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Когато Йежи Чешликовски утвърждава предложеното 
от Мария Домбровска определение на детско-
юношеската литература като „четвъртата 
литература“1 (навлязло в полското литературознание), 
той има предвид, че тя е „отделна“, особена, различна, 
че към нея не може да се подхожда през стандарта на 
литературата за възрастни. Но това определение внася и 
привкуса на извънредното „четвърто измерение“, което 
знаем, че може да бъде времето. Загадъчно и неуловимо, 
то предлага Врати, през които, ако преминеш, ставаш 
вълшебно голям или вълшебно малък. Копнежът на 
възрастния „Искам да съм пак дете“ е може би по-силен 
от този на детето: „Искам да стана голям“. Детето 
иска да порасне, за да сбъдне мечтите си, възрастният 
иска да е дете, за да може отново да мечтае. 
Литературата за деца се пише от възрастни, които са 
изпили онези „хапчета чудесни“, от които „никога да не 
порeснат“ (правописът е на Пипи).
Когато поетът свещеник Ян Твардовски изнася литургия 
за душата на Януш Корчак неслучайно по време на 
рождественските празници, той вижда в него „Мъдреца, 
който се поклони на детето“, участника в Поклонението 
на влъхвите пред Божията същност на детето. Нашият 
брой следва Витлеемската звезда и нейната по-млада 
сестра – Първоюнската звезда и се покланя пред Негово 
величество Детето. 
Твардовски е поклонник на детето още с първия си 
поетически том „Завръщането на Андерсен“ (1937). 
Поетът, за когото обичта е „сърце за сърце“ е удостоен 
е с детския „Орден на усмивката“ (1996) и наградата 
„Сърце“ на децата от Дружеството на приятелите на 
болните деца в Швидница (2000). В стихотворението си 
„За малчуганите“ (O maluchach), описвайки пакостното 
поведение на децата по време на литургия, казва: 

Само децата не скучаеха по време на литургията,
те все намираха какво да правят […], 
изплезваха розов език, 
издърпваха чадърите от пейките, 
брояха набожните нозе на дамите […] 
надигаха вратлета като птичета, 
накацали по бор, да видят 
какво се крие в ръкавите или яката на свещеника […]
Христос с внимание ги взе на колената си.

Когато Корчак дава власт на детето и го прави крал 
реформатор (за съжаление, неуспял или невъзможен, но 
толкова необходим и чаровен) в приказната си дилогия за 
Крал Матиуш, той влиза в детството си през Вратата 
на една детска снимка, която публикува в преддверието 

на романа: „И така, когато бях такъв, 
какъвто съм на тази снимка, исках да 
направя всичко, което е написано тук. 
[…] А тази снимка я дадох, защото е 
важно кога наистина съм искал да бъда 
крал, а не кога пиша за крал Матиуш. 
И мисля, че е по-добре снимките 
на кралете, пътешествениците и 
писателите да ги представят, когато 
още не са били възрастни и стари, 
защото така изглежда, че те от самото 
начало са били умни и никога малки“3. 
Неотдавна Олга Токарчук в Нобеловата 
си реч също превърна една ретро снимка 
със стар радиоапарат във врата към 
детството. Почти едновременно с 
вестта за Нобела в България влезе 
приказната й притча „Изгубената 
душа“ (прев. Силвия Борисова) – една 
от най-кратките, но най-вълшебните й 
книги, неделимо съавторска между нея 
и художничката Йоанна Консехо. Книга, 
изпълнена с прозрението, че Душата е 
дете. Рисунките на Консехо изминават 
пътя от зимата до лятото, от зимната гора на спомена, 
до пищното екваториално лято на най-слънцелюбивите 
растения, напуснали саксиите, докато душата-дете 
се връща, пътувайки в един незабравим стар влак. 
Приказният финал е вълшебно малката къщичка, над 
която се извисява вълшебно порасналата кръглолиста 
латинка – цвете, сякаш дошло там от декоративните 
рисунки на Виспянски (автор на незабравима серия 
детски портрети) и получило нов живот. 
Книгата на Токарчук-Консехо, тази превъзходна реплика 
на приказката „Рибарят и неговата душа“ на Оскар 
Уайлд, е едно от многото доказателства за Голямото 
завръщане на Детето в литературата и културата, 
което наблюдаваме днес, както и за преоткриването на 
стойностната илюстрация, която в Полша бележи своя 
изключителен възход. 
Детето се завръща или/и ние се завръщаме към него 
по много причини: обърканата педагогика на прехода, 
по време на която започнахме да губим сякаш децата 
и младежите (а и те търсеха път), смутеното 
образование в училищата и университетите, кризата 
в хуманитаристиката, тревогите за стойностите и 
критериите, отговорността за младите (но и за себе 
си), страхът за собствената ни душа, за диалога между 
поколенията, за това, което се случва и най-вече дали 
и как е управляемо, накъде върви. А в същото време 
змията на времето, захапала опашката си, мъдро съблича 
кожата си и израстват поколения деца с чудни очи, 
младежи, смело обикалящи света, все тъй прекрасни и 
съвсем не толкова объркани, колкото в страха си мислим. 

И тук идва ред на въпроса какво бихме били без 
детските книги, без приказките и романите за 
приключения, детските енциклопедии и списанията, без 
познавателните пътешествия, уроците по трудолюбие, 
смелост и фантазия, без техния очарователен свят, 
в който е намерило място всичко най-важно, всичко 
основно, което може да ни подскаже как да постъпим 
и какво да правим, в какво да вярваме и от какво да се 
пазим, как да  се утешим, когато ни е тежко, накъде да 
тръгнем, когато сме на кръстопът.
Детско-юношеската литература е учител вълшебник. 
За инициационния й и архетипно-митологичния й 
характер се пише активно през 80-те години на XIX век 
(фундаментални са изследванията на Алиция Балюх 
и Йоанна Папужинска), но той продължава да бъде 
непреходно важен и в научните книги за интернет 
поколението на варшавския специалист по детска 
литература Гжегож Лешчински. На детско-юношеската 
литература са посветени специализирани списания 
като „Гъливер“ (издавано в Катовице) и вроцлавското 
университетско издание „Filoteknos”, многотомни 
издания като сборниковата поредица на Силезийския 
университет „Литература за деца и юноши“.
Този брой е изпълнен с радостта от невероятното 
красноречие на полската литература и полската книга 
за деца и юноши. Може би сме свикнали да възприемаме 
полската литература преди всичко като сериозна и 
достолепна, много мисловна и висока литература за 
възрастни. Но нейното детско великолепие, младежките 
й полети са едно от най-силните й измерения, в които 
присъства всичко най-важно, включително това, което 
безпощадно липсва в литературата за възрастни. 
Авторите, пишещи за деца и юноши, създават надвремева 
формация. Към нея принадлежат най-известните детски 
писатели и поети като Ян Бжехва, Людвик Керн, Корнел 
Макушински, Ванда Хотомска, Йоанна Папужинска, 
но и най-големите веселяци в полската литература 
Александер Фредро и Юлиан Тувим, всепризнатият 
майстор магьосник на творби за деца и юноши. 
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Възкресение Христово e тематичният център на новия 149-и брой на 
сп. „Християнство и култура“. В него са представени проповедите 
на митрополит Антоний Сурожки за Вход Господен в Йерусалим, 
Страстната седмица и Пасха, както и текстовете на членове 
на Френската академия, посветени на Кръстния път, обединени в 
проект под ръководството на кардинал Жан-Мари Люстиже. 
Друг акцент в броя е отношението на църквите към Холокоста 
по време на Втората световна война. Темата е представена с 
основополагащия доклад от 1978 г. на немския богослов Йохан 
Баптист Мец За отношението между християните и евреите 
в Германия, както и с историческите текстове на Франклин Х. 
Лител Германските църкви в Третия райх, на Джонатан Горски Папа 
Пий ХII и Холокостът, и на Ицхак Арад Християнските църкви и 
преследването на евреите в окупираните територии на СССР. 
Българският случай е представен с показанията на Пловдивския 
митрополит Кирил за участието му в спасяването на българските 

евреи, дадени през ноември 1944 г., докато се намира в ареста на Държавна сигурност, и е допълнен 
с писмото на Св. синод на БПЦ, посветен на актуалната политическа обстановка през лятото на 
1944 г., с редакционно заглавие Шумкарството е явление на днешното болно и размирно време.
Третият тематичен център, Църквата в съвременния свят, е свързан с отношението на 
църквите към пандемията от коронавирус. В него са представени текстовете на о. Кирил Синев 
Църковният дебат в Румъния и на Златина Каравълчева Мерки на поместните православни църкви 
за ограничаване на разпространението на коронавируса. На същата тема е посветено е есето на 
Калин Михайлов Вяра. 
В броя са публикувани и разказите на Янчо Михайлов (свещ. Йоан Карамихалев) „Няма кой да ме 
чуе“, Болнична стая, Избраникът на камбаните, и на свещеник Николай Петков Нежни хиперболи, 
а в рубриката „Забравени размисли“ е представен текстът на отец Борис Паспалев На хорото. 
Първият трясък от неговата книга Дневници на един селски свещеник, издадена през 1942 г.. В 
броя е представена и последната лекция на прот. Александър Мен Християнството, изнесена на 
8 септември 1990 г. Рубриката „Християнство и изкуство“ е представена с текста на Ивайло 
Борисов Църковната музика и времето, а рубриката „Нови книги“ съдържа откъс от книгата на 
Лоренцо Скуполи Духовната борба, ново издание на Фондация „Комунитас“. Броят е илюстриран с 
творби на Любен Зидаров. 

н o в о Н О В О

„Рафаело – 500 години по-късно“ – това е 
основната тема на априлския брой на списание 
„Култура“. И тя представя честванията под 
карантина на детето чудо на ренесансовата 
живопис със статиите на проф. Владимир 
Градев и проф. Антонио Паолучи, както и 
със специална кореспонденция от мащабната 
изложба, посветена на Рафаело в Рим, която 
може да бъде посетена днес само виртуално на 
адрес #RaffaelloInMostra. В броя още можете 
да прочете разговор за „Апокалипсиса, хората, 
времената“ с големия френски историк Жан 
Делюмо, който ни напусна в началото на 2020 
г., статията на немския изкуствовед Ханс 
Белтинг „Флоренция и Багдад“, посветена 
на разликата между зрителните системи в 
християнския свят и исляма, както и анализа 

на историка Жан-Филип Жене за епидемиите през Средновековието. 
В юбилейно интервю режисьорът Георги Дюлгеров вдига завесата над 
„биографията на своите филми“, а френският писател и носител на 
„Гонкур“ Никола Матийо размишлява над „величието на малките“. 
Проблемите на архитектурата изникват в разговора с арх. Станислав 
Константинов за „градския център на София“, както и в статията за 
наградите „Прицкер“. И още: можете да научите за изложбата „В нощта. 
Кабарето в съвременното изкуство“, която продължава във Виена до 
месец юни, както и за последното издание на „Берлинале“, което се проведе 
малко преди да се разрази епидемията. В интервю режисьорът Явор Гърдев 
се пита „колко тежат думите“, а композиторката Добринка Табакова 
споделя мисли за „музиката, заради която е тук“. Броят завършва с 
разказа „Клепалка“ на Теодора Димова, а фотографиите в него са дело на 
Красимир Андонов.

В ролята на приказници влизат и едни 
от най-значимите полски класици 
на литература за възрастни – най-
плодовитият полски писател Крашевски, 
изпълнените със съпричастие и любов 
към децата Конопницка, Сенкевич 
(от времето на полския позитивизъм, 
чиято стратегия е именно социалното 
съпричастие към най-крехките в този 
свят), магични поети от „Млада Полша“ 
като Лешмян, Стаф, Каспрович. 
Какво да кажем за духа на приключенията 
и пътешествията, за екзотичните 
земи и индианската героика при творци 
като Фидлер и Сат-ок (с полско име 
на Станислав Суплатович), чиято 
биографична легенда4 вдъхновява 
индианското движение в Полша? А 
как да не полетим към космоса заедно 
със звездния Лем , за да стигнем до 
съвременните фантасти и „новото 
явление във фантастичната литература 
от края на ХХ век“5 фентъзи, което 
в полската литература представят 
световноизвестният Сапковски, 
Пилипюк, Косаковска, Пекар, Милошевски, 
Шчигелски. Дебютът на Сапковски 
през 1986 г. с разказа „Вещер“ в сп. 
„Fantastyka“ представлява инициационен 
момент в историята на полското, но и 
на световното фентъзи, а анализът на 
неговия успех, преценяван като „феномен 
на попкултурата“, показва как той успява 
да измести доминиращата в момента 
на неговата поява научна фантастика6. 
Вълшебното и фантастичното са две от 
основните измерения на литературата 
за деца и юноши, които вдъхновяват 
читателя.
Полската литература за деца и юноши 
е достояние на поредица български 
преводачи и изследователи, на издателски 
стратегии и техните превъплъщения 
във времето. Този брой иска да покаже 
и това: че преводът на поезията за деца 
(особено римуваната) е може би едно 
от най-сериозните предизвикателства, 
заради словесно-образно-смисловата игра 
на много нива, че ние имаме преводачи 
като Антоанета Попова и Камен 
Рикев, които са отговорили на тези 
предизвикателства. В прозата мисионери 
преводачи са Дора Габе, Стефан Илчев, 
Лилия Рачева, Антоанета Балканджиева, 
Райна Цветкова, Благовеста Лингорска и 
Правда Спасова (преводачки на Корчак), 
Милена Милева, преводачите на различни 
жанрове от фантастичната литература 

Лина Василева, Магдалена 
Атанасова, Васил Велчев. В 
литературоведската мисъл: 
Лилия Рачева (международен 
консултант), Маргарита 
Терзиева, Маргарита Славова 

(публикувала във „Filoteknos”). 
Докато работихме по броя, бяхме 
заслепени от очарованието на полските 
детски книги и затрогнати от онези 
от тях, които не премълчават 
трудните теми. И през цялото време 
си мислехме колко много нови полски 
детски и юношески книги заслужават да 
се появяват в България, колко радост 
от четенето и безкрайно блаженство 
от илюстрациите могат да донесат. 
Пожелаваме да се случи.

