнаофициалнатакултураинаалтер-
нативнатакултуранесабилистрогоразделенииеималонепрекъснатодви-
жениемеждутезидвесфери.

ВмоментанасъздаваненаПисмадоДубенкатовадвижениепридобива
новадинамика.Политическитепроменисаследствиенадълбокисътресе-
ниявчехословашкотообщество.Представителитенадисидентскотодви-
жение и завърналите се от изгнание интелектуалци стават много бързо
представителинаофициалнатакултураиполитика,докатобившите„офи-
циални“лицасеустановяватвнова„сивазона“.Редакторитена„самиздат“
от70-теи80-тегодинибързосепревръщатвпредставителинаглавните
течения на официалната култура. Такъв е случаят със самиздателство
„Пражкаимагинаце“(„Pražskáimaginace“,бълг.„Пражковъображение“)и
сблизкотодонегопериодичноиздание„ХантаПрес“–идветеосновно
посветенинатворчествотонаХрабал.

Вацлав Кадлец, директор на „Пражка имагинаце“, започва да издава
през 80-те години текстовенаХрабал (напр. през 1986 г. тойпубликува
неговататрилогияСватбавкъщи)1.ТочновтоваиздателствоХрабалзапоч-
вадапубликува вначалотона1989 г. първитеПисмадоДубенка2.След
1989г.издателствотонаКадлецставаофициално3иХрабализдаватам
19-теситомаСъбранисъчинения. 

НАЧИНъТНАПУБЛИКУВАНеНАПиСма до дубенка
Първитетекстове–Вълшебнатафлейта (Kouzelnáflétna)иУдавената

катедрала (Potopenákatedrála),саотпечатанивпървитедваброяна„сами-
здат“списанието„ХантаПрес“,основанопрезмарт1989г.отОбществона
приятелитенаБохумилХрабал (SpolečnostpřátelBohumilaHrabala),като
главенредакторнапървитеброевееотновоВацлавКадлец.Дебютътна
списаниетоевсеощебелязанотконфликтистоталитарниярежим.Вдвой-
нияброй3/4на„ХантаПрес“сенамирасъобщениезазакриваненасписа-
ниетопорадиадминистративнипричини,коитовъзпрепятстватлегалното
съществуваненаОбществото.Следполитическитепроменипрезноември

1 Освен творби на Храбал издателството публикува произведения на приятелите на Храбал 
(Карел Мариско), на теоретици и философи, които се интересуват от творчеството на Хра-
бал (Йозеф Зумър, Ярослав Кладива, Вацлав Черни, Йозеф Кроутвор), на други представи-
тели на ъндърграунд културата (Ян Буриан, Иржи Дедечек, Ярек Нохавица) и на дисидент-
ското движение (Людвик Вацулик, Вацлав Хавел). – Б. а.
2СпоредКадлецХрабалезапочналтозипроектпреззиматана1988г.Дватапървитекстана
ПисмадоДубенка – Вълшебнатафлейта (Kouzelnáflétna)иУдавенатакатедрала(Potope-
ná katedrála), първо са замислени като едно цяло със заглавие Пътуваща изповедалня 
(Pojízdnázpovědnice).Текстоветесазавършенипрезмесецянуари1989г.исапубликувани
съответновброй1от3.III.1989г.ибр.2от5.IV.1989г.насписание„ХантаПрес“.–Б.а.
3Издателствотоерегистрираносшифър104отМинистерствотонакултуратана5февруа-
ри1990г.–Б.а.
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1989г.Обществотоерегистрирано(декември1989г.)исписаниетоевъзоб-
новено.Първитепетброясавсеощемашинописниитаканапомнятзашри-
фта на самиздателската литература. От брой 6 се минава към печатна
версия.

След товаПисмата излизат с продължение и в „Пражка имагинаце“
презцялата1989г.подформатана„самиздат“.

Важноедасеотбележи,четекстоветеследватотблизосъбитията,които
коментират,итоваоправдаваназванието„литературенжурнализъм“.Аи
публикуванетосеосъществявасъщомногобързо.НапримертекстътПуб-
лично самоубийство (Veřejná sebevražda) е написан на 27 август 1989 г.
(самоседмицаследвъзпоменателнатадемонстрацияпоповоднаинтервен-
циятанаСъветскатаармияот21август1968г.)исепоявяваощенаследва-
щияден; така текстовете сеотпечатват със закъснениеот единдоседем
дни.

ВкритическитесибележкикъмСъбрани съчинениянаХрабалВацлав
Кадлецотбелязва,четезитекстовесепоявяватединследдругпървоначал-
ноподформатанамалкиксерокопиранитетрадкиA5,откоитоВацлавКад-
лец е подготвял от 40 до 100 екземпляра4, в които авторът, редакторите
(Кадлец и Карел Достал) и понякога клиентите на бирарията5 (където
основно са правени коректурите) нанасяли последните промени. Ако
поправкитебили твърдемногобройни,Кадлецподготвялнова версияна
тетрадката.Придругитетекстовепроменитесеизвършвалиприотпечатва-
нетоимвкнижноиздание6(Храбал1995:379).

ИржиГрунторад,чешкиспециалистпопроблемитенасамиздат,твърди,
чеблагодарениенанавлизанетопрезвторатаполовинана80-тегодинив

4ВкритическитебележкикъмСъбрани съчиненияКадлецпосочва40броя,авкритически-
тебележкикъмпървотоизданиенатезитекстовевсборникаНоемврийскиураганот1990г.
тойпосочва100броя.–Б.а.
5 Посочването на мястото е важно. Бирарията при Храбал представлява преди всичко
„социалномясто“,неговата„шумнасамота“,носъщотакадемократичнанишавлонотона
тоталитарното общество, място за срещи на интелектуалците с редовните посетители,
истинскоимпровизиранопубличнопространство,вкоетовсекиимаправодасеизкажеида
спори.Прехвърлянето на културните и интелектуалните дебати от кафенетата, известни
средпредставителитеначешкияавангардмеждудветевойни,къмбирариитеехарактерно
явлениезацялатачешкакултурапрезвторатаполовинанаХХвек.Отеднастрана,след
1948г.литературнитекафенетаизчезватбързокатознакзапредходнатакултуранабуржоаз-
нотообщество,отдруга,бирарията,предивсичкобирариятавпокрайнините,сеявяваза
представителитенаалтернативнатакултурадискретномястозадебати.
Задаилюстрирамезначениетонабирариятавпубличнияживотвначалотона90-тегоди-

ни,можемдаспоменемпървотопосещениенапрезидентанаСАЩБилКлинтънпрезянуа-
ри1994г.ПовременатовапосещениеКлинтънепоканенотновияпрезидентнаЧешката
република – ВацлавХавел, в предпочитаната отХрабал бирария, „При златния тигър“,
къдетоамериканскиятпрезидентсесрещасписателя.–Б.а.
6Книжнитеизданияизлизат бързопрез 1990и 1991 г. в големи тиражи, което отразява
ентусиазма на времето спрямо сюжети, засягащи социално-политическото положение в
страната–първитетекстовеподзаглавиеНоемврийскиурагансапубликуванипрез1990г.
отиздателство„Творба“в150500екземпляра;същатагодинавтиражот50000сеотпечатват
съсзаглавиеВълшебнатафлейтаизбранитекстове,публикуванипредитоваотголямото
издателство „Ческословенски списовател“. През 1991 г. в издателството на Кадлец се
появяват следващите две книги:Подземни реки (Ponorné říčky) в 2 х 5000 екземпляраи
Кавалерътнарозата(Růžovýkavalír)в3х2000екземпляра.–Б.а.
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Чехословакиянаксерокопирнимашини(докоитоКадлецимадостъп)него-
ватасамиздателскадейност,ивчастностизданиятанатекстовенаХрабал
оттовавреме,представлява(сизключениена„самиздат“публикациитена
вестник„Лидовеновини“)изключителенпримерза„самиздат“,койтоуспя-
вадастигнедозначителенбройчитатели.Другитеиздателствапубликуват
многопо-малъктираж,ограничавайкисечестодоброянанабиращитена
пишещамашинахоравнеповечеотняколкодесеткиекземпляра(Грунто-
рад2001:498).

ПърватаофициалнапубликациянаПисмата презпървитемесецина
1990г.достигарекордниябройот150500екземпляра–доказателствоза
интересаначешкитечитателикъмкоментаризанастоящотоположениев
страната.ЗаинтересанахоратакъмтекстоветенаХрабалсвидетелстват
същописматаначитатели,публикуванив„ХантаПрес“,коитопонякогаса
ентусиазирани,апонякоганегативни.

 
РеАКцИИЗАТВОРЧеСТВОТОНАХРАБАЛПРеЗ90-ТеГОДИНИ
Трябвадаприпомним,чевначалотона90-теХрабалепознатнаширо-

катачешкапублика,нопредимно със своите текстовеот60-те годинии
„опитомените“текстове,публикуванивкраяна70-теипрез80-тегодини.

ЗанеговитечитателисрещатасПисмадоДубенкатрябвадаебилоизне-
надващопреживяване.Вместостила,грижливопрославящмалкитехораи
радоститенаежедневието,тевиждатфрагментарнииразчлененитекстове,
които отдават почит на наследството на авангарда. Авангардисткият му
дебют е бил непознат нашироката публика и на пръв погледПисма до
Дубенкамогатдасъздадатвпечатлениезатоталенразривсъссобствената
мупоетика.Вначалотона90-тесъздаденотоотавтораепознатонаограни-
ченкръготспециалистииблизкинаХрабал;публикациитев„самиздат“не
могатдастигнатдоголямбройчитатели.

Привсетоватрябвадасеотбележисложниятхарактернакъснитетек-
стовенаХрабал,коитоизискватпостоянноусилиеотстрананачитателяи
сапонякогадостаагресивни,дръзки,дориоткровеновулгарни.Тесепри-
целватнерядкопобезпощаденначинвизвестниличности,кактоивприя-
телинаавтора.СузанеРототбелязвафакта,чепрез1990г.Храбалетрябва-
лодасеизправипредсъда,защотонякой,коготоеобидилвединоттексто-
ветеси,подалжалбасрещунего(Рот1991б:19).

ВчужбинатворчествотонаХрабал(познатоединственоотпреводитена
самиздателските му издания в Чехословакия) е притегателен център за
литературнатакритика;авторътполучаваредицапрестижнинагради(във
ФранцияивИталияпрез1990г.).Неговототворчествоемногоскороприз-
нато за едно от най-забележителните вЦентрална Европа, което оставя
траенотпечатъквърхулитературатаотвторатаполовинанаХХвек.

Вчешкияконтекстобаче,вмомента,когатопроизведението,накоето
Храбалотдаваособено голямо значение–Твърдешумна самота (1976),
най-накраяофициалноизлизапрез1989г.спредговоротМиланЯнкович
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–единотнай-големитеспециалистивърхутворчествотонаХрабал1,сепоя-
вяватмногомалкокритическиотзиви.Товаепарадоксално,защотоавторът
обяснява,чепрезюни1989г.нееподписалтекстанаНяколкоизречения 
(Několikvět)–петиция,организиранаотдвижениетоХарта77иизразяваща
несъгласиесрежима2,–именноотстрах,чеподписътмущеосъдинауни-
щожениеТвърдешумна самота. Вместо да сложи подписа си под този
текст,Храбалтвърди,чеепубликувалВълшебнатафлейта,коятокоменти-
рарепресиитенадмирнатадемонстрацияотянуари1989г.,възпоменаваща
самопожертвователнатасмъртнастудентаЯнПалах3презянуари1969г.,
койтопотозиначинпротестирасрещуапатиятаначешкотообществослед
репресиитенадПражкатапролет.СпоредХрабалподобентекстеравносто-
еннаподписподпетицията(Храбал1995:71).

Разбирасе,позициятанаХрабалможедасеокачествикатоконформист-
ка.Въпрекитоваеинтереснодасеспомене,чевначалотона90-те,както
отбелязваСузанеРот,чехословашкатакритиказаразликаотчуждестранна-
тасеинтересуваповечеот„моралната“проблематика.

Въпросът,дализаписателяестетическатастранаеединственоважнаи
достатъчна,оставаотворенипредставляваединотнеразрешенитеспорове
околонеговаталичноститворчество.Трябвадакажем,чезаХрабалнай-
важенвинагиебилестетическиятангажимент.Товасеотнасядовсичките
мутекстове,които,макарчесаполитическинеобвързани,представляват
правдивииценнисвидетелствазаразличниепохиитехнияхарактер,осо-
бенозаестетическатарефлексияначешкиятоталитаризъмот50-тегодини,
когатонаписанотоотХрабалоставасреднай-добротоотчешкаталитерату-
раточноблагодарениенаотказамуотобвързванескаквотоидабилоотвъд
естетическото.

ПОЛеМИЧНАТА ТРАКТОВКА НА ИСТОРИЯТА В ПиСма до 
дубенка
Сега,следкатоочертахмепротиворечивитемнениязаавтораинеговото

творчествовъввремето,когатоизлизатПисмадоДубенка,бихмеискалида
сеспремнаполемикатаоколоХрабаловатаинтерпретациянаисторията.

От значениеефактът,чеХрабалепочтиединствениятчехословашки
писател,откликналтолковабързонаключовитесъбитиявЧехословакия
през1989г.,коетоееднадопълнителнапричинадасъсредоточимсвоето
вниманиевърхутоваважносвидетелство.

1Тукставадумазаофициалнапубликация.Текстътебилпубликуванпредитовав„самиз-
дат“(вПрагапрез1977г.виздателство„ЕдицеЕкспедице“,ръководеноотВацлавХавел),в
чужбинапрез1980г.ипрез1982г.отиздателство„Индекс“вКьолнинай-накраявпълен
обем(съдържащтритевариантанатекста)виздателство„Пражкаимагинаце“вПрагапрез
1986г.СледователнотоваеизразнажеланиетонаХрабалдастигнедопо-широкааудитория,
анесамодоприятелскиякръг,койтопознаванеговиятекствечеотдълговреме.–Б.а.
2 Петицията претендира също така за освобождаване на политическите затворници, за
либерализираненавъзможноститезасдруженияизасвободниинезависимимедии.–Б.а.
3ЯнПалах(JanPalach,1948–1969)–студентпоисторияиполитическаикономиявКарловия
университет,койтовзнакнапротестсрещупотъпканитесвободиинахлуванетонавойските
наВаршавскиядоговорсесамозапалванаВацлавскияплощадна16.I.1969г.–Б.ред.
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ПисмадоДубенка,кактоотбелязвазаглавието,иматепистоларнаформа
и са адресирани до американската славистка Ейприл Джифорд (April
Gifford)4, която се среща сХрабал вПрага през 1988 г. и впоследствие
организира поредица от лекции и четения на Храбал в американските
университети.

Товатурнесеосъществявапрезпролеттана1989г.,когатопроменитев
Източна Европа стават все по-осезаеми. Под формата на писма Храбал
представяпреживяваниятасивАмерикаисъщевременноговоризанасто-
ящото положение вЧехословакия.Той описва демонстрациите, които се
провеждатпрез1989г.иповременакоитопротестиращитевлизатвстълк-
новение със силитенареда; тълпитеотизточногерманцив градинатана
посолството на Западна Германия вПрага, които искат убежище (преди
паданетонаБерлинскатастена),ивкрайнасметка–събитията,свързани
със17ноември1989г.ипознатиподимето„Нежнареволюция“,коитодават
последентласъкзарухванетонатоталитарниярежимвЧехословакия5.

СъпоставянетонаЧехословакияиСАЩоткраяна80-тегодинипозво-
ляванаХрабалдаразсъждаванадосновнитесъбитиянаХХвекидасрав-
нявадведържависпротивоположниполитическисистеми.Втекстоветена
Храбалот1989г.сеотразяванадеждатазапромяна,ноиопасениятаистра-
ховете,предизвиканиотспоменитезатрагичнитесъбитиявЧехословакия
от1968г.6. 

КоментарътнаположениетовСАЩеосвободеноткаквотоидабило
опростителскославословие,коетобинаправилоотлибералниямоделнай-
добриямоделзаобщественоустройство.Подобнокритическоотношение
сеусещавпасажите,извеждащинапреденпланпредставителиотмалцин-
стватанаафроамериканцитеиамериканскитеиндианци.Тазипроблемати-
каекоментиранаирезюмиранаотХрабалвъввръзкасразмирицитевСАЩ
през60-те,дължащисенарасоватадискриминация(тойдорицитирапри-
мерасчернитепредградиянаДетройт),коитосъпоставясдемонстрациите
от1989г.вЧехословакия.

Така, дори и да отхвърля комунистическия тоталитаризъм и да е
очевидномногоентусиазиранотдемократичнотодвижениевсвоятастрана,
Храбалсевъздържаотразбиранетозакомунизмакатообикновенаскобав
историята,коятовъзможнонай-бързотрябвадасезатвори(заразликаот
мнозинасвоисъотечественициичехословашкиполитициот90-тегодини).

Наследствотонакомунизмаоставапредметнадебатисредисториците,
социолозитеифилософите.Храбалотсвоястранаизбягвавсякоприбърза-
носъждение.Тойразбиратованаследствокатокомплексноявление,свър-
заносопитаначехословашкотообществоотХХвек.Такатойприпомняза
важнотоприсъствиенаЧехословашкатакомунистическапартияпрез30-те

4ИметоДубенкаепоетиченчешкиеквивалентна„април“(чеш.„duben“).–Б.а.
5Заповечесведения,свързанистезисъбития,вж.:Марес1995:433–440;Чорней,Покорни
2000:77–84.–Б.а.
6Заподробностизасъбитиятаот1968г.вЧехословакиявж.:PavelTigrid.LePrintempsde
Prague. Paris, Seuil, 1968;AntonínLiehm.TroisGénérations. Paris,Gallimard, 1970 ;Pierre
Grémion.Paris–Prague, Paris, Juillard, 1985;FrançoisFejtö, JacquesRupnik, (éd.),LePrin-
tempstchécoslovaque1968,Bruxelles,EditionsComplexe,1999.–Б.а.
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годиниисвоятаобвързаност(макарикраткотрайна)стазипартияпосред-
ствомприсъщатамухиперболизация:„Невсички,ноповечетоотжителите
(чехи–бел.м.П.Дж.)иматгенетичнапредразположеносткъмболшевики-
те,комунистите,марксистите,защото,скъпамояДубенка,когатоповреме-
тонаПърватарепублика7изборитебяхатайни,т.е.задпаравана,комуни-
ститеполучихамалконадединмилионгласа.Кактовечевиписах,впро-
дължениенапочтицялагодинабяхнесамочленнапартията,новНимбурк
бяхиобластенсъветникпокултурата.Итовамибешедостатъчнозацял
живот.Напуснахпартията,изпращайкиписмо,коетоказва,чесъщитепри-
чини,коитомебяхадовеливпартията,мекаратдаянапуснаичеискамот
16.VI.1946г.данебъдасмятанзачленнакомунистическатапартия,да
бъдаизключенотнея.[…]Такачетазинацияносивгенитеситова,което
носяи аз […] влечение къмбутилкатаи къмкомунизма“ (Храбал 1995:
310–311).

ПътуванетомуизСАЩпозволяванаХрабалдаразсъждавасъщотака
наднаследствотоотчехословашкиятоталитаризъм.Наистинатойсрещапо
пътя си значими представители на чешката емиграция, но също така и
обикновенихора, чиитообъркани съдби сепревръщат виндиректно,но
многоизразителнообвинениесрещутоталитарниярежим.

Давайкиимдуматавсвоитетекстове,Храбалсъзнателносепоставяна
странатанажертвите.Същевременно сравнениетомежду собственияму
животитозинахората,закоитоговори,гокарадапоставивъпросазавина-
таилипонезасъучастиетовтозирежим,коитосаосновнатеманатекста
Тоталнистрахове(Totálnístrachy) (Храбал1995:284–311),написанпрез
ноември1990г.,къдетоХрабалописвасблъсъкасистайнатаполицияи
репресивнитемеханизминавластта.

Реакциитеотстрананапубликатаинакритиката,припомнящинаавто-
расложнотомуминало,предизвикватпрез1990г.унего(наредсъсздраво-
словнитемупроблеми)депресия,коятосевлошавастечениенавремето.
Произведениятамуоттозипериодсвидетелстватзанеговотобезпокойство
поотношениенаконфликтнатаидентичност,коятомуприписват.(Всъщо-
товреметрябвадаподчертаем,четованесеотнасязапреобладаващата
частоткритиците.)Катопримерзавътрешнитеконфликти,коитоавторът
сеопитвадаразрешисам,щеприведемследнияцитатоттекст,датиращот
зиматана1993г.:„КогатобяхпоканеннаоткриванетонаФренскияинсти-
тут,средгоститебешеКарелСърп,койтомепомолидамудамавтограф
върхуменютоотзакускатаиобядасМитеран,сякашиазпринадлежахкъм
дисидентитеиексхартистите,тъйкатоКарелСърппубликувашезаеднос
ЙоскаСкалниккнигивиздателство„Джазовасекция“(„Jazzovásekce“)8,
аз,итоваевярно,публикувахмоитекнигиофициално,катоколаборацио-
нист,носъщевременнодавахстотицихилядикронинатази„Джазовасек-
ция“…Итака,азвсепаксисложихподписанаменютоточнодотозина

7Периодамеждудветесветовнивойни.–Б.а.
8ВтоваполулегалноизданиеКарелСърписътрудницитемупубликуватпрез70-теи80-те
годинимноговажникниги,апрез1982г.икнигатанаХрабалСлужихнаанглийскиякрал,
коятоеиздаденаофициалноедвапрез1989г.–Б.а.
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президентаМитеран…Ивъпрекифакта,чеследератанакомунизманякои
писателиижурналистипожелахаиаздасвършакатоЕзраПаунд,който
бешезаслепенотфашизмаиследератанафашизмабешезатворенвклетка
наградскияплощадиоставеннаприсмеханатълпата,боленистар,зада
свършизадрешетките.[…]Нокаквоможедасенаправи?Публикувахтек-
стоветесиповременакомунистическиярежим,аднесговорихнесамос
президентаМитеран,ноисвсичкидисидентиихартисти…Нотовазасяга
самомен,азсъмпрепятствиезасамиясебесииимамжеланиедаумра“
(Храбал1995:254).

Текстовете предлагат на автора възможност да сравнява актуалните
събитиявЧехословакиястезиотнейнатаистория.Визиятазаисторияпри
Храбалнисепредставяподформатанаколаж,накалейдоскопичнавизия.
Настоящето служи често за първо звено в дългата асоциативна верига,
коятоспускачитателядосамитедълбининаисторията,откъдетоавторът
извежданеочакванисъпоставки.

Така в текстаНоемврийски ураган, койтоописва студентската демон-
страцияот17ноември1989г.,Храбалсевръща50годининазад,задаси
спомнизанацисткитерепресиинадстудентитеизасмърттанаЯнОпле-
тал9,коятодемонстрациятаот1989г.етрябвалодавъзпомене.

ДругпримерпредлагаописаниетонаСтароместкияплощад–единот
централнитеплощадивПрагаисвидетелнамногобройниключовизастра-
натасъбития,коитовописаниетонаХрабализникватедновременно,пред-
ставяйки онези моменти, които изковават историята на страната: „[…]
честосядамнапейкаигледамкакотподземнитерекинавековете,спотока
наисторията внезапноизбликвапесента «Кои сте вие,Божиивойници»
(«KdožjsteBožíbojovníci»)10,какбитницинагрупиизразяватскитарии
другиинструментипочтисъщотонещо,коетоесъществуваловзоратана
историятанатазинация,къмкоятопринадлежатвечеитезимладихора,
изпълващиплощада,накойтонякогасабилиекзекутираничешкитеблаго-
родници11…само един от тях говорел отлично чешки, всички останали
принадлежалинанемскаташляхта,носевъзправятсрещуХабсбургитеи
даватживотасикактонякогаЯнХус…ихуситите“(Храбал1995:259).

Тозиоткъсeинтересенвмногоотношения.Най-напредтойсблъсква
реалности,привидномногоотдалеченивъввремето,коитообачеразкриват
заХрабалскритисъответствия.Такастудентитеимладежите,коитосасе
осмелилидасепротивопоставятнарежимапрез1989г.,сасъизмерениот
Храбал, поставени са редом с велики личности от чешката национална
история,коитосауспелидасепротивопоставятнапотисничеството.

Впоследствиесидавамесметка,чеприпомненитеепизодипредставля-
ватофициалнатаверсиязачешкатаистория,споделянаотколективаиизко-
ванаотмарксисткатаисториография.НапримерпоотношениенаЯнХус

9ЯнОплетал(JanOpletal,1915–1939)–студентпомедицина,убитповременаантифашист-
кадемонстрация.–Б.ред.
10Песеннахуситите.–Б.а.
11На21юни1621г.27чешкиблагородници,коитосабилиначелонат.нар.Съсловновъста-
ние(Stavovsképovstání),саекзекутиранинаСтароместкияплощадпредкметството.–Б.ред.
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историкътАнтоанМарес заявява, че „марксистката историография го е
„възстановила“,заданаправиотнегоединвидпредшественикначешкия
егалитаризъмотХІХвек,доринасоциализма“(Марес2005:114).Раждане-
тонаХуситскотодвижениесъщоебилообясненоотчехословашкатаисто-
риография от 50-те и 60-те години с „масовото обедняване на низшите
социалнислоевевградовете“и„упадъканаселскатаикономика“ (пактам:
117), превръщайки гопо тозиначинвпролетарскодвижениеощепреди
последнотодасепояви.

Храбалсъзнаваопростяванетонаисторическиядискурс,койтоизполз-
ва,играесиснационалнитемитове,омаловажавайкитъкмонационалната
значимостнасъпротиватасрещуХабсбургитепрез1621г. (давайкииро-
ничнисведениязаезиковитеуменияна„чешкитефеодали“),носъщевре-
менноприлагадоминиращияисториографскидискурс.Подобнаинтерпре-
тациянанационалнатаисториямупозволявадаразкриепротиворечията,
присъщиначешкатаисториография,коятопродължавадаправипреоценки
идасеизчистваотсвоитемитовеинесъстоятелнитеории.

Най-оживенитеполемикиочертаватхарактеранапроменитевполити-
ческияиобщественияживотнастраната.Дебатитенаисторици,политоло-
зиидругиспециалистидалечнесаприключили.Ниеможемсамодаопи-
шемпозициитенаавтора.

Единотаспектите,коитоХрабалкоментира,енастъпилатапрез90-те
трансформациянанационалнитеелити.ВслучаясЧехословакияпървият
етапотполитическатапромяна е завръщането вполитическияживотна
изгнаницитеипредставителитенадисидентскатакултура(групиранивпо-
голяматасичастоколодейносттанаХарта77),чийтоемблематиченпред-
ставителеВацлавХавел.

Силното присъствие на личности от дисидентския културенживот в
дветеосновниполитическидвижения,произлезлиотНежнатареволюция
–Гражданскияфорум(OF)вЧехияиОбществопротивнасилието(VPN)в
Словакия, внася вначалотона90-те години голямадозаидеалистическа
енергия(коментиранасъссимпатияиентусиазъмотХрабал),нозажалост
тябързосеизчерпвавполитическияиикономическияпреходнастраната.
Кактоказватв своятрудисторицитеПетърЧорнейиИржиПокорни,на
тезидведвижения„липсваполитическистабилнаияснайерархичнаструк-
тура заръководствонаобщественидела, а същои сплотеност“ (Чорней,
Покорни2000:84).

Влонотонатезидведвижениябързосепоявихаразличия.Такапрез
май1991г.отГражданскияфорумсеотделянай-влиятелнатагрупаслибе-
рална ориентация, ръководена от Вацлав Клаус, дотогава президент на
Гражданскияфорум.ОттовадвижениещесеродиГражданскатадемокра-
тическапартия(ODS).МалкатафракциянаГражданскияфорум–Граждан-
скотодвижение(OH),щеостаневярна„напървоначалнатаидеология,на
аполитичнатаполитика“ (пактам:85),близкадоХавелинеговитеспод-
вижници,която,изглежда,сеползваисъссимпатиитенаХрабал.

Всловашкатачастсенаблюдавапаралелноявление,разделящоОбщест-
вопротивнасилието(VPN)надвалагера:дяснокрило–Гражданскидемо-
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кратическисъюз(ODU),коетосеползвасъсслабаподкрепаотобществе-
ността, и ляво крило, също произлязло от Общество против насилието
(VPN),начелосВладимирМечиарследотстраняванетомуотпостаминис-
тър-председателнасловашкотоправителство(пактам:85).

Различнитеполитическиориентации,коитосепроявяватсредчешкотои
словашкотонаселение,щедоведатдоразделянетонаЧехословакия.Двама-
таполитици,коитопечелятотподобноразделениенаполитическитепар-
тии–ВацлавКлаусиВладимирМечиар,саиключовифигуривпреговори-
те,довелина1януари1993г.доразделянетонаЧехословакиянадвенеза-
висимидържави.

Храбалотделяголямовниманиенатозипроцес,кактоинаучастниците,
изиграливажнаролявнего.КъмВладимирМечиартойзапазваироничен
поглед, изразяващ масовото чешко обществено мнение за Мечиар като
основенфакторприразделянетонастраната12.Словашкиятполитикевъз-
приеманпоподобенначиннавярнозарадиизбухливиясиивойнственнрав,
проявяванвжлъчнитемуиарогантниизказвания.Затованееучудващо,че
Храбалгосравнява–небезиронияисяснатацелдагоосмее–сиграчите
натенисМакенроуиКонърс,твърдейки,че„господинМечиарединамичен
играчнаполитическиятеренинесамотова,тойеедновременноивнимате-
лензрителнасобственатасиигра“ (Храбал1995:80).

Всъответствиесобщотомнениезасъбитиятатойнеетакакритичен
към Клаус, който според историците днес носи вероятно също толкова
отговорностзарешенията,довелидоразделянетонастраната,въпрекиче
неговитеоснованияоставатвсетакадискусионни13.

Гледнататочка,коятоХрабалнипредлагазасоциокултурнитеиполити-
ческитепроменивстраната,етвърдеинтересна,понежеотразявадостовер-
носитуациятаидебатитепооновавреме.

СПОРъТ ЗА ЛИТеРАТУРНАТА СТОйНОСТ НА ТеКСТОВеТе НА
ХРАБАЛ
Стигамедопоследнияспор,предизвиканоткъснототворчествонаХра-

бал,тозизахудожественатаиестетическатамустойност.
МиланЯнковичправивсвоетоизследваневърхутезитекстовенаХра-

балконстатацията,чеприемътимоставаспоренкактоотстрананачитате-
лите,такаинакритиката(Янкович2006:279)14.

12ПричинитеиобстоятелстватаоколоразделянетонаЧехословакиявсеощесеразискватот
историците и ние нямаме претенции да дадем окончателно обяснение на тозифеномен.
Най-общоказано,вразделянетонаЧехословакиячехословашкатаобщественостиистори-
цитеприписватосновнаролянаМечиариКлаус.Потозивъпросвижспециалнитеиздания
на:LaNouvelleAlternative–Slovaquesettchèquesreanalysentleurséparation,vol.18.,n°58,
printemps–été 2003. Виж също: FrédéricWehrlé,LeDivorce Tchéco-slovaque, L’Harmattan,
coll.Paysdel’Est,1994.–Б.а.
13 Потематанафренскиезиквиж:LaNouvelleAlternative–Slovaquesettchèquesreanalysent
leurséparation,vol.18.,n°58,printemps–été2003;CatherineServante,EtienneBoisserie(dir.),
LaSlovaquiefaceàceshéritages,L’Harmattan.–Б.а.
14Тозитекстекраткаверсиянатекста,представеннаконференцията,посветенанаХрабал,
вУдинепрез2005г.–Б.а.
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Можемдапредположим,чеподобнареакцияотстрананаширокатапуб-
ликапроизтичаотразминаванетомежду„официалните“текстовенаХра-
балитезиот90-те,кактоинанепознаванетонаавангардисткитекоренина
творческатамудейност.

Тазитезаобачеенеприложимакъмкритиката,коятопрез90-тегодиние
открилавсичкитекстовенаХрабал.

Тукставадумазаинтересенестетическиспор,койтообаченесевписва
директновнашататема,иниещесезадоволимсамодагоскицираме,защо-
торазширявапроблематиката,засягащакъснототворчествонаХрабал.

Критикатачестоупрекватезитекстовевсилноизразенаповторяемост,
коятообяснявасизчерпваненатворческитесилинаавтора.Янковичнее
съгласен с подобно твърдение. В своята аргументация изследователят
изтъкваотношениетомеждуконцепциятаза„шифрите“15наК.Ясперси
текстовете,коитоХрабаланализира.УчениетонаЯсперсебилопознатона
Храбал16итойговключвавсобственатасифилософскасистема.Според
Янковичповтарянитеиинтерпретиранивсекипътподразличенъгълмоти-
випредставляватвтезитекстовенаХрабал„шифритенаекзистенцията“,
за които говориЯсперс.По същияначинперсонажите (обществениили
частни)итехнитепредставениисторииилюстриратчесто„граничниситу-
ации“ипотозиначинуспяватдастигнатдосъщностниистини.

Това сеотнасяи заХавел, коготоХрабалхарактеризирапосредством
мисълтанаХердер:„Дионисий,прелестенмладежо,alsMenschgewordene
Fröhlichkeit, вие сте радостта и веселието, превърнали се в президент“
(Храбал1995:270),икоетозаписателяезнакзаспособносттазаобновле-
ниенанацията,илипъксвързваспредпочитанитеотнеготворци,които
споменава,описвайкипътуванетосивСАЩ.Разбирасе,Храбалминава
презместа,емблематичнизанякоитворци–ДиланТомас,ДжакКеруак,
ДжаксънПолак, а технитебиографииму служаткатоотправни точки за
размисълвърхуролятанатворецавсвета.Вдействителноствпоследните
ситекстовеХрабалсипоставясъщностнияиболезненвъпросзастойност-
та на изкуството пред лицето на финалната за човека екзистенциална
ситуация.

В един от последните си текстове –Пребиха кончето пребиха (Ubili
koníčkaubili),Храбалописвадепресивнитесисъстоянияиздравословните
сипроблеми,катогисъпоставясподобниразказиналюбимиавтори.Това,
коетоможедаизглеждакатоегоцентричнописаненастарик,евдействи-
телностоткровенотърсененавечнитеценности.Всичкиспоменатилично-
стисабиликатонегоизправенипредболестта,старосттаисмъртта.Може
бифактът,чепродължавадапишеинесепримирявамълчаливо,едоказа-

15КонцепциятанаЯсперсзашифритеезаложенавнеговототълкуваненапонятието„фило-
софска вяра“: чрез символиилишифри се осъществяваотношениетомеждунасиБога.
Трансцендентносттаелишенатаотпредметностдействителностизатованеможедабъде
изразявана чрез езика, а единствено чрез загатване, т.е. чрезшифри.Следователно чрез
шифритесеназоваваненазовимото.–Б.ред.
16Преди всичко книгатанаЯсперсDerphilosophischeGlaube angesichts derOffenbarung 
(1963)иглаватаVomWesenderChiffern.–Б.а.
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телство засилата,коятоХрабалпридаванаизкуството17.Последниятму
текст–Бълнуващовидео (Delirantnívideo),епубликуванна10март1995г.
Авторътумирана3февруари1997г.

Разглобенатафрагментарнаформанатезитекстове,коятотолковасму-
щавачитателитеикритиката,сеявяваепилогнаприключениетонааван-
гардавЧехословакия.Фактът,чеХрабалчестонамеквазаПустаземянаТ.
С.Елиът18,неебеззначение:тозитекстпредставлявазаХрабалвнай-висо-
кастепенестетическияопитнамодерниясвят.Освентоватекстоветена
Храбалсъщосвидетелстватзаособенияподходнаавторакъммимезиса.
Всъщностдоринай-експерименталнитему текстове спореднас запазват
важенмиметиченаспект.Наративнатасемантикатукезаместенаотфор-
малнасемантика.Даличрезструктуратанатезитекстовененисеразкрива
преобърнатиятсвятснеговитехаотичнипромени?

ЗАКЛЮЧеНИе
Накраятрябвадасизададемвъпроса,какпосредствомпредставянена

полемиката, предизвикана от късното творчествонаХрабал,можеда се
изяснипроцесътнапреструктурираненаобществотовпосткомунистиче-
скаЧехословакия?

Не смеубедени, че смена висотатанаЛатур, споредкогото „нашата
задачаедаосмислиминовативнияхарактернаобщноститеидаимприда-
демлегитименстатут“(Латур2006:377).Привсетовасенадявамедасме
успелидапредставим,тръгвайкинай-напредотполемикатазастатутана
автора и неговото творчество, динамичния характер на чехословашкото
общество, по-точно на комплексните отношения между официалния и
алтернативниякултуренживотиновитевръзки,върхукоитозапочвадасе
градикултурниятсвятслед1989г.

Противоречиватарецепцияотстрананалитературнатакритикаиширо-
катаобщественостнатворчествотонаХрабалот90-тегодинииотрицател-
нитереакции,отнасящиседозаеманитеотавторипозиции,трябвадабъдат
изученивконтекстанаусловиятанакултуратавЧехословакияпрезвтората
половинанаХХвек.

Биткатаза„автентичния“Храбал,започналапрез90-тегодини,коятосе
опитвадавъзстановицелосттанаавторовототворчествоидагопредстави
напубликата,свидетелствазаусилиятаотстрананалитературнитеистори-
цидавъзстановятдействителнатакартинаначешкаталитератураотвтора-
таполовинанаХХвек.

Анализътна по-старата и на съвременната историянаЧехословакия,
коятоможемдаизвлечемоттезитекстове,спореднасразкривапротиворе-
чивотовъзприеманенастаратаисъвременнатачехословашкаистория,под-

17 „Актът на писане за Храбал означава самосъхранение, по това време за него той се
превръщавабсолютнастойност.Имамногонеговиизказваниянатазитема.Бимоглодасе
каже,чезанегописанетоевисшеоснованиенаекзистенцията“(Янкович1996:183).
18Напримеркогатоединжурналистпитаавторакаквобиискалощеотживота,Храбал
отговаря: да умра. Това е реплика на Сибила отПуста земя, която Храбал обича да
цитира.–Б.а.
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ложенанаразискванеидоуточняваневновиякритическиконтекст,вклю-
чителнощосеотнасядототалитарнотонаследство.

Най-сетне,описаниетонаспоразахудожественатастойностнатезитек-
стовенипомагададокажемвръзкатаимснаследствотонаавангарда,поне-
жеколажнатаформапозволявадинамичнопротивопоставяненаотдалече-
нипластовеотисторията.

ТезитекстовенаХрабал,макарчесавъзприетипървоначалнокато„слу-
чайни“,написанивстраниотисторическатасъвременност,представляват
важнихудожественидокументисуниверсалнистойности,къдетоактуално-
тоотварявратитекъмонтологичнитевъпроси.Разчлененатаструктурана
текстоветесякашотвеждакъммимезис,койтоможемдаопределимкато
„концептуален“икойторазкриваспецификитенавремето.ТворецътХра-
балсеразкривапосредствомтазивихренасмес,коятовръщакъмнас„исти-
натазаживота“,незастиналаинепреводима(Янкович1996:152). 

Преводотфренски:СоняАлександрова
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КАРЕЛ ЯРОМИР ЕРБЕН (1811–1870) е
емблематичен представителначешкияроманти-
зъмот50-тегодининаXIXв.,чиетотворчество
еизцялообвързаносхарактернатазаВъзражда-
нето представа зафолклора като съкровищница
на нравствени ценности и неизчерпаем извор на
творческо вдъхновение. Учи последователно във
ФилософскияиЮридическияфакултетнаКарло-
вияуниверситет.КатосекретарнаЧешкиямузей,
а от 1851 г. като главен архивар на Прага е в
тесни контакти сФрантишекПалацки. Пътува
из цяла Чехия, посещава много славянски земи в
рамкитенаАвстро-Унгария,задасъбиранародни
песни, поговорки, пословици, митове, предания,
приказки(НароднипеснивЧехия,Písněnárodnív
ČecháchI.–III,1842–45;Старинничешкипредания
и поговорки, Prostonárodní české písně a říkadla,

1864идр.),авсборникаСтонародниславянскиприказкиилегендинаоригинал-
нинаречия(Stoprostonárodníchpohádekapověstíslovanskýchvnářečíchpůvodních,
1865) включва приказки на всички славянски народи, включително и български.
Публикува паметници на старата чешка литература (текстове на Ян Хус и
ТомашЩитни), превеждана чешки езикСлово за полканаИгор,Несторовата
хроникаидр.,създава авторскиприказкипофолклоренмодел(Чешкиприказки,
Česképohádky,1905).

През 1853 г. излиза единствената му стихосбирка – сборникът с балади
Киткаотнароднипредания(Kyticezpověstínárodních),коятоесреднай-забеле-
жителнителитературнисвидетелстваначешкияромантизъмиизразнаЕрбе-
новатапредставазазначимосттанатрадиционнатакултуравсъхраняването
нанационалнитеиобщочовешкитеценности.

Преводът на предложените приказки на К. Я. Ербен Разумът и Kъсметът
(RozumaŠtěstí)иКралятПор(Králtchoř)eпоизданиетоBoženaNěmcováaKarel
JaromírErben.Pohádky.Praha,2007.

Т.М.

ÐÀÇÓÌÚÒ  È  ÊÚÑÌÅÒÚÒ

ВеднъжРазумътиКъсметътсесрещналинаедномостче.
–Направимипът!–казалКъсметът.
Разумъттогававсеощенямалтолковаопит,незнаелкойнакоготрябва

данаправипътирекъл:
–Защоазтрябвадатиправяпът?Данебидасипо-добъротмен?

НОВИПРеВОДИ
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–По-добъретози–отвърналКъсметът,–койтоуспеедапобеди.Виж-
дашлионзиселскисин,койтооревполето?Влезвнегоиакомупотръгне
повечестеб,отколкотосмен,всекипътнай-учтивощетиправяпът,където
икогатосесрещнем.

Разумътсесъгласиливеднагавлязълвглаватанаорача.
Веднагащоммомъкътусетил,чеимаразумвглаватаси, започналда

умува:„Защотрябвадокраянаживотасидавървязадтоварало?Амичеаз
могадабъдащастливидругаде,итопомногопо-лесенначин!“.Зарязал
нивата,прибралралотоисевърналвкъщи.

–Тате–рекълтой,–селскатаработанемихаресва,по-добредаидада
учанякъдезаградинар.

Бащатаотвърнал:
–Каквотистава,Ванек,данесисепобъркал?
Носледтоваразмислилирекъл:
–Е,добре,щомискаш,учииБогдатипомага!Носледсмърттамитази

къщащеянаследибратти.
Ванекзагубилкъщатаипонеженищодругонемуоставало,отишълда

учизанаятприкралскияградинар.Тойнемупоказвалкойзнаеколконеща,
нопъкВанексеучелмногобързо.Скородорипрестаналдаслушаградина-
рякоекактрябвадаправиивършелвсичкопосвойначин.Първоначално
градинарятсеядосвал,нозабелязвал,ченещатавървятвсепо-добреипо-
добре,исеуспокоил.

–Виждам,чесипо-уменотмене–рекълтойиоставилВанекдаработи
вградината,кактосизнае.Закратковремемомъкъттакаяблагоустроил,че
кралятостаналмногодоволеничестосеразхождалвнеяскралицатаис
единственатасидъщеря.Кралскатадъщерябилахубавадевойка,нонадва-
найсетгодинапрестаналадаговорииоттогаваникойнебилчувалидума
отнея.Кралятмногострадалоттоваиразгласил,чекойтоуспеедаянакара
дапроговориотново,щестаненеинсъпруг.Явилисемногомладикрале,
принцовеидругивсезнатниблагородници,нокактопристигалиединслед
друг,такасииотивали–никойнеуспялдаянакарадапроговори.„Защои
азданепробвамкъсметаси?–помислилсиВанек.–Знаеличовек,може
пъкдауспеядаянакарамдамиотговори,акояпопитамнещо.“Итутакси
отишълприкраля,атойзаедносъссвоитесъветницигозавелвпокоитена
дъщеря си.Тя ималамалко кученце, коетомного обичала, понеже било
умноиразбираловсичко,коетотякажела.Щомвлязълзаедноскраляи
съветницитевнейнитепокои,Ванексепресторил,ченевиждапринцесата,
обърналсекъмкученцетоирекъл:

–Чувалсъм,кученце,чесимногоумно,иидвампритебзасъвет.Бяхме
тримадругари:резбар,шивачиаз.Веднъжвървяхмепрезгоратаитрябва-
шедаостанемданощувамевнея.Задасеспасимотвълци,запалихмеогън
исеуговорихмедасередувамедапазим.Първибешерезбарятизадаму
мине по-бързо времето, взел едно пънче и издялкал от негофигурка на
хубавадевойка.Когатобилаготова,събудилшивача,защотобилнеговред
дапази.Шивачътвидялдевойкатаотдървоипопиталкаквоетова.
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–Виждашли–казалрезбарят,–станамискучноииздялкахотпънчето
девойка,акоинатебетидоскучае,можешдаяоблечеш.

Шивачътведнагаизвадилножици,иглаиконец,скроилѝдрехиизапоч-
налдашие,акогатобилиготови,облякълстяхдевойката.Следтоваме
събудидапазя.Иазсъщопопитахкаквоетова.

–Нарезбарямубилоскучно–казашивачът,–ииздялкалотпънчето
девойка,аазпъкѝнаправихдрехи,атиакоискаш,можешдаянаучишда
говори.

Такаинаправих–научихядаговори.Носутринта,когатомоитеприяте-
лисесъбудиха,всекитвърдеше,чедевойкатаенегова.Резбарятрече:

–Азянаправих.
Шивачътотвърна:
–Азпъкяоблякох.
Азсъщотвърдях,чеемоя.
–Исегакажими,кученце,накогопоправопринадлежидевойката?
Кученцетомълчало,новместонегоотговорилакралскатадъщеря:
–Натебе,разбирасе!Закаквомуенарезбарядевойкабездрехи?И

какво,чешивачътяеоблякъл,щомтяебезмълвна?Тисиѝдалнай-хубавия
дар–вдъхналсиѝживот,катосиянаучилдаговори.Значиетвоя.

–Самаопределисъдбатаси–рекълВанек,–накарахтедапроговориш
отновоизатовамипринадлежишпоправо.

Тогаваединоткралскитесъветницирекъл:
–НеговoКралскоВеличествобогатощетевъзнагради,ченакарадъще-

рямудапроговориотново,нонеможешдасеоженишзанея,защотонеси
отблагородническирод.

Ацарятдопълнил:
–Такае,вместодъщерясищетидаммногопари.
НоВанекнеискалидачуезаникаквадруганаградаиказал:
–Краляттвърдообеща,чещедадедъщерясинатози,койтоянакарада

проговориотново.Кралската дума е закони ако кралятискадругитеда
спазватнеговитезакони,първотойсамтрябвадагиспазва.Затоваедлъжен
дамидадедъщеряси.

–Стража,вържетего!–развикалсесъветникът.–Койтосеосмелявада
твърди,чекралятедлъженданаправинещо,обиждаНеговоКралскоВели-
чество и заслужава смъртно наказание.НекаВашеКралскоВеличество
заповядатозипрестъпникдабъдеобезглавен.

Тутакси завързалиВанек и го повели да изпълнят присъдата. Когато
пристигналинамястото,тамвечегичакалКъсметът,койтотихичкоказал
наРазума:

–Видяликаквосе случис тозичовекблагодарениена тебе, сегаще
загубиглаватаси!Отстъпимидавлязанатвоемясто!

ВеднагащомКъсметътвлязълвъвВанек,мечътнапалачасесчупилпри
дръжката,сякашнякойгопрерязал,идокатомудонесатдруг,отградана
конпристигналвестоносец,койтовеселонадувалтръбаиразвявалфлаг,а
следнегоседвижелаизпратенатазаВанеккралскакарета.Аетокаквабила
работата:принцесатазаявиланабащаси,чеВанекбилправикралската
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думанетрябвадасепрестъпва,нищочемомъкътнебилблагородник,кра-
лятлесноможелдагопровъзгласизакняз.

Кралятсесъгласил:
–Имашправо,дъще,некабъдекняз!
ТутаксиизпратилизаВанеккралскатакарета,авместонегобилобезгла-

вен съветникът, който говорел против Ванек. Когато Ванек и царската
дъщеряситръгналиследвенчавката,напътяимсеизпречилРазумът,но
катовидял,четрябвадасесрещнесКъсмета,навелглаваиотстъпилвстра-
низасрамено.Иказват,чеоттогава,щомРазумътвидинасрещасиКъсмета,
отдалечмуправипътдамине.

Преводотчешки:РосинаКокудева
Редакторнапревода:БориславБорисов

ÊÐÀËßÒ  ÏÎÐ

Разказват,чеедновремевЧехия,нотолковаотдавна,чевеченикойнеси
спомняточнокога,всякакокошаобщинасиималасобственоуправление:
притежаваласобствендворсъссамостоятелнобунище,къдетококошките
сировелинаволя,асъщотаканачелонавсякастоялпоединстаршипетел,
койтояръководел.Когатонякоякокошкаизравяланещо,тосиоставалоза
нея,нокогатопетелътнамерелнапримерзрънце,викалприсебесивсички
кокошкиигодавалнатази,коятонай-многохаресвал,илипонякогасиго
хапвалсам,аакопъкнякоякокошкасеразсърделазарадитова,клъвваляи
такатясеуспокоявала.Винагищомнякойотпетлитезапочнелдакукурига
надвора,останалитепетлиотцялатаоколиясеприсъединяваликъмнего.
Такавдисциплина,страхисговорживелидълговреме.

Точнотогавазанещастиесеслучилотъй,чежабитекекерицизапочнали
данедоволстватотстаротоуправлениеикатосеразкрякали,крякалидото-
гава,докатосиизкрякализакралдългокракиящъркел.Щомвиделитова,
петлитеикокошкитерешилиданеоставатпо-назадотжабитеизаявили,че
небибилозлеитедасииматсвойсобственкрал.Свикалиобщосъбрание
иповременадебатитестаналоясно,чевсичкисаединодушнизасмянана
моделанауправлението.Когатообачедошловремеда серешавакойда
стане крал, между тях избухнали спорове и разногласия, никой не бил
съгласендругдагоуправлява,авсекипредпочиталсамдакомандваоста-
налите.Петлитезапочналиданалитатнабой,дасекълватпомеждуси,та
чакперушинасеразхвърчалаикръвселеелаотгребенитеим.Тогаваедин
стар,уважаванотвсичкипетелгипосъветвалдазапазятмиравстраната,
катосивзематнякоймогъщкралотчужбина,иимпредложилпоракато
най-подходящ,понежебилсголемизъби,действалсъссилнаръкаиотнего
всекибисестрахувал,асамотакаможелодасевъдвориспокойствиеиред
вптичетокралство.Тозисъветсехаресалнавсичкииведнагапратеницисе
отправиликъмпора, задаседоговорятснего.Порътсеотнесълтвърде
любезнокъмтяхисголямаохотаоткликналнамолбатаим,обещалим,че
щегиръководи,катоспазвавсичкитеимправаитрадиции,щегизакриляи
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отястреба,койтоимкрадепиленцата,иотневестулката,коятоимпиеяйца-
та,иоткрадливитеврабчета,коитоимотмъкватзърнотоизподклюновете,
заявилсъщотака,ченай-хубавитеиедрипетлищегинаправисвоикралски
съветници,придворнииофицери.Казанотоотпорасехаресалонавсички
– кокошкитеипетлитенай-тържествено го възкачилина трона в своето
кралствоидорибилимногощастливи,чесесдобилистолковамогъщи
добросърдеченкрал.

НеминаломноговремеинаНеговоКралскоВеличествомуседощяло
кокоша кръв. Но тъй като все още не искал да разкрива своя истински
порскинрав,заданеуплашипетлитеикокошките,решилдаобвинивнещо
някогоотсвоитеподаници,тадаможеследтовадагозахапезавратаида
изпиекръвтаму.Повикалприсебесиединхубав,охраненпетелигопопи-
талдалинеусещанякаквамиризма.Петелътбилдобревъзпитанипочтен
иучтивоотвърнал:

–Простете,ВашеВеличество,ноусещамнепоносимасмрад.
Такамиришеливсичкипорове,памакариседналинакокошитрон.
–Ах,ти,подлецбезсрамен!–сопналсепорът.–Каксеосмеляваштака

даотговаряшнасвоякралигосподар?
Ихоп!Сединзамахоткъсналглаватанапетела,следкоетоизпилкръвта

му.Послеизвикалприсебесидругпетелисъщогопопиталдалинеусеща
някаквамиризма.Катовидялобезглавенототялонасвояприятелиизцапа-
натаскръвустанаНеговоПорскоВеличество,петелътседосетил,четова
неенадобро.Обзелготакъвстрах,чеидуманемогълдаобели.

–Защотрепериш?–сопналмусекралят.–Струвамисе,чесъвесттати
неечиста.Кажи,каквоусещаш?

Петелътсъбралвсичкитесисили,поклонилседълбокоиказалстънък,
треперещгласец:

–ВашеВеличество,усещамнеописуемоблагоухание.
–Ах,ти,лъжецо!–яростносепровикналкралят.–Искашсподмазване

даприкриешсвоетолицемерие?
Ихоп!Откъсналглаватамуимуизпилкръвта.Имакарпорътдабил

заситилвечегладаси,игратаспетлитемудоставялаудоволствие.Затова
извикалощеединпетелигопопиталдалиусещанякаквамиризма.Нотози
билхитрец–макаридавидялдобредваматаобезглавени,асъщотаказабе-
лязаликървавитеследипокралскатабрада,сенаправил,ченевижданищо.
Поклонилсенай-учтивоняколкопътиипредпазливоотвърналнакраля:

–Простете, ВашеВеличество, такава хрема съм хванал от влажното
време,чезасъжалениенищонемогадаподуша.

Кралятвидял,чепетелътсеизплъзваотзаложениякапанипривсече
отговорътгозаварилнеподготвен,немуостаналонищодруго,освендасе
усмихневеликодушноидапощадиживотаму.

Преводотчешки:КристинаНеделчева
Редакторнапревода:БориславБорисов
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ОТОКАР БРЖЕЗИНА (1868–1929) –най-значимият
поетначешкиясимволизъм.Посвещавасвоетословона
елитарнатаидеязаИзкуствотокатовисшепроникно-
вениеипознание.Създавапоезиянамистичнияекстаз.
Стихосбирките му – Тайнствени далнини (Tajemné
dálky, 1875), Разсъмване на запад (Svítání na západě,
1896),Ветровеотполюсите(Větryodpólů,1897),Стро-
ители на храма (Stavitelé chrámu, 1899) и Ръце (Ruce,
1901),излизатпрез90-тегодиниисаединникатоесте-
тическаиобразнасистема.Лирическиятгеройевочак-
ваненабожественототайнство,коетозанегоесмър-
тта.Бржезинаепоетсизключителносложнастилис-
тика, коятонапомня на бароковатапищна експресив-
ност,новсъщотовремепритежаваинтелектуалната
вглъбеност и метафоричния лиризъм на поколението
откраянавека,вдъхновеноотницшеанскатафилософия.

Силатанатазипоезияевудивителнатанеделимостнасложнообразнозначе-
ние,коетоенай-честоотмитологиченилифилософскипорядък,иединизискан,
филигранен,музикалновъздействащиерудитскиорганизиранизказ.Порадисти-
листичнатаенигматиканасвояезик,коятовладеедосъвършенство,Бржезинае
напрактиканесамонепреводим,ноитрудноразбираемизачешкиячитател.

Предложенитестихотворениясаотпърватамустихосбирка–Тайнствени
далнини.

Ж.Ч.

***
Ó,SÍLOEXTASÍASNŮ,znížumění
plábarevvějířemavtónechburácí!
Tvýmkouzlemzmyšleneksezářepramení,
jakzéterusesvětlonítívibrací.
Naoběťdušemésvůjžhavýsešlipřival,
ómocivítězná,ježvinspiracipláš,
jakvoltářkamennýseoheňsnebeslíval,
kdyžoběťkrvavounaňkladlEliáš!
Vmédušismutekdlíahořkévůněteskné,
myšlenkamájevoskovicísvětlamdlého,
ježvtělasvícnunečistémsetřesoucleskne
naoltářvěčnýpostavenaNeznámého.
Ženžhavýretmékrvevášníneroznítil
aláskyšílenstvímivzracíchnezaplálo,
žárbílýrozkošemivnervechnezasvítil
avůnípřátelstvíjsemvžitíudýchalmálo.
Sámvtichléklausuřejsempočetžitířešil
ajenomnadsvýchsnůjsemzáhonemseshýbal,
vícnežlivživotějenvmyšlenkáchjsemhřešil
apřeludmilovalapárutuhsvýchlíbal;
Méjarobylosmutnou,elegickoupísní,
jižtichlýmtremolemmiživotzahrálflétnou,
adnymýchradostí,jakovtrávytrs,jenžtísní
sepřizdích,vedlažbě,kdyžkapkyrosyslétnou.
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Mévzpomínkyjsoubezbarevabezevláhy
jakprotěžvherbáři,jenžbílouplísnídýše;
nakyslýparfumchudobyjsemdýchalzáhy
aponíženýchžeňjsemklidilnasvélíše.
Zářgrandiosnívesmírukdyžvzrakmipadla
silvěčnýchtajemstvímaosnovamisvětla,
vmoudušiodraženákosmuodzrcadla
vohniskopalčivéakrvavésestřetla.
Puchkrvesraženéjsemdýchalzdějinzvěstí
ahrůzuNeznáméhozvlastnídušehloubi,
azřeljsemvžitíhru,kdebledýpřeludštěstí
jakvperletiselomemvrchníchvrstevsnoubí.
Netoužímžízněsvéužitísvlažitbřehů,
jakGedeonůvvojuzdrojůpítizdlaně:
paprskůmystickýchjsemvdušisebralněhu
avchrámuTajemstvíjsemkleklzadumaně.
Jesmutnadušemáaplnavůněteskné,
mámyšlenkajevoskovicísvětlamdlého,
ježvtělasvícnunečistémsetřesoucleskne
naoltářvěčnýpostavenaNeznámého.
Ósíloextasíasnů,znížumění
plábarevvějířemavtónechburácí!
Tvýmkouzlemzmyšleneksezářepramení,
jakzéterusesvětlonítívibrací.
Naoběťdušemésvůjžhavýsešlipřival,
ómocivítězná,ježvinspiracipláš,
jakvoltářkamennýseoheňsnebeslíval,
kdyžoběťkrvavounaňkladlEliáš!
 

***
О,СИЛАОТЕКСТАЗИСЪНИЩА,скоито
изкуствотопламтисредбагри,вгрохотеква!
Чрезтвойточудомислитевзаряизлитат
инишкисветлинаотетерапотрепват.
О,властнасило,вдъхновениеотпламък,
обляхамидушатасогненастихия,
тъйогънсеизлявърхуолтароткамък
там,детожертвеникасложилбеИлия1!
Вдушатамитъгаизтлявасдъхгорчив,
амисълтами–вощеницасветлина,
потрепвавтялотонасвещникнечeстив
върхуолтаравеченнаНезнайния.

1Илия–пророкичудотворецотСтариязавет.ВиметонаЯхвесеборисрещукултана
Ваал. Всички пророци се събират в планината Кармил. Тези, които служат на Ваал,
призоваватсвоябог,нонапразно.ТогаваИлияпострояваотдванадесеткамъкажертвеник
наЯхве,полагатамжертваисеобръщакъмЯхве.Втозимиготнебетосеизлива„огънят
наЯхве“ицелиятнародгоприветства.ИлияубивакрайпотокаКисонпророцитенаВаал.
ТойотивавпустинятаимолиБогдамуизпратисмърт,но40дниинощиангелидва,докато
спи,игохрани.ЯхвеискаотИлиядасевърнеобратноидапроповядвавнеговоиме.На
двапътигоспасяваотгонителите,катоизпращаогънвърхутях.–Б.пр.
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Азотлюбовнастрастнесъмобезумявал,
горещиустнинеразпалвахакръвтами,
екстазнемеенажежавалчакдобяло,
невдишвахнаприятелствотоаромата.
Самвтихзатворживотитесипреброявах
исамонадлехатанасънясесвеждах,
грешахпо-честовмислитеси,ненаяве,
бяхвлюбенвпризраканасвоитекопнежи.
Бепролеттамитъжна,елегичнапесен,
животътяизсвирисфлейтатаситихо,
арадосттами–храстсредкамънизаплетен
вмига,когатокапкитеросаполитат.
Аспоменитеми–безвлагаибезцвят–
хербарийседелвайссреддъхнаплесенсива;
отранознамдъхагорчивнабедността
ижътватанаробитебевмойтанива.
Зарятанавсемиравмояпогледпадна,
когатонаизвечнисилисветлините
отогледалотокосмичнокъмдушата
сесляхавпалещоикървавоогнище.
Сдушатасвояотисториятадишах
страхотНезнайнияисмрадоткръвнаглеч
икакпрезпроцепитесредседефизтича
видяхнащастиетопризракавъзблед.
НеискамкатоГедеоновивойници2

крайизворитежаждадагасясъсдлани:
взехнежностотмистичнитеискрици
иколеничихазнаТайнствотовъвхрама.
Вдушатамипреливаскръбидъхгорчив,
амисълтами–вощеницасветлина,
потрепвавтялотонасвещникнечестив
върхуолтаравеченнаНезнайния.
О,силаотекстазисънища,скоито
изкуствотопламтисредбагри,вгрохотеква!
Чрезтвойточудомислитевзаряизлитат
инишкисветлинаотетерапотрепват.
О,властнасило,вдъхновениеотпламък,
обляхамидушатасогненастихия,
тъйогънсеизлявърхуолтароткамък
там,детожертвеникасложилбеИлия!

2Гедеон–геройотСтариязавет.ПозаповеднаБогразрушаважертвениканаВаалииздига
олтарнаЯхве.ВотговорнатоватойполучаваБожиятаподкрепа,събираголямаармия,но
Господмуказвадазаведевойницитесинаизвораидавземесамотези,които„лочаткато
куче“,анетези,коитоколеничатипиятводаотшепатаси.Такатойтръгвас300войници,
коитосапилинаправоотизвора,иуспявадаосвободиИзраилотмногохиляднатаармияна
мадиамците(Съдии7:4–7).ОчевидновтозистихлирическиятгеройнаБржезинаизразява
своякопнеждабъдесредизбраницитенаБога.–Б.пр.
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ŽEHBÍLÝSVĚTLA

Žehbílýsvětlavlampěmédušejsistáh,
ževagoniirudékrvácídošera.
Podzvlhlýmiklenbamidníjduvmyšlenkách,
jakchodbamiopuštěnéhokláštera,

kdeofreskystěntříštísevlnysoumraku
azapomenutélegendyvzčernalýchrámechsetmí,
jakoknaprolomenavstaletízázraků
dozasmušilýchhorizontůTajemství.

Avkouřícíchdálkách,kdezsinalémlhysestrou
nadarkýřepalácůavboulevardůruch,
vítěznýživotzmításeakypívířícíhrou
vbizarrníchpěnáchvášníasílyatuh;

ženohnivépohledyjiskramipršídožádostítěl,
spálenásílanervůpodlebkamitlí,
avtisícíchillusíjásotaúzkostažel
třesesenanapjatýchstrunáchTajemství.

Žehbílýsvětlavlampěmédušejsistáh,
ževagoniirudékrvácídošera.
Podzvlhlýmiklenbamidníjduvmyšlenkách,
jakvkvílícíchmelancholiíchvečera,

anaslouchámhodinámVelikéNoci,bijícímtmou,
ažsvěžívěčnéhoMěstavkovovýchslzáchseschví
jakmatutinumandělůvčekajícídušimou
rázhodinyméposlední,angelusTajemství.
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ОГЪНЯТБЯЛНАСВЕТЛИНАТА

Бялпламъквъвфенеранадушатастягаш
итойсредполумраквагониякърви.
Вървяпрезднитесиподсводовеотвлага
катовкоридорнаизоставенманастир,

там,гдевълниотмраксеблъскатвстенописи
имитоведалечниврамкитетъмнеят–
прозорцивъввеканачудоторазбити
наТайнствотокъмхоризонтитемубледи.

Синеятвдимнидалнинимъглибезбрежни
наддворцовиверанди,вуличнатасуетня,
средпянатанастрасти,пориви,копнежи
победниятживоткипивъввихренаигра;

oтженскитеочиваливтелатаогън,
изтляватвчерепитенервиобгорели,
итръпнатсредилюзии,възторг,тревога
наТайнствотопоопнатитеструнибели.