За Ордена на усмивката
За да пребъде усмивката, нека да 
припомним историята на единствения 
в света международен орден, който 
се връчва от децата на възрастните, 
спечелили тяхното признание – това е 
създаденият в Полша Орден на усмивката, 
по идея на детската писателка Ванда 
Хотомска, „полската Астрид Линдгрен“, 
дългогодишен водещ на полското „Лека 
нощ, деца“ – поредицата за Яцек и Агатка. 
За нея Михал Рушинек казва: „Няма да 
се учудя, ако ДНК пробите покажат, 
че Ванда Хотомска е дъщеря на Бжехва 
и Тувим“. Самата тя казва за себе си: 
„Моята специалност е литературен 
педиатър, изписвам рецепти за смях!“7 
Как тя е способна да разсмее, показва 
например следният откъс от „Децата 
на Господин Астроном“ (Dzieci Pana 
Astronoma), книжка, чрез която децата 
опознават космоса:

На улицата Звездобройна
сред къщичките многобройни
живял с жена си в своя дом
разсеяният Астроном.
Почти не се завъртал вкъщи
от Космоса едва се връщал 
с огромни телескопи скитал там,
а имал много, купища, аз знам.
И с помощта на лупи и лунети
звезди изследвал и планети.
Веднъж, както си гледал с телескоп
далеч в небето, ненадейно, хоп,
чул: Скъпи мъжо, имаме деца!
синче и дъщеричка – той и тя!
Две наведнъж са се родили.
Близначета са, много мили.
Да им измислим имена!
– Кажи ми как да наречем сина?
– Телескопчо, скъпа жено –
веднага казал Астроном.
– А дъщеричката ни? – Телескопка!
Две Телескопчета! И точка!

Та ето какъв писател довежда до Ордена 
на усмивката. „Нямаше да има Орден на 
усмивката, ако не бяха Яцек и Агатка – 
четем на официалния сайт на отличието 
(…) Било много отдавна, през шейсетте 
години на миналия век, когато нямало 

цветна, кабелна 
и сателитна 
телевизия, нито 
дистанционно, с 
което да скачаш 
от канал в канал, 
за да избереш 
нещо интересно 
за гледане. 
Вечер на черно-
белите екрани 
децата можели 
да гледат само 
„Лека нощ, деца“. 
Появявали се две 
куклички, момче 
и момиче, Яцек 
и Агатка, които 
играели смешни 
сценки. Децата 
много харесвали 
това предаване. 
Веднъж 
писателката 
Ванда Хотомска, авторка на книги за 
деца, която измисляла историйките 
на Яцек и Агатка, се срещнала с болни 
деца в центъра за рехабилитация в 
Констанчин край Варшава. Когато 
започнали да разговарят за смешните и 
лудешки приключения на Яцек и Агатка, 
едно от момчетата казало внезапно, че 
би дало орден или медал на Яцуш. Защо 
само на Яцуш, а не и на двамата (нали 
заедно разсмивали децата), това никой 
не може да каже. Може момчето да е 
било настроено антифеминистично и да 
не е понасяло жени дори с толкова малки 
размери?“
По-нататък историята се развива 
така: Хотомска разказва за този случай 
в интервю по повод 5-годишнината на 
детското предаване, публикувано в „Kurier 
Polski” през октомври 1967 година. От 
тази публикация се стига до идеята да 
бъде създаден орден, с който децата да 
могат да награждават възрастните, 
тези, които са най-добрите им приятели. 
И ето, че Яцек и Агатка се обръщат 
към децата в поредното предаване и ги 
канят да вземат участие в конкурса за 
проект на „Орден на усмивката“, като 
изпращат своите писма в „Kurier Polski”. 
Пристигат чували с писма, общо около 
44 хиляди. Стига се до нелекия избор на 
едно от тях – на 9-годишната по онова 
време Ева Хробак, на която дължим 
проекта на медала, усмихнато слънце (на 
корицата на този брой). Първоначално 
орденът е национален, но от 1990 г., след 
солидна подкрепа от страна на UNICEF, 
става международен и се връчва два пъти 
годишно – в първия ден на пролетта 
и в първия ден на есента не само на 
писатели, а и на хора с различни професии, 
които са допринесли за доброто на 
децата8. Ритуалът по удостояването на 
кавалерите на ордена е забавен – включва 
изпиване на чаша лимонов сок и след 
това – широка усмивка!

Първият кавалер на ордена е лекарят 
хирург Виктор Дега от Познан, на 
когото много деца дължат здравето си, 
а някои и живота си. Сред удостоените 
с отличието са папа Йоан Павел, Ирена 
Сендлерова, четиринайсетият Далай 
Лама, Майка Тереза, Нелсън Мандела. 
Сред писателите и творците са Астрид 
Линдгрен, Туве Янсон, Опра Уинфри, 
Стивън Спилбърг. Сред полските 
писатели, удостоени с отличието, са 
неговата основателка Ванда Хотомска, 
Аркадий Фидлер, Людвиг Йежи Керн, 
Йоанна Папужинска, Мария Ковнацка, 
Едмунд Нижурски, Ян Твардовски, 
Някои от тях са гости в нашия брой.
Нека Слънчевата усмивка на децата грее в 
него и в небето на нашия свят!
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На фона на общата мода към писането, 
това за деца не прави изключение. Както 
навсякъде по света, и у нас в момента е 
престижно да си писател, а и илюстратор 
на детски книжки. Но в духа на вълната на 
безпаметството, която ни залива, много 
новопоявили се заглавия се разглеждат 
едва ли не като първопроходници в една 
ниша, която всъщност има своята много 
сериозна традиция. Защото детската 
литература също има своите канони – и 
общоприети, и алтернативни, и е от 
полза те да се познават. В този смисъл 
книгата на Лилия Рачева „Големите теми 
в детските книги“ може да запълни много 
от празнините в паметта. На първо 
място, самата книга, която включва 
и преработка на  текстове, писани 
по повод конкретни важни книги или 
важни проблеми, свързани с детската 
литература, и по-обобщаващи текстове, 
показва, че в България има изследователи 
на детската литература, които са си 
вършили работата професионално и 
прецизно още когато темата не беше 
на мода. На второ място, тя представя 
споменатите канони, защото говори 
за постижения в сферата на детското 
писане и у нас, и по света, и очертава 
моделите, които са ефективни и се 
възприемат от 
децата. На трето, 
казва много за дизайна 
на книгите и ролята 
на художниците, 
посочва принципите 
на сговаряне между 
текст и образ, 
обяснява ролята на 
картинните книги. И 
не на последно място, 
показва каква трябва 
да бъде критиката 
на детската 
литература, на какви 
критерии трябва да 
отговаря, как трябва 
да се изпълнява и 
какви са целите й. 
Спокойно може 
да се каже, че 
„Големите теми в 
детските книги“ е 
едно от сериозните 
постижения 
на българската 
хуманитаристика от 
последните години,  
макар, както често 
се случва, книгата да не беше достатъчно 
забелязана и оценена. Защото тя е много 
неща едновременно – аналитична е и 
предлага примери за много добро „близко 
четене“ на отделни текстове, например 
превърнали се вече в класика книги и за 
деца, и за възрастни на Емилиян Станев, 
Йордан Радичков, Станислав Стратиев, 
Ерих Кестнер, Джани Родари. В същото 
време в нея има и прочити, които залагат 
на „далечното четене“, отчитайки 
промените в контекста – политическа 
реалност, исторически събития, 
манталитет и пр. Пример за такъв 
тип прочит са произведения на автори 
като Януш Корчак или Юрий Олеша. 
Книгата е и много просветителска, 
защото прави преглед на промените, 
които се случват с историята на 
писането за деца от началото на ХХ в. 
насам – промяната в разбирането на 
самата идея за детство, прехода от 
„страната на чудесата“ към проблемното 
детство, към трудната съдба на 
детето, отварянето към теми, които 
ги има и в литературата за възрастни, 
опита на детската литература във 
възпитанието и  социализацията 
на детето, в емоционалното му и 
гражданско израстване. Особено след  
70-те години, отбелязва авторката, в 
детската литература масово навлизат 
„неподходящите“ теми, сред които  – 
за смисъла на съществуването и за 

индивидуалната идентичност. 
Не са подминати и проблемите от 
последните десетилетия – все по-
активното отваряне към срещата с 
другия, междукултурните диалози, които 
се провокират през нея, трансформациите 
на света във фентъзи писането. 
Изследването е и много практически 
ориентирано, защото вкарва идеята 
за рецепцията и предлага прочити, 
които показват как децата възприемат 
темите в детското писане, как този 
тип литература следва да се интегрира 
в училищното образование и как може 
да се стимулира четенето през играта, 
през свободните избори на книги и 
различни практики на четене от страна 
на малките читатели. И най-сетне, 
„Големите теми в детските книги“ е и 
много ясна като стилистика и показва 
как би следвало да се пише достъпно за 
сложните неща, за да не се отблъскват 
читатели от стойностната критическа 
хуманитаристика и да се поощрява 
интердисциплинарността.
Специално постижение на книгата е 
мястото, което се отделя на анализа на 
езика на детското писане, и най-вече – на 
хумора в него. Детайлно са дадени примери 
за ситуационен хумор, за хумор, идващ 

от самите 
персонажи 
(пакостниците), 
от смешните 
имена и 
прякори, както 
и за чисто 
езиков хумор 
– различните 
игри на думи, 
броилки, 
парадокси, 
небивалици, 
нонсенс хумор, 
пародии, иронии, 
сатира,  които 
превръщат 
детската 
литература 
в не по-малко 
значимо явление 
от тази за 
възрастни. 
Като примери 
тук са 
анализирани 
народни и 
авторски 
приказки, 

произведения на Марко Ганчев, Валери 
Петров, Братя Мормареви, Станислав 
Стратиев.  
Стана дума, че изследването на Лилия 
Рачева обръща и много голямо внимание 
на картинните книги, както и на ролята 
на художниците в детската литература 
изобщо. Задълбочено, многоаспектно 
са посочени приносът на Яна Левиева, 
определена като въвеждаща нов стил 
в българската илюстрация за деца 
и в българската книжна култура по 
принцип, на Виктор Паунов, Ясен Гюзелев 
с новостите, които се наблюдават 
в стила им, с характерния за тях 
почерк.  Не е подминат и интересният 
случай с детската книжка „Добри“ на 
Моника Шанън и илюстрации на Атанас 
Качамаков, превърнала се в бестселър 
през 30-те в САЩ и слабо дискутирана в 
България. 
С многото примери, с някои по-лични 
истории, с ясната позиция и с многото 
ерудирани наблюдения, „Големите теми в 
детските книги“ от Лилия Рачева е една 
жива, значима книга, за която си струва да 
се говори и която най-вече си заслужава да 
бъде четена. 

АМЕЛИЯ ЛИЧЕВА

Лилия Рачева, „Големите теми 
в детските книги“, УИ „Св. Кл. 
Охридски“, С., 2019.

За детското писане –  
с фина вещина

– Какво правиш?              
– Чакам си душата. 

(Из разговор на Олга Токарчук  
с приятел)

Полското и българското издание на 
„Изгубената душа“ делят по-малко от две 
години и Нобелова награда за авторката й 
Олга Токарчук, награда на детския панаир 
на книгата в Болоня, още номинации, 
преводи на няколко езика, сред които на 
каталунски, баски и др. Съавтор в книгата 
е илюстраторката Йоана Консехо. 
Българският превод е 
на Силвия Борисова, 
а издателството 
– ICU. Доста 
динамичен живот за 
една „бавна книга“, 
която авторката 
сама определя като 
поезия в проза, притча, 
метафора, приказка за 
деца или приказка за 
възрастни. 
„Изгубената душа“ е 
история за един човек 
на име Ян, който 
живеел и работел 
„много и бързо“ до 
степен да не знае кой 
е и къде се намира, да 
чувства празнота, 
чието обяснение 
една мъдра лекарка 
намира в това, че 
вероятно е изгубил 
душата си и трябва 
да седне някъде и да я 
почака да го настигне. 
Той така и прави. Текстът на Токарчук 
свършва тук, за да продължи в картинния 
разказ на Йоана Консехо. Сякаш 
дотук говори разумът, рационалното, 
фактологичното. Следва илюстрация 
на гора, „завеса“ от оризова хартия с 
още дървета, a като се повдигне – къща. 
Гора – портал към емоционалния свят 
на героя, към несъзнаваното, което 
езикът на изображението може да 
опише по-естествено и да провокира 
спонтанността у читателя. В този свят, 
в тази къща Ян стои и чака на един стол, 
в една стая, някъде на края на града, да се 
върне неговата душа. Нахлуват спомени, 
далечни, детски, пожълтели от времето. 
Докато един ден не се появява душата 
му, в образ на дете. Тогава текст и 
изображение отново се събират. Появява 
се цвят, възвръщат се жизнените сили. 
Ражда се плод от заровените в земята 
куфари и часовници. Илюстрациите 
активират различни полета и нива в 
текста, както и обратното. 
Графичният, лаконичен стил на текста 
и на илюстрациите предпоставят 
вписването на много възможни прочити, 
които се увеличават и променят 
според житейския опит и знания на 
читателя. Това превръща книгата в 
„екран“, върху който да проектира 
очаквания образ (Гомбрих 1988; Юнг 1993). 
Дистанцираният, непатетичен език на 
текста и илюстрациите са предпоставка 
за реализиране на тази функция на книгата. 
„Изгубената душа“ е универсална като 
адресат, няма целева аудитория. Токарчук 
разказва, че израства в библиотеката, в 
която работи нейният баща, и се учи да 
чете с книги за възрастни, едва по-късно 
открива огромното поле на детските 
книги. Затова самата тя не прави особена 
разлика между книги за възрастни и за 
деца, за нея книгата, която и да е тя, 
трябва да се отличава с богатство, не 
с простота. Същото важи и за Йоана 
Консехо, която допълва, че нито една своя 
книга не е направила за деца. Книгата им 
е преди всичко подарък за вътрешното 
дете, тя е директна грижа за него и 
напомняне за настойника му да се грижи 
добре за него. 
„Изгубената душа“ може да се прочете 
като разказ за отношенията възрастен – 
вътрешно дете; родител – дете; човек – 
природа; Ин – Ян (анима – анимус по 
Юнг). Като конфликт и избор: колективен 

стереотип или индивидуална потребност; 
материално или духовно; продуктивност 
или живеене; в града или на село; бързо 
или бавно. Като метафорична история 
за любовта и приятелството; като 
религиозно откровение или метафора за 
творческия процес (човек – идея) и т.н. 
Илюстрациите на Консехо допълват тези 
възможни прочити, като осигуряват 
всички гледни точки: на Ян, на душата, 
на някой, който може да ни погледне 
отвисоко. 
Олга Токарчук е последовател на 
юнгианската аналитична школа. 