Бялпламъквъвфенеранадушатастягаш
итойсредполумраквагониякърви.
Вървяпрезднитесиподсводовеотвлага
катонамеланхолиясреднощенвик.

ИчасоветенаНощтаотекватвмрака
откулатанаонзивеченГрадсметаленглас–
молитваутриннадушатамоячака,
ангеланаТайнството–последниямичас.
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TICHÁBOLEST

Počernémkoberci,jejžkmémuložistínem
všatvonnýkašmíruNoctkalakyprouvlnou,
ty‘spřišla,Milámá,analila‘smivíne,
  svýchretůhořkoučíšiplnou.
Métěloprojala‘sjakbledázáředivem,
vmýchnervechhořela‘sjakumíránípocit,
apohřbenvloktechtvých,jakvchladnémhroběživém,
podtížípolibkůjsemunavenýpocit.

Óvteřinpropasti,ježdálkouletjsemměřil,
oprchlávůnějarnakrůpějvteřinslitá!
Snůnašichzáclonousezážechvěčnašeřil
  jakden,jenžnavýchoděsvítá;
aktočnámtajemstvíšla‘srukuvrucese,mou,
kdezlustrůzářivýchdojiskermhranafaset
hrálzázrakVěčného,nanebeslíchutemnou
jakzrnísafírůabílýchohňůnaset.

Kdysedla‘skpianumžepoklavesůsněhu
tvárukachvělase,navlnáchlunyplání?
Apěla‘sživotmůj,večerůmrtýchněhu
  romancisnůvaodříkání?
Mýchhodinspícísborvtvéhudbynárazožil,
jakzvonůstríbrnýchangelusroztáltichem
ipíseňkrvemé,jižžhavýmrythmemdožil
mimládívlévaloaskandovalosmíchem.

Boltužebspálenýchztvýchtonůkouřilvdýmu,
vkadencíchrekviíjakslzyvtvářizasech‘,
avžeňmouuzráloutřástouhukNejvyššímu,
  akrosusladkémanjnyvklasech.
Mdlouvůnídýchalčas,kdyžpíseňtvájímchvěla,
vehroznycizíchvínseslilakvětemtaktů,
adavnýchsluncížárinocihvězdnáčela
vtvýchrythmůshlíželasevčernémkataraktu.

Pakvtonytajemnéstrunzvířenímjsisáhla,
ažmnožstvímvýchvěvůsevyňalymodrýmjasem
nažhavouosnovu.Všakoněmělatáhla
  tváhudbaNeznáméhohlasem
vmémsluchusmrtelném.Podklenbytichakanul
médušeztlumenpláč,avmlčenlivémstesku
ažvoknaandělů,jakoběťvůněvanul
žalbudoucíchmýchdníaozonpříštíchblesků.
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ТИХАБОЛКА

ОтпръхкавпухНощтакашмиренаразпусна
килимачереникъммойтоложегоразстла
понеготипристъпииотсвойтеустни
  горчивачашавиноминаля.
Подобнозаревопроникнавмойтотяло,
горешевмоянервкатоусещанезасмърт
итежесттанатвойтанежноствъвотмала
подтвойтелактимепогребакатовживапръст.

О,безднамигове,бяхустремендалитна,
о,чезнещдъхнапролетвстичащатасероса!
Воалотсънпокринавечносттасветлика
  подобноден,просветващвутринта;
къмтайнствоторъкавръкасменсепонесе,
исредискритеналъчистиполилеи
засвириТой,потъмнаталеханебесна
посязърнасапфирииогньовебели.

Клавишитеотснягподпръститетитръпнат,
понасятвоятаръкавълнитеналуната.
Изпяживотамойивечеритемъртви–
  романсотсънищаивятър.
Отмузикатаятоспящичасовезапя
исякашангелътнасребърниязвънразля
средтишинатапесентанамойтакръв,вкоято
пулсирамладосттамисогненритъмисъссмях.

Димешеболкатаотизгорелитемечти,
вкаданснареквиемасухабесълзата,
копнежътпоНай-висшиятявжътваоплоди
  тъйкактосладкатаманнажитата.
Бездъхевреметоподтрепетанапесента,
тявчуждовиновлясепрезцветанатакта,
лъчиотдревнослънцеизвездитенанощта
севиждатотразенивчернакатаракта.

Тисъсзавихренжестдокосназвуцитайни,
сияйнасиневаоттолкозтрепетиизгря
върхунажеженопетолиние.СгласаНезнаен
  протяжномузикатаонемя
вслухамисмъртен.Ноподсводаотмълчание
душатаплачеглухо,вскръббезмълвна
впрозорцитенаангели,жертвеноухание
ижалзабъднидни,идъхотиднимълнии.

Преводотчешки:ЖоржетаЧолакова
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АНТОНИН СОВА(AntonínSova,1864–1928)
есредголемитеименаначешкаталитература
откраянаХІХиначалотонаХХвек.Внегово-
тобогатотворчествооткривамеестетически
възгледи и образни принципи, характерни за
символизма,импресионизмаидекаданса.Непре-
одолимияконфликтсреалноститенаживота
изживява в дълбоко интимен и изповеднолири-
ченпланвстихосбиркитеРеалистичнистрофи
(Realistickésloky,1890),Съчувствиеибунт(Sou-
cit i vzdor, 1894), Бурно изстрадани скърби
(Vybouřené smutky, 1897), Сломена душа
(Zlomenáduše,1896),Долинатанановотокрал-
ство (Údolínovéhokrálovství,1900),Приключе-
ниятанасмелостта(Dobrodružstvíodvahy,1906).

Сова е поет с нежна, деликатна чувстви-
телност, която се проявява с особено худо-
жествено въздействие в неговатапейзажнаи
любовналирика:Цветянаинтимнитенастроения
(Květyintimníchnálad,1891),Щесевърнемоще

веднъж(Ještějednousevrátíme,1900),Лириканалюбовтаиживота(Lyrikaláskya
života,1907),Жестокалюбов(Drsnáláska,1927).

Вобласттанапрозатасъздавановижанровиформи–лиризираниромании
новели,вкоитоакцентътпаданевърхудействието,авърхупсихографиятана
персонажа–изразителнадълбокаталичностнакризанаинтелектуалецаотfin
dusiècle:РоманътнаИво(Ivůvromán,1902,Походитенабедните(Výpravychu-
dých,1903).

Веднаотпоследнитеситворби,коятопишевечетежкоболен–новелата 
КанторътПанкрацБудеций(PankrácBudecius,kantor),СовасеобръщакъмХVІІІ
в.,задапресъздадевълнуващияобразнамузикант,койтосвириипеенадмърт-
витетеланачумавитеичийтожизненпътенепрекъснатаборбанесамосъс
смъртта,ноисчовешкотобездушие.

Предложените стихотворения на Антонин Сова са от стихосбирката му 
Цветя на интимните настроения, която е сред най-значимите постижения на
чешкияимпресионизъм.

Т.М.
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PUSTÝMLÝN

Snyopojenjduveslunečnímžáru
napožatémazvadlémsuchopáru.
Naťvpolíchvisípochýlenakzemi.
Blížčernýzástupvranseslétáněmý.
Kdesvtopolech,zkladchřástalteskněvolá,
mlýnpustýtmíse,skolemshnilýmzpola.
Hnedslizemzelenýmzříšovinutou
přespotoklávkuavrbclonužlutou.
Lečnadněbahnorezovitézbývá
asítímstružkaprodírásekřivá.
Plávkalutomavduzesvéhohnití,
jakvzpomínkakdysvdávné,lepšížití.
Tobystřinatukdysihřměladravá
nakoloshnilé,ježserozpadává.

ОПУСТЯЛАТАМЕЛНИЦА
Средслънчевзнойвървяотсънищазамаян
вожънатополе–изпръхналоинямо.
Стърнищатависятнадолукъмпръстта.
Летятбезшумночернивранинаята.
Дърдавецсвиктополитетревожи
крайпустамелницасчекръкразложен.
Анадпотока–жълтомостчевмъхобвито,
взеленаслузпосредвоаланавърбите.
Новиж–ръждиватинядънотозатуля
иструйкакривасепровирасредпапура.
Иплувавкал,вдъгаотгниещилиста
подобностариспоменизамладостта
потокътнякогабушувалслудасила
въвмелничнотоколело–сегаизгнило.
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ZÁPADVSAMOTÁCH
Usínáslunce,vjehosvitu
ztišenývzduchsesachvívá,
zahradyplanouavrcholkyštítů,
vtopolypadlatříšťzářivá.
Modravéšvestkyvětvemikmity
žlutými,zřídlýmilupeny,
natrsyvínavrabciseslíti,
kterétuvadnouustěny.
Alekdyžstínydlouhésezvedly,
vúdolízápadnejradějmám,
tušímjejpouyevkorunáchjedlí,
přeletzřímstínů,červánkůplam.
Tušímjejpouzevevzdušnévýši,
dososenvrcholůkterakdých,
ajakvšeoblilvnezměrnétiši,
házejedrobnýchpaprskůsníh,
namlýntamvluhupodlávkouúzkou
anahlaďvodynadjezem,
vestínech,kdezřímkapraďhnítkluzkou,
vankdehneloďkyřetězem,
vbradlenípavlače,vprádlaleskbilý,
nakachnyvrákosí,nastínycest,
nahračkudřevené,schylenépily,
nakolaslízká,kdetichoužjest,
Dívámse,kterakzmírajísvity,
stínysekácejívzahnědlývřes.
Dívámse,kterakparamizpitý
měsícesrpsenachýbávles.

ЗАЛЕЗВСАМОТА
Слънцетозаспива,алаето–
трепватиховъздухътснаслада
пламватвърховеисилуети,
пръскизаревовбрезитепадат.
Синислививклонитеблещукат
спожълтелирехавигнезда,
междучепкитеврабцисещукат,
гроздоветесъхнаткрайзида.
Най-обичамзалеза,когато
дългисенкислизаткъмдола–
чувствамкакпрелитатизгората,
виждамвборадапламтизаря.
Идолавямзалезакакдиша
върхувръхчетатанаелите,
стишинаобливавсяканиша,
пръскайкилъчиститеискрици
внивасмелницаподмостатесен,
вбентавърхугладкитеводи,
впапратовисенкисдъхнаплесен,
там,девятърлодкитереди,
впрóстора,впервазанабалкона,
впатицитенейдевракитака,
вдрасканицитевърхутриона,
влепкаватакалпоколелата.
Гледамкаквкалунитесемятат
сенки–иумиратсветлините.
Гледамкакзамаянотмъглата
сърпътлуненнадлесазалита.

Преводотчешки:ЖоржетаЧолакова
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ЙОЗЕФ ХОРА (1891–1945) e сред значимите
поетиотпърватаполовинанаХХв.Раннатамупое-
зияесвързанастрадициитенасимволизмаиимпре-
сионизма,нодорикогатопрез20-тегодинисеоткло-
няваоттях,продължавалиниятанамедитативна-
таинтимноприглушеналирика.Дебютирапрез1915
г.подсилнотовъздействиенаЯ.ВръхлицкииА.Сова.
ИмпресионистичнапоетикасенаблюдававЦъфнало
дърво(Stromvkvětu,1920).Всъщатагодинаиздаваи
сборник с пролетарскапоезия (Трудовден,Pracující
den),коятопредшестватворбитенаИ.Волкер.Без
даиматборческо-революционенхарактер,тезисти-
ховеизразяватпозицияспрямосъдбатанаработни-
ка-носителнановтипхуманизъм.През1922г.излиза
Сърцетоивряватанасвета(Srdceavřavasvěta).

Успоредноспролетарскатапоезияпрез20-тегодинисепоявяватроманите
Социалистическанадежда (Socialistická nаděje, 1922)иГладна година (Hladový
rok,1926).ПътуваниятаизЕвропаоказватсилновлияниевърхустихосбирките
Италия(Italie,1925)иСтрунивъввятъра(Strunyvevětru,1927),вкоитосенаблю-
давапроцеснасубективизация.През1936г.излизаМаховскивариации(Mahovské
variace),скоятопреодолявасвоятаотлъченостотдействителността.Споези-
ятасиоткраяна30-тегодинисевписвавдемократическаталиния,скоято
чешкаталитературареагираназаплахитесрещуродината.Оттозипериодса
Янцигуларят(Janhouslista,1939)иРодина(Domov,1938).

Повременаокупациятатежкоболниятпоетнамираутехавтворчеството
–оттазифазавнеговияживотсаЖивотътитворчествотонапоетаАнели(Život
adílobásníkaAneliho,1945)иБележкизаболестта(Zápiskyznemoci,1945).

Значимомясто втворческотому наследство заематнеговите преводи на
Пушкин(ЕвгенийОнегин),Лермонтов,Есенин,Пастернакидр.

ПредложенитестихотворениясаотстихосбиркатаТвоятглас(Tvůjhlas,1930).
Т.М.

SOUMRAK

Kdyžoknozaoknemserozsvítíahasne,
bylyjste,dnymé,krátké,vím,akrásné
avodysvitavětruvan
méočisvámiroznesdovšechstran.

Navšeckystrany,tam,kdeznělyhrany
apokvětechšlimotýliapanny,
vlakpomostechjakpozdravměstajel,
vněmžnikdynicnežžaljsemnenašel.

Nicnežližal,tenkrásnýžal,
jenžjakovzducholod‘vdálodplouval,
vzeleniparkubásníksMúzoustál.

Nicnežližal,tenkrásnýžal,
Jenžjakoženaměvždymiloval,
kdyžjsemseotebe,prchaválásko,bál.
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ЗДРАЧ

Прозорецследпрозорецсветнеиугасне,
така,днимои,бяхтекраткиипрекрасни
ивятърниялъх,иводнителъчи
навредгиразпиляхамоитеочи.
Навред,къдетотъжензвънкамбанатапробуди,
вървяхасредцветямомичетаипеперуди,
преминавлакпомостакатопоздравотграда,
въвкойтонищодругонеоткрихосвенскръбта.
Инищо,освенскръб,о,прелестнапечал,
подобнодирижабълвъвбезкраяполетял,
поетътсМузатавъвпаркасееспрял.
Инищо,освенскръб,о,прелестнапечал,
катожена,коятомеобичавсетакабезжал,
любовнетрайна,аззатебсъмсебоял.

NADHROBEMBAUDELAIROVÝM

Plujílodizas
kjižnímostrovům,
rozkoš,ticho,jas
seskláníknahýmrtům,

rozkoš,ticho,jas,
pletimahagon,
bílýchjedůhlas
atemnýchrájůzvon.

Atytuspíš,
knebizvrácenýkámen,
nadtebouvýš
šlehávášnítvýchplamen,

ztělavykoupen,
znícízlatýmslovem
vbdícíchžal,spícíchsen
jakdéšt‘nadhřbitovem.

НАГРОБАНАБОДЛЕР

Иплаваткорабиотново
къмюжнитеморета.
Наслада,миргальовен
поустнитепотрепва,

наслада,миргальовен
имахагоноваомая,
игласнабялатаотрова,
звънвдебритенарая.

Атуктиспиш,
обърнаткъмнебетокамък,
надтебплющи
настраститетипламък,

изкупенсплътразблудна,
прозвънвазлатословен
ивсън,ивмъкабудна
подобнодъжднадгробен.
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OZVĚNA

Zakletavlese,spímaprobudím
svůjhlasjsemhlasemtvým.

Dotichaskal,domrákotmechu
jduprovázetdechtvéhodechu

avlistíkolébavýsmích
vydechnuobrazkrokůtvých.

Zavolej,ažtuzbloudíšsám,
vidinámsnůtvýchtělodám.

Zavolej,přijdu,večer,kránu,
nartechtvýchústsertomastanu,

naprsoutvýchmýchprsouzdvih
sezrodívočízáblescích,

dvaptácivzlétnouvčirémjase.
Zavolej,stvořmě,živýhlase!

ЕХО

Магиямеприспивавъвлеса,
изгубвасенанякъдегласа.

Впокояскален,вмраченмъх
отвеждамдухоттвоядъх,

всмеханалиститетреплив
настъпкитетивдъхвамлик.

Извикай,луташлисесам,
азпътнатвояблянщедам.

Извикай,вдобакъсна,ранна,
наустниустнитещестана,

втебтрепетанамойтагръд
очиблестящищеродят,

двептицищелетятсияйни.
Извикай,о,гласдив,създайме!

Преводотчешки:АнастасияАсманидис
Редакторнапревода:ЖоржетаЧолакова
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ЯРОСЛАВ ХАШЕК (1883–1923) –
авторът на най-превежданата по света
чешка книга и на най-популярния чешки
литературен герой –Швейк, дебютира в
„Народнилисти“(„Národnílísty“)сразка-
зи,вкоитосподелявпечатленияотпъту-
ваниявАвстро-Унгария,ЦентралнаиЮго-
източнаЕвропа.След1904г.сесближавас
анархистичнотодвижение,чиитоиздания
редактира. В тях публикува редица свои
фейлетони с антимонархически и социал-
нокритическитеми.Постояненавторе в
списанията„Карикатури“ („Karikatury“),
„Весела Прага“ („Veselá Praha“), „Хумо-
ристични листи“ („Humoristické listy“),
„Светозор“(„Světozor“),„Народ“(„Lid“),
„Чешкослово“ („Českéslovo“ ),„Народно
право“(„Právolidu“)идр.През1911г.съз-
даваПартиянаумеренияпрогресврамки-

теназакона(Stranamírnéhopokrokuvmezíchzákona)исепредставякатонеин
кандидатнаизборите.Натазипървапорода си политическамистификация
посвещавацикълфейлетони,коитосасредпървителитературнисвидетелства
занеговиязабележителенталантнасатирикиразобличителнаобществения
ред.

През1917г.вКиевизлизаповесттасавтобиографичниелементиДобрият
войникШвейквплен(Dobrývojákvzajetí),апрез1920–1923г.подформатана
подлистницивлитературнияпечат–ПриключениятанадобриявойникШвейк
презСветовнатавойна(OsudydobréhovojákaŠvejkazasvětovéválky).Романът
оставанезавършен.ПредпочитаниотХашекжанровесахумористичниятразказ
ифейлетонът–спореднякоиизследователитесанадхиляда.Едначастоттях
сасъбранивкнигитеДобриятвойникШвейкидругиудивителниистории(Dobrý
vojákŠvejkpředválkouajínépodivnéhistorky,1912),МъкитенагосподинТенкрат
(UtrpenípánaTenkráta,1912),Кондукторначужденциидругисатиричниразкази
(Průvodčí cizinců a jiné satiry z cest i domova, 1913),Моята търговия с кучетаи
другихуморески(Můjobchodsepsyajinéhumoresky,1915).Голямачастотраз-
казитемуобачесапубликуванивкнижниизданияедваследавтороватасмърт,
напримерВиолетовият гръм (Fialový hrom, 1958) и Бандитът убиец пред съда
(Loupežnývrahpředsoudem,1958).Отвниманиетомунеубягватнитонедоста-
тъцитенаполитическотоуправление,нитокотерийнитеборбиоколоизборите,
нито демагогията и манипулаторските умения на управляващите, създава и
остросатиричнитекстовесрещуеснафскотообщество.

РазказътИсториятана„ГосподБог“(HistoriepánaBoha)евзетотизданието
JaroslavHašek.Třimužisežralokemajinépoučnéhistorky.Praha,1993.

Т.М.
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ÈÑÒÎÐÈßÒÀ ÍÀ „  ÃÎÑÏÎÄ ÁÎÃ“

І.
Не симислете, ченамерениетоми едаправярекламананякакъв си

скулптор.Новсепактрябвадаобърнавниманиенафакта,чемъжът,който
сътвориот глина „ГосподБог“, е скулпторътАмортВласта.По-нататък
самищесеубедитеищесесъгласитесмен,ченестававъпросзаникаква
реклама.

Приятелят ми Аморт си представяше Господ Бог като мъж с дълга
брада,средчиитокосмисасеспотаилиДанте,Шекспир,Куприн,Горки,
СватоплукЧехиЯнХус.

Подцялататазикрасотаеизобразеноблато,стигащочакдонозетена
ГосподБог.Вкракатамуеразположенкръст,накойтоеразпънатачовешка
фигурасизключителноотчаяноизражение.

Иимазащо.Отблатотосенадигатразнихора,коитоседържатснего
извънреднобезцеремонно.ПокойниятФранцЙосиф, забравил за своята
немощ,гоестисналзагушата.Вилем1сеопитвадагопрободе,анякакъв
турскисултанчешеклетникапогърдите,сякашсиенаумилдапреброи
всичкитемукосми.

ИнатазискулптурнакомпозицияАмортедалназванието„ГосподБог“.
Съссигурностзная,чеследпубликуванетонанастоящатастатиямоятстар
приятел Власта Аморт повече няма да ми проговори и още докато е в
Русия,щепочнедаизмисляпомойадресразличниисторийки,коитозапо-
сигурнощедаванастариямивраггосподинПетршикотПерщин.

Привсетоваазсъмизцялоудовлетворениздравосъмстъпилнакрака-
таси,такачемогадакажасамоследното:„Вратитеадовинещеуспеятда
месломят“.

ІІ.
НаСтароместкияплощаднякогасееиздигаластатуянаДеваМария.

Намираласеточносрещумястотозаекзекуцияначешкитеблагородници.
Тяизарадитовабиласложенатам,таспомощтаБожияФердинанддасъу-
меедаотсечесуматибунтовническиглави.

Стогодинипо-късно,когатосестигнадозаключението,чепотомците
наФердинандняматработавЧехия,подобнасъдбасполетяитазинещаст-
настатуяитябешепродаденана8ноември1918г.въпрекипротеститена
представителянаНародниясъветгосподинЦирилДушекинаеднабабич-
ка,коятоколеничешепредхудожник-оформителяповременацялататази
комедия.

Стигнаседориидоостраполемика.
–Ние смеНародният съвет!–каза господинЦирилДушек,накоето

тълпатаотвърна:

1ВилемІІ(1888–1918)–прускикрал.–Б.пр.
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–Аниепъксменародътищеясъборим!
Иясъбориха.Всекисивзепонещо.ХлапетатаотЖижков–главатаи

парчеотангелскитекрилца,азпъксъвсемслучайно,връщайкисеотРусия,
получихзаспоменотединчовек,койтобилтампотовавреме,ореоласъс
звездичкинаБогородица.Засъжалениеоттезизвездичкинебешеостана-
ломного.

Впоследствиенаучихотрелигиознитесписания,чещялодаимараз-
следване.Словакиянегодувала.Поемамцялатавинавърхусебеси.Адре-
сътмие:Прага,кв.„Жижков“,ул.„Йеронимова“№3,третиетаж.

Предупреждавамви,чес„Браунинг“уцелвамот60крачки,чепрез1907
г.вАмстердамспечелихпърванаградапобоксичещеизхвърлявсекипо
стръмнотовитостълбище.

Sapientisat!2

ІІІ.
Амортовият „Господ Бог“ дълго време лежеше, потънал в прах, във

винарнатанаПетршик.Някакъведърземевладелецдалпредплатазанегои
недошълдасиговземе.

ВпоследствиемеждуВластаАмортипотъналиявнеизвестностклиент
сезавързакореспонденция.

„Многоуважаемигосподине!
ОбръщамВивниманиенафакта,че„ГосподБог“еужаснопрашасал.

Страданай-вечеоттова,чеатмосфератанавинарнатанемупонася.Сред
тютюневиядимчезнецялатамупрелест.Бронзътмупада.Ипонежеми
дадохтепредплата,моляведнагадасиговземетеидадоплатитедължима-
тасума.

ВЛАСТААМОРТ“
Отговорътгласеше:
„Скъпиприятелю!
НесиспомнямдасъмВидавалпредплатазаникакъвси„ГосподБог“.

Напуснахцъркватаощепрез1907г.Азсъматеистиот1906г.съмабони-
ранза„Свободнамисъл“.

ЙОЗЕФКОКЕШ
земевладелецотМалешицеприБърно“
И„ГосподБог“продължиотвисокодагледакомпанията.
–Господи!–казвашеАморт.–ИзмъчихсестояБог.Няколкодузини

продадохотнего,новиждам,чеценатамупада.Веченикойнещедаго
купи.

Аднитеситечахабезнадеждно.Димътнаистинанесеотразявашедобре
на„ГосподБог“.Започнадапосивяваидаселющи.

–Трябвадабоядисам„ГосподБог“–казаАмортикуписиво-зелена
боя,съвсемподходящазапосивелиявече„ГосподБог“.

2Заумнияказанотоедостатъчно!(лат.)–Б.пр.
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Иотновоза„ГосподБог“днитепродължихадаситекатмрачноиедно-
образно.Дорииноватабоянепомогна.

Прахта се напластяваше върху посивялата му осанка, на император
Вилеммуизчезнакинжалът,скойтосеканешедапрободечовеканакръ-
ста,турскиятсултанизгубисърцераздирателниясисвирепизраз,Франц
Йосифгледашетакатъпо,сякашсебесъживил.Товабешеинай-хубавата
фигураотцялатакомпозиция.

Изчистиха „ГосподБог“отпрахтаиВилем загуби свояисторически
мустак.Изглеждашетака,сякашебилнабръснариизведнъжреволюцията
гоеизненадалакатогръмотяснонебе.

ІV.
Кактовечеказах,частотимуществотомистанаореолътотБогородич-

ниястълбсрещупаметнатаплочанаекзекутиранитечешкиблагородници.
Едновременностовамибешежалза„ГосподБог“наАморт.

–Слушай!–казахаз.–Неискашлидасиразменим„ГосподБог“иоре-
оланаДеваМария?

Известновремемегледаучудено,нонакраярече:
–Става.
Следователносегаазпритежавам„ГосподБог“,аАморт–ореолана

ДеваМария,такачеидваматасмедоволни.
Вслучайчеупрословутитеслужбисавъзникналинякаквисъмнения,

длъженсъмдаотбележа,чецялатаисторияеизмислена.Нодориидабеше
истинска,заменизаАморттоваебеззначение.

Преводотчешки:БориславБорисов
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БОХУМИЛ ХРАБАЛ (1917–1997) – един
от най-колоритните и световноизвестни
чешки писатели на ХХ в., черпи вдъхновение
от автентичните житейски случки, които
пресъздава в изключително богата палитра,
включващаилекиязабавенхрумор,итрагич-
ния интелектуален скепсис. За разлика от
редица свои съвременници, които публично
декларират несъгласие с комунистическия
режим и с процеса на неговата „нормализа-
ция“ след трагичните събития от 1968 г.,
Храбал не поема съдбата на писател еми-
грант,нитовлизавчернитесписъциназабра-
нените автори. И все пак отделни негови
творбисаспираниотцензуратаиизлизатв
„самиздат“. В своя продуктивен полувековен
творчески път Храбал се утвърждава като
писателсбезспоренуспехнесамосредтога-
вашната чехословашка читателска аудито-

рия, но и в Европа. Затова свидетелства международното признание, което
получава:зароманаПрекаленошумнасамота(Přílišhlučnásamota,1980)еотли-
ченслитературнанаградавИталия,УнгарияиВеликобритания,заСлужихна
английскиякрал(Obsluhovaljsemanglickéhokrále,1971)–освенснационалната
награданаЧешкатарепубликаощеисфренскотоотличие„Рицарнаизкуство-
то и писмеността“.Сред романитему с изключителен успех се ползват още
Строгоохраняванивлакове(Ostřesledovanévlaky,1964),чиятоекранизацияполу-
чава„Оскар“,Подстригване(Postřižiny,1976)–същофилмиранотИржиМен-
цел,койтоережисьоринаостаналитефилмипопроизведениянаХрабал,Vita
nuova(1986)идр.

Дебютирапрез40-тегодиникатопоет,ностихотворениятамуизлизатв
книжно издание едва през 90-те години, например стихосбиркатаИзгубената
улица(Ztracenáulička,1948).Творческотомуизрастванеетясносвързаностра-
дициитенамеждувоенниялитературенавангард,особенонапоетизмаисюрре-
ализма, кактои с хумористично-пародийнататрактовканаабсурда, позната
ощеотХашек.Преобладаващиятжанр,вкойтотвори,екраткиятпрозаически
жанр:десеткисанеговитесборницисразкази,първиятоткоитоеХорскираз-
думки(Hovorylidí,1956).Тазикнигабешепревежданаотпловдивскистуденти
бохемисти от V курс в часовете по „Преводаческо ателие“. Първият разказ,
койтопредлагамена вниманиетонанашитечитатели, е«Угощение» («Hosti-
na»). (ЗаБохумилХрабал,кактоиоткъсотнеговияроманСлужихнаанглийския
крал, вж. сп.„Славянскидиалози“, бр. 8, 2007, а същои статиятанаПетра
Джеймсвнастоящияброй.)

Ж.Ч.
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ÓÃÎÙÅÍÈÅ

Подесеннотослънцежънемфуражнацаревица,вечетретиденсевър-
тимвкръгиотцаревичнатаниваоставаедносъвсеммалкоостровче,така
чеощеутрещеизлеземзапоследенпътнаполетоицаревицатавечеще
бъдевсилажнатаяма,итогаватрактористътЯнечеквика,Ей,момчета,в
царевицатаимадивопрасе,бързобягайтевкъщидамидонесетедвуцевка-
та!Ихукнахпрезполетокъмселото,икогатодонесохланкастерката,цели-
ятплувналвпот,викам,Ощелиетам?Таме,речеЯнечек,авие,момчета,
заобиколетецаревицатаиподгонететоваписанчеправокъммен!Изашу-
моляхмеизцаревицата,нотованебешенякаквосикотенце,астоипетде-
сеткилограмовглиган,койтопобягнакъмслънцето,ивидяхкакЯнечек
вдигнапушката,коятозамигпроследитазиподвижнамишена,апослесе
чуизстрели глиганътсе строполи.Втурнахмесекъмнего,но глиганът
тозчассеизправииотнегобликахабагри,алатойбягашеинакуцваше,и
хукнапрезцвеклотокъмшосето.Янечекизкрещя,Следнего!Издравата
отъпкахмецвеклото, аЯнечек, койтокуцукашеощеот лани, откакто го
бяхапрострелялиповременалов,сеподпирашенапушкатаисопулени
очисетътрузешеследнас,апъкниеподирглигана,щотовнашиякрай
нямапо-голямарадостзаловецаоттова,даотстреляидасесдобиестако-
ваогромнодивопрасе.Аипомнехмеощеотланикаквозначиистински
пир–няманищопо-доброотмесотонаглиганилинамуфлон.Итичахме,
връщахмесезаЯнечек,койтоедвасевлачеше,алавсичкибяхмеопиянени
от мисълта за славата и завистта и особено за пиршеството, защото от
такъвглиганставаткактофантастичнидреболийки,чеибутсшипковсос,
чеиплешкасъсзелеикнедли,кактообикновеносеготвисвинското.Вече
забавяход!ликувахмение,нобешеранозатова,тъйкатоглиганътскочив
канавката,отдъхнаситаммалкоищомгостигнахме,сбяснаскоростсе
втурнапошосето,таЯнечектрябвашедасвалиловнатапушкаотрамо,за
данезастреляеднабаба,яхналаколело,коятосемотаешетам,ощеповече
чеглиганътналетянаидващанасрещамукола,коятобавничкосесвлечев
канавката,ноглиганът,макаризашеметен,сенадигна,стоварисевърху
капаканастараташкодарапид,ниевидяхмекакпътницитевътревдигаха
ръцеипосленаправо се трупясаха,щото, нали се сещате, глиганът със
своите стоипетдесет килограмапроби тавана, който от годините беше
ръждясал,новсепакдивотопрасеизмъкнакопитотоси,скочиихукнапрез
разоранатанивакрайшосетовпосокакъмсъседнатамера.ИЯнечекне
издържашеповече,апъктаябабатакасебешеошашавилазарадиглигана,
чесебешевкопчилавкормилотоиотужасдоринеможешедакрещи,а
самодрънкашесъсзвънеца,аазизревах,Стрино,виметоналовнатани
дружинка дайте ни това колело! Смъкнахжената и тикнах къмЯнечек
колелото,нонезнаех,чеЯнечекнеможедакараколело,тагокачихмена
велосипедаигобутахмеотдветемустранипошосетовсеподирдивото
прасе,подиртоваотдалечаващосеугощение.Имахмекъсмет,чеглиганът
поепокрайстопанството,такачесЯнечекнякакуспяхмедаскъсимраз-
стояниетодостотинаметра,обачесетнеглиганътсвиихукнаправокъм
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селото, защотосеплашешеотколитеикамионите.Иотновоизвадихме
късмет,защотомеждуселскиятпътправешезавой,аниевсетакабутахме
Янечек,койтонидавашекураж,катониописвашезанезнамкойпътщоза
вкуснотииможедасеприготвятоттаковапрасе,дориниказанещо,което
незнаехме,ченай-хубавотое,детоотизрезкитеможедасенаправишпек,
койтоепо-добъротунгарскиясалам.Игледаме,иневярвахменаочитеси,
глиганъттакаподивяотужас,чехукнапошосетоправокъмселото,иние
паксевтурнахме,потселеешеотнасподтоваесеннослънцеисвсесили
препускахмеследдивотопрасе,коетосъвсемпощръкляоттуй,чехората
изскачахаотпортите,навсякъдеоградадоограда,ищодавидим,напрасе-
тонемухрумнанищопо-доброоттуй,дапрефучипрезучилищнатапорта
идаизчезнезаднея.Туквечеявтасахме,защотобешепредиобедидецата
бяхапървасмяна…Татака,Янечекскочиотвелосипеда,зарязахметова
пусто колело и до краен предел разгорещени, даже повече и от дивото
прасе,нахлухмевучилищетоитичахмеподиркърваватадиряпокоридора,
атамвратитевечебяхаотворенииЯнечексевтурнасъсзареденапушка,а
ниестояхмезаднегоигледаме,иневярвахменаочитеси,защототова,
коетовидяхме,никойдругнеможадавиди,освеннасидецата,коитооста-
наханачиноветесизопнатиназадглавиизастиналидосущкатовСпяща-
такрасавица,когатосвълшебнапръчкавсичкосевкаменява.Анаподи-
умавечележешеглиганътцелиятвкръвиквичеше,ихъркаше,аучителка-
табешезастиналаспоказалкакъмдъската,накоятовисешеучебнакарта
надомашнасвиня,иучителкатапродължавашедасочиточнотам,къдетоя
бе сварил дивашкият щурм на глигана, с показалка върху сърцето на
домашнотопрасе,аЯнечексеприцели,защотоглиганът,катовидяЯнечек
ипушката,запоследенпътсенадигнаготовзаатака,нощомзина,Янечек
стреляиотскочи,иглиганътпрофучакрайнего,бивнитемублеснахаи
минахатокупокрайпрасецаибедротонаЯнечек,амавсепакоцапаскръв
доченитемугащииочерникрачолитесчетинаикал…ипослесестропо-
ли,ихриптеше,изпънатресящитесикракаитъйкактосвършванякоясим-
фонияпорадиото,бавноизхърка…Целитебяхмеплувналивпот,когато
поздравявахмещастливиястрелец,откоготосъщоселеешепот,изглежда-
хметъй,сякашизлизахмеизподпоройилиизподдýша,имагиятападнаот
ученицитеиучителката,теотновоседвижеха,новпосокакъмвратата,
когатоучителкатасеопомниикатоблагодаринастрелецаЯнечек,гопомо-
ли,Моляви,итъйитъйстетук,вземетепоказалкатаипокажетеиобясне-
теоткаквичастисесъстоиеднотаковадивопрасе,сиречглиган,ивъобще
разкажетенинещозаживотанаеднотаковапрасе…ИЯнечеквзепоказал-
ката,чувствашесевсвоиводи,тъйкатонаизпитаполовджийствозаново-
бранциименноЯнечекбешетози,койтоизпитвашеизадавашевъпроси,и
тойстреперещотвълнениетихгласецразказвашеипоказвашекъдена
товапредалобогудухчетинестоживотномуезурлата,къдемуерамото,
къде сабивнитему…ипослеразказваше за семейнияживотнадивите
прасета,каксеобичат,анакраядобави,чеживотътнадивитепрасетасе
вижда дори в народните пословици, Тука даже и дивата свиня няма да
намерималките си…а товаозначава,ченякойепревърналкъщатаили
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двора,илиработилницатасивтакавакочина,чеидиватасвиня,коятокато
всякамайкабинамериласвоитедецакъдетоидаса,притакъвединбезпо-
рядъкдориитянебимоглада гиоткрие…Итойвърнапоказалката,и
учителкатамублагодари,аниегледамепрезпрозореца,предучилищетона
слънцеспрянашияттрактор,вселотовечезнаехакаквомусебешеслучи-
лонадивотопрасе,ивкласнатастаявлязоханашитекомшиисверигии
въжета,най-напредпоздравихастрелецаисложихаподглиганадветалпи,
две греди и промушиха въжетата, и вдигнаха погребалната носилка, и
изнесохаглигана,аподтоваесеннослънцепопламналитесиръцеустано-
вихме,чеглиганъттежинаистинапонестоиосемдесеткилограмаиима
толковакрасива глава,че тая главаможенаизложениетовБудапещада
донесенанашителовциаконепърва,топонесъссигурноствторанаграда.
ИизведнъждотърчахадваминагорскиотНародниясъвет,разпознахмев
тях председателя и секретаря, и те ни издърпаха гредите и въжетата, и
шопарътсеизтърсиназемята.Хей!Каквоправите!,извикапредседателят,
Койзастрелятуйдивопрасе?ИЯнечекпристъпиигордоотговори:Аз!А
председателятналесничействотоказасъссамодоволнаусмивка,Според
лесничейското право на тебе ти принадлежат вътрешностите и ловните
трофеи,аманакогосепададругото,останалотоотглигана?Аниезнаехме
накого,иколкотоиданисъкрушитова,радосттанипримисълтазалов-
джийскиягуляйрастеше,нопъкмногодобрезнаехме,чекогатоедноране-
нодивоживотнопреминевдругучастъкиумретам,тоставапритежание
наловджиитеоттовасело,вчиетоучилищеЯнечектакахрабронесамо
бешеповалилдивотопрасе,нобешепредпазилдецатаиучителкатаотвъз-
можнинаранявания…,казахметова,нопредседателятнагорскотостопан-
ствосесмееше,щотовсичкотоваевярно,ноправотоиправилникътказ-
ват,чеглиганътетехеничетещесинаправятугощениеснего,ананас,
коитоизстрадахмевсичкотова,сепадатсамовътрешноститеитрофеите.
Икръвтаникипна,ипредочитенипритъмняоттаязлобаинесправедли-
вост,таналивсепактрябвадасепризнае,чеотчовешкагледнаточка,не
поправилник,аспоредздравияразумглиганътнеможедапринадлежина
никогодругиго,освеннанас.Исенаведохмеивдигнахмеглигана,исъс
замахгометнахмевремаркето, а тракторътвечероптаеше,чещестане
тъй, както римляните, кога отвлекли хубавите сабинянки1, че трябва да
отнесемглигана,докатонеестаналокъсноидокатоловджиитеотселото
сасамодвама,защото,аконадойдатидруги,щениотмъкнатпрасето,идо
бойщестигнем,щотонашитесела,къдетоидасесрещнат,момчетатавсе
сенабойгиизбива,анавсекифутболенмачставатаковамеле,чеседои-
грававсъдаивчернатахроника,апъкжените,когатоокопаватнаполето
цвеклото и застават една срещу друга краймеждата на кооперативните
ниви,токусекопватсмотиките…такачеискахмедатръгвамебързо,трак-

1 Сабините били многобройно и войнствено племе, населявало околностите на Рим по
временацаруванетонаРомул.Наединтехенпразникримлянитеотвлеклимладитесаби-
нянки, което станалоповод за война.Сабинянките обаче сепоявилина бойнотополе с
новороденитесидецаитованесамопредотвратилобитката,ноипоставилоначалотона
траенсъюз.–Б.ред.
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торътвечепотегляше, ахада залостимканатитенаремаркето, когатоот
бакалиятапритичадругловджияизаедноспредседателядръпнахаканата-
таипрасетоотновопаднавърхуземятанатовасело,иниецелитепламнах-
меоттояпозоринай-вечеоттова,чепредседателятнисесмеешевлицето,
защотоправотобилонанеговастрана,авсепактрябвашедасепризнае,че
вдействителностправотобешенанашастрана,ниесмепобедителите,ние
пробягахметиячетирикилометра,ниезаложихмеживотасинаподиумав
началнотоучилище,итъйсесчепкахме,чевечеинапредседателянему
бешедосмях,хванахмесегушазагуша,всекиискашедаповалидругияна
земята,разлетяхасепрозорцитевучилището,постепенновсичкипрозор-
цисеотворихаиоттамсенадвесвахадецаиучителкатаникрещеше…Как
невиесрам!Дасебиететаказаеднодивопрасе!Какискатедавъзпитава-
тедецатасивкъщи!Каказследтаяолелиядаобяснянадецатакаквоетова
мир!Ясеопомнете!Откарайтеглиганананеутралнатериторияв„Хайен-
ка“вКерскоитамвкръчматадавигосготвятидасинаправитеединобщ
банкет!…Изамигсевъзцаритишина,бяхмесевкопчилиединвдругисе
гледахмесочи,пълнисъсзлобаинатрупанаомраза,пъхтяхме,адецатапо
прозорците, прозорци, сякаш накачулени с пухeни завивки на червени
райета,аленеехатамкатомушкатоподесеннотослънце,тиядобреохране-
нирумениличица,тъйчевсичкивперихмеукорителенпогледвпредседа-
телянаместнотолесничейство,койтобешехваналЯнечекзаколана,тия
погледиостанахатъйощеняколкоминути,аучителкатазабелязатоваини
насърчаваше…Точнотака!Разберетесе!Малколибедиимапосвета?…И
председателятпротегнаръка,иЯнечексъщоподадеръка,такасияехатези
дверъцеподесеннотослънце…итезиръцесеплеснаха,разтърсихасе,
ниесъщосиразтърсихмеръцете,азспродавачаотбакалията,комшиис
комшиииследтовавсичкизаеднохвърлихмеглиганавремаркето,затво-
рихмеканатите,метнахмесеотгоре…Закогасеразбираме?викашепред-
седателятнаместнотолесничейство…Янечекказа,ченетазисъбота, а
следващатасъбота!Такачемесотодаестегнатоидобреначукано.Ираз-
носкитепокрайугощениетощесиподелимпоравно,такаде,акоегуляй,да
е както си му е редът…! и госпожа учителката викаше от прозореца…
Деца,бяхмесвидетелинаизключителносъбитие,тозиловецегеройивие
бяхтесвидетелинатова,кактрябвадасерешаватвсичкиконфликти…,и
децатанимахаха,иниесъщоиммахахмеипотеглихме,аЯнечекстоешес
пушка,опрянавглаватанаглигана,бешестъпилсединиякраквърхутър-
буханаглигана,пъчешегърдиисекланяшеиблагодарешенадецатаина
учителката,задетоеказала,чеегерой…

Вкерскатагоранарязахмесмърчовиклони,откъснахмечервениизла-
тистидъбовиклони,красивицветниклончета,ремаркетовцелиямубля-
съкдокарахмезапоследнотоловноугощениедоресторанта„Хайенка“и
украсихмезаведениетосклонки,надветезастланидългимасипоставихме
дочиниитесмърчовитеклонки,задогледалотонапъхахмеобагренитеот
есентадъбовилистаивсичкибоязливоочаквахмекакщесвършитовадиво
свинскоугощение.Таканакраясестигнадопримирие,тадасеугодиина
дветестрани.Единиятбутиполовинатаотгърбабяхаприготвениполов-
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джийскившипковсостака,кактоискахмение,другиятбутиостаналата
половинаот гърбасенаправиханадомашносвинскосъс зелеикнедли,
кактоискахаловцитеотсъседнотосело.Азаостатъкаотглигананакраясе
споразумяхме,чещесекупятшесткилограмасвинскигърдииоттяхщесе
направизавсекиучастниквугощениетопревъзходенпушеншпековсалам.
Итака,втазиславнавечервсичкиотидохмевресторанта„Хайенка“,обле-
ченивпарадниуниформи,запредпочитанебезогнестрелнооръжиеибез
ловджийскиножове.Ищомвлязохме,господинКучераотВикантържест-
веноизсвиринахармоникатаситушвсъпроводнатъпанибарабанче,и
чинели.ГосподинКучерапеешехубаво, на хармоника свирешеотлично
самосдяснаръка,авбаситегодопълвашебарабанчето.Иощенавратата
всекиполучипоеднаголямапръчкашпековсаламотглигана,ипонеже
саламитеимахахубавивръвчици,всекисиокачисаламаназакачалкатаи
седнахменатрапезата.Нобяхменасядалитъй,чевсякоселоседешена
своятасимасаивсекисиприказвашезасвоитесинещасъссвоитесихора,
всяка една маса си придаваше страдалчески вид, ама и за какво да се
смееш, когато изобщо няма нищо смешно? И после председателите на
дветегорскистопанстванаправихазнакигоспожаНоваковаигосподин
Новаковзапочнахаданиносятглиганаспалфиевскикнедлиишипковсос,
ананашитесъседи–класическотосвинскосъсзеле,апъкдокатоядяхме,
си мляскахме и чревоугоднически се наслаждавахме на яденето си и с
вилицитесипредлагахменасъседнатамасаотсвояспециалитет,новинаги
отсрещнатамасаправешегримасиисеподхилкваше,дориединнадругси
показвахме,чещеповърнемоттова,коетоядешедругатамаса,новсички
гледахмесвоетояденесвлюбенпоглединебяхменасебесиотблаженство
зарадиначина,покойтобешеприготвено.ИгосподинКучерасвирешена
хармоника,ибарабанчетодопълвашебасите,ипиехмебира,червеновино,
иединственотониединомислиеснашитесъседибеше,честорихмедобре,
детонесготвихмедивотопрасесъссметана,защотоследсметановиясос
веченесеотварятакаваглътка.Ибяхмевзелисъссебесиисамодейния
артистгосподинЯрушка,койтодойдеседнаголямаженскакукла,икакво-
товземешевръце,мигомотръкатамуизлизахатолковасмешнифигурки,
че да си паднеш от смях, голям майстор беше тоя самодеец, господин
Ярушка.Акуклатаябешенаправилспециалнозанашитеселскикарнава-
ли,ищомпървотоястиесвърши,вантрактагосподинЯрушкатанцуваше,
правешескуклататакивафигури,чещяхмедасепукнемотсмях,дори
Новаковидойдохаоткухнятаисесмяхасъссълзи,неможехадасипоемат
въздух,давехасеотсмях,толковаефектнитанцовифигуриправешегоспо-
динЯрушка.Самочетоясамодеенартистгобяхмедовелиние,тазатуй
ловцитеотсъседниягорскиучастъкгогледахавсетака,нонесесмееха,
нищооттезикомичниномеранадобритестариЧаплиниФриго2,нищоне
бешевсъстояниедагинакарадорилекодасеусмихнат.По-скородемон-
стрираха,чеевъзмутителнодориималкодасепозасмееш.Сиреч,показва-

2Фриго(отангл.frig–„хладилник“)–прозвище,коеточешкатапубликадаванахоливуд-
скиякомикБъстърКийтън,койтоеизвестенскаменнатасифизиономия.–Б.ред.
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ха,четуйсиееднаоткаченаработа,чевтоятанцсизкуственатаженане
самоняманищосмешно,амиеисрамно,ичевсъщностсмевзелисъссебе
сигосподинЯрушкаединственозадаимсеприсмиваме,четоятанцнее
нищодругоосвенпародиянапредседателяина останалите членовена
тяхнотогорскостопанство,чевсекиединоттяхетаякукла,скоятогоспо-
динЯрушкаситанцува,кактосииска…Акогатонастъпипауза,артистич-
нотоизпълнениенагосподинЯрушкадостигнасвоятакулминация,наши-
ятпредседателсеправеше,ченямавиновчашатасиипротегнаеднапраз-
начаша,ивтоямоментгосподинЯрушканезабелязаносеприближи,вдиг-
наръкатанатазикрасиваженскакукла…иотразголенитеѝ гърдиедна
прекраснатънкаструйкавинoтакамайсторскипотеченаправовчашата,че
дорикапчицанестаназян.Итонебешеврява,тонебешерадост,подлага-
хмепразничашиигосподинЯрушканаливашедогоренавсекинаправоот
гърдитенатаякрасавица…исезавъртякъмнашитекомшии,единоттях
същоподадепразнатасичаша,нокатопотечевинотовнея,тойсотвраще-
ниесидръпначашата…ивинотолиснанаправовърхузеленитепанталони
напредседателянагорскотостопанство,итойскокна,заизтръскваяростно
червенитекапкиотпанталонитесииприятелитемуитескочихаисъбори-
хагосподинЯрушкаимаестротопадназаедноскуклата…итозипътние
взехметовазаобида,икрещяхме,почервенелиотядзарадитовауниже-
ние,иазнеиздържахиграбнахотзакачалкаталовджийскиясисаламот
дивопрасеиговдигнах,иостаналитечленовенанашаталовнадружинка
същограбнахасаламитеси,носъседителесничеинесепредадохаисъщо
взеха своитещафети, големиколкотополицейскипалки,и така стояхме
еднисрещудругиимаестроЯрушкасеизправяшеипакпадашескуклата
си, защотобеше завързалнейнитеобувки за своите…,и се разхвърчаха
мънистаиоткухнятасепоявихаНовакови,носехаблюдатасгулашполов-
джийски,сгулашотглиганскидреболии,игосподинКучерасеосвестии
засвиритушиведнагаследтовазапя,запямилоимногопрочувствено…
Вечереват,вечеревателенитевпланината…авсекигорски,чуелитова,
тозчасмутекватсълзите,иазмигомзапяхсъщотакапрочувственоивидях,
чесеприсъединихаинашитесъседисъссаламитевръка,изапървипът
всичкибяхмепостигналиразбирателство,ипеехмеотвсесърцекаксамо
елените реват ли, реват…, а когато престанахме да пеем, всички бяхме
изпадналивумиление,гледахменапредивтозимоментнебяхмевресто-
ранта„Хайенка“,авъввисокитепланиниинасечищеторевяхаеленитеи
отустатанавсекиеленизлизашепàра,защотоеленитереватизпланините
втезикъсниоктомврийскидни,когатовечеепрохладноилекозастудява…
Таканитрогнатазипесен,чезамигонемяхме,окачихмесаламитеназака-
чалкатаотзадивсекитежкосестоваринастоласи,отпихмеитокупоглеж-
дахмекъмтиявисокипланини,къмтезиревящиелени.Ипредидаседне,
новечебезкуклатаси,коятобешеокачилназакачалката,там,къдетовисе-
шеловджийскиятмусалам,маестроЯрушкасложиеднамногокрасиво
резбованаишаренасвирканамасатапредпредседателянагорскотосто-
панствоотсъседнияучастък,никойнищонезабеляза,толковабяхметрог-
натиотпрочувственотоизпълнениенагосподинКучераотВикан…иаз
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разбрах,четазипесеннибешесближила,изведнъжсепогледнахме,сякаш
несмесамосъседи,ноиистинскиприятели,коитогисвързвавсенародно-
тогорскодело,чевсъщностникоганищонеможеданираздели,защото
лесничеитепоцялсвятсабратя,лесничеитепоцялсвятгисвързвадиве-
чът,закойтосегрижаткатоистинскилесничеиспоредлесничейскатаси
честипоустав,задабъдедивечътвтехнияучастъкхраненизакриляни
навремеотстрелван,изадаиматхоратанатрапезатасидостатъчнозайци
ифазани,исърни,имуфлони,иглигани…и…Ивдигнахчашатасивпосо-
какъмсъседнатамасаисевдигнаотсрещанай-напредедначаша,после
халбабира,послесеприсъединихаинашите,инакраявсичкивдигнахме
халбиичашиисеизправихмеисепоздравихмесвъздушнаназдравица,
катопредитоваизвикахмевединглас…Наслука!Иследтоваседнахмеи
подхванахме ловджийския гулаш с дреболии, и си кимахме, сетне се
поглеждахмеединдругивидяхме,ченисеуслажданавсичкинас,чевсич-
кипоклащахмеглававзнакнатова,чесменаправилидобъризборина
всичкиниемноговкусно…Иизведнъжпредседателятнасъседнотогор-
скостопанствохвърлипогледкъммасата,къмкрасиворезбованатасвирка,
тя наистина беше толкова красива, чеми се искашепоне замалко да я
взема,аколипъкне,понеспръстдаяпипна,свирчицемоядрянова,като
тезисвирчици,коитосиправехме,когатобяхмемалчугани…ипредседате-
лятявзевръце,итъйкатонесамоувсекигорски,ноувсекичовекима
нещодетско,несесдържа,сложисвиркатавустаикатомитизасвири,
свирили, свири…Овчари,измекяри…и аз се смръзнахотужас, преди
малкобихсесмялнатова,носегаследсближаванетосеубедихсъссобст-
венитесиочи,четуй,коетовиждам,евсичкодруго,нонеисближаване,
председателятнагорскотостопанство,кактогибешеподхваналтияовча-
ри,такаотсвиркатамуизскачахасаждиисепръскахаполицетоиръцете
му,вечецелиятбешечереноттиясажди,новъпрекитовасвирешепрочув-
ствено,председателятбешезатворилочи…инеговитехорапребледняхаот
ярост, дъвчехалеко твърдитепарчетабялдробнадивотопрасе, каточе
бяхадъвки, заизвръщахасеивсекивземашесвоясалам, анашите, като
видяхакаквостава,същосенадигнахаиоткачихаоткукичкатаназакачал-
катасаламитесиисилногистиснаха,игираздрусаха,сякашзадапрове-
рятдалигидържатздравовръце…,единственопредседателятсисвиреше
всетакасладко…игосподинКучераотВикан,катовидятова,веднагапод-
хвананашаталюбимапесен…Osolemio…чакпредседателятнасъседния
горскиучастъкпрестанадасвириивсеощесъссвиркавустапогледна
пръстите си, после захвърли свирката, тяпрелетячакнанашатамаса…
бавнопристъпикъмогледалото,украсеносклонкиотиглолистнидръвче-
та,опрясенарамкатаисезагледавсебеси,икогатопрокарапръстипо
челотосииразмазасаждите,серазкрещя…Инегооставятнамира,ине
гооставятнамира!итойсевтурназасаламаси,инаобиколихмемасите,и
бавно,вбоенредпристъпвахмееднисрещудруги…иНоваковинадзърта-
хаоткухнятапрезмънистатаиотсърцесесмееха,ноизведнъжнякакви
ръцегиотместихаивзалатавлезенашиятполицейскиначалник,отрупан
смедали, засмян,напомаден,размахаръцеиизвика…Итъй,приятели,
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поканихтемеиетометук!Къдеепечениятглигансшипковсос,къдее
печениятглигансъсзелеипалфиевскикнедли?Иниесеумърлушихме,
гледахмесаламитевръцетеси,сякашгивиждахмезапървипът,иполека-
лека от очитениизчезваха враждебносттаи злобата, гледахме сияещия
началник,койтокактовинагиидванавреме,появисе,сякашнякойгобеше
повикал.Наобиколихмегоирадушногоприветствахме,защотоначални-
кът същобешеловец,новХрадищек, вдругучастък,новсепакловец
досущкатонас…итойседнанамасата,иизведнъжвперипогледвпокрив-
ката, като малко момченце гледаше свирката, която беше измайсторил
самодейниятартистгосподинЯрушка,исъвсемнеочакваноясложивуста,
затвориочиипрочувствено засвиринанея…така, кактопредседателят
преди малко… и ето, през дупчиците заизскачаха саждите, един такъв
неженоблакотсаждипокрилицетоиръцетему…игосподинКучераот
Виканзакърширъцеитропнаскрак,изапя,иизвивашегластака,както
най-добреможеше,никоганебяхчувалгосподинКучерадапеестакова
чувство…Реват,вечеревателените…вгората…иначалникътпрестанада
свири,исъщокатопредседателянай-напредпогледнапръститеси, след
товакактопредседателяитойсеизправи,настъпитакаватишина,чеможе-
шеда се чуят влаковете оттатък гората вОстра…тудуф-тудуф, тудуф-
тудуф…иначалникътсегледашевогледалото,тойсъщопрокарапръсти
почелотосииразмазасаждите…,нопослесеобърнаивеселоизвика…
Браво!…Идобави,Отличноначало,аззапочнахдасисвирянанеясам,аз
самзапочнахдасисвирянанея,добремиетака,маестроЯрушка,ето!И
мидонесетеяденето,гладенсъм,хора!Изащостеседналитака?Амавие
ловцилисте?Ясъберетемасите!Разменетесиместата,съберетесе!Ието,
съединихме масите, до ловец от Валенка седеше друг от Пршеров… и
началникътподавашечашатасидамуянапълнят,исечукахме,игосподин
КучераотВикансвиреше,ипонежесбаситегосподинКучерабешепо-
добър с дясната, отколкото с лявата ръка, затова барабанчето изцяло
замествашебасите,ипеехме,икогатовеселбатабешевразгарасииначал-
никътсияешеповече,отколкотоорденитеиотличиятаму,тогавасъседите
нипоискахадаимпритоплятотглиганасшипковсосиниеимотвърнахме
подобаващо,катопохапнахмеоткласическотосвинскосъсзеле…Когато
наследващияденучителкатаотПршеровнаучизастаналото,същатаонази
учителка, пред която героят господин Янечек застреля ранения глиган,
каза…Жалко,ченямашекакдадоведаученицитесинабанкета,тадаим
разяснянагледнокактрябвадасерешаватвсичкисветовниконфликти.

Преводотчешки:МаргаритаТенева,ЦветомираСтоянова
Редакторнапревода:ЖоржетаЧолакова
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университет в Прага. Докторат по философия
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поезиявИсторияначешкаталитература1945–1989(Dějinyčeskéliteratury1945–
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Автор е на стихосбиркитеПусканена гълъбица (Vypouštění holubice,1982),
Голидървета(Nahéstromy,1985),Камънинапесните(Kamenypísní,1990),Теста-
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ПонастоящемепредседателнаСъюзанаписателите,членнаЧешкатасек-
циянаМеждународнияПЕН-клуб,начешкилитературниилинаучниорганизации
(Litterula, Umělecká beseda, Akademie literatury české, Literárněvědná společnost,
Slovoahlas).

ПоезиятанаВладимирКршиванекставадостояниенабългарскиячитател
запървипътпрез1997г.,когатовпреводнаЖоржетаЧолаковаизлизастихо-
сбиркатамуТестаменти.Най-новотобългарскоиздание–тозипътнаизбрани
творбинаВладимирКршиванек–Есеннасянканалюбовта(2011),евпреводна
ДимитърСтефанов.

Ж.Ч.
ИзAdieu Paris
Rubášemlhyvulicích.Pachlistí
uhřbitova.Hlubokýsmutek…
Chcitoříct
starýmislovyznova.

Улицивпокрованамъглата.Мирисналиста
крайгробището.Тежкаскръб…
Искамдагоизрека
съсстаритедумиотново.

***
Jevemněstín,codotělasehalí.
Vysněnýlebkoujsem!Kostnicejara
zvučívčelami.Klikatýmtancemvíl.
Ažílydušeméserozpadají.

Сянкавтялотомисестаява.
Азсъмсънначереп!Костницанапролетта
отпчелитеозвучена.Лъкатушентанцнавила.
Венитенамоятадушасепукат.

Obrazyzastřené,obrazyspalující!
Nelzevásvytrhnoutzrámutělamého.
Nelzevásrozšlapataobrnitseněhou…
Dušejedivnýptákvbolestechvzlétající.

Образипритулени,образиизгарящи!
Какдавиизтръгнаазотрамкатанасвоетотяло.
Какдавипогазяидасебронирамснежност…
Душата–страннаптица,отболкаполетяла.

Srpnovývečer,hroznyzrají
uLapinAgile.
Ponás,kteříjsmebeznaděje,
zbydejenšťastnýstín.

Августовскавечер,гроздетоузрява
крайЛапенАжил.
Следнас,коитонямаменадежда,
щеостанесамосянкатащастлива.

***
Jsmetmou,kterásekránudrolí
odkrývajícjenholouzeď.
Aopřeš-liseocokoli,
běláskasmrtinahmátneš.

Ниесметъма,коятосутротосерони
иразбулвасамоголатастена.
Аопрешлисенанещо,вмигдокосваш
белезникаватапеперуданасмъртта.

***
Odešlas.Zbyloprázdno
pokrocích.
Ještěsechvějeticho
vtvýchšlépějích.

Тръгнаси.Следстъпкитети
празнота.
Итишинатаощетръпне
втвоитеследи.
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Bohatývším,cojsemztratil,
coprošlokolemmne
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Bohatýchudýjsem.

Богатстова,коетосъмизгубил,
коетоминалоепокраймене
катополскитецветякрайпътя…

Богатбедняксъмаз.
***
Votázkáchžijeme.Aneníodpovědi
naradostanirmut.
Stálesetážemepoexistenciboží:
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Живеемвъпросително.Аотговориняма
низарадост,низаскръб.
Забогапитамесенепрестанно:
отживотанаезичниципредпазванисрамът.

***
Cojátudělám,Verlaine,
nadhrobemtvým?
Vtenatechveršůmámivých:
ptákskřídlemzlomeným.

Какволидирятук,Верлен,
надтвоягроб?
Вкапананаизмамнистихове:
птицасъспречупенокрило.

***
Vstoupilasdomězadnímvchodem,
tišeaplašejakostín;
dneskatě,lásko,nosímvšude
zpovídajesezesvýchvin.

Тидойдевменпреззадниявход
тихоиплахоподобнонасянка;
днеснавсякъдетенося,любов,
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Seinajakženaneznámá
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Щесеудавятсенкитевреката,
коятопрезживотанитече.
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Slavícisrdceznovutlukou
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Umíratláskou,mojemilá,
jakhavranískřek.

Сърцанаславеиотновотупкат
наспоменитевтихияпокой.
Идаумирашотлюбов,любима,
подобнокрясъканагарван.