„Изгубената душа“ 
в известен смисъл е 
нейната поетизация 
на наблюденията 
на д-р Юнг върху 
пациенти, при които 
констатира „изгубена 
душа“. Тази диагноза 
идва вследствие на 
пренебрегване от 
индивида на някое 
свое достижение или 
допускането то да 
премине в регресия, 
да се разтвори в 
колективното. Това се 
случва често, защото 
„колективното 
мислене и чувства 
са много по-малко 
уморителни, 
в сравнение с 
индивидуалните 
усилия и 
функциониране…“ 
(Юнг 1993: 145–146). 

В юнгианската анализа архетипът 
на детето отговаря за синтеза на 
съзнаваните и несъзнаваните елементи 
на личността. „Затова то е символ, 
обединяващ противоположностите, 
посредник, спасител, т.е. обединител“ на 
цялостната личност (Юнг 2016). То внася 
цвета в контекста на „Изгубената душа“, 
онова „невидимо слънце в човека“ (Юнг 
1993).
Архетипното и символно съдържание 
дава нова светлина, надгражда с всеки 
прочит. Наред с това книгата доставя 
наслада като произведение на изкуството, 
без непременна нужда от интерпретация 
или аргументация за усещанията, които 
буди. Това е функция на литературата 
и изкуството, която не бива да се 
пренебрегва. 

* * *
Днес „Изгубената душа“ може да се 
прочете като сбъдване в контекста на 
принудителна пауза и забавяне. Всеки един 
от нас е Ян, който „всеки ден сядаше на 
стол и чакаше. Нищо друго не правеше. 
Това продължи много дни, седмици, 
месеци. Косата на Ян порасна дълга-дълга, 
а брадата му стигна чак до корема“. Това 
трудно време може да бъде и пълноценно, 
катарзисно дори. За да ни го напомни, 
Tокарчук оставя в края на своята 
притча пъстроцветна витлеемска звезда 
(„красиви цветя, прилични на камбанки“) 
и „грамадни тикви“ – фенери за изгубени 
души. В художествената интерпретация 
на Консехо това са латинки, които 
постепенно завземат последните 
страници на книгата и ознаменуват 
връщането на естествения, природен ход 
на живота.
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Кои са те
През последните години на българския 
книжен пазар се появиха изключително 
красиви издания на стойностни книги за 
деца, включително детски енциклопедии. 
Принос към това има и издателство 
„Дакелче“, в чийто каталог виждаме две 
полски заглавия на богато илюстровани 
детски енциклопедии – „Пчелите“ (2018) 
и „Дърветата“ (2019). В Полша те 
излизат за първи път чрез издателство 
„Две шьостри“ (в превод „Две сестри“) 
съответно през 2015 и 2018 година. Всяка 
от тях е издадена в още над 20 държави.

Кои са авторите
Войчех Грайковски, авторът на 
текстовете, е доктор по биология. 
В миналото е бил изследовател в 
Института по експериментална биология 
към Полската академия на науките, днес 
се занимава основно с образователни 
изследвания и ръководи работилници за 
деца. Съавтор е и на поредица учебници за 
природата.
Пьотр Соха, илюстраторът, е завършил 
Академията за изящни изкуства във 
Варшава. Работил е за „Газета Виборча“, 
„Политика“ и други периодични издания. 
Носител е на немалко награди в областта 
на илюстрацията, включително 
„Солигато“ за най-красива книга, издадена 
в Италия през 2007 година.

Издателското вдъхновение
Зад „Двете сестри“ стоят не две, а три 
дами. Като млади майки търсят книги за 
децата си и сравняват чуждестранните 
издания с тези в Полша, а същевременно 
са обезпокоени, че богатата традиция 
на полското графично изкуство замира. 
Иска им се да могат да допринесат за 
това тя да бъде продължена. Този чисто 
патриотичен порив е съчетан с щастлива 
случайност – една от „сестрите“ се 
натъква на книга на Тоон Телехен и се 
зарича да я издаде в Полша. Така се 
заражда идеята за издателство – в нея 
има немалко идеализъм и вяра, че могат да 
променят нещата. И го правят. Шегуват 
се, че тъй като „Три сестри“ е вече 
заето заглавие в литературния свят, са 
решили да наименуват издателството 
на пансиона, в който са се запознали и 
сприятелили. 
В тринадесетгодишната история на 
общото им предприятие те подбират 
изданията си, обръщайки специално 
внимание на естетиката и съдържанието, 
като поддържат висок стандарт в 
книгоиздаването. Ето защо са високо 
ценени както от читателите, така и 
от професионалистите в областта. 
Възраждат стари стойностни книги, 
които помнят от детството си, като 
„Пан Малюшкевич и китът“ на полския 
поет Юлиан Тувим с илюстрации на 
автора. Впоследствие това издание е 
включено в списъка на най-красивите 
детски книги, носители на наградата 
„Бели гарвани“ на Международната 
библиотека за деца в Мюнхен. 
Една от поредиците на издателството е 
„Майстори на илюстрацията“. Освен че 
работят с видни полски илюстратори, 
те дават шанс и на млади и талантливи 
художници – оказва се, че в този период в 
Полша се появяват голям брой подготвени 
и амбициозни абсолвенти на художествени 
академии. 
Сериозен е акцентът върху 
нехудожествените заглавия. В каталога 
на „Две шьостри“ фигурират популярни 
образователни книги за динозаврите, 
растенията, планетите, архитектурата, 
животните – от родни и чуждестранни 
автори. Замисълът е детето да се учи 
неусетно, докато се забавлява. Такава 
е и образователната им С.Е.Р.И.Я от 
полски автори, която включва позициите 
„И.З.К.У.С.Т.В.О.Т.О.“, „Д.О.М.Ъ.Т.“, 
„Г.Р.А.Д.И.Н.А.Т.А.“, „М.У.З.И.К.А.Т.А.“, 
„М.О.Д.А.Т.А.“ и „Д.И.З.А.Й.Н.Ъ.Т.“. 
Най-голям международен успех 
издателството постига с 
широкоформатната енциклопедия 

„Атлас“ на Александра и Даниел 
Мижелински (2012), преведена на повече 
от 30 езика и издадена в 40 държави. Тя 
представлява картинно пътешествие по 
земите, моретата и културите на света. 
През годините „Атласът“ е преиздаван 
няколко пъти с добавени нови страници за 
нови държави – картите им са изпъстрени 
с реалии и рисунки, изобразяващи 
местната култура. Надяваме се, че в края 
на годината „Атласът“ ще бъде достъпен 
и за българските малки и големи читатели. 
Защото именно неговите илюстрации 
вдъхновяват и мотивират Пьотр Соха за 
„Пчелите“ и „Дърветата“.
Издателство „Две шьостри“ получава 
наградата на Панаира на книгата в Болоня 
за най-добро издателство на произведения 
за деца за 2018 година. Лауреат е и на други 
фестивали и литературни конкурси.

Енциклопедиите на Пьотр Соха и 
Войчех Грайковски
 „Пчелите“ (2018) и „Дърветата“ (2019) са 
широкоформатни енциклопедии с богат 
илюстративен и фактологичен материал. 
Цветните илюстрации са с много 
детайли, а краткият, ясно написан текст 
не само обяснява какво изобразяват, 
но съдържа и много допълнителна 
информация и любопитни факти. 
Необичайно големия им формат полското 
издателство обяснява като предполагащ 
сближаване на детето с книгата – то 
не може да я вземе в ръцете си, за да я 
чете или разглежда; трябва да я сложи на 
бюрото или на пода и да се наведе над нея, 
да я изследва. 
Изданията не могат да се поберат и на 
обикновен рафт. И тъй като всяко от 
тях е издадено в над 20 държави, в които 
се приема много добре, книжарниците 
започват да се приспособяват и 
осигуряват необходимите условия 
енциклопедиите да могат да бъдат 
изложени.
Когато Пьотр Соха се свързва с 
„Две шьостри“, все още няма идея за 
темата на първата книга. Той вече е 
изпратил някои свои илюстрации на 
издателството, измежду които такива 
на насекоми. Сеща се, че баща му е пчелар. 
Тогава от издателството му предлагат да 
направи книга за пчелите – илюстраторът 
я посвещава на родителите си.
Наред с другите по-често срещани езици 
„Пчелите“ е преведена на тайландски, 
корейски, японски, естонски, унгарски. 
Илюстрациите са реалистични, 
но съдържат в себе си елемент на 
загадъчност, който интригува. На въпроса 
дали не го притеснява това, че и други 
преди него са писали по същите теми, 
Пьотр Соха отвръща, че вярва, че може 
да разкаже за тях по различен начин. И 
успява. 
Препратки към древния свят. 
Скандинавска митология. Исторически 
личности от различни епохи. Божества, 
почитани от гърци, славяни и египтяни 
в древността. И вкусни рецепти с 
мед. Историята на човечеството, 
представена като на длан на фона на 
годишните пръстени на дървото. 

Инструменти на дървосекача. Ритуални 
маски. Височината на гигантски секвои, 
сравнена с най-високите сгради в света и 
с обикновената фамилна къща. Екзотични 
музикални инструменти от всякакви 
географски ширини (например диджериду). 
Дърво на живота. Праисторически 
дървета, религии и светилища, прастари и 
модерни вярвания, превозни средства от 
дърво, използвани в миналото.

Бележки на преводача
Двете енциклопедии съдържат изобилие 
от теми от различни области на живота. 
И в двете се срещат единствени по 
рода си или твърде екзотични за нашите 
ширини видове, които дори нямат приет 
превод на български език поради това, че 
са неизвестни на тези и близките до тях 
географски области. Други пък в оригинала 
са подадени с латинското наименование, 
защото не съществува полско – някои 
от тях имат установени у нас имена. 
И в двата случая латинският беше 

отправната ми точка като преводач. В 
такива моменти съм си мислила колко 
хубаво би било да има достъпна база 
данни, където са събрани и класифицирани 
всички растителни и животински 
видове с латинските им и българските 
наименования. Освен че би имала 
образователна цел, тя би ни спестила 
много време.
Анонсът, че „Пчелите“ и „Дърветата“ 
са книги за деца и досега ме кара да се 
замисля, като техен преводач. От една 
страна, виждаме широкоформатни 
илюстрации, които преобладават над 
текста. От друга, в текста се съдържат 
немалко специализирани термини и 
сложни думи – и това бе първото нещо, 
което ме озадачи, когато започнах да 
превеждам – действително ли са детски 
енциклопедии? Нямам поглед върху 
отглеждането и възпитанието на деца, 
затова ми бе трудно да преценя каква 
възраст е достатъчна, за да може детето 
да възприеме думи като „мимикрия“, 
„биомиметика“, „опрашване“, „ендемит“, 
термини от анатомията на пчелите, 
части на кошера, латински наименования 
на единствени по рода си видове растения и 
дървета, каквито аз самата виждах за пръв 
път от илюстрациите на Пьотр Соха. 
Дали това са енциклопедии за деца? Не 
съм съвсем съгласна. Такъв анонс ощетява 
нас, големите. „Пчелите“ и „Дърветата“ 
са интелигентни издания, от които 
възрастните могат да научат много. 
Убеждението ми е подкрепено и от 
обратната връзка – получавам я от майки, 
които ги четат на децата си. Оказва 
се, че за тях книгите са не по-малко 
интересни и увлекателни. Твърде много са 
читателите в зряла възраст, които им се 
радват и възхищават. 
Може би „Пчелите“ и „Дърветата“ са 
книги за всички нас именно защото са за 
деца.

МАРИНА ОГНЯНОВА, 
преводач на енциклопедиите

Две полски детски енциклопедии –  
за всички възрасти

П Р Е Л И С Т В А Й К И

Изабел Томас, „Кратки пътеводители 
в биографии забележителни – Мари 
Кюри“, с илюстрациите на Анке 
Векман, прев.  от английски Петя 
Гуламали, изд. „Timelines“, 2019.

Това е кратък, красиво илюстриран 
и графично оформен пътеводител в 
малък формат за живота и научните 
постижения на Мари Кюри. Тя е първата 
жена лауреат на Нобелова награда и 
единствената жена, лауреат на две 
Нобелови награди в различни научни 
области  – физика и химия. Историята 
е представена по забавен и достъпен 
начин, не подминава нито радостните, 
нито тъжните моменти от живота й. 
Подходяща е за деца над 8 години.

Елена Фавили и Франческа Кавало, 
„Истории за лека нощ за момичета 
бунтарки 2“, прев. Борислав Стефанов, 
изд. „Сиела“, 2020.

Продължението на световния бестселър 
на New York Times – „Истории за лека 
нощ за момичета бунтарки“ (изд. 
„Хермес“, 2017) събира историите на 
100 вдъхновяващи момичета и жени 
от различни сфери на изкуствата, 
науката, модата, спорта от миналото и 
настоящето. Сред тях е историята на 
полската поетеса – Вислава Шимборска. 
В първата книга читателите могат да 
прочетат приказките за Мария Кюри и 
Ирена Сендлерова. 

Олга Токарчук, „Карай плуга си през 
костите на мъртвите“, прев. от 
полски Силвия Борисова, изд. „ICU 
Publishing“, 2020.

В обновения превод на Силвия Борисова 
излиза книгата, която доведе Олга 
Токарчук в България – „Карай плуга си през 
костите на мъртвите“. Роман, който 
трудно може да бъде жанрово определен 
и именно затова така щедър на послания: 
за унищожаването на природата от 
човека, за смисъла на битието, вплетени 
в една криминална история. В нея тя 
вписва любовта си към английския поет 

Уилям Блейк и позицията 
си на активист в борбата 
за опазване на природата и 
животните.