Преводотчешки:ЖоржетаЧолакова



248 СЛАВЯНСКИДИАЛОЗИ,VII,10–11

ТЕРЕЗА РИЙДЪЛБАУХОВА (1977, Прага) 
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tatouhatěhotná
 kdyvbřichustoupá
  katedrálasvětla
  zmaličkýchslz
 kdyněhaastrachsespojují
anadhladinusespouští
 tenoulinkévětvevrb

ОТСЯНКАТАНАМОЯТАПОЕЗИЯБЕЗУМНИЯТМИОБРАЗСЕИЗДИГА
тазижаждадаобичаш
 водатасепрепъвавъвръцетекатовкамъни
тазижаждавпилазъбивтишината
тазижаждабременна
 когатоотутробатасеизвисява
  катедралатанасветлината
  отмъничкисълзи
когатострахътинежносттасесливат
инадводатападат
  тъничкитеклонинавърбите
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    NOCJEJEšTĚSLABÁAMYNAPILISEVÍN
žlutýjazyktápepoméčervenijakožahadlo
vplouvášdosoutěsky
lámešseoútes
padášdohlubiny
ztrácíšdech
rybysesmějí
sasankytilepínarakev
dotmysesodvážil
dohlínyzalomilpřekrásnéruce
Miláčku,tydávnouž
bezútrob
můjKráli

НОщТАЕДВАНАСТЪПВАИНИЕПИХМЕВИНО
жълтиятезиксеудряпочервенотонебцекатокоприва
понасяшсепотесенпролив
разбивашсевскала
пропадашвглъбината
губишдъх
арибитесесмеят
разлепяттиактиниивърхуковчега
дръзнадапроникнешвтъмнината
прелестнитесиръцевпръсттапрекърши
Мили,тиотдавна
безутроба
Кралюмой

COTOJESMRT
volámktobězhlubokostisvé
kdejedívkakterátančilavmýchsnech
dojakýchtemnotjsiměvyslal
abyzemězbyljenomstín
aabysměnověprozářil
Jsemcelávodaašuměnílistů

КАКВОЕСМЪРТ
зовакъмтеботсвоитеглъбини
къдетоемомичетотанцуваловсънями
вкаквитъмимепрати
отмензадаостанесамосянка
идамепросветлишотново
Азсъмцялатаводаитрепетналиста

LISTNAOKNĚ
jeprádloženykteráporodila
dojehovánísešerotišeskrývá
dutoukrevtmadobokusivtírá

ЛИСТОТОНАПРОЗОРЕЦА
ебельонародилажена
вповеямутихосепритулваздрачът
атъматавтривакухакръввбедратаси

UŽNICNEPOZNÁVAT
nicnevědět
docelatišeaněžně
utkvětvkrajině

ДАНЕРАЗПОЗНАВАМВЕЧЕНИщО 
данезнамнищо 
съвсемтихоинежно
дазастинавпейзажа
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VDENTVÉHOODJEZDU,MůJMILÝ
světlosenechávátušit
báseňjehoupavélůnomatky
jeskyněavníhad

Métělosevtísnilodobokůdoňader
azeměuždýchá
plamenyzkrokusů
Takceličkáztebeasama
navlhloukrajinou
všemisměry
odtebektobě

ВДЕНЯ,КОГАТООТПЪТУВАШ,МИЛИМОЙ
светлинатасепредчувства
стихътеолюляващасемайчинаутроба
пещераавнеяезмията

Тялотомиепритиснатоотхълбоцигърди
аземятавечелъха
пламъциотминзухари
Цяласъмоттебисъмсама
впейзажотвлага
въввсичкитепосоки
оттебекъмтебе

***

POVĚTřÍSUCHÉ
atichéjakosmrt
soumraksekřižujemonstrancí
avyplazujehostii
klekádoledu
aprosíonevinnost
Ustupujemeútrpnýmikrůčky
zahalujemeoknaisebe
jasemprostupujemešat
planemesvětlem
klidnýmaneúprosným

СУХПОВЕЙ
итихокатосмърт
здрачътсекръстосвасъсцърковнотоковчеже
инанафоратасеизплезва
коленичиналеда
имолизаневинност
Отстъпвамесъсжалостивикрачки
забулвамепрозорцитеисебеси
преминавамесияещопрездрехите
горимотсветлина
спокойнаинеумолима
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UMÍRÁMEVČEKÁNÍNAPřÍTOMNOST
Abolestneexistuje
Jejenomsamota
Dělínásneodvratně
Předávámesidlaněkrve
Tvůjstrnulýstrommávydlabanéoči
Vážcesezaleturozpadajíkřídlavprach
Jsioblakblázen
Ne
Tynejsi
Bolestnení
avodajekrev
 kterápotichuopouštísvůjbřeh

УМИРАМЕВОЧАКВАНЕНАНЕЧИЕПРИСЪСТВИЕ
Аболкатанесъществува
Имасамота
Безвъзвратнониразделя
Предавамесидланикръв
Твоетобезчувственодървоесизкорубениочи
Воднокончелитваиразпадатсекрилатамунапрах
Тисиоблаклуд
Не
Неси
Болкатанесъществува
иводатаекръв
 коятотихонапускабрега

SENOVELKÉNOCI
ІІ.
Zamrzázimapodsušičisena
modroseusazujenažebrech

Doméhohrudníkuzapadáluna
vracímizrcadlemmojitvář–

Okorává–jinásedonívkrádátvář
tvář–těsnétělomáš–
tvář–neunesešúniku–

Zanícenánavíruméhoklína
vyrůstázeměvevětvích

Opadávávkrvavýchlistech
pokrývá–měhlínu–ažkobzoru

СЪНЗАВЕЛИКАТАНОщ
ІІ. 
Мръзнезиматаподсеновала
синевасепоявявапоребрата

Вгръдниямикошлунатачезне
връщамилицетокатовогледало–

Изпръхва–нодругонякоелицесевмъквавнея
лице–тиимаштяснотяло–
лице–тинямабягствотодапонесеш–

Пламватяотвихъранамояскут
отменкъмклонитеизраства

Вкървавилистаокапва
покрива–месъспръст–дохоризонта

Преводотчешки:ДиманаИванова
Редакторнапревода:ЖоржетаЧолакова
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ПАВЕЛ ХАЙЕКзавършвапрез2003г.Литературната
академия „Йозеф Шкворецки“ в Прага, специалност
„Творческо писане“. Работил е в Печатния отдел на
МинистерстовтонаправосъдиетонаРепубликаЧехия,бил
ередакторнаелектроннииздания,апонастощемередак-
торнакнижниизданиякъмСъюзанаписателите.

АвторенастихосбиркитеТъги(Smutky,2004)иДнес
няма ли да има музика? (Dnes nebude hudba?, 2011).
Предложенитестихотворениясаотвторатамупоетична
книга.

Ж.Ч.

KRUHYLISTÍPODSTROMY.
Padádrobnýdéšť.

Jakbytadystálaona,
tolikpodobnáetruskédívce,
kterázrovnazdlouhéchvíle
kreslínohoudodávnéhopísku
jakésislovo…

Jakbytadystálaona,
nikdynevyřčená,přestožetolikrát
hláskovaná.
Vevlasechkvět
dotknutýprvnímúsvitemzemě.

Brzobudezima.
Napadneprvnísníh.

КРЪГОВЕОТЛИСТАПОДДЪРВЕТАТА.
Падаситендъждът.

Сякаштяетук.
Приличанадеваетруска,
коятовтозимигиотдавна
рисуваскраквърхудревнияпясък
някаквадума…

Сякаштяетук,
неназована,макаристократно
изричана.
Вкоситесъсцвете,
докоснатоспървияизгрев.

Скорощедойдестудът.
Първиятснягщенападне.

 
INSTINKT?
Anebosestálerozpomínámnaněco,
comělobýtzapomenuto?

Aptám-lisenavěčnost,
trhnetovemně,
jakbymrtvínaráz
zakřičelihrůzou.

ИНСТИНКТ?
Илисиспомнямнепрекъснатозанещо,
коетотрябвашеотдавнадазабравя?

Запитамлизавечността,
инещовменсекъса,
тъйсякашмъртвитевнезапно
отужасзакрещяват.

COSTOZASEVIDĚLVESNU,
žetětolikpálíoči?

Todědečeksevrátilznemocnice,
vpruhovanémžupanu,přespůlměsta,
vkuchyniseděl,rozhlíželse,
alevšichniuždávnospali
vjinémbytě.

КАКВОВИДЯОТНОВОВЪВСЪНЯ,
четигоряттакаочите?

Отболницатадядосезавърна,
враираниясихалат,преполовилграда,
седешевкухнятаисеоглеждаше,
алаотдавнавечевсичкиспяха
невтозидом.
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DNESNEBUDEHUDBA?
zeptalseKrálSlunce,zatímcoLully
užstálpředorchestremstínů,
atedyzádykbohu.

ДНЕСНЯМАЛИДАИМАМУЗИКА?–
попитаКралятСлънце,докатоЛули
стоешепредоркестъраотсенки,
коетозначисгръбкъмбога.

VZPOMÍNKAI

Sedmdní,
řekla,
zasedmdníčekejmnetu.

Aleužjetosedmlet
atysdávnojenstínem,
jenžbloudívozvěně
nočníčekárny.

Akartářkaoslovilatěnaulici:
Sedmměsíců,
zasedmměsícůvrátísežena,-kterou
milujete.

Aleodpověděljsi:
Cojetozaženu?
Achpromiňte,nepamatujuse.
Prosamouprázdnotu

neníužvemněmístopronikoho.

СПОМЕНІ

Седемдни,
каза,
следседемдничакайметук.

Номинахавечеседемгодини
итиотдавнасисянка,
коятовехотоброди
нанощначакалня.

Еднагледачканакартитезаговори:
Седеммесеца,
следседеммесецащесевърнежената,
коятообичаш.

Атиотговори:
Какважена?
Ах,извинете,непомня.
Оттолковапразнота

нямавменвечемястозаникого.

VZPOMÍNKAII
Prvníodešeldědečekzmatčinystrany.
Umíraldlouzeatěžce.
Jednoholistopadovéhodnesipřivstal,
abyrozluštilzáhadusmrti.
Bylomidesetlet.
Tehdyjsemnapsalprvníbáseň.
Svoujedinoubáseň.

СПОМЕНІІ
Пръвсиотидедядопомайчиналиния.
Умирашедългоитежко.
Вединденнаноемвритойстанапо-раноотвсякога,
задаразнищизагадкатанасмъртта.
Бяхнадесет.
Тогаванаписахпървотостихотворение.
Свояединственстих.

Преводотчешки:ЖоржетаЧолакова



ЯнРихлик.ВладимирПенчев.История на Чехия.София,
„Парадигма“,2010,1054стр.

ОригиналнотобългарскоизданиенаИсториянаЧехия от известния
чешкиисторикибългаристЯнРихликвсъавторствосбългарскияфолкло-
рист,етнологибохемистВладимирПенчевевечефакт.Книгатаенаписана
специалнозабългарскитечитателиинеепреводнавечепубликуванчешки
текст.ЯнРихлик,професорпоисториявКарловияуниверситетвПрага,е
авторнаисторическатачаствкнигата,коятоенаписананачешки,нослед
извършенияотВл.Пенчевпреводеавторизирана.СъщевременноПенчев
авторизирасамияпреводинаписвачасттазаисториятаначешкатакулту-
ра. Главата за чешко-българските връзки представлява актуализиран и
допълненпреводотчешкиятекстнаИсториянаБългария,публикуванав
Прагапрез 2000 г. ипретърпялановоизданиепрез 2002 г.1, катонейни
авторисаотновоЯнРихликиВладимирПенчев.Книгатаизлизаподнауч-
натаредакциянадоц.ИскраБаеваиподезиковатаредакциянадоц.Анже-
линаПенчева.

Трудътсъдържауводиосемнайсетглави,коиторазглеждатразвитието
насъбитиятавчешкитеземиотпредисторията(довъзникванетоначешка-
тадържава),презсредновековнияѝ период(повременауправлениетона
династиитенаПршемисловците,Люксембургитеидр.)изначимиязаевро-
пейскатаисторияизобщохуситскипериод,през загубванетоначешката
независимости власттанадинастиятанаХабсбургитедо създаванетои
разпаданетонаЧехословакия,комунистическияпериод,т.нар.„кадифена
революция“,отделянетонаЧешкатарепубликавсамостоятелнадържаваи
нейнотонастояще(къмначалотона2010г.).Последнитедвеглави,както
станавечедума,сапосветенинаисториятаначешкатакултураиначешко-
българскитеотношенияпрезвековете.

Товаизданиещеенесъмненоизключителнополезнокактозастуденти-
теипреподавателитепочешкафилологияизаславиститеизобщо,такаи
заширокатачитателскааудитория,поняколкопричини.ВБългариядосега
нееиздаванаисторияначешкитеземи,написанаотбългарскиисторик.
БоянНичев,известенлитературенисторик,аследноември1989г.–бъл-
гарскипосланиквПрага,еавторнакнигасъсзаглавиеЧехия(1997),която
обаченееисторическитруд,макардасъдържаисторическаинформация.
Съссъщотозаглавиееииздаденатапрез2009г.книгананемскияфило-
соф,социолог,политологипублицистМаркусМауриц,койтоопределено

1JanRychlík,IvanPavlov,VladimírPenčev,EmiliaAngelova,SvetlanaBajčinska.DějinyBul-
harska.2.vydání,NakladatelstvíLidovénoviny,Praha2002,s.382–402.

еТАЖеРКА
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имаисторическиамбиции,нотекстътпредставявъншнагледнаточкакъм
събитията вчешките земи.Преводитена съчиненияначуждиисторици
същосамалобройни.През1950 г. епубликуваннабългарскитрудътна
рускияученВ.И.ПичетаИсториянаЧехия,койторазглеждасъбитиятадо
краянаВторатасветовнавойна.Итъйкатоенаписанощепредикомунис-
тическияпреврат вЧехословакия (презфевруари1948 г.), за съветските
условиятойкатоцялоедостауравновесен.През1965г.излизанабългар-
скиикнигатаначешкияисторикВацлавХусаИсториянаЧехословакия. 
Тя представлява превод на неговия неголям трудDějiny Československa
(Praha, 1961), който, допълнен със словашкиреалии, делонаМирослав
Кропилак,сеизползвавЧехословакияпреди1989г.катоучебникзасред-
нитеучилища(излизавчешкаисловашкаверсия).ТрудътнаХусанеотго-
варянаравнищетонаисторическотопознаниедориповремето,когатое
написан. От днешна гледна точка той съдържа редица възгледи, които
отдавна са преодолени. Затова и новоизлязлата сегаИстория на Чехия 
представяактуалнитеимодернивижданиянасъвременнатаисторическа
наукаисебазирапредивсичконасериознитечешкиизследванияотХХ
век,анай-вече–наиздаванатаднесГолямаисторияназемитенаЧешка-
такорона (Velkédějinyzemíkorunyčeské).Позовавасесъщонанедовърше-
нияПрегледначехословашкатаисторияот60-теи70-тегодининаХХ
век,кактоинапървитедвечастинаЧехословашкородинознание (Českoslo-
venskávlastivěda).Оттазигледнаточкакнигатапредставляваинтересиза
днешноточешкообщество,кактоизаславистикатавостаналитеславянски
страни.

Освен с предизвикателствата на чешката история и действителност
авторитесесблъскватисредицатехническинапръвпогледпроблемикато
свързанитесъссамотоназвание„Чехия“,спредаванетонабългарскиезик
намногобройнитопоними(напримерзарадивъзприетитеунастехнинем-
ски,унгарскиидр.варианти)иантропоними(напримераристократични
чешкифамилииоттипаАлбрехтотВалдщейн)ит.н., коиторешаватпо
единилидругначин.

КатоцялоИсториянаЧехияотЯнРихликиВладимирПенчевзапълва
една значителна празнина в нашето познание за Чехия и чехите и със
сигурностщенамерисвоитечитатели.

ВладимирПенчев



256 СЛАВЯНСКИДИАЛОЗИ,VII,10–11

ЯнАмосКоменски.Лабиринтът на света и раят на сърцето
ПреводипредговорМаргаритаМладенова

Изд.ВАЛДПресООД,Прага,173стр.

Сблизочетиристотингодинизакъснениебългарскиятчитателимавъз-
можностдасезапознаестворбатанаЯнАмосКоменскиЛабиринтътна
светаираятнасърцето.Коменскиеизвестеннесамокатописател,автор
научебници,катосъздателнапедагогиката,ноикатопатриот,койтогоре-
щообичасвоянародипреживявадълбоконеговитенещастия.Текстъте
създаденпрез1623г.,нопървотомуизданиееот1631г.(Лешно),авторото
–от1663г.(Амстердам).Тойможедабъдепрочетенчрезсвояконкретно-
актуаленсмисъл–каторефлексотсъстояниетонапринудителнонапусна-
лияродинатаследбиткатаприБилаХораавтор.Всъщотовреметворбата
има характернафилософскопрозрение за напразнотоиизмамно земно
съществуване,внеясаотразенихарактернитезабароковиячовеквътреш-
на динамика, импулс към познание, стремеж към откриване на своето
мястовсвета.

Вобръщениетосикъмчитателяавторътсподеляводещитеимпулсиза
създаваненатворбата–тойтърсипокойнадуха,защотоепостигналСоло-
моновотооткритие,чевсичкооколонегоесуетаигонененавятъра.Замис-
ленотопътешествиеубеждававсмисъланатърсачеството–споредКомен-
скиистинатаепостижимасамоследпремахваненаочилатанавсеобщата
измама.Две се оказват основнитенагласипри споделянена видяното–
стремежътдасепознае,дасеразбереобитаваниятотчовекасвятивсъщо-
то времеда сепотърсинеговият смисълотвъд видимото.Тезидвахода
намират своятареализацияи в структурно-композиционноотношение–
текстътеразделеннадвечастивочевиднадиспропорция.Първатаоттях
многоподробноипоследователнопредставямногообразиетонаемпирията
ипровокираугероянеудовлетвореностиразочарование,докатовтората–
сравнителнопо-кратка–създавакартинананамеренатаутеха.

Трудноедасеопределижанроватаспецификанатозитекст–авторътго
наричатрактатистоваакцентиравърхузначимосттанапоставенитевнего
моралниифилософскипроблеми;видимаеблизосттадотипаалегорично
пътуване, познатоотДантеватаБожествена комедия.Особено голяма е
близосттадоактуалнатазаначалотонаХVІІв.традициянаtheatrummundi.
ТекстовестакъвхарактерсъздаватНатанаилВоднянски,ВацлавВоднян-
ски,МатоушКонечниидр.Тематичнитеижанровитепревъплъщенияна
театруммундисазареденисъссоциаленкритицизъм,свнушениетозабез-
смисленостнасъществуванетовединсвят,вкоитовластвахаосът.Общест-
веното устройство е показано посредствоммодела на града, из който е
воден героят от двамата спътници – Всеброд и Измам. Наложените му
очила са „със стъклатанапредубежденията“, а рамките– „от косттана
навика“.Тяхнатафункциянапрепятствиепридосегасистинатапровокира
въпроса: „Могатлидабъдат завързаниразумътимисълта?“.Лекотоим
изместванесъздаваусловиязапаралелноотчитаненазаблудатаидействи-
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телността, на търсения ефект и неговото разкриване. Разказвачът герой
използвавъзможноститенаочудняващияпоглед–тойговоритака,сякаш
виждасветазапръвпът.Такасесъздаваеднапълнаиподробнакартина
кактонаотделнитесоциалнипрослойки,такаинатехнитепороциинедос-
татъци.Внеяизненадатаотвидянотоенеразделнаотстремежакъмпро-
никванедосъщностното.

ГероятвтворбатанаКоменскинеенитосамопътник,нитосамомисли-
тел, нито само изпълнител на някаква роля – в синтеза на всички тези
нагласисеражданаблюдаващият,питащият,изследващиятчовек.Авторът
неоставачужднапредпочитаниятасикъмпроблемитенавъзпитанието.
Яснатапредварителнанагласадасепокажесветътвцялотомумногообра-
зиеилъжовностневнасядидактизъм.Разказътнесепревръщавилюстра-
циянапредварителнозададенатеза,тяеизведенаврезултатнанепрекъс-
натата срещана героя с реалността.Множеството антитези: лабиринт–
рай,търсене–откриване,заблуда–проясняване,онагледяватспецифична-
та забарокапредстава заилюзорносттанаживота, за безплодносттана
съществуването.Точното описаниена човешките заниманияподчертава
несъответствиетомеждунамерениятаирезултата,иронизирапознавател-
натаскрупульозност–оказвасе,ченевсичкоможедабъдеизмерено,кла-
сифицирано, подредено. Ключово място за разбиране на творбата има
въпросътнапътника:„Щенамерялинещонасвета,вкоетоданямалъжаи
измама?“.СвоеобразенотговордавасрещатасХристос,преживянакато
утехаотнамиранетонаБогв собственотосърце.Новитеочила, с които
обачетрябвадасислужи,гоизправятпредновопредизвикателство–да
виждаедновременноисуетатанасвета,иславатанаБога.

Фактът,чезапървипъткнигатаепреведенанабългарскиезик(руският
преводеот50-тегодининаХХв.),есвоеобразносвидетелствозамноже-
ствотоизпитания,накоитоебилподложенпреводачът.ПостигнатотоотМ.
Младеноваерезултатотумелоразрешенидилеми,свързаниспреводана
архаична лексика, с предаване на усложнения синтаксис и пунктуация.
Такадоризанеизкушениячитателсаотворенипътищакъмепохата,автора
ипосланиятанатекста.

Изданието е част от проекта „Орбис пиктус или...“ („Orbis pictus
aneb...“),койтостартирапрез2006г.вПарижсинтерактивниизложби,
вдъхновениоттворбатанавеликияхуманистифилософЯ.А.Коменски
Лабиринтътнасветаираятнасърцето.Освенбългарскияпреводна
тозироман,къмпроектасаиздадениощенеговатафренска,италианскаи
английскаверсия.Българскотоизданиеизлизасъссъдействиетоначешко-
тоелектроразпределителнодружество„ЧЕЗБългария“.

ТаняМаджарова
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Slavica v české řeči I. České překlady ze slovanských jazyků do roku 
1860.Sest.JosefBečka.Druhé,přepracovanéadoplněnévydánípři-
praviliJiříBečkaaKarolinaSkwarska.PráceSlovanskéhoústavu
AVČR,Novářada,sv.12,Praha2002,166s.– Slavica v české řeči II. 
České překlady ze slovanských jazyků 1861–1890. Kvydánípřipravil
JiříBečkaakol.PráceSlovanskéhoústavuAVČR,Novářada,sv.13,
Praha2002,630s.–Slavica v české řeči III/1. Překlady ze západo- a 
jihoslovanských jazyků v letech 1891–1918.PodvedenímJiříhoBečky
aSiegfriedaUlbrechtazpracovalyZdenaKoutenskáaJitkaTaušo-
vá. Práce Slovanského ústavuAV ČR, v. v. i., Nová řada, sv. 23,
Praha2008,554s.

ПрединяколкогодинивСлавянскияинституткъмАкадемиятананау-
китенаЧешкатарепубликаизлязохапървитедватоманамащабнозами-
слениячешкоезиченпроектнаСлавика,аследощешест–итретият,раз-
бираемо„ограничени“впреводаотславянскиезициначешки.Корените
на този проект тръгват още от времето след края на Втората световна
война,когатопрез1945г.къмСлавянскияинститутвПрагаесъздадена
Литературоведскакомисия,чиеторъководствоеповеренонасветовнопри-
знатия бохемист, полонист и компаративистКарелКрейчи (1904–1979).
Еднаотфундаменталнитезадачи,кoятосипоставякомисията,еразработ-
ванетона„академична“историянаотделнитеславянскилитератури,насо-
чена изключително към чешкия читател.От това изискване произтичат
многодругинаучниподпроекти,коитотрябвадаотговорятнавъпросите,
свързанисрецепциятанаотделнитеславянскилитературивчешкотопрос-
транство,сквантитетаикачествотонапреводаческатапрактика,сбинар-
нитечешко-славянскикултурниилитературнивръзки.Визиятаенасочена
къмколективенсинтезвкомпаративенаспектитрябвалодаобхванесла-
вянскителитературивтяхнатацялост,новосновнатасичастнамерението
оставасамоеднодоброжелание1.Вгодинитемежду1946-аи1948-авСла-
вянскияинститутвъввръзкаспредложениетонаАкадемиятананаукитена
СССРсистемнодасеконтролирапроблематикатанаславянскитевзаимо-

1Завършениииздаденисасамотриистории,писанинекатоколективенпроект,акатодело
наединавтор:Историянаполскаталитература (Dějinypolskéliteratury,1953)отК.Крей-
чи,Лужишкитесърбиитяхнатакнижовност (LužičtíSrbovéajejichpísemnictví,1955)от
А.ФринтаиЛитературнипаметнициотвеликоморавскатаепоха (Literárnípamátkyepo-
chyvelkomoravské,1966)отЙ.Вашица.Значителенкорпусоттекстанаколективнатаисто-
риянабългарскаталитератураезапазенвнаследствотонаВ.Бехиньова;срвн.М.Черни
«БългарскиятприноснаВенцеславаБехиньоваинереализираниятпроектнаИсториятана
българскаталитературавСлавянскияинститут»(сбиблиографскисписъкнаработатанаВ.
Бехиньова,M. Černý, «Bulharistický přínosVěnceslavy Bechyňové a nerealizovaný projekt
DějinbulharskéliteraturyveSlovanskémústavu»,Slavia70,2001:299–334);споредразказана
ДанушеХронковавъзникваврамкитенапроектазаисториянаюгославскителитератури,
воденотЮлиусДолански,обстоентекстподперотонаМиладаЧерна,посветеннасръб-
скатаихърватскаталитературавпериодаотначалотонамодернизмадоВторатасветовна
война.
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отношения е създадена комисияподръководствотонаВацлавЧейхани
ЙозефБечка(по-късноръководствотопоематисторикътВацлавЖачеки
библиографътОтонБеркопец).Къмсъщинскаработа,т.е.къмрегистрация
на„всичкиизданиянакнигиисписания,свързанисъсславянството,изда-
денинатериториятанаднешнатаЧешкарепубликаипечатаниначешки
език,включителноипреводитеотвсичкиславянскиезици“(SlavicaII,s.
34),сепристъпвапрез1949г.Околополовинатаотвториямилионзаписи
начешкатаславика(т.е.несамопреводи,носъщоисъобщения,реферати,
рецензии, студии за личностиотлитературния, историческияинаучния
животит.н.),коитобилинатрупанипрездесетилетието2,отеднастрана,
ставатотправнаточказауспешнозавършенияпроектСлавянскотоучас-
тие в чешкия литературен развой, посветен на чешката рефлексия на
литературатанаизточните,южнитеизападниславяни3,аотдруга–служат
забазаданни,откояточерписвоябиблиографскисписъкиСлавика (до
тозимоментограниченапредимновпреводи),начиитотритомасапосве-
тенитезиредове.

Когато през 1955 г. излиза първият и за дълго време единствен том,
отразяващчешкитепреводиотславянскиезици–Славикавчешкатареч I 
(SlavicavčeskéřečiI),никойнямаяснапредставадокаквастепенщенарас-
не материалът. Както пишеЙозеф Бечка (1894–1955) в предговора към
първото издание, начинанието на Славянския институт се различава от
предишните опити със своя обем и стремеж към изчерпателност: не се
ограничава само спреводинахудожественипроизведенияот отделните
славянскилитератури(появяватсетекстовеотвсичкисфериначовешката
дейност–техника,медицина,право,музика,множествопреводинапесни
от полски канционали, откъси от кореспонденцията на изследователи и
т.н.)илисъсселекцияотгледнаточканакачествотонапреведенитепроиз-
ведения,авключвавсичко,коетоесвързаносъсславянскиясвят(сизклю-
чение на чешката славистика, която е библиографски разработвана от
Института за чешкалитератураприАкадемиятананаукитенаЧешката
република),итокактовкнижни,такаивпериодичнииздания,включител-
ноежедневницииобластенпечат;несавключениобачеръкописитепора-
дитрудоемкосттаприобработванетоим.
Славиканевъзниквалесно:отеднастрана,Славянскатаакадемиястава

частотЧехословашкатаакадемиянанауките(доначалотона50-тегодини
наминалиявексъщокактоповременамеждувоеннияпериодесамостоя-
телнанаучнаорганизация),аБиблиографскатакомисиякъмСлавянската
академияетрансформиранавобикновенотдел,отдругастрана,невъзмож-
ноедасеопренацялостната,изчерпателнаобщонароднабиблиография,

2Записитесанакартончета,подреденивтриотделникаталога:хронологически,именени
преводачески,търсенетоставаилипозаглавиенасписанието,илипоиме.
3D.Kšicováakol.,VýchodoslovanskéliteraturyvčeskémprostředídovznikuČSR,Brno1997;I. 
Pospíšil–M.Zelenka(eds),Jihoslovanskéliteraturyvčeskémprostředí,Brno1999;J.Bečkaa
kol.,Západoslovanskéliteraturyvčeskémprostředídoroku1918,Praha2003;H.Ulbrechtová-
Filipová (ed.), Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století. Česko-
západoslovansképomezí.Krecepcizápadoslovanskýchliteraturaktvorběvybranýchslovanských
menšinvčeskémliterárnímprocesuve20.století,Praha2004.
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същотакалипсваипъленописнапериодиката,излизащанатериторията
наЧехия,МоравияиСилезия.Освентоваексцерпиранетонаматериалае
затрудненоотлошотосъстояниеначешкитебиблиотеки(многопериодич-
ни издания са запазенифрагментарно или изцяло липсват).Авторът на
първиятомоставапрактическисамприсъставянетонабиблиографията,
макарисериозноболен,етрябвалосамдаконтролираиредактираизвър-
шенатаотхоноруванитесътруднициработа.

Въпрекивсичкиспоменатиусложненияпърватачастизлизавнепривет-
ливите50-тегодининаХХв.иенеобходимодасеподчертае,чееприета
многодобреотстрананакритиката,коятоизтъквапионерскияхарактерна
изданиетоиобръщаособеновниманиенапрактическитепоказалци(хро-
нологическипоказалциспрепраткикъмномератаназаписите,бездасе
разграничаватезиковитеобласти,коетосвидетелствазамногобройността
напреводитевконкретнатагодина,азбученсписъкнаизвадкитенасписа-
ния, алманаси и списък на преводачите с разчетени аноними и
криптоними)4. Второто – допълнено, издание съдържа 2490 (2432+58
допълнителноприбавени)библиографичнибележки,чиятоосновначаст
сапреводинаустнонароднотворчество;впо-голямастепенсаобхванати
полскитеавтори,днеснякоиоттяхпочтизабравени(сизключениенапре-
веденитепрезпредвъзрожденскияпериодпроизведенияначешко-полския
литераторБ.ПапроцкиотХлохоли,койтосъщевременносеизявявакато
авторначешкияпреводнаЯ.Кохановски,ипо-голямачастотпо-късните
преводинаИ.Крашицки,З.Крашински,Й.И.КрашевскииА.Мицкевич,
къмтяхспадатнапрактиканепознатитеунас[вЧехия–б.пр.]М.Чайков-
ски,А.Горшчински,С.Яшовски,Ф.Карпински,Ф.Княжнин,Ю.Коже-
ньовски,В.Пол,Х.Жевуски,А.Рошчишевски,Л.Шеменски,А.Вилкон-
ски,К.В.Вуйчицки,Ю.Б.Залески).Вбиблиографиятафигуриратсъщо
рускиавтори(A.A.Бестужев,Ф.Ж.Булгарин,Н.В.Гогол,Н.М.Карамзин,
A.В.Колцов.,М.Ю.Лермонтов,A.С.Норов,A.С.Пушкин,O.Ю.И.Сен-
ковски,В.А.Сологуб,научнистатиинаИ.И.Срезневски,всътрудничест-
восВ.Ханка),южнославянски(Ф.Прешерн,М.Богович,В.С.Караджич,
И.Кукулевич-Сакцински,И.Мажуранич,П.Прерадович,специализирани-
тестатиинаС.Враз)иукраински(Й.Холовацки,П.А.Кулиш,Д.И.Вахи-
левич).Най-многоепревежданотоотполски(1214бележки),руски(681),
сърбохърватски5(398)иукраински(105),най-малко–отбеларуски(1),ста-
робългарскиицърковнославянски(2),български(10),долнолужишки(12)
горнолужишки(25)исловенски(43),съответнокатопреводачисасеизявя-
валиВ.Ч.Бендл,Ф.Л.Челаковски,В.Ханка,Й.иХ.Иречек,Я.Колар,Ф.
Б.Коржинек,Я.П.Коубек,К.Стефан,A.Щраух,В.ЩулциК.В.Зап.В
крaткия предговор към това изданиеИржи Бечка и Каролина Скварска
обръщатвниманиенаподводнитекамъни,накоитосенатъкватприпреиз-
даването(ревизиянабележкитеприпериодиката,установяваненаавтор-

4Срвн. рецензиите:F.Wollman, «Slavicav české řeči I.»,Slavia26, 1957, s. 137–138;M.
Laiske,«Soupisslavicvčeskémtisku»,Českáliteratura4,1956,s.370–371.
5 Авторитеетрябвалоданаправятясноразделениенаматериаланасръбскаихърватска
част.
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ствотопринеобозначенипреводиотсловенскиспомощтанаО.Беркопец,
допълнение къмпреводите наА.Мицкевич, разчитане на псевдоними).
Изненадвабележката,обясняващаотсъствиетовцялостниякорпуснаСла-
виканаданнизарефлексиятанасловашкатакултураилитературавчеш-
кияпериодиченпечат:„Словашкатастранаeчестопрекаленочувстви-
телнакъмнамесатаотчешкастрана;отчастисеизолираинямажела-
ниезасъвместнаработа.Товаестественосепроявяваощеприосновна-
таконцепциянабиблиографията,когатословашкатакултурабешепро-
пусната, сякаш всъщност никога не е съществувала“ (с. 18). Затова в
тритетомасловашкиятматериалотсъстваинеможедабъденамерендори
впоследвалитеизследвания6.

ВторатачастнаСлавика(1861–1890)сеявявахронологическопродъл-
жениенапървата,макарисъсзначителнонарасналобем(почтишестхиля-
диипетстотинописанизаглавия!),съставенаепо-прегледноиесъпрово-
денаспространнауводнастудиянаИржиБечка,вкоятоавторътразглежда
предпоставкитезарецепциятанаславянскителитературивпроследения
тридесетгодишенпериод (а именно внезапнотонарастванена книжната
продукцияиразвояначешкияпериодиченпечат следкраханаБаховия
абсолютизъм;списъкътнапочтивсичкиседемхилядипредставенисписа-
нияи алманаси еприбавенв краянаизданието7, с. 612–629), представя
историята на библиографския отдел на института и накратко представя
най-активнитепреводачинаславянскителитературиоттозипериод,чиито
имена,сизключениенаЙ.ХолечекиЕ.Краснохорска,сапознатиедин-
ственонатесенкръгспециалисти (напр.Ц.Л.Фрич,Ф.Холинка,Ф.А.
Хора,Я.Худец,Ф.Халупа,С.Капер,Й.Коларж,Й.Конерза,Ф.Квапил,Ф.
Мах,О.Мокри,Х.Мейснар,Я.Нечас,В.Пок-Подебрадски,Р.Покорни,А.
Шваб-Полабски,П.Соботка,К.Щепанек,Ф.Вимазалидр.;техниятпълен
списъкевключенвименнияпоказалецнапреводачите,съставителитеи
дейцитенакултурата,с.591–611).

Промененаипо-прегледнопредставящабогатияматериалеицялостна-
та структуранабиблиографията: I част (с. 43–55)представяизданияот
антологичентип(напр.антологии,читанки,сборницисъсславянскипри-
казки,тематичноподреденихристоматии–четивозадеца,най-различни

6Проблематикатазаначалотоначешкияпреводотсловашкисъмрезюмиралврецензията
«Prvnídvasvazkyprojektučeskýchslavik»,Českáliteratura53,2005,č.1,s.115;най-новото
изследване на чешко-словашките литературни връзки е представено вмонографията на
АнаЗеленковаМеждувзаимносттаиневзаимността.Сондивчешко-словашкитеисло-
вашко-чешкителитературнивръзки(AnnaZelenková,Medzivzájomnosťouanevzájomnos-
ťou. Sondydo česko-slovenskýcha slovensko-českých literárnych vzťahov, PráceSlovanského
ústavu,v.v.i.,Novářada,sv.27,Praha–Nitra2009).
7Съвсемслучайноосъзнахкаквозначениебихамоглидаиматичешкитеобластнисписа-
ния, излизащи извън територията на днешната република, напр. чешките издания във
Виена, коитовпроекта „Славика“не са взетипод внимание.В седмичниканачешкото
малцинство „Věstník“, издаван във Виена, излиза като разказ с продължение «Кърваво
отмъщение.КартинаотАлбания»(«Krvopomsta.ObrazzAlbanska»,Věstník5,Vídeň1887,
č.27/2.7./–č.31/30.7./,прев.КарелЧервенка)отП.Р.Славейков(иметомуесгрешенона
Slaviekov),чиятопоезиядостигадонасвоткъслечнипреводиедвавначалотонаXXвек,а
прозатамуизцялооставадалечеотинтереситенапреводачите.Такивамалки„изненади“
естественобихамоглидасеокажатвнеексцерпираниячешкипечаттвърдемногобройни.
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антологии от народни песни, устно народно творчество, разработващо
тематазажените,растениятаит.н.);IIчаст(с.57–478)включвапреводина
поезия,белетристика,научниипублицистичнистатии,подредени–зараз-
ликаотпървиятом–споредотделнитеславянскилитератури(българска,
лужишкосръбска, полска, руска, словенска, сръбска, хърватска, украин-
ска);IIIчаст(с.479–562)епосветенанафолклора.Вкраянаизданиетоса
прибавенииндексинапредставенитеавториспореднационалнаталитера-
тура,къмчийтоконтекстпринадлежитяхнотопроизведение(с.563–590).

ТретияттомнаСлавика(1891–1918)еразделеннадвечасти.Рецензира-
ниятобемобхваща6766даннизапреводиотзападнославянскитеиюжнос-
лавянскитеезици(c.17–477).Уводът (Úvod,c.9–16)представяобщ(по
моемнениетвърдекратък,катосеимапредвидсъдържателниятмащабна
темата)прегледначешкияинтерескъмсъответнаталитературапрезраз-
глеждания период. От основно значение е правилната констатация, че
интересъткъмславянскителитературистигасвоятакулминационнаточка
предивъзникванетонаЧехословакия:„Вслучайчевбъдещенякойнаправи
опит да опише преводите от периода на т.нар. Първа република, ще
установи,челипсватакъвширокразмахичеенастъпилапромянавкул-
турнатаориентация в посока къмЗапада“ (c. 16).И тук читателското
диренееулесненоотименнияпоказалецнаавторите(c.478–517),превода-
чите, съставителитеикултурнитедейци (c. 518–544);посочениса също
такаизворите, на които се основавабиблиографскиятинструментариум
(Seznamexcerpovanýchčasopisůaalmanachů1891–1918,c.545–553).

Катоосновнипреводачинабългарскалитературапрезтозипериодсе
открояват имената на Йозеф Антонин Ворачек (1857–1900), Владислав
Шак (1860–1941)8 и Зденек Броман (1866–1968; псевд. на Франтишек
Тихи). Плод на техните съвместни усилия (под съставителството на
АлфредРудолф)епърватачешкаантологиянабългарскатапоезияИзбъл-
гарскияПарнас (ZbulharskéhoParnasu,1909).Най-многобройнисапрево-
дитенапоезия(Хр.Ботев,И.Вазов,К.Величков,К.Христов,П.Яворов,
П.Р.СлавейковиП.П.Славейков).Вобласттанапрозатасапреведени
основнитворбинаИ.Вазов–Подигото (Podjařmem),1898,прев.Йозеф
Конерза и Алоис Кнотек; сборник с разказиКитка от Балкана (Kytka
zBalkánu),1898,прев.Й.Конерза;Новаземя(Novázemě),1901,прев.Й.
КонерзаиА.Кнотек;Чичовци(Strýcové),1903,прев.Й.Конерза;Казалар-
ската царица (Carevna z Kazaláru), I–II, 1905–6, прев. В. Шак9; още
Нещастнафамилия (Nešťastnárodina,1893,прев.ЯнВагнер)наВ.Дру-
мев, десеткиразказинаЕлинПелин– кн.Българскиразкази (Bulharské
povídky),1908,прев.КарелДрож,асъщоотделниоткъсиоттворчеството
наA.Константинов,A.СтрашимировиП.Тодоров.Катоцялоипрезтози

8ЗаЙ.А.ВорачекиВ.ШаквижстатиитенаД.ХронковаиМ.ЧернивсборникаM.Černý
–D.Grigorov[edd.]:ÚlohačeskéinteligencevespolečenskémživotěBulharskapojehoosvobo-
zení – Ролята на чешката интелигенция в общественияживот на следосвобожденска
България.Praha2008.
9ВижД.Хронкова:PočátkypronikánídílaIvanaVazovadoČech.In:Българо-чешкатадруж-
бавлитературатанаХIХвек.София,1975,с.145–168.



263еТАЖеРКА

периодбългарскаталитератураостававсетакаслабопознатавЧехия, а
многобройнитеотзививчешкатапублицистиканай-честоняматлитерату-
ренхарактер–тесеотнасятпредимнодоактуалниобщественисъбитияв
младатабългарскадържава,апо-къснодобалканскитевойни,досложната
геополитическаситуация.

Щесанеобходимиощедългигодини,предипроектътСлавикавчешка-
таречдастигнепонедокраянаВторатасветовнавойна.Вмоментауси-
леносеподготвявторатачастнатретиятом,обхващащапреводиотизточ-
нославянскителитератури(т.е.руска,украинскаибеларуска)презпериода
1891–1918г.

Първитетритоманатазипоредицасадоказателствозависокпрофесио-
нализъм в обработката на тази изключително трудоемка библиография
(стававъпросзанай-пълнияизточникнаинформациязапреводитеотсла-
вянскиезициначешки),коятоможедабъдеконкуриранасамоотелектро-
ненкаталог.Тазибиблиографияепредназначенапредимнозаизследовате-
ли,занимаващисесчешкатарецепциянаславянскителитературиивъпро-
ситеначешко-славянскителитературнииобщокултурнивзаимоотноше-
ния,исправозаслужававниманиетокактоначешките,такаиначуждес-
траннитеслависти.

МарцелЧерни
Преводотчешки:СевдалинаВелева
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MartinaBečvářová.České kořeny bulharské matematiky.EdiceDěji-
nymatematiky,sv.40.MATFYZPRESS,vydavatelstvíMatematicko-
-fyzikálnífakultyUniverzityKarlovyvPraze,Praha2009,482[4]s.

МартинаБечваржова(1971)отКатедратапоприложнаматематикакъм
Факултета по транспорт наЧешкия висш технически институт вПрага
проявявасистеменинтерескъмисториятаначешкатаматематическанаука
и е авторнаредицакниги1 в тазиобласт.Последната ѝ книгаЧешките
коренинабългарскатаматематикапосвояметодеблизкадомонографи-
ятаѝ заФ.Й.Студничкастазиразлика,чевнеяизходнатачешкасреда
играеролянасвоеобразна„отразяващаповърхност“,коятопозволявана
чешките педагози да поематпо света, за да разпространяват славата на
чешкатанаука,въоръженисотличнообразованиеиоблагодетелстваниот
относителнатаблизостнародниясиезиксезиканабалканскияславянски
народ.

Проблематикатазачешкотокултурноучастиевживотанасъвременна
България (често срещамеипонятия като „чешкаинтелектуална експан-
зия“,„чешкакултурнаокупация“или„цивилизаторскатароляначехите“)
еблагодарнаипостоянноактуалнатемазачешкатабългаристикаибългар-
скатабохемистика.Отосновнитетрудовепрезпоследнитетридесетгоди-
нитрябвадаотбележим„академичната“Историяначехословашко-българ-
скитеотношения(1980),заслужаващияпризнаниесборниксбиографич-
ни портретиЧужденци – просветни дейци в България (1988), излязъл
изподперотонаАнгелПеневиПетърПетров,имагологичноориентирани-
теЧешкистраницизаШуменпрез Възраждането(1995)наЗденекУрбан
иКинаВачкова,монографиятанаХристинаСтоеваЧехиичешкивъзпита-
ници във Варна (1997). Много близка до подхода на М. Бечваржова е
обширнататрилогияЧехивБългария,Историяитипологияна еднациви-
лизаторскароляI–III(1995–1999г.,отделниспециалниброевенасофий-
ското списание „Homobohemicus“), създаденаот колективподръковод-
ството на преждевременно напусналия ни бохемист и компаративист
ВеличкоТодоров.Интереснисасборникътсматериалиотконференцияна
темаАнтропологиянадиалога. Съзвучияинедоразумениямеждучехии
българи(2000),разкриващмножествотемитабуизасягащнееднаневрал-
гична точка във взаимоотношениятамежду нашите два народа, както и
историческиконцептуализираниятанализЧешкипрофиливобществено-
торазвитиена следосвобожденскаБългария (2005)наЯворМилушев.

1 Напр. на монографията Франтишек Йозеф Студничка (1836–1903) (František Josef
Studnička,1836–1903)от1998г.(подписанасбащинотоименаизследователкатаМ.Немцо-
ва),накомпендиум,посветеннасъздаванетоипървитегодининаДружествотоначешките
математициИзисториятанаДружеството(1862–1869) (ZhistorieJednoty,1862–1869),
публикуванпрез1999г.,нааналитичнияматериалзафункционалнатаупотребанапревода
начешкивисториятанаматематиката„Елементи“наЕвклид,значениеипреводиилина
историографската панорама Чешката математическа общност в периода 1848–1918 
(Českámatematickákomunitavletech1848–1918,2008).
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КнигатаВладимирСисиБългария(2006)наавторскиколективсръководи-
телАнаЗлатевасипоставязацелдареабилитираизвестниячешкибълга-
ристотпериодамеждувойнитеВладимирСис(1889–1958),хвърленслед
февруарския преврат през 1948 г. в затвора и измъчван до смърт от
комунистите.

НоватакниганаМ.Бечваржоваеразделенамногопрегледнонаотделни
части.ЗапочвасIчаст–Въведение(9–25),написанакатоуводзанепосве-
тения читател (основен адресат на книгата са математиците!), в която
авторкатанакраткоразглежда„сложнатаисториянаБългария“ипосле-
дователноoчертава„чешко-българскитеполитически,културниииконо-
мическиконтактииотношения,задаможемдаразберемпо-добрепри-
чините,коитов последнататретинанаXIXвекотвеждатнякои пред-
ставителиначешкатаинтелигенциянаБалканите“(11).СледIIчаст–
ЧетиримачешкиматематицивБългария(27–344)(вижпо-нататък),след-
ваIIIчаст–Библиографскиприложения(345–368),коятовсъщностпред-
ставя персоналните библиографии на четиримата чешки математици в
България,иIVчаст–обширно,внимателноподбраноПриложениесилюс-
трации(369–437).Книгатазавършвасрезюменаанглийскиезик(439–444)
иимененуказател(445–482).

Основнатачаст–II.ЧетиримачешкиматематицивБългария,енапи-
санасясен,фактологическизареденстиливнеяпонякогасевплитателе-
менти,коитосвидетелстватзаемоционалнатаангажираностнаизследова-
телката към предмета на книгата: живота и делото на Теодор Монин 
(1858–1893), наФрантишекВитезславСплитек (1855–1943), наВла-
диславШак (1860–1941)инаАнтонинВацлавШоурек2 (1857–1926),
открилисвоятавторародинавследосвобожденскаБългария.

Согледнафакта,чечешкитебългаристипочтибезизключениесаили
филолози,илиисторици,вкнигатанаМ.Бечваржоваеценнотъкмопреми-
наванетоотвъдтеснияхоризонтвпосокакъминтердисциплинарнияпод-
ход.Преценкатазаприносаначетириматаматематицикатоспециалистиза
българската наука и историята на дисциплината изобщо представлява
основнатачастнамонографията,ноазнебихмогълдадамкомпетентно
мнениепотозивъпрос,затовапо-нататъкврецензиятанямаидагоправя.
Въпрекичеавторкатаеспециалисткавобласттанаматематическитенауки
иметодикатаимнапреподаваневъввисшитеучилища,тянепренебрегваи
откривателскияаспектнасвоетоизследване,опирайкисенавнимателно
проучване на архивни материали (преписи от гражданския регистър,
семейниархиви,запазенакореспонденция,документи,свидетелстващиза
училищнияуспехизаполучаванетопо-къснонауниверситетскообразова-
ние),кактоинапечатниизточници(различнимемоари,публикуванивспи-
сания,рецензииисъобщения,документинаразличнидружества,статиив
по-малкипериодичнииздания)инаизобилиеотцитатиотстраничналите-
ратура.Вбиографичнатачастеособеноясно,чеавторкатапо-скоросъбира
(ипотозиначинправипо-достъпензачитателя)ивъзпроизвеждасуровия

2ЗасъпругатанаШоуреквж.стр.56–63
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материалотпървоизточника,отколкотодадаваоценкиизаключения.Така
текстът,отеднастрана,ставапо-четивен(по-интензивно„диша“съсста-
ритевремена),аотдругастрана,набялсвятизлизатнеизвестнидокумен-
ти, които са трудно достъпни по принцип и чието сложно издирване и
набавянещебъдеспестенонавсекиследващизследовател.

Главата за Т. Монин (28–80), според авторката най-талантливия от
четириматаматематици,еразширенаизадълбоченапреработканастатия-
та, с коятоМ. Бечваржова се представя за първи път пред българската
общественоствтематичниябройнасофийскотосписание„Homobohemi-
cus3.Монинсевключвавразвитиетонабългарскитесредниивисшиучи-
лища, а впериода1881–1886 г. работив сливенската гимназия заедно с
другичешкиучители,напр.тезипорисуванеЯнКадлец(?–1885),попри-
родознаниеХерменегилдШкорпил(1858–1923),ЙозефАнтонинВора-
чек (1857–1900) – завършил класическа филология и преводач, или
В.Шак(занеговижпо-нататък).Именносливенскиятобразователенцен-
търизиграва основнароля запояватанапървитебългарскиучебници–
първоначалнопреводотчуждиезици(вкл.иотчешкиезик),апо-късно
написаниспециалнозабългарскитеученици.СледкратъкпрестойвПрага
в периода 1886–1889 г.Монин (по препоръка на своя учителАугустин
ПанекинаФрантишекЙозефСтудничка,първия,койточетелекциитеси
по математика на чешки език в чешки университет) е назначен на
1.ІХ.1889г.катопървияредовенпреподавателпогеометриявъвВисшето
училище (от1904 г.Софийскиуниверситет „Св.КлиментОхридски“)и
всъщностосновавакатедратапоматематикаифизика.Следдвегодиние
принуденпо здравословнипричинида се откаже отмястото сии да се
върневПрага.Изпадналвтежкадепресия,впървитеднина1893г.слага
крайнаживотаси.

Чешкитеибългарскитеспециалистииматвъзможностдасезапознаятс
текста, посветеннаФ.В.Сплитек (81–112), ипо-рано–първоначално
катодокладнаконференциянатема„Ролятаначешкатаинтелигенцияв
общественияживотнаследосвобожденскаБългария“,състояласевПрага
на6–0.Х.2008г.,апо-късноикатоколективнапубликацияподсъщотоназ-
вание4.Можемдасесъгласимсавторката,чеСплитек,койтопребивавана
различниместавБългарияиМакедония5,енай-известенотчетириматане
самозарадизаслугитесикъмбългарскотосредноучилище(отскромност
няколко пъти отхвърля предложеното му място на редовен професор в

3М.Бечваржова.«ТеодорМонин (1858–1893),първиятуниверситетскипреподавателпо
математикавБългария».//Homobohemicus[15],София2008,1,5–14.
4 M. Bečvářová. «František Vítězslav Splítek (1855–1943) – zapomenutý učitel, matematik,
etnografaspisovatel».//M.Černý–D.Grigorov[edd.].Úlohačeskéinteligencevespolečenském
životě Bulharska po jeho osvobození – Ролята на чешката интелигенция в обществения
животнаследосвобожденскаБългария.Praha2008,s.185–201.
5 1880–1883 г. – Свищов, реална гимназия; 1883–1888 г. – Солун, Българска мъжка гимна-
зия; 1888–1889 г. – София, Първа мъжка реална и класическа гимназия; 1889–1890 г. – 
Габрово, Априловска гимназия; 1891–1915 г. – Пловдив, Държавна мъжка гимназия; след 
пенсионирането си през 1915 г. живее в Пловдив чак до 1927 г.; от 1927 г. до смъртта си 
живее в София при дъщеря си Олга (1892–1962), омъжена за генерал Константин Лудвик 
Лукаш (1890–1945).



267еТАЖеРКА

Софийскияуниверситет),ноикатобащанаизвестнатабългарскапоетеса
ипропагандаторначешко-българскатавзаимностЛюбаКасърова (1884–
1946)6.М.БечваржоваможедаоценитрудоветенаСплитеккатоспециа-
листсамоотчасти,тъйкато,кактосамататяобясняванастр.108:„Фран-
тишек Сплитек написва за учениците от долните класове на средния
образователенкурсединучебникпоаритметика,четириучебникапогео-
метрияичертане,азаучителите–двеметодикинаобучениетопогео-
метрия.Оттезикнигидонашиднинеезапазенонищоседно-единствено
изключение7“.Отняколкобележки(109,351)ставаясно,чеповремена
обучениетосивСофияпрезлятотона2009г.авторкатасесрещасвнучката
наСплитекНадеждаЛукашова,коятоѝпоказвадваголеми,нонедовърше-
ниматематически ръкописа: „множество оформени цветно и прецизно
методическистраницизаобучениепогеометрическочертане,дескрип-
тивнагеометрияитехническочертане“(109)съсзаглавиеРъководство
попроекционночертаненаиндустриалнитеитехническитеучилища(над
учебникаработиот1915г.досмърттаси)иДескриптивнагеометрия–I
част(предговорътеотмай1931г.,София),коитотрябвалодабъдатчаст
отосемтоментруд.Използвайкиличнитеси„запискипоувлекателните
разказинаосемдесетипетгодишнатаНадеждаЛукашова“(104),изсле-
дователкатапредставяспоменитеза„дядо“Сплитекнастр.104–106.Смър-
ттамусякашпредизвестява,итонесамозасемействотонаЛукашова,тъж-
нитегодининачервениягнет:„Дядомипочинапрезюни1943г.иоттози
момент положението на семейството ни започна да се влошава, през
1944г.вБългариястанапреврат,скороследтоваарестувахабащамии
презмарт1945г.горазстреляха,ниебяхмеинтернирани,ааз–изхвърле-
наотучилище“ (106).

ЗначителновниманиееотделенонаВ.Шак(113–188),коготоможемда
възприемем като най-изтъкнатия българист8 от нашата четворка, който
освенвсичкодругопревеждаитворбинабългарскипоетииписатели(Хр.
Ботев,Ив.Вазов,К.Величков,К.Христов,П.Яворов,Е.Багряна,Х.Борин
идр.)иеавторнаБългаро-чешкаконверзация (1913)9,Българо-чешкиреч-
ник (1910–1914)иЧешко-българскиречник (1926)10.

6В. Хавличкова [= Бехиньова]. «Чешкото вдъхновение в лириката на Л. Касърова». // 
Homo bohemicus [10], София 2003, 4, 25–24; виж и М. Черни. «Люба Касърова-Сплитекова 
(1884–1946) и Чехия или In margine на едно неиздадено произведение на Венцеслава 
Хавличкова (Бехиньова) (1920–2000)» (пак там, 5–24).
7Единственият запазен учебник на Сплитек е Геометрия с чъртание в четире степени. I 
степен. Геометрически образци в равнина и техното орнаментално чъртание. Пловдив, 
1886, 106 + 163 чъртежи + 1 хроматическа таблица.
8М. Черни. «Matematik s básnivouduší.NadbulharistickýmdílemVladislavaŠaka (1860–
1941)». // М. Черни, Д. Григоров (съст.). Ролята на чешката интелигенция в обществения 
живот на следосвобожденска България, Прага, 2008, 220–257.
9За някои по-стари книги е трудно да бъде посочена точната година на издаването им – 
често подобна информация липсва, друг път е посочена следващата година, а в зависи-
мост от това, колко време е отнело самото отпечатване, понякога произведението е излиза-
ло в продължениена няколко поредни години. Авторката посочва (354) като година на 
издаване 1914-а, но като вземем предвид множеството рецензии от 1913 г., става ясно, че 
книгата е публикувана още тогава.
10Споредавторкатаречникътизлизавпериода1911–1914г.,коетообаченеотговаряна
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ШакпопадавБългария,следкатодиректорътнанароднотопросвеще-
ниевИзточнаРумелияЙоакимГруевгоназначавапрез1882г.заредовен
преподавателвбългарскатагимназиявСливен,къдетооставачакдо1886
г.ДиректорнагимназиятапооновавремееВасилАтанасовИвановот
СтараЗагора,личенпознатнаШакотПрага,къдетодваматазаедносдруги
българи и чехи през декември 1880 г. основават студентско дружество
„Българска седянка“.В периода 1886–1907 г. е редовен учител вПърва
софийскадържавнамъжкагимназия11,освентовапрез1891–1894г.енеща-
тенпреподавателпоматематикавъвВисшетоучилище,азакратко(1907–
1908 г.) преподава дескриптивна геометрия в Софийския университет
(поемакатедратаследпрофесорА.В.Шоурек).Следпреодоляваненат.
нар.университетскакризапрез1908г.еосвободенотдлъжност.Подава
молбазапенсиониранеисевръщавЧехия,разочарованотвъзникналата
ситуация.От1919г.получавадвойногражданство–чехословашкоибъл-
гарско,ипрезпериода1920–1932г.работивдипломатическитеслужби:
първоначално изпълнява длъжността на почетен консул (1920–1922), а
следтовавгодините1922–1932ставадоригенераленпочетенконсулна
ЦарствоБългариявЧСР;кактопосочваМ.Бечваржова,товаозначава,чее
билфактически„ръководител на всички почетни консули (извънПрага
българскиконсулскислужбиеималоивКарловиВари,БърноиБратисла-
ва)насвоятастранавсъответнатачуждастрана“ (172),въпрекиче
длъжносттаенеплатена.ЗазаслугитесикъмБългариядвапътиеудостоя-
вансвисокотодържавноотличие„Народенордензаграждансказаслуга“:
през 1905 г. (IV степен – офицерски кръст) и през 1930 г. (III степен –
командирскикръст).

АвторкатаводичитателяпрезбиографиятанаШакбуквално„стъпкапо
стъпка“,бездапропускаинай-незначителнатаподробност,коятоуспявада
откриевархивнитематериали(напр.обширнияпасажотноснозрелостни-
темуизпити,116–119),наместадоривмъква(визвестнастепеннеоправ-
дано)целисонетиотсофийскатастихосбирканаШакПодВитоша (1905) 
(напр. 114–115, 127–128, 140–142, 160–161). Трябва да се отбележи, че
именновглаватазаШакизложениетоепретрупаносмножествоцитатии
твърдеобстойнибележкиподлиния(напр.бел.111еотстр.146достр.
150!),коитобихамоглидабъдатизведеникатоприложениеследосновния
текст.ОтдругастранаМ.Бечваржованямаоснованиедапишемногоза
качестватанаШак катоматематик, тъй катонеговиятпринос се състои
главновдейносттамукатопедагог,апреводитемунаучебникпоаритме-
тика(1886)иучебникподескриптивнагеометрия(1895)същосапредназ-
наченизацелитенасреднотоучилище;учебникътмупосферичнатриго-
нометрия,написаннабългарскиезик,неезапазен.

истината–последнатасвезкаечакот1926г.
11В Юбилеен сборник на Първата Софийска мъжка гимназия 1879–1904 (София, 1904) е 
поместена фотография от 9.І.1904 г.; по-късно фотографията е отпечатана и като пощенска 
картичка и Шак я изпраща на А. Черни (пощенското клеймо е от 3.ХІІ.1904г., София); 
Масариков институт и архив на АН на ЧР, архив на АН на ЧР в Прага, фонд „Адолф 
Черни“, сигн. II. b) 1., частта за В. Шак (там се намира и другата цитирана кореспонден-
ция на Шак).
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Изключително ценна е изработената от авторката библиография на
Шак.Малкопознатадосега(ивсеощенеоценена)оставанеговатапубли-
цистика,най-вечепоредицатастатиивежедневника„Чешкадума“от1910
г.до1912г.(ШакработикатовоененкореспондентнаБалканите).Въпреки
четукеобхванатапо-голяматачастоттворбитему,публикуванивсписа-
нияиликатоотделникниги,можедасепредполагавсепак,чеособенов
България(аспореднякоииндикацииивСърбия)техниятбройезначител-
нопо-голям12.Единственатазабележкапоотношениенаизследователката
еначинът,покойтонепрактично(зачитателя)разделяописанадвенерав-
номерничасти:преводивсписания,статии,посветенинабългарскатакул-
тураилитература,истатиикатовоененкореспондент(174–186)идруги
трудове–главнокниги(учебници,стихосбирка,речници,преводи,мемо-
арни текстове, самостоятелно издадени лекции) (352–356). Позицията
[P40]запреводанаразказаСрещумояпрозорецотТ.Д.Д.[=?]от1949г.
(т.е.осемгодиниследсмърттанаШак),подписансиметоВ.В.Шак,неби
трябвалодабъдевключванавбиблиографията,тъйкатоставадумазапре-
вод,направенот синанаШакВладислав, както всъщностпредполагаи
саматаМ.Бечваржова(178).

Последната(инай-обширназарадиобширнотоматематическонаслед-
ство)главаеориентиранакъмдейносттанаА.В.Шоурек (189–344),който
ехарактеризиранкато„най-яркатачешкаличност,оказалавлияниевърху
развитиетонаобучениетопоматематикавбългарскитесредни,апо-
късноивисшиучилища“(189)ичиетоимеиделовчешкитематематиче-
скикръговесанапълнопренебрегнатиизабравени.

ТойпопадавБългарияпопрепоръканасвояприятел,чешкиявъзпита-
ник, политик и математик Иван Петров Салабашев (1853–1924) през
1880г.,когатопоемапътянапреподавателвсливенскатагимназия,нооще
от септември1881 г. е прехвърлен в реалната гимназия вПловдив (там
оставадо1890г.).ОсвентовапреподаваивОбластнатадевическагимна-
зия, където се запознава с бъдещата си съпругаФранциска Сенлерова-
Шоурекова (1844–1919). През тези години написва редица учебници и
сборницисъсзадачипоматематикаигеометрия,включителноиръковод-
ствопокраснопис.Освентоваеавторнабългарскатаверсияналогари-
тмичнитетаблици(1882)напрофесорФ.Й.Студничка,къмкоитодобавя
обстоенуводзаалгебрата,закоятопооновавремевсеощенесъществува
отделноучебнопомагало.Подумитенаавторкатавсичкитемуучебници
серазпространяватиизползватпотериториятанацялаБългарияисерад-
ватповечеотчетиридесет годинина значителенуспех (202).От1890 г.

12Съвсем случайно, докато рецензирах монографията, попаднах на няколко статии, подпи-
сани с псевдонима на Шак – Мартин Прентов («Господин министър на Народното Про-
свещение». // Славянски глас, Орган на Славянското Благотворително дружество в Бълга-
рия 1, 1902–1903, кн. 4, 212–213; «Йосиф Й. Тоужимски», пак там, 213–215.
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Шоурекработи вСофия13, но събитиятаоколополучаванетонамясто в
университетавгорчаватмногоживотамуиосвенвсичкодругоразвалят
дългогодишнотомуприятелствоснеговиясънародникВ.Шак14.Според
М.Бечваржовагодинитевуниверситетасамногоплодотворнииминават
изцялоподзнакананаучнатадейност:„Записваиотпечатвалитографски
лекциитеси,публикувапреводиначешкиучебницизасреднотоучилищеи
издавасобственатасиобширнамонография.Университетскитемуучеб-
ницисъдържатнад3500страници.АктивноработивБългарскотофизи-
ко-математическодружество,вчиетосписаниепубликуваметодическии
дидактическиматериали“ (214).МожемдасмятамеШоурек за единот
най-значимите представители на чехословашката колония в България,
чиитоследииднессаясниизабележими.

АвторкатадобавякатоприложениедватекстанаШоурек–Спомениза
някои наши сънародници (297–341) иСпомени за безсмъртния отавски
славей[=АдолфХейдук](342–344)отсофийскотопериодичнотоиздание
„Чехословашкиобзор“,коитоносяточарованиетонесамонасвоеобразно
свидетелствозамладитегодининаШоурек,ноисаинтересенпогледна
средноевропееца,сблъскалсезапървипътсбалканскатаекзотикананяко-
гашна„ЕвропейскаТурция“.

Взаключениебихискалдаотбележаняколконезначителнипропуска,
коитощесипозволядауточня.Грешките,допуснатинабългарскиезик,са
рядкост,напр.настр.230:„накойто[дружеству]подариследсмърътаси
целатасибиблиотека,състоящясеотнъколкостотинматематически
книги“вместоправилното„накоето[надружеството;илибимоглодабъде
добавено обяснение на чешки – т.е. společnost] подари след смъртта си
цялата си библиотека, състояща се от няколкостотин математически
книги“;печатнитегрешкисъщонесамного:напр.„Св.Климнет“вместо
„Св.Климент“(40);„кнъижевност“вместо„книжовност“(94);„софий-
ская“ вместо „софийска“ (96); „гимназините“ вместо „гимназиалните“
(101,351);иметонабългарскияавтореЯворМилушев,анеМилушевич
(465).Названиетонасобственикананезавършенияръкописсъсспоменина
СплитектрябвадабъдекоригиранакатоЕтнологиченинститутнаАкаде-
миятананаукитенаРепубликаЧехия(авторкатаизползвастаротоназвание

13ЕдинмесецвПървамъжкакласическаиреалнагимназия,отоктомври1890г.катонеща-
тенпреподавателпоматематикаи дескриптивна геометрия въвФизико-математическия
факултетнаВисшетоучилище(от1904г.Софийскиуниверситет),отфевруари1895г.до
есентана1914г.,скраткопрекъсванеповременат.нар.университетскакризапрез1907г.,
като редовен преподавател в университета; освен обширната педагогическа дейност, за
коятоеоцененподостойнство(итойкатоШакеудостоендвапътис„Народенорденза
граждансказаслуга“IVстепенофицерскикръстиIIIстепенкомандирскикръст),Шоурек
преподава дескриптивна геометрия вСофийското военно училищеипочтипрез цялото
временапериода1904–1926г.еръководителнакатедратапоматематика(по-късноипо
геометрия)наСофийскияуниверситет.
14В София М. Бечваржова проучва (фонд „Шоурек, Антонин Вацлав“, Централен държа-
вен архив) 36 писма на Шак до Шоурек от периода 1881–1889 г.; като се има предвид 
оскъдната запазена лична кореспонденция на чехите, живели и работили в България, тези 
писма представляват важен и досега неизследван източник.
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„Институтпоетнографияифолклористика“,очевидновзетоотпо-стари
статиизаСплитек–стр.84,инамногодругиместа).Отвременавреме
дребнинеточностисепоявяватвпреводитеотбългарскиезикначешки,
напр.„сособеначитанка“означава„sezvláštníčítankou“,ане„základní“
(основна–бел.пр.),стр.95,„Българскикнигопис“следвадасепреведе
като„Bulharskýknihopis“т.е.библиография,ане„Bulharsképísemnictví“
(писменост,книжнина–бел.пр.),стр.349.Комичнозвучиизречението,че
заработатанаШоуреккатоучителвСливен„сиспомняСарафор(трябва
дабъдеСарафов),единотнеговитеученици“, въпрекичепосле следва
цитатоткнигатанаИванЧобановиПетърРусевБългарскиматематици 
(1987), в който спомените на Сарафов са вторично предадени (в целия
откъсеизползванопреизказнонаклонение,стр.198–199).Потазипричина
бибиложелателноцитатътдабъдепредставенвсмисъланатова,че„И.
ЧобановиП.РусевсепозоваватнаспоменитенаСарафов,единотучени-
цитенаШоурек“,ит.н.