Фотограф: Симон Варсано

Фотограф:Симон Варсано
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Албена Варсано

От времето, в което детето се е 
смятало за tabula rasa, литературата, 
предназначена за него, не е спестявала 
поставянето на трудни теми. 
Промяната в културните конструкти 
на детството1 обаче водят до промяна 
и в концепцията за детските книги. 
Съвременната полска литература 
за деца и юноши предлага огромно 
разнообразие на теми и подходи, които 
биха могли да се впишат в категорията 
„трудни“: раждане, сексуално възпитание 
и съзряване, домашно насилие, 
нетолерантност и училищен тормоз, 
различия по раса, религия или сексуална 
ориентация, емиграция, развод, смърт в 
различните й форми и други. Тук трябва 
да се отбележи, че тези т.нар. трудни 
теми рядко касаят детето. Обикновено 
това е категория, която остава в 
полето на възрастния. Тревогата на 
родителя или педагога за това дали 
детето няма да се травматизира от 
такава литература, обикновено е 
проекция на собствените граници на 
възможността да говорят открито по 
съответния въпрос. Разбира се, значение 
има и начинът, по който е поднесена 
„трудната“ тема – като текст, като 
естетическа форма, като възможности 
за изход. Подходът на полските автори 
и илюстратори към темите е различен, 
което се определя от функцията, която 
тези книги ще изпълняват, както и 
възрастта, за която са предназначени, 
но преобладаващо имат универсален 
характер, артистична и художествена 
стойност, демонстрираща уважение 
към аудиторията, без оглед на нейната 
възраст. 
В този кратък материал ще бъдат 
разгледани книги, които нямат 
категоричен адресат. Те могат да 
бъдат четени с внимание към това, 
което самият текст говори за себе 
си, отколкото с оглед на аудиторията 
(Grenby 2008). Това не са инструктиращи 
и дидактични книги и не целят да 
осведомят детето по даден въпрос, 
напълно отменяйки фигурата на 
възрастния. Тези книги не могат или не 
бива да бъдат четени от децата сами. 
Те биха могли да подпомогнат срещата и 
общуването с другия. 
Освен това избраните книги са картинни 
или имат значимо и значително 
илюстративно съдържание с висока 
артистична стойност. Симбиозата 
между текст и илюстрация ангажира 
емоционално, тя подпомага възрастния 
да се свърже със собствените си емоции 
и преживявания, които дадената тема 
предизвиква в него. В така създадената 
среда, възрастният би могъл по-
спонтанно да говори с детето за онова, 
което тази книга разказва и как то се 
отнася към него самия или семейството. 
Тези книги подпомагат диалога с 
детето, а това е така важно, защото 
„всичко е език и езикът на думите е 
нещото, което е най-покълващото, най-
оплождащото в сърцето и в символната 
функция на човешкото същество, което 
се ражда“ (Долто 2006: 35). Книги като 
избраните, които оставят по нещо и за 
въображението на читателя, „сфумато“ 
и в текста, и в изображението, 
дават богато поле за интерпретации 
и идентификации с образите в тях. 
Същевременно те са напълно лишени от 
патос, а са по-скоро „прошепнати“. 

Бебенце. Малка книжка за голяма 
загуба (Dzidziuś. Niewielka książeczka o 
wielkiej stracie)
Картинната книга, написана и 
илюстрирана от Агата Барановска 
и издадена от издателство 
„Илюстраторня“ (Ilustratornia), разказва 
историята на едно семейство в очакване 

1 Понятието е използвано по статията на 
Андреа Амел „Детските книги и конструкти 
за детството“ в превод на Ружа Мускурова, 
публикувана в сп. „Литературата“, год. X 
(2016), кн. 17.

на своето второ дете. Това очакване 
е съпътствано от силните, макар и 
противоречиви емоции на по-голямата 
сестра. От една страна, тя се вълнува 
и с обичайната за бъдеща кака фантазия 
очаква да помага и да се грижи за малката 
си сестричка, а от друга – се тревожи 
дали това означава, че ще трябва да 
дели с нея всичко. Тази нейна тревога се 
трансформира в различни емоции – гняв, 
тъга, безпомощност – вследствие на 
това, че майка й губи бебето. Макар 
и с думи, които не звучат много 
естествено, бащата поема ролята да 
обясни на детето, че емоциите, които 
изпитва, са нормални, че това е траурът, 
през който трябва да премине цялото 
семейство. Негова е ролята да зачете 
чувствата и да отмени майката в 
това обяснение, ако за нея в момента е 
твърде трудно да го направи. Книгата 
може да има важна и подкрепяща роля 
за семейства, загубили дете и особено 
за останалите братя или сестри в него2. 
Детето, на което е дадено право да се 
радва за бременността, трябва да получи 
правото на скръб. Заради това, че е било 
обичано, докато е било в утробата, 
бебето може да бъде подкрепа за живите, 
да остане част от семейството във вид 
на символичен живот (Долто 2019: 52). В 
„Бебенце. Малка книжка за голяма загуба“ 
авторката концентрира усилията си 
именно в това да покаже оздравителната 
сила на изживения траур, на признатите 
сълзи от скръб и викове от гняв, които 
да дадат възможността бебенцето да 
заживее символен живот в семейството. 
Момиченцето избира за неродената 
си сестричка име, поставя снимката 
й от ултразвука в семейния албум и 
накрая с татко й посаждат дръвче, 
което посвещават и кръщават на 
бебенцето, дръвче „все още малко, но 
зелено“. Това е единственият цвят, 
който се появява в илюстрациите 
на книгата. Тя е монохроматична, в 
черно и бяло на неактивен натурален 
фон, без нито едно лице. Всички герои, 
емоциите и взаимоотношенията им са 
изобразени чрез състоянието на техните 
ръце. Освен полето, което оставя за 
въображението на читателя, това 
авторово решение има и символичен 
смисъл. Хората често използват израза 
в ръцете на съдбата за събития извън 
тяхната воля и контрол. Но е важно 
да се помни, че независимо как или 
откъде произтичат подобни събития, 
волята и начинът да се справим с 
тях е в нашите ръце3. „Всеки от нас, 
по природа, е надарен с определени 
ресурси за справяне, останалите ги 
развиваме чрез придобития опит от 
своя живот“ (Аялон 2017). Особено 
значение както за героинята в книгата, 
така и за читателите има социалният 
механизъм за справяне. В нуждата да 
взаимодействаме с другите и да получим 
и да дадем подкрепа се крие огромен 
ресурс, който книгата „Бебенце. Малка 
книжка за голяма загуба“ ни предоставя 
в двойна доза – един път като част 
от повествованието и втори път 
чрез възможността книгата да бъде 
прочетена от двойката родител-дете 
(възрастен-дете) и този прочит да 
провокира и подпомогне спонтанния 
и искрен диалог относно загубата и 
живота със и след нея.
 
„Двете“ (Obie)
„Двете“ от Юстина Баргелска с 
илюстрациите на Ивона Хмелевска 
е картинна книга, лично лирично 
писмо на майка до своята дъщеря. 

2 На български език имаме книгата „Сестра 
ми Мая от небето“ с автор Бояна Петкова 
и илюстратор – Весела Кучева, издадена от 
Фондация „Макове за Мери“.
3 Д-р Офра Аялон (психиатър и терапевт за 
работа с травми) и Мориц Егетмейер (OH 
Cards Institute, Germany) разработват карти 
за работа и справяне с травми “Cope”. Сред 
тях има 6 карти, изобразяващи различните 
механизми за справяне (вяра, афект, социум, 
творчество, когниция и физика) чрез 
образите на ръце, позовавайки се на идеята, че 
справянето е „в наши ръце“. 

Работата на илюстраторката обаче 
превръща това писмо в универсална 
изповед за майчинството. Книгата 
е напълно лишена от патос, белязана 
от постоянното напрежение от 
противоречивите радост и тъга, 
гордост и страх, освобождение и 
празнота, щастие и разочарование, които 
носи майчинството. Връзката между 
текст и илюстрации е толкова неделима 
и естествена, а архитектурата на 
книгата обогатява допълнително 
символния език, като създава анимация 
при прелистването, придава нови 
пластове значения и добавя още с всеки 
нов прочит. „Текстът се превръща в 
импулс за навлизане във визуалните 
метафори, в символите, натрупващи 
смисъл. Отделни думи от текста 
избледняват неусетно, потъват в 
образите, сякаш са изречени все по-тихо 
и по-тихо, докато шепотът стане 
мълчание.“4 Това на практика прави 
„Двете“ невъзможна за преразказване, 
дори при поместване на илюстрациите, 
защото тяхната пълнокръвна функция 
е възможна само под формата на книга. 
Страниците й са зашити с червена 
нишка, която не прекъсва до края, 
въпреки опита на момичето да я среже 
в един от разтворите на книгата. В 
друга сцена двете вървят по червената 
нишка, която майката ту затяга, ту 
отпуска, за да може дъщеря й безопасно 
да продължи напред. Тази сцена е 
придружена от думите: „Но аз съм 
твоя майка и трябва да те пазя.“ По 
време на представянето на книгата в 
Познан Ивона Хмелевска казва: „Моето 
творчество се гради върху парадокси. 
Мога да бъда смирена, но едновременно 
с това свободна. Трябва да бъда като 
майката, която ходи с дъщеря си по 
нишката. Веднъж я затягаш, веднъж 
отпускаш. И знаеш кога да го направиш. 
Така както в живота. Ние майките 
трябва непрестанно да внимаваме да не 
присъстваме твърде малко, но и твърде 
много.“5 Това противоречие предизвиква 
напрежение, което прави асоциациите 
и идентификациите по-активни 
и интензивни. Осигурява среда за 
автотерапия, за прозрения и емоционална 
трансформация. Но тихо, архетипно. 
Възможно е да се търсят възможности 
за дидактичнo-познавателно приложение 
на книгата от родители и педагози и 
това е осъществимо благодарение на 
богатия символен език на книгата, а не на 
търсена функционалност. Тя предизвиква 
този ефект чрез онова, което може 
да пренесе и събуди в нас като смисъл 
и естетическа наслада изкуството и 
което Фройд нарича ars poetica. Това е 
възможността и правото да се оставяме 
на собствените си фантазии, „без 
какъвто и да е упрек и срам“ (Фройд 
2017: 33-34). „Двете“ създава сигурна 
основа за по-пълноценна връзка майка – 
дъщеря, без значение дали говорим за 
техните символни образи, които живеят 
у нас, или за отношенията в реалността. 
Ивона Хмелевска допълва: „Тази книга 
не може да бъде свръхинтерпретирана. 
Всеки ще види онова, което иска.“6 
Юстина Баргелска споделя своя текст, 
съкровен и поетичен, на който позволява 
да еволюира до това, което е книгата 
„Двете“. Посланието, което оставя 
тя на всяка дъщеря, е: „Но аз съм ти 
майка и трябва да те пазя, най-малкото 
затова че носиш със себе си парченце от 
моето сърце. Така че моля те, направи 
това за мен, изписвай „художник“ винаги 
правилно и си мий ръцете преди хранене, 
със сапун, и ДВЕТЕ.“7

4 Вж. https://culture.pl/pl/dzielo/justyna-bargielska-
iwona-chmielewska-obie [последен достъп на 
22.04.2020 г.]
5 Вж. https://www.youtube.com/
watch?v=v2drGV4mr1g [последен достъп на 
22.04.2020 г.]
6 Вж. 3, пак там.
7 Bargielska Justyna I Chmilewska, Iwona. Obie. 
Lusowo: Wydawnictwo Wolno, 2016., превод мой. 
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Марек Биенчик, „Прозрачността“, 
прев. от полски Милена Милева, изд. 
„СОНМ“, 2019.

След публикуването на романа 
„Психиатрична болница „Творки“ и 
книгите с есета „Меланхолия“ и „Книга 
за лицето“ Марек Биенчик е добре 
познат на българската публика. В края 
на миналата година на български излезе и 
жанрово разноликата книга с философски 
студии и есета „Прозрачността“ в 
превод на Милена Милева. В нея полският 
писател проследява присъствието на 
това понятие в историята, предлагайки 
задълбочен и оригинален поглед към 
европейската култура.

Wikktor Paskow, „Ballada o lutniku”, tłum. 
od bułgarskiego Mariola Mikołajczak, 
Wydawnictwo Poznańskie, 2020.

През 2020 г. в превод на Мариола 
Миколайчак на полския пазар се появява 
едно от знаковите произведения на новата 
българска литература – „Балада за Георг 
Хених“ на Виктор Пасков. Българският 
роман е издаден в красивото графично 
оформление на „Видавництво Познанске“ и 
предлага на полския читател досег до една 
от най-лиричните и вълнуващи творби на 
Виктор Пасков.

Christo Stoiczkow, Władimir Pamukow, 
„Autobiografia”, tłum. od bułgarskiego 
Agnieszka Chmielowiec, Wydawnictwo Sine 
qua non, 2019.

В края на 2019 г. на полския пазар 
излиза и автобиографията на един от 
най-познатите и известни български 
спортисти. В превод на Агнешка 
Хмеловец полският читател може да се 
запознае със спомените и размислите на 
Христо Стоичков и да опознае по-добре 
личната и професионалната 
съдба на световноизвестния 
български футболист.
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нямат никаква представа както правят 
и какво преживяват децата им.“
Романите на Малгожата Гутовска-
Адамчик са далеч от мелодраматичните 
американски сюжети за юноши и млади 
възрастни, изпълнени с идеализирани 
образи на тийнейджъри с неизлечими 
болести, готови да цитират Шекспир 
на всяка крачка. Написани честно и 
достоверно, книгите на полската 

писателка говорят на 
универсален език – езика 
на искреността, който 
не крие истината, но 
и не назидава, а подава 
ръка на младите 
читатели, независимо 
от това къде живеят. 
Романите й са чудесен 
пример за това как 
се пише за тази така 
специфична възраст и 
всеки автор, български 
или не, има какво да 
научи от тях. Защото 
макар темите, 
които вълнуват 
подрастващите от 
различни поколения и 
на различни места да 

не се променят съществено, ако искаме 
думите ни да достигнат до днешните 
тийнейджъри, трябва да се научим да 
излизаме от собствените си спомени и да 
подхождаме с уважение, разбиране и обич 
към техния свят днес. 

ВАЛЕНТИНА СТОЕВА

На границата между световете на 
децата и възрастните стоят юношите. 
Естественият бунт, който съпровожда 
порастването, често води до отчуждение 
между юношите и родителите им и 
лишава първите от възможността да 
разрешават терзанията си с помощта 
на доверен и опитен съветник. Книгите 
могат да бъдат онези спасителни пояси, за 
които бъдещите възрастни да се уловят, 
стига да са написани с нужното уважение 
към личността на читателя. 
Малгожата Гутовска-Адамчик е 
писателка и сценаристка от полски 
произход, която има зад гърба си над 10 
книги за юноши и възрастни. Две от тях, 
„13-а пряка“ (2015) и „Достатъчно е, че те 
има“ (2019), са преведени на български език 
(преводач Милена Милева, ИК „Емас“) и са 
отличен пример за изпращане на послания 
и повдигане на сериозни въпроси към 
специфичната възрастова група, за която 
са предназначени. 
В обръщение към българските си 
читатели писателката споделя: „Героите 
на книгите ми са обикновени деца и 
тийнейджъри от гимназиите и лицеите, 
които за пръв път в живота си се 
сблъскват с различни проблеми, влюбват 
се, правят лош избор, понякога трудно 
се разбират с възрастните, мечтаят и 
правят това, което най-силно ги вълнува. 
Често се чувстват объркани, несигурни и 
не знаят на кого могат да имат доверие.“ 
Водена от желанието да подкрепи 
лутащите се юноши, писателката създава 
напълно достоверни образи на момичета и 

момчета, търсещи отговор на въпросите 
кои са и какво биха искали да направят с 
живота си. 
В „13-а пряка“ три съученички с коренно 
различни възгледи за живота, с различно 
поведение и темперамент трябва да се 
научат да работят в екип. „Наказани“ да 
четат на изпаднала в кома съученичка, 
Зоша, Агата и Клаудия постепенно 
откриват колко общи неща ги свързват, 
въпреки различията им, и колко по-лесно 
е да се справиш със собствените си 
страхове и проблеми, ако има с кого да 
ги споделиш. Общуването им помага да 
разберат по-добре себе си и ги учи да 
осмислят гледната точка на другия – 

Романи за юноши:  
книгите на Малгожата Гутовска-Адамчик на фокус

безценно умение в живота. Романът 
„13-а пряка“ не предлага експлозивно и 
забързано действие като на кинолента, 
но се отличава от американските 
преводни романи именно с избягването на 
клиширани и преекспонирани модели. 

„Достатъчно е, че те има“ е роман, 
подходящ по-скоро за съзряващите 
момичета. Централната тема е 
блянът по първата, голямата 
любов и разминаването 
с действителността. С 
уважение към юношите 
и техните проблеми 
писателката умело успява 
да покани читателя в 
света на главната героиня 
и да проследи от първо 
лице етапите на първото 
влюбване, но и на търсенето 
на себе си и изпитването на 
собствените граници. На 
заден план Гутовска-Адамчик 
загатва и за отношението 
на родителите към дъщеря 
им, за техния повърхностен 
интерес към случващото 
се във вътрешния й свят. 
Темата за отчуждението 
между деца и родители не е чужда на 
писателката и вероятно затова споделя 
в обръщението си към българските 
юноши: „Точно затова пиша, за да покажа 
на моите читатели пътища за излизане 
от различни сложни ситуации. Мечтата 
ми е романите за тийнейджъри да ги 
четат и родителите, понеже те често 

В полското издание на романа „Театърът 
на невидимите деца“1 от Марчин 
Шчигелски той е определен като книга 
за читатели от възрастовата група 
„10+“. Приемам с адмирации това „+“, 
понеже кръгът на хората, които с 
удоволствие биха я прочели, е несъмнено 
много по-широк – той включва момчета 
и момичета на всяка възраст, сведущи в 
областта на навигацията из безбрежния 
космос на човешката душа, която 
няма възраст. Защото „Театърът на 
невидимите деца“ носи многопластови 
внушения, стигащи до сърцето на всеки 
човек. 
Така както „Малкият принц“ на Екзюпери 
не е само разказ за пилота на самолет, 
който каца аварийно в пустинята и там 
среща странно момче, говорещо странни 
неща, задаващо странни въпроси и един 
ден изчезващо по странен начин, така 
и „Театърът на невидимите деца“ не 
е само разказ за живота на децата от 
детските домове, където група възрастни 
се грижат те да са нахранени, обути, 
облечени, чисти, с изрязани нокти, да 
спят на топло, да ходят на училище, да 
четат книги и списания – под час обаче. 
Да ходят на разходка – под строй обаче. 
Да гледат телевизия и да заспиват също в 
определен час.
Възпитателите от Дома не са жестоки, 
нито злонамерени – те са по-скоро делови, 
за което трудно можем да ги упрекнем, 
след като се грижат за сто и седемдесет 
деца. Но ненормалният начин на живот 
1 „Театърът“ е отличена през 2018 г. като най-
добра книга на десетилетието. 

води до ненормален 
начин на мислене, а 
най-страшното е, 
когато той започва 
да се приема като 
единствено правилен. 
Дете, което не 
познава друг начин 
на живот от този 
в сиропиталището, 
започва да го смята 
за норма. И се 
шокира, когато 
попада в условия, 
които всъщност са 
нормални – да имаш 
желания и мечти, да 
можеш да споделяш 
вълненията си с 
други хора, а те 
да те изслушват 
добронамерено и 
съпричастно. Да 
искат да те разберат 
и да ти помогнат в 
нужда. 
Научен от краткия си горчив житейски 
опит, героят на романа Михал се е 
укрил от реалността в собствен свят 
от фантазии – убеден е, че починалите 
му родители живеят в съзвездието 
„Касиопея“ и мечтае за космически 
пътешествия, за срещи с космонавт. 
Не спира обаче да копнее за близост и 
обич, въпреки че го е страх да се сближи 
с някого, за да не го загуби – както 
дотогава е губил всички свои близки. 
Накрая си позволява да обикне Клатунчо 
– онзи Клатунчо, който трудно мисли 
и се клати в леглото, преди да заспи, 
и възпитателката леля Йола, която 
според Михал е може би най-дебелият 
човек на земята. Обиква ги с надеждата 
поради тези причини никой да не му ги 

отнеме. Трагедията 
настъпва, когато 
губи и двамата.
Следващият детски 
дом, в който Михал 
попада, е доста близо 
до неизбродните 
хоризонти на 
неговите фантазии. 
Нещо повече, 
доброжелателната 
атмосфера и 
пуснатите на 
воля мечти 
довеждат логично 
до амбициозното 
желание на децата 
да покажат чрез 
театрална изява 
своя стремеж 
към живот на 
пълноценни, свободни 
личности – каквито 
биха искали да бъдат 
и в очите на другите 

хора, за които обикновено остават 
невидими, досущ извънземни. Начело на 
театралната трупа застава бунтарката 
Силвия, луда по театъра.
По ирония на съдбата денят на 
премиерата на тяхната пиеса, чийто 
автор е Михал, съвпада с обявяването 
на военното положение в Полша на 13 
декември 1981 година. Представлението 
е прекъснато брутално от нахълталите 
на площада милиционери от специалните 
части, а зловещото свистене на техните 
палки променя завинаги съдбата на децата. 
Силвия отлита на своята планета с вечна 
театрална сцена. Но поривът на децата 
не е заличен, а всеки от ентусиазираните 
(макар и за кратко) млади актьори запазва 
в сърцето си чувството за вътрешна 
свобода, както и желанието да покаже 

Пътеводител в галактиката на човешката душа
това на другите.
Ще сгрешат обаче тези, които приемат 
романа на Марчин Шчигелски само като 
хроника на живота на децата в детските 
домове. Без досадна назидателност, 
деликатно, ненатрапчиво авторът ни 
въвежда в света на човешката душа на 
няколко нива. И за всеки читател те 
са и еднакви, и различни. Със сигурност 
всеки ще открие в книгата нещичко, 
адресирано лично до него. Всеки ще 
пречупи размислите и емоциите на Михал 
през собствените си преживявания, 
за да открие колко много от тях (без 
самият той да е бил в детски дом) 
са будели у него подобни тревоги, 
чувства и вълнения. И ще преоцени – в 
светлината на прозренията на Марчин 
Шчигелски и неговите герои – немалко от 
дотогавашните си житейски представи. 
Ще погледне света и хората по нов начин. 
Защото „Театърът на невидимите деца“ е 
роман, който трябва да бъде съпреживян – 
нали всички ние сме стопаджии в 
галактиката на човешката душа.
Защото, казва ни Марчин Шчигелски, 
всеки човек е важен. Всеки човек е цѓнен, 
всеки човек носи в себе си някаква магия – 
важното е тя да бъде открита.
Защото посланията, които той отправя с 
тази книга, са универсални. Заложени са в 
матрицата на човешкото съществуване.
Че кой не е преживявал и чувството 
за космическа самота, и травмата от 
безвъзвратната загуба, и щастието да 
имаш до себе си истински приятел? 

            ЛИНА ВАСИЛЕВА

(Предговор към второто издание)

Марчин Шчигелски, „Театърът на 
невидимите деца“, изд. „Труд“, София, 
2019, прев. Лина Василева.
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Често при изграждането на фантастичен 
универсум се прибягва до една специфична 
формула, до един познат модел, 
който разказва за алтернативен на 
алтернативния свят. Тази алтернатива 
на алтернативното обикновено бива 
наситена с ярки до агресия цветове 
и изострени до кич вълшебства, 
които обезсилват въображението на 
слушателя и обсаждат сетивността му с 
незавършените образи на нечия фантазия. 
Въпросният проект за паралелен свят, 
изграден като всяко друго клише на базата 
на повторението, не е съвсем уместен 
за частния случай на „Вещерът“, но 
схематичният контраст, който една 
такава абстрактна конструкция, била 
тя и художествена, предлага, би могъл 
да хвърли малко светлина върху успеха 
на поредицата с оглед на жанровата й 
специфика и да послужи като шаблон 
или мостра, тоест да екземплифицира 
определени взаимодействия между 
различните медии. 
Ако приемем, че фееричното измерение, 
интензифицираното пространство 
на този „пръв“ или „друг“ свят, към 
който сега се връщаме, улавя импулса 
на фентъзито по принцип, тогава 
едно от главните събития в света 
на „Вещерът“ може да послужи като 
метакоментар за мястото на Сапковски 
в съвременната култура. „Взаимното 
проникване на Сферите“, или генезисът 
на фантастичното във фантастичната 
му поредица, се характеризира от 
повествователя като катаклизъм, който 
тласва един муден свят в прегръдките на 
необикновеното; появяват се чудовища, 
магьосници, остри конфликти, а с тях се 
зараждат и нови потребности. Една от 
тези потребности е маркирана чисто 
професионално – беззащитните човешки 
общности, изложени на непозната до този 
момент опасност, се нуждаят от нов тип 
екстерминатор; от обучени наемници, 
които да се справят с изродното. Оттам 
и фигурата на вещера – мутант, сиреч 
лиминален образ, нещо между човек и 
звяр, който е трениран да отстранява 
чудовища, проклятия, неестествени 
заплахи. 
За да бъде картината пълна, или малко 
по-различна, а екскурсът – завършен и 
оправдан – трябва да се отбележи, че 
тези „стълбове на надеждата“, вещерите, 
са допълнително травестирани; 
тяхната циничност, лошата им слава 
и споделеният страх, с който биват 
посрещнати, хвърлят допълнителна 
интрига върху сивата база на универсума. 
Нещо повече – преобръщането е основен 
похват при неговото изграждане; 
цинизмът заема мястото на рицарската 
романтика, вулгарността на живота 
се преплита с вълшебното опиянение, 
красивото застава като своя карикатура 
в една съвсем прагматична реалност. 
Казано по друг начин – традиционното 
фентъзи, или този алтернативен на 
алтернативния свят/модел – защипва 
прешлените на „Вещерът“ и създава 
нещо междинно, грозновато и особено; 
нещо, което да претендира за по-голяма 
доза „средновековен реализъм“, без обаче 
да се лишава от фантастичното; едно 
своеобразно проникване на Сферите на 
равнището на кодификацията.
Това обяснение може в най-общи линии 
да предложи версия за нарастващата 
популярност на „Вещерът“ през 
последните години. То е ползотворно 
дотолкова, доколкото имплицира 
междутекстови връзки с други, по-
масивни епоси, като поредицата на 
Дж. Р. Р. Мартин – „Песен за огън и 
лед“. Подобни сродявания съчетават по 

презумпция определен набор от 
характеристики в разпознаваеми 
типове. Но „взаимното 
проникване на Сферите“, 
елемент, както бе уточнено, 
от художествения свят на 
Сапковски, би могло да има и 
друго критическо предназначение 
– то отправя към синтеза на 
литературата, играта и киното, 
за да даде всички необходими 
предпоставки за съставянето на 
една окръглена (междумедиална) 
рецензия.  
 Само преди няколко месеца – в 
края на 2019 година – „Нетфликс“ 
пусна сериал за Гералт от Ривия, 
„Вещерът“. Резултатите 
бяха смайващи предвид 
първоначалното недоволство 
на масовата публика, която 
бързо разпозна евтините 
декори и припозна в тях „бягство от 
духа“ на оригиналната поредица по 
посока на Толкин. Еуфорията, с която 
зрителите прегърнаха новото отроче 
на корпоративния гигант, бе наистина 
странна, а съпоставките с най-успешния 
до този момент сериал на HBO – „Игра на 
тронове“ – изобщо не закъсняха. При все 
това лентата, развита по плоскостта 
на предходните културни продукти за 
вещера, успя – в разминаването си с 
тях – да се открои като нещо не съвсем 
добро. И ако подобен упрек не би могъл 
да издържи при други обстоятелства – 
все пак дори нетренираното ухо може 
да чуе, че целта на новата медия не е 
да повтаря или имитира предходната – 
то недостатъците сами по себе си са 
достатъчно големи, за да реагират като 
самостойни единици в издържан аргумент. 
А ето и неговите компоненти в обратен 
ред – от най-дребните към по-сериозните:
На първо място, сериалът на Лорън 
Шмит Хисрич е наистина евтин. 
Реквизитът е изкуствен, ефектите са 
лоши, перуките и лещите са с по-ниско 
качество от тези, които се използват 
при косплей. И ако бюджетът не е 
състоятелен проблем1, когато става 
въпрос за ниско фентъзи, то той е 
сериозен препъникамък, когато случаят 
е друг. Дори елементарната съпоставка 
с „Игра на тронове“ го разкрива – 
хубавите диалози и политическите 
игри се отплащат достатъчно, за да се 
покаже муцуната на малък дракон и да 
се проследи растежът му в следващите 
сезони при наличието на по-висок рейтинг 
и съответно – на по-добро финансиране. 
Когато обаче драконът е фрагмент от 
изначалната мозайка, няма как той да не 
заприлича на Голямото пиле от „Улица 
„Сезам“, за да може после магьосникът да 
кихне нещо по-шарено в ефир. Впрочем от 
неумелото бюджетиране най-потърпевши 
са представителите на магьосническото 
съсловие; магьосниците в сериала са като 
пародия на онези, които Сапковски си 
представя. От една страна, да я наречем 
литературна, тъй като за нея се искат – 
в кръга на шегата – пари предимно за 
идеи и мастило, заклинателите, тези 
неинхибирани същества, злоупотребяват 
с йерархичната си високопоставеност и 
инфантилното си могъщество; те биха 
използвали заклинания дори за тривиални 
дейности като сутрешно оправяне на коса 
или запалване на свещ. Във филмовата 
адаптация обаче кризата ги е притиснала; 
вълшебниците се стараят да извъртат 
вратове с невидима сила или да духат 
срещу вятъра, за да не си проличи 
шарлатанията им. И то в редките 
случаи, в които не въртят кинжали 
по сандокански и не се премятат през 
лошите като нинджи. 