Тезизабележкиобачевникакъвслучайнеомаловажаватнитостарани-
ето,коетоавторкатаевложилавтрудаси,нитодобриярезултатотнего.Те
по-скоро са доказателство за това, че рецензентът е прочел внимателно
книгатаиможедазаявисчистасъвест,чевнеямногоновинещащеоткрие
несамоединматематик,ноивсеки,койтопроявяваинтерескъмтематаза
чешкатакултурнапомощ,оказананаБългария.Вконтекстаначешко-бъл-
гарския диалогмонографията наМ. Бечваржова представлява наистина
цененизабележителенприноскъмпо-задълбоченотоопознаваненатази
проблематика.

 
МарцелЧерни

Преводотчешки:КатеринаТомова
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Приключениетомеждудвекултури
(Изданиятана„Бохемияклуб“2006–2010г.)

Издателскатадейностнаакадемичнотосдружениенабългарскитебохе-
мисти„Бохемияклуб“имавечеседемнадесетгодишнатрадиция.Презтези
годинииздателската практика се е променяланеколкократно, следвайки
промените в българското книгоиздаване през един от най-динамичните
периодинанеговотосъществуване,ноникоганеепрекъсвала.Никогане
сасепроменялиинейнитеосновнипринципи,формулираниотосновате-
литенасдружениетоприсъздаванетомупрез1993г.Основнатамисияна
изданиятана„Бохемияклуб“едапопуляризиратчешкатакултуравБълга-
рия, кактоида създадатпространство, в коетода се осъществяватида
ставатвидиминаучните,културнитеипреводаческитеидеи,нагласииуси-
лиянабългарскитебохемисти.Ощеотсамотоначалотовапредопределяи
тритеосновниклонанаиздателскатадейностнасдружението:списанието
„HomoBohemicus“,излизащочетирипътигодишно;поредицата„Малка
чешка библиотека“, в която се издават преводи на чешка художествена
литература;поредицата„Голямачешкабиблиотека“,посветенанабългар-
скатанаучнабохемистика.

При издаването на списание „Homo Bohemicus“ през годините се е
наложилтематичниятмоделнаотделнитекнижки,койтопозволявапро-
блематиката,накоятоепосветенконкретниятброй,дасеразгърнезадъл-
боченоимногостранно.Виметонатоваредакционнатаколегиясестреми
даканикатосъставителинаброеветеспециалистивконкретнатаобласт–
най-често,разбирасе,бохемисти,българскиичуждестранни,носъщои
учени с интерес към бохемистиката от различни сфери на културата и
хуманитаристиката.Презпоследнитепетгодининапримеркатосъставите-
линасписаниетосасътрудничилитеатроведътВеселаГруева,историците
ИскраБаеваиЛюбомилаСоленкова,чешкиятбългаристМарцелЧерни,
италианскиятславистАндреаФерарио,работещатавЛондонбохемистка
ДесиславаДрагнева,езиковедътипреводачМаргаритаСимеонова,литера-
туроведътДобромирГригоров,фолклористътВладимирПенчев…Мисия-
танасписание„HomoBohemicus“едапредставявбългарскотокултурно
пространство значимитеявлениявчешкатакултура,повратните точкив
чешкатаистория,проблематиката,свързанасчешкатаидентичност,специ-
фикитеначешкатаинтелектуалнамисъл,катопритоваакцентираивърху
българскияприносвтяхнотоизучаване.Такапрезпоследнитегодинисе
появяваткнижкинасписаниетостемикато:Театраленмомент.Малките
театрипрез60-тегодининаXXвек(бр.2/3,2007),Човекътинеговите
светове.Уводв съвременнатачешкафилософия (бр.2/3,2008),Спорт,
спорт,спорт…(бр.4,2006),Чешкотовъзраждане–прочитиипочерци
(бр.2/3,2006),Изгнаниетоичужденцитевлитературата(бр.1,2009),
Харта’77(бр.4,2007),ОбратнокъмЕвропа(бр.1,2007),1968:национал-
ниииндивидуалнисъдби(бр.4,2008),1989–нежнареволюцияилиполити-
ческисценарий(бр.2/3,2009)…Съвсемлогичноеднаотосновнитетеми,
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коитосписаниетоследи,сатенденциитевбохемистиката–чешкаичуж-
дестранна, кактои българо-чешките културниинаучни връзки; на тази
проблематикаепосветенброятАнглоезичнатабохемистика(бр.1,2006),
кактоикнижкатаДеветподчетиридесет(бр.1,2008),коятопредставяна
нашатапубликанай-младитечешкибългаристи.Освентематичнотоядро
броеветена „HomoBohemicus“ съдържатиняколкопостояннирубрики,
коитопредставятразличниаспектиотдейносттанабохемиститевБълга-
рия.Врубриката„Антология“сепубликуватпреводинабългарскалитера-
тураначешкиилиначешкалитературанабългарски;рубриката„Библио-
тека“съдържарецензиииотзивизановоизлезлинаучнитрудове;поднад-
слова„Хроника“списаниетоотразяваактуалнизабохемистикатасъбития,
апубликациитев„Юбилей“припомнятважнизанеяличностиидати.

Тъйкатопреводътнахудожественалитератураеединотнай-важните
аспектинарецепцията,голямачастотиздателскитеусилияна„Бохемия
клуб“сасъсредоточенивърхупоредицата„Малкачешкабиблиотека“.В
неясеиздаваттрииличетирикнигигодишно,катостремежътедабъде
представянакактонай-новатачешкалитература,такаитекстовенакласи-
ческаталитература,асъщоинепознативБългарияпроизведениянаавто-
риотвторатаполовинанаXXвек.Презтруднотозаиздаваненанекомер-
сиална преводна литература у нас десетилетие на 90-те „Малка чешка
библиотека“ беше едно от малкото места, където можеше да се появи
художествентекствпреводотчешки.Днесиздателскатаполитикавтази
сфера е защастие доста по-благоприятна, номисияна художествената
поредицана„Бохемияклуб“продължавадабъдевъвежданетовбългар-
скотокултурнопространствонаавториикниги,коитодругиздателтруд-
нобисеангажиралдаиздаде–произведениянанетолковапопулярнив
чужбина, но за сметкана това важни за чешката литературна традиция
писателиилизначимитворби,коитопоеднаилидругапричинасавсеоще
непознатиунас.Примервтоваотношениесаиздадениятпрез2006г.том
наВладимирПаралвпреводнаВасилСамоковлиев,съдържащпроизве-
дениятаПанаирнасбъднатитежеланияиИнтимнавихрушка,романът
наВитезславНезвалКатодвекапкивода,публикуванвпреводнаЕвели-
наЙоцовапрез2008г.,илиняколкотопроизведениянаЙозефШкворецки,
коитопредстоидабъдатиздаденив„Малкачешкабиблиотека“презтази
иследващатагодина.Всъщностдостатъчноедабъдатизброенииздадени-
тепрезпоследнитегодиникниги,задапроличитърсениятвпоредицата
балансмеждусъвременнаталитератураитазиотпредходнитепериоди,
междудобрепознатинаднешнатабългарскапубликаименаиавторските
присъствия,коитодосегасаостаналинепознатизанея:Апатичниятзри-
тел.Ранниразкази отРихардВайнер (прев. ЗорницаХаджидимитрова,
2007),ЛейдиКарнавалотИржиКратохвил(прев.ЛуизаБусерска,2008),
СедмоцърквиеотМилошУрбан(прев.АнжелинаПенчева,2008),Антоло-
гиянасбъдването.Младичешкипоетивпреводнамладибългарскипре-
водачи(2008),тетралогиятаГрядущиятотВладимирМацура(прев.Мар-
гаритаСимеонова, 2010),Небето подБерлин отЯрославРудиш (прев.
ХристинаДейкова,2010).
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Най-сложното издателско начинание на „Бохемия клуб“ – основно с
огледнафинансовотообезпечаваненапубликациите–енаучнатапореди-
ца„Голямачешкабиблиотека“.Нотяеинай-силносвързанасъсстатутаи
самочувствиетонабългарскатабохемистика,чиетонаучноравнищеправи
поредицатанеобходимаивъзможна.В„Голямачешкабиблиотека“обикно-
веноизлизатдвеилитрикнигигодишно.Поредицатасестремидаобхване
значимитрудовенабългарскибохемистиотвсичкинаучниобласти,както
ичешкинаучнипубликации,засягащибългарскаилибългаристичнапро-
блематика. През последните няколко години в нея са публикувани два
изключителноценниречника–Българско-чешкииЧешко-българскибота-
ническиречникотМилканаКалайджиева(2006)иЧешко-българскиречник
на съкратенитенаименования отВиолетаМицева (2009), дватанаучни
сборникаВладимирСисиБългария (съст.АниЗлатева,2006)иПопътя
къмпознанието.Юбилеен сборник стекстове, посветенинаВладимир
Пенчев (съст. Снежана Йовева-Димитрова и Ленка Майхракова, 2007),
монографиитенаМаргаритаКостадиноваОпозициятасвой/чуждвчеш-
кияибългарскияезик(2008)инаИванаСкаловаУчастиетонаБългарияв
смазването на Пражката пролет 1968 (прев. Александра Трифонова,
2010).

Вкраянатовапредставяненаизданиятана„Бохемияклуб“отпослед-
нитеняколкогодинимисещедаподчертая,четяхнотоосъществяванее
резултат от една традиция на приемственост, която е основен залог в
съществуванетона„Бохемияклуб“ощеотосноваванетому.Сътрудниции
всписание„HomoBohemicus“,ивдветекнижнипоредицисакактоутвър-
дениучениипреводачи,такаимладиизследователи,докторантиистуден-
ти.Тукавторитетитеидебютантитесисътрудничатвиметонаеднаобща
професионалнакауза.Безникаквопреувеличениемогадакажа,чезапетте
години,презкоитонастоящатаредакционнаколегияреализираизданията
насдружението,несееслучвалоколегадаоткажепомощилисъдействиев
койтоидаеаспектнаработатапотях.Дългататрадициянаизданиятаи
днешниятим статут всъщност са резултатотцеленасоченитеусилияна
предходнитередколегиииглавнитередакториЯнкоБъчваров,Владимир
Пенчев,МаргаритаМладенова,и,разбирасе,наплодоноснитеидоднес
идеина„родителя“натовавечеседемнадесетгодишноначинаниеВеличко
Тодоров.Вкрайнасметкаизданиятана„Бохемияклуб“сарезултатотволя-
танабългарскитебохемистидасъздадатсвояобщност,даизградятпрос-
транствозаеднаотнай-сложните,ноинай-интереснизонинахуманитар-
нотознание–зонатанавзаимодействиенадвекултури,изаприключение-
то,коетоизучаванетомупредставлява.

АниБурова
главенредакторнаизданиятана„Бохемияклуб“
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„PHILOLOGIAPHILIPPOPOLIENSIS“–новаиздателска
поредицанаФилологическияфакултетна

ПУ„ПаисийХилендарски“

ЗначимосъбитиевнаучнияживотнафилологическатаобщноствПУ
„Паисий Хилендарски“ е успешният старт на издателската поредица
„Philologiaphilippopoliensis“.Подтозинадсловвечеповечеот годинасе
публикуватзащитенидокторскидисертацииихабилитационнитрудовена
преподавателиотФилологическияфакултет.

Статутътнаакадемичнатапоредица,разработенотдоц.д-рИванРусков
иутвърденнаиздателскисъветкъмфакултета,предвиждакнигитедабъдат
редактираниотутвърдениспециалистивсъответнататематичнаобласт.

Създаванетона„Philologiaphilippopoliensis“ееднаотосновнитезадачи
наинфраструктурнияфакултетскипроектМОСТ(Междукултурниорби-
ти:следиитърсения)сръководителдоц.д-рЖивкоИванов,реализирана
съсспомоществователствотонапловдивскотоиздателство„Пигмалион“и
фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“. Идеята е
издаванетонамонографичнинаучнисъчинениядасепревърневтрадиция,
чрезкоятодасепопуляризираттворческитепостиженияналингвиститеи
литературоведитеотПУ„ПаисийХилендарски“,кактоидасестимулират
изследователскитетърсениянадокторантитефилолози.

Книгитеотпоредицатаизлизатсмаркатанаиздателство„Пигмалион“и
наУниверситетското издателство „ПаисийХилендарски“, а графичният
аранжиментенахудожникаДимитърКелбечев.От2009г.домоментаса
отпечатани10монографии,коитосепредлагатначитателитеотелектрон-
нитекнижарнициБългарскикнижици(http://www.knigabg.com)иКнигите.
net(http://knigite.net).

Втозиивследващитеброевенасписание„Славянскидиалози“щепуб-
ликувамерецензиизаизданияслогото„Philologiaphilippopoliensis“,тема-
тичносвързанисъсславистикатаибългаристиката.

Книгиотпоредицата„Philologiaphilippopoliensis“,
отпечатанипрез2009и2010г.

•	 ст.ас.д-рБорянЯнев.Системаналичнитеименавбългарскияинемския
език(дисертация)

•	 гл. ас. д-рВитанаКостадинова.Байрон в български контекст: следи по
пясъканавремето(дисертация)

•	 доц.д-рСветлаЧерпокова.Тематичнаархеологиянанемскияромантизъм
(хабилитационентруд)

•	 доц.д-рКрасимираЧакърова.Императивътвсъвременниябългарскиезик
(хабилитационентруд)

•	 гл. ас. д-рАтанаска Тошева.Езикът на „Èñòîð³# âî êðàòöh î áîëãàðñêîìú 
íàðîäh ñëîâåíñêîìú“найеросхимонахСпиридон(1792г.)(дисертация)

•	 доц. д-р Константин Куцаров. Следходността в българския език
(дисертация)
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•	 гл. ас. д-р Юлиана Чакърова.Местоимения и анафора в болгарском и
русскомтекстах(дисертация)

•	 ас. д-рТаняМаджарова.Повествователни практики в разказите наЯн
Неруда(дисертация)

•	 гл.ас.д-рАделинаСтранджева.Времепространственипредставиотвъз-
рожденскатахристоматийно-дидактичнакнижнина(дисертация)

•	 гл.ас.д-рАниКемалова.СборникътСудац(СофийскипаметникотXVII
век)всветлинатаналексикално-текстологическитепроблеминаюжнос-
лавянскитеправнипаметници(дисертация)

•	 гл. ас. д-р Дияна Николова.Идеята за човека в старогръцката лирика
(архаикаикласика)(дисертация)

КрасимираЧакърова
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ТаняМаджарова.Повествователни практики в разказите на 
Ян Неруда.Пловдив,Университетскоиздателство„Паисий

Хилендарски“,2010,345стр.

Дебютната монография на Таня Маджарова е всъщност един дълго
обмислянинадграждансгодинитенаучентруд,койтобешеуспешнозащи-
тенкатодисертационенимногоскороследтоваиздаденвпоредицата„Fhi-
lologiaphilippopoliensis“,организиранаотФилологическияфакултетнаПУ
„ПаисийХилендарски“.Изследванетоеубедителносвидетелствозалите-
ратуроведскакомпетентностианалитичнопроницателниумения,задобро-
съвестно и коректно изследователско отношение към един внушителен
кръготнаратологичнипроблеми,чийтофокусехудожественатапрозана
ЯнНеруда.Всъщотовремеоколотозитематиченцентърсаочертании
важнинадграждащиконкретнияанализнива,коитоситуиратразглеждана-
тапроблематикавконтекстаналитературнотовремеиочертаватпродук-
тивнисъпоставителнипрочитикактосогледнаявленияотчешкаталите-
ратуранаХІХвек,такаиначужди,извъннационалнитекстове.Потози
начинесъздаденавпечатляващаплътностнаемпиричнияматериал,който
успешно е организиран около зададената темаи заедно с това очертава
изследователски перспективи, надхвърлящи заявената в заглавието про-
блемнаконкретика.Втозисмисълвпечатляващиятобемот345страницив
никакъв случай не е самоцелен, а е продукт от детайлното взиране в
повествователнататъканнатекстовете,вкоятоизследователскиятпогледе
открил трудно забележими и непроучени от чешкото литературознание
същностниаспектинанаративнатаконструкция.

Възоснованаочертаниялитературенконтекстоткраянаромантизмаи
раннитепроявинареализма,предхождащиНерудоватапроза,саизведени
повествователскитепринципивпрозатаот40-тедо60-тегодининаХІХ
век.Проученевнушителенобемоттекстове(всичкидостъпниединствено
воригинал),чрезкойтонапрактикасеизчерпвавъзможниятдиапазонот
примаренлитературенматериал,исеправятняколкосъществениизвода:
1)наличиенахетеродиегетиченповестовател;2)монтажираненанаратив-
натаструктура;3)обвързванетонатазитехниканаразказванеснякоиосо-
беностинажанроватаитематичнатасистема.Липсатанакохерентентип
разказваневчешкатапрозадо60-тегодининаХІХвекавторкатаосмисля
като проблем, в който се проектира и липсата на ясно диференцирани
жанровиструктури:оказвасе, кактоправилноотбелязватя,чееналице
твърдесходенначиннаповествуваневпроизведениясидентичнатематич-
наориентация(най-вечеселскататема)исразличентекстовиобем.Прин-
ципноважнисанейнитенаблюдениявърхузависимосттанараннатареа-
листичнапрозаотпублицистичнияначиннаразказване,тъйкатовчешката
литературнасредаотТилдоНерудаочеркътимаоткрояващосеприсъст-
виевтворческатапродукциянабелетристите.Основателнинаблюденияса
направенивърхудескриптивниятиппублицистичноразказванеинеговите
проекциивърхубитоописателносттаифрагментарнатаперсонажнахарак-
терологиявпрозата.Жанроватанедиференцираност,характерназапърви-
тереалисти,макаридаеявлениеотдруготносителносамостоятеленред,
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туксеоказвавспецифичнакорелацияспринципитенаповествуване.Тази
изследователскапозициясезапазваивследващитечетириглави,посвете-
нинаразказитенаНеруда,коетопоказваконцептуалнапоследователност
наизследователскияметодиопитдасеоткриечрезфокусиранатанарато-
логичнапроблематикасъпътстващиялитературоведскипроблеми.

Хронотопъткатонаратологиченпроблемеобектнаизследваненавтора
глава.Направенисанаблюдениявърхупрефункционализациятанавреме-
витеипространственитепараметри,чрезкоитосепроблематизиравграж-
данетоикапсулиранетонамалкиячовеквнепропускливитерамкиналич-
нотоисоциалнотопространствоимонотоннатацикличнаповторителност
навремето.Пространствотоеразбираноикатоонтологиянапредметно-
материалниясвят,порадикоетосаизследваниииманентнинеговихаракте-
ристики–напримерцветовата семантика катометонимиченнегов знак,
метафорикатана скъпоценниякамъкипр.Проследено едвижениетона
повествователскияпоглед,койтоевидимоексплициранвразказитеваз-
формаиимплицитнокодиранвтретоличнотоповествование,коетоедви-
жениевпространствотоинеговитезримиформи,новсъщотовремеедви-
жение на метафорично преозначаване на предметни знаци. Интересен
моментоттазичастесъпоставителниятпрочитнаНерудовияразказ«Фра-
ньо»иЕрбеноватабалада«Водниятдух»согледнаморбиднатасемантика
наводниятопосиначина,покойтотовапространствоеизграденочрез
епическа дистанция и чрез персонажна гледна точка.Съпостявянето на
прозаическиипоетическитекстпървоначалнопредизвикваизвестнонедо-
умение,новнимателниятпрочитнатезистраниципоказва,чеавторката
никоганезабравязасвоятаосновнаизследователсказадачаичрезсъпос-
тавката на два текста със сходна проблематика и хронотопна структура
очертаваспецифичниаспектинабаладизираниясюжетприНерудаиначи-
на,покойтонаратологичниаспектинапространствотопоематпсихологи-
зиращафункция:„Такавтворбата(«Франьо»наНеруда–б.м.,Ж.Ч.)е
очертанонепространствотонанепосредственотодействие,каквотоетов
баладата,атованаспоменаиемоционалнатарефлексия“(с.84).Паралел-
ниятпрочитсроманаБабанаНемцова,отсвоястрана,едовелдодруг
важенизвод:акоприНемцованаративнатапозиция„заличавапростран-
ствените различия“ посредством доминиращата персонажна позиция на
героинята,коятовярвавпостижиматахармоничностнасвета,приНеруда
„маркеритенапространствотосасаморазличниименанаотнетотоиизгу-
беното“(с.88).Възоснованабогатанализационенматериаленаправен
изводътза„хипертрофираненапространственитеопределителиипосте-
пеннопотисканеназнацитенавремето“(с.64).Втазиглавасепроявява
едноотосновнитеизследователскидостойнстванаавторката–даоткрива
вконкретниядетайлпроекциянакомплекснатахудожественаидея,асъщо
такадавграждаопорнитетеоретичниконцепциивсамататъканнасвоите
разсъждения,дагиприлагауместноисразбираневподходящииследващи
отвътрешнаталогикананейниятекстмоменти.

Твърдеинтереснисанаблюдениятавърхуидеятазаминало,настоящеи
бъдещекатопроблемнаповествованието.Разказванетозаслучилосевече
събитиевживотанагероязадавадвойнаоптикапосредствомспорадично-
тоексплицираненаазоватапозициянаповествователя.Важнаетезата,че
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„позициятанаразказвачаигероясасъчетанивтърсененапресечнататочка
междуразказващотоипреживяващотоаз“(с.91).Тамобаче,къдетопози-
циятанаповествователяетвърдедискретна,сепоставявъпросътзачовеш-
катасъпричастност,затова,доколкопреживяваниятанагероясасподеле-
ниизначимизадругите.Посредствомдиференциранетонапроблемаза
миналотокатопроблемнаразказването,проблемнаповествователската
позицияипроблемнаоценностяващотосамосъзнаниенагерояТ.Маджа-
рова прави важни изводи за различните принципи и степени на техния
художественсинтез,отграничаващиНерудаотретроспективнотоповест-
вованиенаБабанаНемцова.Аналогиченизследователскиракурсеприло-
женикъмпроблемазабъдещевремеинеговитемодулациивповествова-
ниетокатооптимистичнобъдещевреме,прогностично, недействително,
отказ от бъдещевремеи заплашително (катастрофично) бъдеще (с. 99),
коитосапроследениипрецизноаргументиранивразличнигрупиразкази.
Смятам,ченаправенитенаблюдениясапроницателни,задълбоченомоти-
вираниисасреднай-ценнитемоментивдисертационниятруд.

Фундаменталноотношениекъмтематанадисертациятаиматретаглава
–«Аксиологияна сюжетното събитие», чиято теоретична стабилност се
дължидоголямастепеннаправилноторазбиранеиуместнопозоваванена
Шмид,Лотман,Тюпа,Водичкаидр.Съотношениетомеждуслучкаисъби-
тие,степента,вкоятоконкретносъбитиеиграеролянаконтрапунктноно,
какдействителнослучилотосеинереализиранотожеланиемогатдасеока-
жатвсъвсемнеочаквана,преобърнатароляпоотношениенасъбитийност-
такатоаксиологическипроблемнахудожествениясмисълидействително-
тодасеокаженезначително,анедействителното,неосъщественотодасе
превърневистинското сюжетно събитие, доколкоразказът заобективно
случилоседействие е вдинамичноравновесие със своята емоционална
проекция–товасасамочастотпроблемите,коитоизследватазиглава,при
товасвпечатляващааналитичнапрецизностипроникновеност.

Четвърта глава «Типология на повествователя» – след като очертава
основнитеоретичнитезиитерминологичнипонятиянаШанцел,Женет,
Цв.Тодоров,Шмид,Успенскиидр.икомпетентногионагледяваспримери
отраннатачешкареалистичнапроза(основнопредставенавІглава),автор-
ката предлага находчиви и прилежно аргументирани наблюдения върху
своеобразниповествователскироливпрозатанаНеруда:тазинамесеца,
написмото,нафотографа, художника.Каузалносттаипроцесуалността,
зададенивтематанадисертацията,саизведенивтезичастинатекстакато
основополагащи стратегеми, като принципи на класическата диегеза на
релистическиятипразказване.Всъщотовремеизследователскатаинтрига
евдискретнотоусъмняваневизчерпаематаобхватностнаидентифицира-
нитеповествователскиролииракурси, а оттукина това, доколков тях
действителносепроектираедназавършена,плътноибезкомпромиснопро-
вежданахудожественаидеология.Етозащо,успявайкидаоткроинесамо
леснодоловимите,ноифинитеимпликациинаедномодернозавреметоси
художественосъзнание,дисертациятапритежаваиеднокачество,нетол-
ковасрещановтозижанртекстове–прицялатаприлежностиреспектира-
щоотношениекъмналоженотовчешкатаспециализираналитературараз-
биранезаНерудакатокласическипримерзаписателкритическиреалист,
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тяоткрояваинякоисимптоми,присъщипо-скоронавсеощенеобособения
вчешкияконтекстинтереснамодернизмакъмглъбиннитепсихическисъс-
тоянияикъмформираненаадекватнакъмтяхповествователскапозиция.
Анализационнитеразсъждения,понякогадорипедантичнообстоятелстве-
ни в извеждането на масиви от херменевтични аргументи, убедително
извеждаттезатазаспорадичнотопреодоляваненакласическиядиегезисна
реализма,безобачедасенакърняванеговатагенеративнавръзкаспулса-
циитенаобективнослучващитесекаузалниреалности.Казаностермино-
логиятанаЖенет,мимезисътнафактуалнитеформибива в определени
моментивидимонадмогнатотмимезисанафикционалното,притовапре-
димнотам,къдетоповествователятсеявявапсихографнатворческотосъз-
нателноиподсъзнателносъстояние.Проблемътхудожник–портрет,който
досеганееизследванвчешкотолитературознаниесогледнаНерудовата
проза, е откроен в разказите «Еротомания» и «Вампир» с основателна
отпраткакъмУайлд.Въздържанетонаавторкатаотприлаганенасъпоста-
вителенпрочитвтозимоментнавярноепродиктуваноотопасениедане
забрави за основния тематичен акцент на своето изследване и да не се
отклоникъмполетонакомпаративистичнататематология.Отдругастрана,
отказътотуспоредяваненаУайлдиНерудасогледназаявенатавдисерта-
ционнататеманаратологичнапроблематикаенай-вероятноизразнаубеж-
дениетозанеобходимосттаотползванеипозоваваненасамитеоригинали,
аненапреводнитеимварианти–условие, което тя стриктноспазвапо
отношениеначешкитехудожественитекстове.Ивсепак,изразявамнадеж-
да, че този съпоставителенпрочитще бъде реализиран в един следващ
момент, още повече че разказът «Еротомания» е от първите разкази на
Нерудаиизлизапрез1859г.,докатороманътнаУайлдзаДорианГрей–
едвапрез1890г.,итозихоронологическифактпредполагатвърдесериозно
основаниезаоткрояваненаоригиналназаНерудахудожественаинвенция.
Освентоваподобнаизследователсказадачаобещавановаперспективакъм
въпроса,доколкопрозатанаНеруданаистинаетоталносъответстващана
реализма, или пък доколко самото разбиране за реализма не се оказва
насилственовграденовшаблонизиранилитературоведскипредстави.

УсъмняванетонаавторкатавтазиналоженаспрямоНерудахерменев-
тичнарамкаедовелоидообособяваневсамостоятелнапетаглаванатеза-
та за наличие на „повествователни контрапозиции“, които обаче тук са
изведениспрямотрадиционнияреализъм,нокоитовнякоислучаисеявя-
вати контрапозиции спрямо традиционниялитературоведскипрочитна
Неруда.Запървипътзадълбоченоипрецизносаоткроениняколковажни
комплекса, които сане самооткривателскофикционалнополена самия
писател,ноиноваизследователскатериториявнерудоведскаталитерату-
ра.Наблюдениятавтазиглавазадаватеднаважнаинеосмисленадосега
наличност, а именно функционализация не само на предметно-битовия
детайл,кактообикновеносеизтъквавлитературоведскитеинтерпретации,
афункционализацияинасъня,слуха,детскатаигра,езиканатанца,смърт-
такатоповествователнифактори.Къмвсекиединоттезипроблемиезас-
видетелстванаитеоретичнакомпетентност,ианализационнапроницател-
ност.Правилноеочертановписванетонаониричниямотиввпрозатана
Нерудаизадаванетонановаповествователнаперспективачрезразказаза
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съня.Анонимнотоколективнослово,слухътеразгледанкатоаспектнаите-
ративниятипповествование.Играта–согледнанейнатакомплементарна
иконфронтационнафункция–еосмисленакатоалтернативанаклишира-
ните представи за историческа ценност и конформистки манталитет на
възрастните.Действителнотозипроблеметвърдеваженипритованее
билдосегаобектнатаковавнимателноосмисляне,новъпрекисвоятаосно-
вателностсеоказвапо-скоротематологичен,отколкотонаратологичен.В
Нерудовияразказисънят,иигратаняматповествователнароля,иавторка-
таимасъзнаниезатова,нобибилоуместнотовадопълнителнодасеуго-
вори,задасемотивираучастиетоимвглава,чиетозаглавиее„повествова-
телниконтрапозиции“.Ивсепакизследователскатанаходкаетвърдезна-
чима,задабъденеглижиранаотподобнисъображения.Полаганетонатези
нетипичнизареализманаХІХвекдиегетичникомпоненти–съня,детската
игра,еротичнияезикнатялотоисмъртта–веднообщохерменевтично
поле вече проблематизира и съотношението между тематологичната и
наратологичнатаимфункционалност.Втазиизследователскаперспектива
сеоказва,ченай-активнаповествователнафункцияимаезикътнатялото,
койтосеоказвакорективиконтрапунктнавербалнияезик,исмъртта,която
вопределенислучаизадаваперспективатанаразказа.Държадаотбележа
находчивияизводзаразказа«ПриТрителилии»каторазказзачуването,
усещанетоиотдаванетоназвука“(с.303).

Взаключениебихискаладаподчертаядостойнстватанатовапървоу
насзадълбоченоимодерноизследваненаЯнНеруда,коитомидаватосно-
ваниедадаммноговисокаоценканаизследователскиярезултат:

1.Теоретичнакомпетентностианализационнапроницателност,които
са в оптимален баланс, при това впечатляващият корпус от теоретични
изследванияеподчиненнаконкретнитеанализационнизадачи,безсамо-
целнаитърсещавъншниефектидемонстрациянаначетеност;

2. Разбиращо и аргументирано промисляне не само на Нерудовата
проза,ноинасъздаденотопрединеговчешкаталитература,кактоина
явленияотзападноевропейскияконтекст;

3.Оригиналнамисъл, коятоима качеството да долавяи най-тънките
нишкинахудожественататъканибездаизпадавсвръхинтерпретация,да
открояватяхнатафункционалностсогледнапоставенатаизследователска
задача;

4.Доловенииаргументиранопроученисанесамосъщностнипроблеми
наНерудоватаповествователнастратегия,ноипроблемиотчистотеорети-
ченхарактер,имащиотношениекъмграницитенареалистичниянаратив;

5.Монографията задавапродуктивниизследователскиперспективи в
посока към интертекстуалността, компаративистиката и преводаческата
рецепция.

Поотношениенатехническотооформлениенатекстаеналицепрециз-
ноцитиране,ахудожественитетекстовесададенивдвуезичниясивариант
–начешкиинабългарски.