Все пак, ако има някой, който в крайна 
сметка може истински да се оплаче, 
това безспорно са онези техни колеги, 
вещи заклинатели, които – от наративна 
позиция – са прекарали десетки години 
в изучаване на арканичното само за да 
могат накрая да се превърнат в огнена 
топка2, да бъдат отхвърлени с леко 
движение на китката и да си умрат за 
едното нищо. Ей така. Защото парите 
за ефекта са колкото парите за надника – 
има актьор, няма кълбо, има кълбо, няма 
актьор. За гологлавия господин, чиито 
десетилетия тренинг биват сведени до 
еднократно хапване на месо, дори не си 
заслужава да говорим; достатъчно е да 
отбележим, че това заклинание, което 
всеки би намерил причина да научи, е 
оправдано откъм полза и ефект – напълно 
си заслужава да бъдеш разпорен, за да се 
открие временното местоположение на 
някого, вместо да си платиш за скаут. 
С горните примери, надявам се, си 
проличават и някои наративни проблеми, 
които не са свързани с финансите. В този 
ред на мисли и с цел сериалът да бъде „по-
сложен“, защото това явно би означавало 
да бъде по-арт, епизодите са толкова 
лошо скрепени във времето и се случват 
с такава безразборна безпардонност, че 
понякога е странно дори за запознатите 
с оригиналните разкази на Сапковски. 
Става ясно, че се превъртат календари 
от събитие на събитие, но не се разбира 
защо Лютичето, любимият на всички 
бард, изобщо не се изменя между сцените3. 
Изяснява се обаче, макар и неексплицитно, 
как престорени реплики с философската 
дълбочина на инфлуенсър от социалните 
мрежи могат да бъдат лошо попадение – 
особено когато чертаят свят извън 
интерактивността на видеоигрите. 
В една игра, казано на едро, човек може 
активно да избира между добро и зло, 
да търси „по-малкото“ или да остава 
неутрален, живеейки с последствията 
от собствения си избор; в една книга или 
филм подобни неща често достигат до 
голо морализаторство или неизживяна 
драматичност, да не говорим за 
сладникавост. А сладникавост има в 
изобилие; от „екшън“ сцените, в които 
една от най-великите магьосници кара 
мутант да направи базово магическо 
заклинание, тичайки „на пожар“ към 
него, за да може да го целува на фона на 
летящите бандити, до монолозите за 
окаяното място на жената в света на 
мъжете. Човек би си помислил, че след 
като даден персонаж се е отказал от 
възможността да ражда, той не е в добра 
позиция да се вайка и универсализира 
до „проста утроба“, но... сценарият 
задължава.
Дори сценарият обаче не може да оправдае 
хаотичното актьорство, което – твърде 

умишлено – се моделира двукратно през 
игрите – от и далеч от тях. Последиците 
са явни – Хенри Кавил, Гералт от Ривия, 
ръмжи и сумти по-пресилено и по-
неестествено, отколкото триизмерната 
анимация на компютърния екран, която 
се опитва да наподоби. Лютичето, 
Джоуи Бати, от друга страна, се справя 
блестящо в това, да бъде палячо. Йенифър 
от Вендерберг, Аня Чалотра, присвива 
устни и горе-долу напомня на фиктивния 
си образ, а Трис Мериголд, Ана Шафер, 
толкова няма общо с ролята си, че отнема 
известно време на човек да се досети кого 
всъщност играе. 
Все пак бойните сцени в сериала са 
изпипани и изглеждат внушително, а 
песента на Лютичето – Toss a Coin to 
Your Witcher – стана такъв оправдан хит 
в интернет, че може да се окаже едно от 
малкото истински хубави неща в тази 
продукция. 
Суровата критика настрана – сериалът 
„Вещерът“ е поредният камък в зида 
на поредицата, който илюстрира 
взаимодействието между различните 
медии, тяхното взаимно проникване. 
След като излезе и бе масово харесан, 
интересът към играта, която всъщност 
изстреля полското заглавие във висините, 
пропорционално нарасна. Повиши се и 
вниманието към книгите, от които 
всичко това започна, а след като 
„Нетфликс“ обяви и плановете си за 
продължение, очакванията подобаващо 
нараснаха. Може би с повече внимание към 
детайлите, по-добри средства и малко 
по-изпипано писане сериалът би могъл да 
се надхвърли; летвата определено не е 
поставена твърде високо в съпоставка с 
другите реализации на заглавието.  

НИКОЛАЙ ГЕНОВ

Бележки
1 Силно се надявам, че читателите вече са 
ми простили, а и ще ми простят езиковите 
заигравки, които си позволявам да правя по 
протежение на текста. 
2 Любопитна подробност е, че във версията 
на сериала огнената магия се води забранена. 
Истинската причина за това – най-скъпа е. 
Уви, Трис Мериголд, която по зло стечение на 
обстоятелствата е специализант именно в 
нея, тук трябва да се прави на Супер Марио и 
да работи със зле нарисувани гъби. 
3 Това всъщност е нож с две остриета. От 
една страна, можем да говорим за външния 
образ с неговите чисто визуални измерения. 
От друга, можем да засегнем измененията в 
характера на персонажите, които изменения 
обаче липсват както в книгите, така и в 
игрите; героите на Сапковски са изписани в 
камък, те са стагнирани и не търпят 
промени.

Взаимното проникване на сферите:  
сериалът „Вещерът“ между книгите и игрите

П Ъ Т  П Р Е З  Д Ж У Н Г Л А Т А
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Сцена

През последните два месеца в ситуацията на 
пандемия, когато посещението в театралните зали и 
провеждането на театралните фестивали е отложено 
за неопределено време, театърът все пак (с помощта 
на дигиталните технологии) предложи на своята 
вярна публика една безспорно много силна компенсация. 
Това е излъчването на живо и на запис на редица от 
емблематичните спектакли на европейската сцена 
(заедно с множеството добри, много добри и не толкова 
добри представления на различни трупи и от различно 
време). Сред широкото ветрило от  възможности 
зрителите от целия свят можаха да видят както 
ключови примери от учебниците като „Майка Кураж и 
нейните деца” (1957) на Бертолт Брехт, „Махабхарата” 
(1985) на Питър Брук или „Хамлетмашина” (1986) на Боб 
Уилсън и легендарни заглавия на големите театрални 
режисьори от последните десетилетия, така и най-
нови премиерни постановки на водещи днес театрални 
формации и артисти. Сред този неочаквано появил се и 
невъзможен в условията на нормален театрален живот 
взрив от висококачествен театър отново своя силна 
ниша очертаха полските режисьори, оформили профила 
на полския театър от 1989 г. до днес – Гжегож Яжина 
(р. 1968), Кшищоф Варликовски (р. 1962), Ян Клата (р. 
1973), Мая Клечевска (1973) и Михал Задара (р. 1976). Тук 
ще коментирам няколко спектакъла, които белязаха 
европейската театрална сцена при появата си преди 
десетина години (и които тогава имах шанса да гледам) и 
сега отново потвърдиха своята изключителна творческа 
креативност и въздействена сила при излъчването им 
онлайн. 
Полският онлайн театрален маратон започна с 
превърналия се вече в постмодерна класика спектакъл 
на Кшищоф Варликовски “(А)полония”, който излъчи 
в програмата си онлайн Международният театрален 
фестивал на популярното издание за театрална 
критика „The Theatre Thimes” (OITF The Theatre Thimes). 
Спектакълът, създаден през 2009 г. като копродукциия 
на Нови театър, Вроцлав, Драматичен център – 
Женева, Фестивала в Авиньон, Стари театър в Краков, 
Виенските театрални седмици и още няколко престижни 
театрални организации, в продължение на почти десет 
години не слизаше от най-престижните европейски сцени 
и театрални фестивали. 
В съвременния полски театър след политическата 
промяна през 1989 г. се развиха и утвърдиха няколко 
основни посоки, като една от особено отчетливите 
сред тях е линията на мултимедийните мегапродукции, 
които комбинират прожекции, художествен светлинен 
дизайн, изпълнение на музика на живо и живо актьорско 
присъствие в духа на перформативната естетика. “(А)
полония” на Варликовски е не само сред най-дръзките и 
убедителни прояви на тази линия, но и се наложи като 
нейна безспорна емблема. Създаден като авторски 
спектакъл на режисьора по текстове на Есхил, Еврипид, 
Ханна Крал, Джон Максуел и Гьоте, той е разположен в 
огромно пространство, в центъра на което има оркестър 
и великолепна джаз изпълнителка, периодично включващи 
се в представлението. Спектакълът трае почти 
четири часа и с невероятна прецизност и въздействена 
сила изследва пред зрителите въпроса за човешката 
жертвоготовност в контекста на отговорността пред 
себе си и  пред другите. Тръгвайки от една конкретна 
саможертва по време на Втората световна война на 
млада полякиня, спасила живота на еврейско момиче 
(оказало се впоследствие неблагодарно и желаещо да 
забрави миналото) и станала причина за собствената си 
смърт и смъртта на децата и близките си, спектакълът 
преминава през различни ситуации и казуси на 
саможертвата от Троянската война до наши дни.  
 Излъченият запис на представлението прозвуча особено 
актуално и близко днес, в сложната ситуация на социална 
изолация и страх от другия, и ни върна отново към 
непреходни, заложени в човека архетипни нагласи и важни 
морални казуси. Безспорно важна причина за съхраненото 
качество и въздействена енергия на спектакъла беше не 
само неговото много добро професионално заснемане, 
но и самата му естетика, основавана на креативното 
смесване на театър и кино, на живо актьорско 
присъствие и прожектирани епизади, правени както като 
непосредствени записи на случващото се на сцената, 
така и като вмъкнати „реплики”.
Сред многото други полски спектакли, излъчени в 

близките седмици от различни онлайн 
форуми и платформи, непременно бих 
отделила „Делото Дантон” на Ян Клата 
– едно от най-силните представления 
на този ярък и едновременно с това  

неравен режисьор, емблематичен представител на 
политическия театър в Полша днес. Създаден през 2008 
г. по едноименната пиеса на Станислава Пшибишевска 
в Театър Полски във Вроцлав, при прожекцията 
спектакълът може би загуби нещо от цялостното си 
внушение за един непоносимо шумен и объркан свят на 
бунт и хаос, в който се разбиват големите идеали на 
революциите, но също така остро, както и при гледането 
му на живо, прозвуча страстното предупреждение на 
режисьора, че опитите за социални реформи много често 
се провалят, защото се подменят от стремеж за власт 
и нови надмощия. Поне за мен, онлайн излъчването на 
„Делото Дантон” на Ян Клата още веднъж потвърди, 
че заедно с дръзкия му, оригинален дебют през 2003 
г. с неочаквано осъвременения сценичен прочит на 
Гоголевия “Ревизор”, разполагащ текста на руския класик 
в конкретната действителност на социалистическа 
Полша от 70-те, си остава най-добрият спектакъл на 
този режисьор.
Едно от категоричните попадения в много силния полски 
онлайн театрален афиш безспорно беше излъчването 
на „2007: Макбет” на Гжегож Яжина. Създаден от 
режисьора с ръководената от него трупа на TR Варшава, 
спектакълът е показан за първи път на 19 май 2005 г. в 
изоставена фабрика в полската столица. През 2006 г. 
Яжина прави телевизионна версия на представлението, 
тъй като нетрадиционното театрално пространство, в 

което то се играе, предстои да бъде разрушено. Именно 
този адаптиран специално за заснемане вариант на „2007: 
Макбет” беше излъчен онлайн. Той не само беше успял 
да съхрани изключителния енергиен заряд на спектакъла, 
постигнат от режисьора чрез неочаквано откриване 
зад външната стегнатост и изрядност на войника 
Макбет дълбоко ирационалните мотиви за неговите 
действия, но и беше усилил неговото въздействие. 

Полски театър онлайн  
по време на пандемия

„2007: Макбет” по Шекспир, режисьор Гжегож Яжина, TR Варшава, 2005 (2007)

Майсторската комбинация между едрите планове (на 
лицето на Макбет във възлови моменти от спектакъла 
и на кинематографично достоверни сцени на насилие) и 
панорамното показване на необичайните пространства 
на изоставената фабрика, в която те се случват, като 
един полуразрушен, загубил нормалните си очертания 
и функции свят неочаквано остро показваше личната 
деформация на войника Макбет на фона на безкрайната 
война.
И днес, при онлайн излъчването си, както и при 
появата си през 2005 г.  спектакълът на Яжина рязко се 
откроява сред широкото ветрило от интерпретации 
на вечния Шекспиров текст. Като цяло в образа на 
Макбет се подчертава рационалната  пресметливост 
на предприеманите от него убийства за реализиране на 
крайната му амбициозност, която рационалност накрая 
е взривена под натиска на извършените жестокости. 
Яжина вижда Макбет по изцяло различен начин. За него 
той е архетипен образ на престъпника, на поначало 
деформираната личност на убиеца, чиято подсъзнателна, 
потискана в нормалния всекидневен живот жажда за 
убийства на себеподобни получава опасна легитимност 
във войната. Постъпките на неговия Макбет са дълбоко 
ирационални, те са действия на анормална личност, 
които добиват някакви възможни рационални обяснения 
само в съзнанието на зрителите. 
Излъчването на коментираните тук няколко 

емблематични спектакъла от афиша на съвременния 
полски театър още веднъж припомни основната причина 
за важното място, което той заема на театралната 
карта на Европа – неизтощимата му страст да се 
опитва да проникне в същността на човека и света, без 
да се съобразява с конвенциите и установеното.

                                                                                             
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

„2007: Макбет” по Шекспир, режисьор Гжегож Яжина, TR Варшава, 2005 (2007)
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(Фрагмент)

Гжегож Лешчински

Декалогът на съвремието
1. Принципът на „обратния натиск“. Литературата за 
деца и юноши от самото начало на своето съществуване 
се основава на своеобразен шантаж, насочен към детето, 
което я възприема. За да бъде постигнат желаният 
ефект, се прилага реториката на натиска. Като основа 
на „литературната педагогика“ е било прилагано плашене 
с последиците от непослушанието, лакомството и 
мързела, всичко детско е било третирано като диво, 
грубо, първично, обект на изкореняване и отстраняване, 
белязване и осмиване. Съвършеното дете в онези времена 
просто е трябвало да бъде малък възрастен човек: колкото 
по-малко има от детското, радостта от живота, 
неукротимото въображение, склонността към играта, 
толкова по-голям е триумфът на „зряло“ човешкото 
над „недоразвито“ детското. Няколко десетилетия след 
публикуването на „Лешникотрошачката“ и „Мишият крал“ 
немските писатели плашат децата с ужасни наказания за 
непослушание. Водещ сред тях е Хайнрих Хофман, който 
в прочутите си из цяла Европа стихове, събрани в тома 
„Петър Рошльо“ (ориг. Der Struwwelpeter, полско заглавие 
Staś Straszydło. Złota różdżką) заплашва децата с рязане на 
пръстите, ако си ги лапат, и със смъртно наказание, ако не 
ядат супа (съгласно девиза „който супа не яде, ще умре“). 
[...]
Принципът на „обратния натиск“ е въведен в 
литературата от Януш Корчак в дилогията за крал 
Матиуш, той е развит от Юлиан Тувим и Ян Бжехва, 
а в световната литература кристализира в прозата на 
Екзюпери, Астрид Линдгрен, Роалд Дал. В съвременната 
полска литература този принцип прилагат както 
реалистични, така и хумористични творби (цикълът 
за приключенията на Миколаек на Рене Гошчинни с 
илюстрации на Жан-Жак Семпе, „Династия Мижьолек“ 
(Dynastia Miziołkow) на Йоанна Олех, „Каспериада“ 
(Kacperiada) на Гжегож Каздепке, сагата за семейство 
Бузички (rodzinа Ciumkow) на Павел Беренсевич.

2. Принцип на рефлексията. […] Най-големите 
моралисти – от Крашицки и Ружевич до отец 
Твардовски – избягват поучителния тон. Крашицки 
опира моралистиката на своите басни на пространство, 
разгърнато между обвързващите реални обществени 
закони и тези, които съвестта на читателя, неговата 
морална чувствителност и вроденото му чувство 
признават за същински. Моралистиката на Ружевич 
се опира на „реториката на безпомощността“, която 
всъщност е реторика на моралното безпокойство. 
Подобно е и при Херберт. Стиховете на Ян Твардовски 
по противоположен начин предизвикват същото, 
както при Ружевич морално напрежение, далеч от 
формулирането на еднозначни решения, макар и да ги 
пише поет свещеник.
Същото важи и в литературата за деца и младежи. „Не 
смятам нито да уча децата, нито да ги забавлявам. 
Искам да пеем заедно“ – пише Конопницка в писмо 
до Пьотр Стахевич, един от илюстраторите на 
нейните книги. От този творчески императив следва 
еднозначният извод за нуждата от творчество, от 
„поезия сама по себе си, която без никакви дидактични 
цели да събуди в душата на детето настроения, които да 
звучат в хармония с естествените й тонове.“2 
120 години по-късно тези думи, казани от поетесата, 
звучат така съвременно, че биха могли да удивят не един 
учител, родител или библиотекар, който смята, че ако 
детето трябва да чете книги, то е за да има някаква 
„полза“.

3. Принцип на симетрията на литературния 
диалог. Във всяка съвременна творба творецът и 
вписаният в творбата адресат са ситуирани в един 
хоризонт, на едно равнище. Това е основно условие за 
истински диалог – такъв, в който и двете страни се 
допълват и се вдъхновяват взаимно. Приемайки ролята 
на детето като творец, възрастният автор печели 
изключителната възможност да разбира света почти 
едновременно от две страни, да свързва познанието, 
присъщо на възрастните, с познанието, характерно за 
детската перспектива към света и човека, с детското 
мислене и въображение. Това прави възможно четенето в 
различни планове, интерпретацията от различни гледни 
точки. Именно това богатство на прочитите, това 
напрежение между различните роли или превъплъщения 
на твореца дава възможност, а понякога и налага 
на възприемащия императива на излизането извън 
собствената перспектива – по посока към Другия, 
който в перспективата на възрастния е детето, а в 
перспективата на детето е възрастният.
Забележителни илюстрации на този процес са 
приказката на Конопницка „Джуджетата и Мариша“  
(O krasnoludkach i sierotce Marysi), а също и 
творчеството на Корчак, ориентирано именно към 
симетрията на диалога. Подобно е при съвременните 
творци, пишещи за деца – Йоанна Олех, Павел Беренсевич, 
Гжегож Каздепке, Анна Онихимовска, Барбара Космовска 
или Гжегож Гортат. 

4. Принцип на естетиката на епохата. Нито 
една съвременна литературна творба, нито едно 
произведение на изкуството не възниква в сферата 
на детското гето, а точно обратното: приказките 
на Шарл Перо възникват в края на XVII в. и са глас в 
опозицията на развиващия се класицизъм, приказките 
на братя Грим са изцяло романтични и техният 
романтизъм възхищава съвременниците, с Гьоте начело; 
романтизмът налага ясен печат и върху творчеството 
на Андерсен, реализмът – в прозата на Марк Твен, 
екзотиката – в романите на Карл Май. Шедьоврите 
на детската и младежката литература винаги са 
потопени в поетиката на епохата, изразяват нейните 
копнежи, надежди, безпокойства, дилеми. „Предания 
за Сезам“ (Klechdy sezamowe) и „Приключенията на 
Синдбад Мореплавателя“ (Przygody Sindbada Żeglarza) 
са типично младополски приказки, пълни със скрити 
алюзии към философията на Бергсон и светогледните 
спорове на прехода между XIX и XX в. Романите 
на Макушински са много близо до психологизма и 
популярния роман през междувоенните години. Бжехва 
и Тувим, а после Данута Вавилов вървят по дирите на 
дадаистите, примитивистите и авангардните течения 
между войните, поезията на Йоанна Кулмова черпи 
инспирации от поетиката на съвременните стихове. 
Модерността винаги е свързана с епохата си. Не може 
да е иначе, защото, както някога каза Анна Каменска, „за 
възрастните и за децата пише една и съща ръка“. 

5. Принцип на истината за света. Вечно живи за 
читателите са онези книги, които не лъжат, че светът е 
изцяло добър, а човешкият живот е застлан с листчета 
от рози. Истинската мъдрост на разказаната на детето 
история свързва това, което представлява истината 
за порядъка на радостта и страданието, любовта и 
смъртта, верността и предателството, с това, което 
е присъщо на детската перспектива на разбирането 
на живота и неговите закони. В читателския опит на 
детето ценни са онези книги, които не го подвеждат, 
заблуждават и приспиват, а го водят през гората на 
ценностите, както са правили това в първобитните 
общества шаманите, учителите и водачите. Истината 
не може да се схване, нито предаде като доза знание, нито 
да се преработи ad usum Delphini в рецепта за достоен 
живот. Истината е път, по който човек трябва да 
върви, за да постигне пълнота. И самият живот е път, и 
любовта, и доброто. Ако е така, контактът на детето с 
произведението на изкуството – книга, сценична творба, 
филм – може да стане съвременна форма на забравен 
„обред на прехода“, церемония, участникът в която да 
бъде посветен в някаква частица истина за собствената 
си съдба, за опита и порядъка в живота си.

6. Принцип на инициацията. […] Шедьоврите на 
детската литература никога не избягват диалога за т.н. 
„трудни въпроси“. Може би затова са шедьоври. Творбата 
на Карло Колоди представя историята на момче, което 
на всяка цена иска да бъде добро, но отново и отново 
греши и търпи загуби; сцените, в които бандитите 
обесват Пинокио на едно дърво, а феята със сините 
коси, единствената любов в живота му, се преструва на 
умряла (в първоначалната версия историята на палячото 
свършва дотук, няма happy end), принадлежат към едни 
от най-силните в детската литература. От несподелена 
любов умира „Малката русалка“ на Андерсен, Питър Пан 
иска да остане вечно момче и няма намерение да напуска 
Небивалата земя (Neverland), но това съвсем не го опазва 
от драмата на съществуването: любимата Уенди расте 
и остарява и когато Питър Пан я посещава, тя вече има 
собствено дете. […]

7. Принцип на човешката истина. Съвременната 
литература, независимо от това кога е възникнала, 
какво време я е породило и какви светогледни, 
философски или антропологични течения са повлияли 
върху окончателната й форма, тя винаги е била близо до 
същността на онова, което е в центъра на вътрешния 
живот на младите читатели. В противен случай нейният 
смисъл може да бъде оспорен. Детето и тийнейджърът 
са еготично ориентирани към собствените си психически 
преживявания, желания, страсти, влечения, област на 
мислене, интелектуални концепции, формиращата се 
волева сфера става все по-независима от външната 
принуда. Егоцентризмът, присъщ на възрастта 
на съзряването, на напластяването на разнородни 
проблеми – личностни, семейни и свързани със средата – 
всичко това води дотам, че именно в литературната 
творба младият възприемател на изкуството търси 
своя собствен образ, изясняване на собствената си 
екзистенциална ситуация. Основна задача и смисъл 
на литературата е да направи възможно за читателя 
дистанцирането му от собствения му свят: единствено 
наблюдавайки друг свят и други хора, можем да разберем 
самите себе си. Който не разбира себе си, не е в 
състояние да разбере другите.

8. Принцип на искреността. Литературната творба 
или възниква по вътрешна необходимост, в резултат от 
творчески преживявания, или изобщо не е литературна 
творба. Именно тези преживявания са повод много 
книги да възникват тогава, когато в дома на писателя 

се е появило дете – така, както става в случая с „Мечо 
Пух“. Много от тях възникват в апокалиптични времена, 
поради нуждата да се върнем към порядъка на детския 
свят, като „Малкият принц“ или „Академията на 
Господин Мастилено петно“.
[…]
Съвременната литература за деца и юноши не е чиста 
еквилибристика на формите или резултат от изкусна 
реторика, позволяващи да се манипулира читателят, 
„да се обработва“ и формира по различни начини. Тя е 
направен на езика на детето запис на опита и размислите 
на автора, макар и скривани, както в случая с „Пинокио“ 
на Колоди или „Питър Пан“ на Бари. Тя е резултат от 
авторски рефлексии, търсения и тревоги, на преборване 
с материята на живота – само тогава книгата докосва 
това, което е истинско и важно в човешката съдба. 
„Съвремието – казва Михал Вархала – е водещ мотив в 
търсенето на основите на личностната идентичност“3.

9. Принцип на креативността и свободата. 
Роалд Дал твърди, че книгата, която се харесва на 
възрастните, е най-лошата детска книга. Колко 
отмъщения са били нанесени върху „Пипи Дългото 
чорапче“ на Астрид Линдгрен! Първият френски превод 
я съкращава почти наполовина – именно заради опасения 
от непедагогическото й въздействие върху младата 
детска душа и заради експанзията на феминистичното 
съдържание, което се приписва на Пипи. Джон Ланквист, 
професор по педагогика и психология, литературен 
критик, отрича таланта и културата на Астрид 
Линдгрен и скандира: „Нито едно нормално дете няма 
да изяде цяла торта за следобедна закуска и няма да 
ходи босо върху разсипана захар. [...] И в двата случая се 
асоциира с фантазия на болен ум или натрапчиви визии“5. 
Шведското „Литературно списание“ отговаря: „Ако 
децата ще растат в общество, в което възрастните 
реагират на толкова невинни игри със свещено 
възмущение, то на децата ще са нужни точно такива 
книги като „Пипи Дългото чорапче“, дори и само затова, 
да издържат на натиска на възрастните.“4 
В същото време разбирането на педагогиката на 
свободата, близко на Астрид Линдгрен, възродено през 
XX в. от въпроса за т.н. ново възпитание, е добре 
ситуирано в традицията: извежда се от игнатианската 
рефлексия5. Игнатий Лойола преди четиристотин 
години предупреждава възпитателите да не ограничават 
свободата и креативността на възпитаниците си, а 
със собственото си поведение да им дават възможност 
самостоятелно „да намерят това, което най-много им 
помага в духовния живот“. 
Креативността и свободата са ценности, нужни за 
пълноценното и творческо четене, независимо от това 
на какъв етап на възраст и съзнание се извършва то. 

10. Принцип на радостта от четенето. Без читателя 
книгата просто не съществува, тя е като ноти без 
изпълнител, като филмов сценарий без актьор. На това 
се основава и ролята на читателя: в крайна сметка той 
решава дали книгата ще живее, или ще бъде осъдена на 
изгнание извън сферата на културата. Той решава какъв 
смисъл ще донесе четенето, той придава на текста 
съдържание и ценност. Макар и авторът да е всемогъщ, 
читателят е „кормилото, морякът, корабът“: той 
приема едни творби, а други отхвърля, едни забелязва, 
а други подминава; или открива в творбата собствени 
преживявания и тогава чете книгата, или не ги открива 
и прекъсва четенето. Решението е окончателно и той 
е арбитърът. Нека повторим: без читателя книга 
просто няма, а авторът, колкото и да е могъщ и 
забележителен, надарен с неизброими таланти, трябва да 
се оттегли в сянка и да признае всесилието на читателя. 
Читателското решение не може да бъде отложено, в него 
няма тарифа с намаление, няма снизхождение – то решава 
дали книгата ще живее, или не.

Grzegorz Leszczyński, Książki pierwsze. Książki 
ostatnie? Literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań 
nowoczesności, SBP, Warszawa, 2012.