ЖоржетаЧолакова
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Тематичен многоезичен речник по туризъм (български, руски, 
английски, немски, френски език). Пловдив:„ЕвроПринт“
ЕООД,2009(257c.).Съставители:ДианаИванова,Илонка

Георгиева,ВеркинКюркчиян,НевенаСтоянова,ВивианАра-
бян,РумянаЯнева,ТаняВеликова,ИванкаКуцарова,Любен

Леков.Отг.редакторД.Иванова;редакторИ.Георгиева

Излезлият наскоро Тематичен многоезичен речник по туризъм е нов
лексикографски труд, който се отличава от повечето речницинаподобна
тематикасизчерпателнотопредставяненаразгледанияезиковматериали
съссвоетомногоезичие.КатосеимапредвиднарасналияинтерескъмБълга-
риякатотуристическадестинацияинеобходимосттаототличновладеенена
понеединчуждезик–най-честоанглийски,унаспрезизминалитедведесе-
тилетиясеоткриеднанишазаречнициипомагала,коятоневинагиезапъл-
ванаотлексикографскииздържанипособия.

ТозиТематиченмногоезиченречникпотуризъмесъздаденотекиппре-
подавателиотпловдивскивисшиучилища(Пловдивскияуниверситет„Паи-
сийХилендарски“,Университетапохранителнитехнологии,Аграрнияуни-
верситет,Европейскияколежпоикономикаиуправление)иСофийскияуни-
верситет„Св.КлиментОхридски“подръководствотоиредакциятанапроф.
дфнДианаИванова.Тойе„по-особен“отостаналитестова,чевсякалексе-
манабългарскиразполагаспреводниеквивалентинаруски,английски,нем-
скиифренскиезик,коетогоправидостъпензамногоширокааудитория.
Речникътможедабъдеизползвансъщотакаиотчужденциприизучаванена
бизнесбългарскиeзик.

Вречникасаобхванатинай-важнитетематичниблокове (общодесет),
свързанистуризма:„Видоветуризъм“,„Маркетингирекламавтуризма“,
„Обществени институции“, „Туристическа агенция“, „Туристически ком-
плекс“, „Хотел“, „Ресторант“„Транспорт“, „Телекомуникации“идр., като
въввсекиединсаобособенииподтемиирубрики,коетоправисамататема
изчерпателнаизавършена.Речникътсъдържаоколо3200речниковистатии
–думи,терминиисловосъчетанияотобласттанатуризмаивидовететурис-
тическидейности.Трябвадасеотбележи,чеприсъставянетонаречникаса
взетиподвниманиеграматичнитеособеностинавсекиединотпреводните
езици.Там, където енеобходимо, съобразносъс спецификатанададения
език, са посочени граматичните характеристики на съответните части на
речта–род,формазамн.ч.,валентностит.н.

Присъздаванетонапособиетоавторитесасесъобразилисчестотността
приупотребатанатерминитеисловосъчетанията,коетоправитозилекси-
кографскитрудактуалениотговарящнасъвременнитереалности.Вкраяна
речникаимаазбучениндекснаречниковитеединици,улесняващтърсенето.

ПредставениятТематиченмногоезиченречникпотуризъмможедабъде
използванотученицивчастнитеучилищаипрофесионалнитегимназиипо
туризъм,отстудентивбакалавърскиимагистърскипрограми,свързанис
туризма,отпреподавателиипреводачи,асъщототакаиотпо-широккръг
читатели.

ЕнчоТилев
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КаменРикев.Зубър, видра и паун.
Антологиянаполскаталитература

отСредновековиетодоПросвещението.
Изд.„Астерим“,С.,2008.

Преднас стоиистинскиповод за славистична радост: реализирана е
ценна, красиваиотдавнанеобходимаполонистичнакнига, коятохармо-
ничносъчетавадвеосновнироли:дазапознаебългарскиячитателстексто-
вете, духаипосланиятана колоритния старополски святида служина
обучениетопополскалитература,правейкигоувлекателноиприятно.Това
еантология,направенасголямаотговорносткъмпревода;съставителятеи
преводач,койтоуспявадаотговоринаосновнитепредизвикателствапри
преводанастаритекстове–автентизманасъдържанието,стариннитеосо-
беностинаезикаипоетиката.Книгатаекомпозиранаиоформенасмного
вкусиусет.Товаекнигасмноговратииключове–богататаантологична
поредицаоттекстовеесъпътстванаотисторическихронологии,обясни-
телнибележкиимножествомалкистатии,коитоинформират,упътват,про-
вокиратразмисъл.Преведенисаповечеот20 авторисблизо100текста
(творбиифрагменти).Товаеикнига,коятоцелинесамоинформираността
ипрочита,ноиестетическотоиидейнотонаслаждениеначитателя,книга
навизуалнияразкош–презнеяминавабляскавошествиенапреизобилен
илюстративенматериал–общо75графичнии25цветниилюстрации.Така
сеизграждапълноценен,енциклопедиченсвят,койтонесамоможедасе
чете,ноидасевидиисъпреживее.Съгражданетонатозисвятеплодна
продължителентрудвбиблиотекитеимузеитенаКраков,ВаршаваиВроц-
лав,навзаимодействиесполскилитературниинститутиифондации.

Съставената от Камен Рикeв антология на старополската литература
ознаменува изпълването на една отдавна зееща рецепционна празнина.
Нещоповече–преместваненапреводно-рецепционнаталиниязначително
назадвъввремето.Дотозимоментсветътна старополскотословобеше
осезаем за нас най-вече чрез великолепните преводи наИванВълев на
творчествотона„кралянаполскитепоети“ЯнКохановски,кактоиспод-
бранипреводинамонографистанаПолскияренесансБоянБиолчев.Разби-
расе,Кохановскиенай-яркататворческаличност,новреметоотосемвека
ичетирипериода(Средновековие,Ренесанс,БарокиПросвещение)носив
себе си множество текстове, послания и присъствия, останали до този
моментнедостъпнизабългарскиячитател.Липсвашевъзможностзатек-
стови допир до мислите и вълненията на средновековния поляк. Сега
имаме текстове, разказващи за вярата, любовта и смъртта, социалната
йерархия, рицаритеимасата.Голямдълг съществувашекъмвреметона
Барока.Непревежданоставашеголемиятиразнороденлитературенмасив
натозивториподължинапериод(близовекиполовина),презкойтопроти-
чанай-бляскаватачастотполскатаисторияисеформираключовахаракте-
рология.СегавечеимаметекстоветенаШажински,ЯнАнджейМорщини
ЗбигневМорщин,фрашкитенаВацлавПотоцки, откъсиотдневникана
ПасекипрочутителюбовниписмадонакралЯнСобескидоМаришенка.
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ЕтогоиПросвещениетоснеговатаполска„усмивканаразума“иобщест-
вен патос. Тук са откъсите от героико-комичната епопея за войната на
монасите(Крашицки),подбранилирики,басни,идиличнипроизведенияот
времето на сантиментализма и рококото. Читателят има възможност да
минепоздравияантологичен„мостпрезхудожественотовреме“,кактого
определявпредговораБоянБиолчев,идаизвършиувлекателнопътуване,
тръгвайкиот „началотонаначалата“ с благословиятанапървияполски
химн„Богородица“и стигайкидо аркатанаТретомайскатаконституция
(първата вЕвропаи вторав света) – „уникален законотворчески текст“,
чиетозначениенесезаключавасамовдържавно-политическитеидеи,нои
в силата му на сценарий за въплъщения от художественолитературен
порядък.

Заглавиетонаантологиятаносиконцепция.Кактопоясняваавторътв
послеслов,„вобразитеназубъра,видратаипаунасеоглеждаттриобособе-
нилицанаполскатастарина.Първотооттяхсесвързвасекзотичносттана
старите поляци, с необуздаността им на северенмогъщнарод.Второто
обхващакултивираната,ноипричудливавсамодоволствотосивеселаи
провинциализиранаПолша.Презператанапаунапъкпрозиратпищността
исклонносттакъмпомпознижестове,отличаващикултуратанаполяците
презХVІІиХVІІІвек“.Тованаистинаекнига,„коятощеотстоиисвоето
послание,ищеизпълникултурнатасимисия“,кактозаключававпредгово-
расиБоянБиолчев.

МаргретаГригорова



МЛАДИФИЛОЛОЗИВЪЗКРЕСИХА
ПЪРВИЯКОНГРЕСНАСЛАВИСТИТЕ

Смултимедийни презентации представители на лингвистичния клуб
„Проф.БорисСимеонов“отПловдивскияуниверситет„ПаисийХилендар-
ски“приближихадосъвремиетоедноотзнаковитесъбитиявисториятана
славистиката–Първияконгреснаславистите,проведенот9до13октом-
ври1929г.вПрага.Внаучнитетекстовеизборътнамястотосеобосновава
главносъссилноторазвитиеначешкатаславистикапрезвторатаполовина
надвайсеттегодини,анасрочванетонаконгресаза1929-аепороденоот
идеятадасъвпаднесъсстогодишнинатаотсмърттанаЙозефДобровски–
основателянаславянскатафилология.

Младителингвистипоканихапреподавателиистудентипредизимната
сесиянаучебната2009/2010г.в7.аудиториянаПловдивскияуниверситет
наретроспекциякъмдалечно-близката1929г.,когатовчешкатастолицана
свояфорумсесъбираинтелектуалниятелитнаславянскотоезико-илите-
ратурознание.Откривагона6октомврипредседателятнаорганизацион-
ниякомитет–литературоведътпроф.МатияМурко.Заработнисаобявени
всичкиславянскиезици,кактоианглийски,френски,италиански,немски.

Заседаниятасатематизиранивтрисекции:1)литературноисторическа;
2)лингвистична;3)педагогическо-дидактична.Средакцентитевпървата
попадаторганизациятанабиблиографскитеработивобласттанаславян-
скителитератури;проблемитенаеволюциятаипериодизациятанаславян-
скителитератури;литературознаниетоилингвистикатакатофилологиче-
скисфери;новитенасокивлитературнатанаука;архивитенанародната
прозаинанароднатапоезия.

Лингвиститеизвеждатнапреденпланметодическипроблеми,възник-
ващиот схващането за езика като система; задачитенаизследванетона
езиковатасистемаипо-специалнонаславянската;анализитевърхузвуко-
ватастрананаезикаисистематанаславянскиясинтаксис;актуалнитепро-
блеминацърковнославянскияезик;значениетонафункционалнаталинг-
вистиказакултуратанаславянскитеезици.

Втретатасекция–педагогическо-дидактичната,сеинтерпретиратмето-
дическитеосновинадиференциалнитеграматикииречницинаславянски-
теезици;използванетонановителингвистичниметодиприобучениетопо
майчинезикипославянскиезицивсреднитеивисшитеучилища.Вкон-
гресасавключениизначителенбройучители.

ХРОНИКА
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Енчо Тилев („Руски език и немски език“), Иво Ганчев („Английска
филология“),ПламенБалчев(„Славянскафилология“),ТаняПеева(„Бъл-
гарскафилология“),ДесиславаДимитрова(„Славянскафилология“),Гер-
ганаПеткова („Българскиезикииспанскиезик“),ДесиславаКрушарова
(„Актуална българистика“), Маргарита Пеева („Английска филология“)
поднаучноторъководствонадоц.д-рКрасимираЧакъровадемонстрираха
концептуаленусетизабележителнатехникавселекциятаиструктуриране-
тонапрезентиранитетеми.Аудиториятавидявсинтезиранвидосновните
тезиси наПражката лингвистичнашкола. Представена бе дейността на
ученикатоВ.Матезиус,К.Нич,Н.С.Трубецкой,Р.О.Якобсон,Н.С.Дер-
жавин,А.М.Пешковски,М.Фасмер.

ЗасегнатобешеиприсъствиетонафилолозитеотБългария.Повъпроса
затяхнотоучастиеивъобщезаролятанаконгресаощепрезсъщатагодина
излизатпубликациивбългарскияпериодиченпечат.Всвоята статияСт.
Романскипосочва1: „В такъв единименноконгрес, в основатаначиито
разискваниябилежалонай-важното, в което сепроявява единствотона
славянскитенароди–езикътибитът,–можешенай-добредасеманифе-
стираславянскотодуховноединение“.Диференцираноделегатитесапред-
ставениотд-рНиколаБобчеввредактиранотоотнегосписание„Славян-
скиглас“2:проф.ЛюбомирМилетич–делегатнаБългарскатаакадемияна
науките;проф.АлександърТеодоров-Баланипроф.СтефанМладенов–
делегатинаИсторико-филологическияклоннаАкадемията,катотретият
делегатна тозиклон–проф.МихаилАрнаудов,остававСофияпоради
неотложнаработа;проф.В.Н.Златарски–делегатнаМинистерствотона
просвещението;проф.СтоянРоманскиид-рБорисЙоцов–делегатина
Софийскияуниверситет;д-рНиколаБобчевотСлавянскотодружествов
България и с лични покани според свидетелството на автора – поетът
КирилХристовирусенскиятучителд-рМ.Стоянов.

Шестдесетилетия следПървиямеждународенконгресна славистите
научнотосъбитиепрезпогледанароднитениезиковедипривличавнима-
ниетонабългарскиялингвистР.Русинов,синтактикиисторикнановобъл-
гарския книжовен език, който със систематизирани факти, изведена от
научнитеархивикореспонденцияиразгърнатабиблиографиядавапълната
картиназапогледанабългарскителингвистивърхуконгреса3. 

НаофициалноорганизиранатапрезентациямладитефилолозиотЛинг-
вистичнияклубпосрещнахаисвоитеакадемичнигости:чл.-кор.проф.д-р
ТодорБояджиев,проф.дфнИванКуцаров,проф.дфнДианаИванова,доц.
д-рКонстантинКуцаров,доц.д-рДаринаДончева,гл.ас.д-рИванкаГай-
даджиева,д-рБориславБорисов,главнияредакторнавестник„Пловдив-

1Романски,Ст.«ПървиятконгреснаславянскитефилолозивПрага».//Българскипреглед,
1929/30;кн.2,стр.314.
2 Бобчев,Н. «Първиконгресна славянскитефилолози вПрага,БърноиБратислава». //
Славянскиглас,г.XXIII,1929;кн.4,стр.115.
3Русинов,Р.«ПървиятмеждународенконгреснаславиститевПрага(1929)презпогледана
българскиезиковеди».//Славистичнипроучвания.1988,43–50.
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скиуниверситет“–поетаижурналистаТильоТилев,кактоидругипред-
ставителинафилологическатаобщност,средкоитонемалкостуденти.

Спореднотосъбитиемладитефилолозиикандидат-лингвистиотново
доказахапоследователносттавдействиятанаформацията,набраласкорост
ипопулярноствнационалнатафилология.

ТенчоДерекювлиев

Преподавателиистуденти–участницивсъбитието.Средтяхнапървияредотляво
надясно:доц.д-рКрасимираЧакърова,проф.дфнДианаИванова,гл.ас.д-рИванка
Гайдаджиева,проф.д-рТодорБояджиев,докт.ТенчоДерекювлиев,проф.дфнИван
Куцаров.Навторияредотлявонадясно:ЕнчоТилев,гл.ас.д-рБориславБорисов,доц.
д-рКонстантинКуцаров.
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АнастасияАсманидисезавършилаСлавянскафилология(бохемистика)вПУ
„Паисий Хилендарски“. Понастоящем следва магистратура „Английски език и
методика“.Превеждапоезияотчешкиезик.
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ГинкаБакърджиеваеглавенасистентдоктор,преподавателпопрактически
чешкиезик,теориянапревода,фонетика,лексикологияиморфологияначешкия
език,културниреалии(забохемисти).Разработваизследователскипроектнатема
„Глотометриченанализнатекста“(1996–1999),участвакатоавторвмеждународ-
нияекиппосъздаванетонамултимедийнасистема„Българскиезикзачужденци“
(продуктътеотличенсЕвропейскиезиковзнак,2007).Участвавредицанаучни
форумивстранатаичужбина,членнаБохемияклуб,София,инаДружествотона
преводачите, Пловдив. Превела е над 15 чешки филма, както и творби на В.
Незвал,Вл.Ванчура,Ю.Зейер,П.Шрут,Й.Шкворецкиидр.Отличенаснаграда
„Пловдив“захудожественпревод(2009).Научнитеѝ интересисавобласттана
съпоставителното изследване на славянските езици, теорията и практиката на
превода,чуждоезиковотообучение.

E-mail:ginofil@gmail.com

МартинаБечваржоваедоцентдоктор,специалистпоисториянаматемати-
ката(линейнаалгебра,чешкаматематиканаХІХв.).ПреподавателкъмКатедрата
поприложнаматематикавТранспортнияфакултетнаЧешкотовисшетехническо
училищевПрага(Českévysokéučenítechnické).

Авторенамонографии,посветенинаФрантишекЙозефСтудничка(Františеk
Josef Studničkа; 1836–1903, 1998), на Евклидовото учение и неговите преводи
(Euklidovy Základy,jejichvydáníapřeklady,2002),наматематицитеотдревността
(Matematikave starověku.EgyptaMezopotámie,2003),начешкатаматематическа
общност през периода 1848–1918 г. (Českámatematická komunita v letech 1848–
1918,2008),начешкитематематицивБългария(Českékořenybulharskématemati-
ky,2009)идр.

E-mail:becvamar@fd.cvut.cz

Борислав Борисов е главен асистент доктор към Катедрата по славянска
филология в ПУ „Паисий Хилендарски“. Преподава практически чешки език,
историческа граматика на чешкия език, историческа лингвистика (история на
чешкиякнижовенезик,историческаграматиканачешкияезик,диалектология).

Научнитемуинтересисавобласттанаисториятанакнижовнитеезици,съпо-
ставителнотоезикознание,сравнителнатаграматиканаславянскитеезици,соци-
олингвистиката, методиката на обучението по български език, методиката на
чуждоезиковотообучение.ПодпечатенаучнатамумонографияБългарскияти
чешкияткнижовенезикпрезВъзраждането.Особеностинакодифицирането.

E-mail:bobopet@abv.bg

АВТОРИ



289АВТОРИ

АниБурова е главен асистентдоктор, преподавателпоисторияна чешката
литература и по история на славянските литератури в Катедрата по славянски
литератури на СУ „Св. Климент Охридски“. Основните ѝ научни интереси са
свързанисноватаисъвременнаталитератураисравнителнаталитературнаисто-
рия.Авторенадисертациявърхулитературатаначешкиямодернизъм,кактоина
множествопубликациивнашиичуждиспециализираниизданияинаучнисбор-
ници.Членeнаредакционнатаколегиянаседмичника„Литературенвестник“ие
главенредакторнаспециализиранотобохемистичносписание„HomoBohemicus“.

E-mail:ani_burova@yahoo.com

ЯнкоБъчвароведоцентпочешкиезиккъмКатедратапославянскоезикозна-
ниевСУ„Св.КлиментОхридски“,ръководителначешкияпрофил(1986–1995)и
ръководителнакатедрата(1999–2003).ЛекторпобългарскиезиквКарловияуни-
верситет (1981–1985). Преподавал е и в Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“,вНовбългарскиуниверситетивБургаскиясвободенуниверситет.
Четелекциипонормативнаграматиканасъвременниячешкиезик,поисториче-
скаграматиканачешкияезик,поисторияначешкиякнижовенезик,потеорияи
практика на превода, по техника на филологическата работа; води спецкурс за
диглосиятавсъвременниячешкиезик.ВПрагаечеллекциипонормативнагра-
матиканасъвременниябългарскиезикипосъпоставителноописаниенабългар-
скияичешкияезик.

Основнитему научни интереси са в областта наморфологията, синтаксиса,
теориятанакнижовнитеезици,езиковатакултураитранскрипциятанасъвремен-
нитеславянскиезицивсъпоставителенплан,теориятанапревода,историятана
славистиката. Автор е на Списък на транскрибирани географски имена от
Чехословашката социалистическа република (1976),Чешкият език в славянски
контекст (1996), Кратък чешко-български речник на некнижовната лексика 
(2011),съавторнадвутомнияЧешко-българскиречник(2002)инатриучебникапо
българскиезикзачужденци.

Съосновател е на списание „Съпоставително езикознание“, негов отговорен
секретар(1976–1993)ичленнаредколегията(от2008);учредителипървипред-
седателнауниверситетскотосдружение„Бохемияклуб“(1993),главенредактор
на неговите изданияHomo bohemicus,Малка чешка библиотека, Голяма чешка
библиотека. Член е на редакционната колегия на сп. „Češtinář“ (от 2008).
Председателнасекцията„Теория,историяикритиканапревода“къмСъюзана
преводачитевБългария(1994–2000).

УдостоенеотАкадемиятананаукитенаЧешкатарепубликаспочетенмедал
„ЙозефДобровски“зазаслугивобласттанахуманитарнитенауки(2002).

E-mail:krouzilova@yahoo.com

Севдалина Велева е завършила Славянска филология (бохемистика) в ПУ
„ПаисийХилендарски“.Понастоящемедокторанткапоисторияначешкаталите-
ратуравУниверситетавПардубице,Чехия.Научнитеѝ интересисавобласттана
средновековната литература и съпоставителното изучаване на принципите на
пародиране.

E-mail:s_veleva@abv.bg

Ищван Вьорьош е доцент доктор в Католическия университет „Петер
Пазман“ в Будапеща. През 1992 г. завършва унгарска и чешка филология в
Университета „Лоранд Йотвьош“ в Будапеща, през 1998 г. защитава докторска
степен.ОсвенвобласттаналитературнататеорияикритикаИ.Вьорьошезначи-
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моимеивсъвременнатаунгарскапоезияипроза.Носителенаредицаунгарски
ичешкилитературнинагради.Набългарскиезикеиздаденсборникътмусразка-
зиИзповедникътнаШвейк (2009).

ДобромирГригоровеглавенасистентдоктор,преподавателпочешкалитера-
туракъмКатедратапославянскилитературивСУ„Св.КлиментОхридски“.През
периода2006–2010г.електорпобългарскиезикилитературавКарловияунивер-
ситетвПрага.АвторенакнигатаМиланКундераипознаниетонаромана (2001). 
Члененамеждународнатаредколегиянасписание„Slavia“.

E-mail:dobromir_grigorov@yahoo.co.uk

МаргретаГригороваедоцентдоктор,преподавателпославянскилитератури
ипополскалитературавъвВТУ„Св.св.КирилиМетодий“.През1995г.защита-
ва докторска дисертация на тема «Метафорични модели на света в романа на
БолеславПрусКукла».АвторенамонографиитеХоризонтиипътищанаполска-
таидентичност(2002)иЛитературнипосвещения.Ритуалнизонинасловотов
полската литература (2003).Научните ѝ интереси са в областта на ритуално-
митичнитеирелигиознитекодовевславянскителитератури,литературнатафено-
менологиянапътуването,националнитеобразинасветаитехнитеисторически
контексти, проблематиката на културната идентичност, свързана с принадлеж-
носттакъмпограничниземиимиграционниобщности.

E-mail:margretag@yahoo.com

ТенчоДерекювлиевезавършилбакалавърскаимагистърскастепенпобъл-
гарска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“. Понастоящем е докторант по
диалектологоиявсъщияуниверситет.Трикратенпобедителвнационалнатакон-
ференциязастудентиидокторантивПловдив,секция„Езикознание“.Научните
муинтересисавобласттанаисторическаталингвистика,историятанановобъл-
гарскиякнижовенезик,лексикологиятаиетимологията.

E-mail:derten@abv.bg

Петра Джеймс е доктор, лектор по чешки език и литература в Сорбоната,
Париж–4.Дисертациятаѝ предлагасъпоставителенанализнапоставангарднии
неоавангардниявлениявЧехословакия,ФранцияиСАЩпрезпериода1950–1970 
г.Предстоидабъдепубликуванапрез2011г.впарижкотоиздателство„Гарние“.
ИмапубликациииучастиявконференциивъвФранция,Чехия,Канада,Унгария
иГермания.Превеждаотинафренскиичешки.

E-mail:petra.james@yahoo.com

БогданДичевезавършилбългаристикавъвВеликотърновскияивСофийския
университет.От 1995 до 2003 г. работи катопреподавателпо български езики
литературавстоличентехникумизавършваикономикавУНСС.От2001до2003
г. следва бохемистика вСофийския университет.Продължаваи я завършва във
ФилософскияфакултетнаКарловияуниверситетвспециалността„Чешкафило-
логиязачужденци“през2010г.От2004г.домоментаедокторанткъмИнститута
заславистичнииизточноевропейскиизследваниякъмФилософскияфакултетна
Карловияуниверситет.Дисертационнатамутемаизследвалитературнатакомика
вславянскителитератури.От2006г.ехоноруванпреподавателпобългарскиезик
вЗападночешкияуниверситетвПилзен,от2009г.–вУниверситетавПардубице.

E-mail:BDichev@seznam.cz
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ГерганаИвановаеглавенасистенткъмКатедратапославянскафилологияв
ПУ „Паисий Хилендарски“. Преподава практически сръбски език. Преди да
постъпивПловдивскияуниверситетимазначителенпрофесионаленопитвраз-
личнипериодичниизданияивкнигоиздаването.Научнитеѝ интересисавобласт-
танабългарскатаисръбскатакнижовнанорма.

E-mail:gerganapd@abv.bg

ДианаИвановаепрофесордокторнафилологическитенаукикъмКатедрата
по български език на Пловдивския университет «Паисий Хилендарски». Чете
лекции по история на новобългарския книжовен език и съвременен български
език на бакалаври и магистри. Била е лектор по български език и култура в
Познанския университет „А. Мицкевич“ (1992–1993; 2000–2004). Директор на
Педагогическия колеж къмПУ „ПаисийХилендарски“ – гр.Пазарджик (1995–
2000); директор на Департамента за езикова и специализирана подготовка на
чуждестраннистудентикъмсъщияуниверситет(от2005г.).

Научнатематика:историянабългарскиякнижовенезик,теориянакнижовни-
теезици,книжовноезиковостроителство,диахроннасоциолингвистика,лингвис-
тиканабиблейскиятекст,славянскикултурнииезиковивръзкиидр.Авторена
учебници,учебнипомагалаиречници,издаванивБългарияиПолша,кактоина
научнитемонографииБългарскиятпериодичен печати градивните книжовно-
езикови процеси през Bъзраждането (върху материал от сп. „Читалище“,
1870–1875)(1994),ГригорПърличевикнижовноезиковатаситуацияпрез60-те–
80-те години на ХIХ век (1995), Езиковите въпроси в българския периодичен
печатпрезВъзраждането(1998),Последитенаанонимнотоавторствовпеча-
та през Възраждането (2000), Традиция и приемственост в новобългарските
преводи на Евангелието (Текстология и език) (2002), Eзикът на Библията.
Български синодален превод 1925 г. (Върху материал от Евангелието) (2003),
Недописани страници от историята на българския книжовен език. І част.
Славистични ракурси (2008),Иот зазоряването започва денят… Изследвания
върхуприемственосттавразвоянабългарскиякнижовенезик(всъавторствос
Б.Велчева)(2010).

НаграденаeсграмотанаПознанскияуниверситет„А.Мицкевич“(2004);гра-
мотанаСъюзанаученитевБългария–клонПловдив(2008);Награда„Филолог
нагодината“наФондация„Пигмалион“(2009).

E-mail:d_ivanovabg@yahoo.com

ДиманаИвановаезавършилаСлавянскафилология(бохемистика)иФренска
филология.вСУ„Св.КлиментОхридски“.Двапътиеносителнанаградата за
млади преводачи от чешки език от конкурса „По стъпките на Григор Ленков“,
организиранотЧешкияцентървСофия(2002,2006).От2006г.ередовендокто-
рант по сравнително литературознание към Катедрата по чешка литература и
теория на литературата на Философския факултет на Карловия университет в
Прага.Подготвя дисертация върхупоезията на чешкия декаданс в сравнителен
аспект.През2008г.печеликонкурскъмИнститутапославистика„ЯнСтанислав“
наСловашкатаакадемиянанаукитевБратиславазачуждестранендокторантски
проект.Научните ѝ интересисавобласттанасравнителнотолитературознание.
Сътрудник е на чешкото електронно списаниеwww.iliteratura.cz в рубриката за
български книги и е член на редакционната колегия на списание „Българи“ в
Прага.Авторипреводачнапоезия.

E-mail:dimanaiv@abv.bg
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РосицаИгнатова завършиСлавянскафилология (бохемистика)през2010 г.
Дипломнатаѝ работаевърхупоезиятанаЯнСкацел.

E-mail:ignatova_1986@abv.bg

Момчил Карагьозов следва бохемистика в ПУ „Паисий Хилендарски“.
СпециализиралвПрага(чешкиезик),вПардубице(чешкиезикилитература),в
моментаспециализиравЛайпциг(сорабистика).Интереситемусавобласттана
фонетикатаифонологията,морфологията,лексикологията,сравнителнотоезико-
знаниеиисторическатаграматика.

E-mail:momtchil.a.karaguiozov@gmail.com

Петя Коленцова е завършила Славянска филология (бохемистика) в ПУ
„ПаисийХилендарски“.Магистърскатаѝ тезаенатема„Българскаталитература
вчешкипреводи(АленаМаксова,ХанаРайнероваиДанаХронкова)“.Къмнасто-
ящиямоментесътрудникнапловдивскияинформационенсайтNews4000.bgина
„Университетскивестник“наПловдивскияуниверситет„ПаисийХилендарски“.

E-mail:pebals_kolentzova@abv.bg

Росина Кокудева е завършила Славянска филология (бохемистика) в ПУ
„Паисий Хилендарски“. Специализирала е в Карловия университет в Прага.
ПонастоящемередовендокторантвСУ„Св.КлиментОхридски“подетскалите-
ратура.Превеждаотчешкиезикпоезияипроза.

E-mail:rosina_bg@yahoo.com

Павел Крейчи е главен асистент доктор в Катедрата по славистика към
Философския факултет на Масариковия университет в Бърно, ръководител на
Секторапоюжнославянскифилологииибалканистикаврамкитенасъщатакатед-
рата. Завършил е няколкофилологически специалности:югославистика, чешки
език и литература, български език и литература; палеославистика и славянски
езици.

Научните му интереси са свързани с българския, сръбския и хърватския (и
съответно босненския и черногорския език) и с тяхната съпоставка с чешкия.
Основнатаизследователскапроблематикаевполетонафразеологиятанапосоче-
нитеезицивсъпоставителенаспект,апрезпоследнитегодини–предимновпуб-
лицистичнитетекстове.Освенсфразеологиятасъщотакасезанимаваспроцеси-
тенастандардизациятанаюжнославянскитекнижовниезици(паквсъпоставите-
ленаспект).

АвторенаSlovníkbalkánských spisovatelů (кол. авт., гл. ред.ИванДоровски,
2001),Českéa slovenskéodbornépráceo jihovýchodníEvropě.Bibliografie za léta
1991–2000(кол.авт.,гл.ред.ЛадиславХладки,2003),Bulharskáačeskápublicistická
frazeologie ve vzájemném srovnání (2006),Slované aEvropa na počátku 21. století 
(кол.авт.,гл.ред.ИвоПоспишил,2007),Klíčovéproblémyslovanskýchareálů(кол.
авт.,гл.ред.ИвоПоспишил,2009).УчаствакатосъставителвсборницитеNarodili
jsmesejakodraci.Antologiebulharskémodernípovídky(съст.:ПавелКрейчи,Елена
Крейчова и Надежда Сталянова, гл. ред. Иван Доровски и Франтишек Шале,
2003),StudiaBalcanicaBohemo-SlovacaVI, sv.1a2.PříspěvkypřednesenénaVI.
mezinárodnímbalkanistickém sympoziu vBrně vednech25.–27. dubna2005 (съст.:
ПавелБочек,ЛадиславХладки,ПавелКрейчи,ПетърСтехликиВацлавЩепанек,
гл.ред.ВацлавЩепанек,2006),Chorvatsko,Chorvaté,chorvatština.Sborníkreferátů
přednesenýchběhemTýdnechorvatskékultury(Brno,duben2006)adalšíchkroatisticky
zaměřených textů (съставители: Павел Крейчи и Яна Комаркова, гл. ред. Павел
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Крейчи,2007),Преподаванетонабългарскиезиккаточуждвславянскиинесла-
вянскиконтекст(съставители:ЕленаКрейчоваиПавелКрейчи,2010).

E-mail:pkrejci@phil.muni.cz

ВладимирКршиванек–занеговижс.245–246.
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