Превод от полски: МАРГРЕТА ГРИГОРОВА

Гжегож Лешчински е професор във Варшавския 
университет. Ръководи Центъра за полски език 

и култура за чужденци – Polonicum. Научните му 
интереси са в областта на литературата за деца и 

юноши. Член е на полската секция на IBBY. Автор на 
редица книги и публикации на тази тема, съставител 

е на сборници с приказки и стихотворения за деца. 
Има съпруга, дъщеря, син, две кучета и пет котки. 
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Книги първи. Книги последни
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Анета Войнаровска

Първи полски създатели на литературата за 
деца
За създатели на полската литература за деца се смятат 
Клементина Хофманова (с родово име Тански) (проза) и 
Станислав Яхович (поезия)1.
К. Хофманова издава през 1823 г. книга със заглавие 
„Първа читанка на Хеленка“ (Wiązanie Helenki), а две 
години по-късно продължението й „Втора книжка на 
Хеленка. Разказ за деца, които започват гладко да четат“ 
(Druga książeczka Helenki. Powieść dla dzieci zaczynających 
już czytać gładko). Книгите за Хеленка заедно с написаните 
по техен образец следващи книги (Станислав Яхович с 
„Учене чрез игра“ (Nauka w zabawce), Паулина Краковова 
с „Майки с деца“ (Matki z dziećmi), Теофил Новошелски 
с „Азбука за полските деца“ (Abecadlnik dla dzieci 
polskich), сa първите творби, използвани за целите на 
детското образование2. К. Хофманова издава също така 
и първия месечник за младото поколение „Развлечение 
за деца“ („Rozrywki dla dzieci”). Там публикува на части 
множество разкази и романи, включително първия роман 
за младежи „Писма на Елжбета Жечицка до приятелката 
й Уршула, писани по времето на царуването на Аугуст 
III“ (Listy Elżbiety Rzeczyckiej do przyjaciółki Urszuli za 
panowania Augusta III pisane). Писателката често е 
критикувана за това, че творбите й са подчинени на 
нравоучителни тенденции. И. Кановска-Леванска смята 
обаче, че нейното „влияние е огромно, а приносът – 
безспорен“3 в контекста на зараждащата се детска 
литература.
Любим литературен жанр, 
създаван от С. Яхович за  деца, 
са кратките разкази. Алиция 
Балюх4 ги определя като 
предшественици на детската 
приказка. Разказчетата5 са 
реалистични „произведения“ с 
дете герой, които съдържат 
пряко или косвено изказана 
поука. Характерни за тях 
са благоразположението 
към читателя, чувството 
за хумор, еднозначността 
и яснотата на случващото 
се, както и умереността 
в налагането на наказание. 
Както пише Йежи 
Чешликовски, Яхович създава 
стих, „представляващ 
портрет на детските 
недостатъци, който става 
образец за дидактично-
нравоучителния стих-
приказка“6. С. Яхович пръв 
издава в нашата страна 
песнопойки („Песни за деца“ 
(Śpiewy dla dzieci, 1854) и „Нови 
песни за деца“ (Nowe śpiewy 
dla dzieci, 1856) въз основа на 
родни текстове и написани 
специално за тях мелодии на 
известни полски композитори. 
Получават голямо признание 
и изпълняват съществена 
роля в музикалното образование на децата и младежта. 
Безспорното артистично качество на разказчетата на 
Яхович е причина те да са популярни до ден днешен. Й. 
Чешликовски7 подчертава обаче, че първите текстове 
за деца, писани в продължение на почти целия XIX в., са 
литература, създавана без големи творчески амбиции. 
Промяната настъпва чак през осемдесетте години на 
XIX в. заедно с появата на творчеството на Мария 
Конопницка.
Мария Конопницка е фигура, която придава ново 
качество и форма на творчеството за деца. Писмото 
й до илюстратора на книги Пьотр Стахевич от 1892 
г. представлява, както смята Кристина Куличковска8, 
акт на теоретично самосъзнание на авторката и 
същевременно е проява на самоопределяне на поезията 
за деца като изкуство. В най-ключовия фрагмент 
на писмото М. Конопницка9 пише (парафразирайки 
поетесата), че детето се нуждае не само да знае и да 
вижда, че дидактизмът не задоволява деликатните 
вълнения на душата, която се нуждае от възвисяване, 
звук и тон. Поетесата призовава да се присъедини 
и детската лирика към детската драма и епос и без 
никакви дидактични цели да събужда в детската душа 
определени настроения и да я хармонизира. Целта, 
която си поставя Конопницка, не е обучението или 
забавлението, а „поетическо пеене заедно с детето“10. 
Въпросното заявление на поетесата, подкрепено 

с художествеността на творбите й, въвежда 
литературата за деца в кръга на детската литература11. 
От този момент тя се превръща, както пише Р. 
Ваксмунд, „в естетическа и педагогическа алтернатива“12 
спрямо своята предшественичка. Прокарва паралелно и 
конкурентно за себе си течение.
[...] Творбата „Джуджетата и Мариша“ представлява 
истински обрат в полското писане на приказки за деца. 
Както подчертава Й. Чешликовски, „новаторството 
и артистичността на тази творба се изразяват в 
съчетаването на различни теми, конвенции и семантични 
нива. Благодарение на такъв синкретизъм тази приказка 
може да бъде разглеждана както в категориите на 
реализма от XIX век (историята на сирачето), така и 
на позитивизма (митологизиране на труда), символизма 
(митологизиране на труда и пространството) или 
модернизма (митологизиране на изкуството)“13.

Междувоенното двадесетилетие – ренесанс на 
полската детска литература
Междувоенното двадесетилетие се оказва наистина 
преломен период в полската литература за най-
малките. Както пише Р. Ваксмунд, „вече формираните 
психологични и педагогически тенденции от края на 
XIX и началото на XX в. влияят върху промяната на 
характера на литературата за деца от автократичния 
модел на бидермайера към пайдоцентричен14 модел, който 
поставя детето и света му в центъра на обществото 
и културата“15. Това отношение е следствие от развоя 
на педагогиката и психологията, които допринасят 
да се забележи разликата между възрастния и детето 

и да се обърне внимание на 
специфичните му нужди. 
Самият XX в. е определян 
като „века на детето“ заради 
появилата се през 1900 г. книга 
на шведския педагог Елен Кей 
„Векът на детето“.
Периодът между двете 
световни войни се 
характеризира с изключително 
буйно процъфтяване на 
детската поезия. Според 
Юзеф Збигнев Бялек16 можем 
да различим следните 
течения: фолклористично 
течение, лирика на детския 
свят, както и „поетическата 
школа“ на Юлиан Тувим и Ян 
Бжехва.  Фолклорът става 
вдъхновение на поетите 
поради близостта на неговия 
свят с детския свят и 
възприятия. Поетите черпят 
и се позовават преди всичко 
на вярванията, поговорките 
и народното творчество. 
Използват подходящи теми 
и стилистично-езикови 
средства. Както пише Ю. 
З. Бялек, творбите, които 
са на развлекателни теми, 
„са стилизирани като песни, 
приспивни песни, пишат ги в 
танцов ритъм, във форма на 

драматична картинка, епичен разказ, лирична приказка“17. 
Станислав Фриче определя това прокарано още от М. 
Конопницка течение като „поезия на въображението“18. 
Образуват го19: Зофия Рогошувна, Янина Поражинска, 
Ханна Янушевска, Луцина Кшеменецка, Юзеф Чехович, 
Ева Шелбург-Зарембина, Кажимера Илаковичувна. След 
войната го продължават не само те, но и поети от по-
младото поколение: Йоанна Кулмова, Мечислава Бучкувна, 
Анна Швиршчинска.
Безценно участие в очертаването на нови хоризонти на 
детския стих имат Ю. Тувим и Я. Бжехва. Гениалността 
на творбите се дължи на новаторския литературен 
подход на поетите, който се изразява, както казва 
Й. З. Бялек, „в жонглиране с думи, инфантилност на 
звуците и асоциациите, словообразувателни и вербални 
търсения, езиков комизъм, евфония и ритъм“20. 
Приносът на Ю. Тувим в детската поезия е от два 
типа. Й. Чешликовски21 подчертава, че, на първо 
място, благодарение на присъствието на Ю. Тувим на 
страниците на „Вядомошчи Литерацкие“ (Wiadomości 
Literackie) през 1934 и 1935 г. детското стихотворение 
получава официален поетически статут и става 
равноправен жанр в общата поезия. На второ място, 
Ю. Тувим е първият поет, който усвоява в поезията, 
предназначена за най-малките читатели, езика на 
птиците и животните. [...]
Я. Бжехва изменя значението, функцията и поетиката 

Култура и литература.
За възникването и развоя на полската 
литература за най-малките

Валентина Стоева

От години опитите на български творци да получат 
признание на международната литературна сцена 
остават без особен успех. Сред често изтъкваните 
причини са незаинтересоваността на държавата 
спрямо литературата и културата, недостатъчната 
подкрепа за творците, липсата на сериозна подкрепа при 
преводите от български на чужди езици. Тези причини са 
напълно основателни, но проблемът има още по-дълбоки 
корени – в липсата на държавна политика за насърчаване 
на четенето от ранна възраст и за развитие на 
общество от четящи хора, които през целия си живот 
култивират добрия си литературен вкус и налагат 
своите високи изисквания спрямо писаното слово. 
В България насърчаването на четенето се приема като 
равнозначно на обучение в самостоятелно четене и е 
поверено на Министерството на образованието. То 
обикновено започва в училище и цели хем развитие на 
умението за четене, хем патриотично възпитание 
в любов към класическата българска литература. 
Смесването на двата коренно различни и посвоему 
трудни процеса води до неумение на голяма част от 
българските деца да усвоят отлично първите фази 
от алгоритъма на четенето1, а и до ненавист към 
произведенията, които допълнително затрудняват 
четящото дете. А това неизменно рефлектира и върху 
интереса към четенето като цяло и в частност – върху 
формирането на добър литературен вкус, който на 
свой ред влияе върху качеството на публикуваните 
произведения, върху мястото и значението на 
оперативната литературна критика, върху задаването 
на критерии за качество на изданията и инвестирането 
от страна на държавата в развитие на литературата.
В много страни по света се прилагат политики и 
програми за насърчаване на четенето още от раждането 
на детето. Програмата Bookstart (Старт с книгите), 
част от европейската мрежа EU Read, обединява 
всички добри примери, свързани с развитието на 
функционална грамотност чрез четене. Великобритания, 
Германия, Нидерландия, Япония и Южна Корея могат 
да се похвалят с дългогодишни успешни проекти за 
подкрепа на семействата и образоването им в четене 
на новородените и малките деца. Но един от най-
впечатляващите примери за осъзнатост от страна на 
държавата на нуждата от отглеждане на грамотно и 
четящо поколение идва от Полша. 
През 2017 г. Полският институт за книгата поставя 
началото на програмата си за ранно детско развитие 
като продължение на усилията за популяризиране 
на полската литература по света и развитието 
на читателска култура в страната. Държавната 
структура, част от Министерството на културата, 
разработва социалната кампания „Малка книга – велик 
човек“ и инвестира близо 2 милиона евро всяка година, за 
да си гарантира отглеждането на читатели. 
Програмата е разделена на два етапа и е насочена към 
периода от раждането до постъпването в училище 
на децата. Целта й е да образова родителите за 
ползите от четенето в семейството от първите 
месеци и да превърне книгата в жизненоважна част от 
отглеждането на полските деца. Проектът за ранен 
старт с книгите се провежда в партньорство с 360 
държавни болници (96% от болниците в страната) и 
с 5200 обществени библиотеки (78% от всички). За 
популяризирането на кампанията Полският институт 
за книгата провежда масирана информационна кампания 
чрез националните медии и социалните мрежи, поддържа 
актуален специално изграден уебсайт и привлича като 
посланици известни личности, които да популяризират 
ранното четене в семействата. 
Първият етап на програмата започва през октомври 
2017 г., като в родилните отделения на 360 болници 
започва раздаването на пакет с брошура за родителите 
за ползите от четенето при развитието на детето и 
книжката „Първи стихотворения за…“.

1 Цветкова, Милена. Четенето антиманипулативен филтър. 
София: Gaberoff, 2000, 58-64.

Как се постигат 
успехи на световната 
литературна сцена, 
или за отглеждането 
на читатели с вкус

Й. Консехо, илюстрация към: О. Токарчук, „Изгубената душа“, 
ICU, София, 2019
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на приказката. Както пише Й. Чешликовски „той 
дава началото на цяла школа за стихове за деца, които 
съчетават традиционната Езопова приказка с езиковата 
шега, игра с пословици или поговорки, взети от народния 
фолклор“22. Все пак сюжетът на приказката на Бжехва е 
позициониран в реалиите на градския свят. Трябва да се 
подчертае, че Бжехва отнема мъдростта на поговорката 
и чрез изопачена поетическа верификация й придава нова 
особеност, необикновеност, спирайки и концентрирайки 
вниманието на въображението и езика23. Продължители24 
на течението, прокарано от Тувим и Бжехва, след 
войната са: Ванда Хотомска, Лудвик Йежи Керн, Ян 
Изидор Щаудингер, Игор Шикирицки. Следвоенната 
съвременна детска поезия включва и течението на 
лиричните стихове с дълбока емоционална окраска на 
Чеслав Янчарски, Йежи Фицовски, Мария Черкавска. 
Също така и „течението на интелектуализираната 
лирика, която произхожда от авангардните тенденции 
и новаторски търсения“25 на Юзеф Чехович, Анна 
Каменска, Тадеуш Кубяк, Юзеф Ратайчак, което 
подготвя младия читател да възприеме съвременната 
поезия.
През периода между двете световни войни наблюдаваме 
разцвет на народната и литературната приказка, 
фантастичния разказ и страшните романи26. 
Продължение на това течение през следвоенния период 
са множеството разработки и преводи на народни и 
регионални метафорични приказки, съвременни (градски) 
приказки, антиприказки и метафорични приказки.
Последното епохално събитие, свързано с кръга на 
детската литература през периода между двете войни, е 
създаването и развитието на сценичното творчество27. 
За негов предвестник се смята Мария Ковнацка, която 
през 1928 г. основава във Варшава куклен театър 
„Бай“. Репертоара му, освен авторката, обогатяват 
Янина Поражинска, Ева Шелбург-Зарембина, Луцина 
Кшеменецка, Бенедикт Херц, Корнел Макушински, 
Зофия Жураковска. В периода след войната освен 
кукления театър се създават театри на младия зрител 
и драматични театри. Кръгът от автори на сценични 
произведения се разраства с Ханна Янушевска, Ирена 
Юргелевичова, Мария Канн, Ядвига Корчаковска, Ванда 
Хотомска, Ян Бжехва. [...]

Aneta Wojnarowska, Kultura i literatura. O genezie i rozwoju 
polskiej literatury dla najmłodszych, Biblioteka Współczesnej 
Myśli Pedagogicznej, 2015, t. 4, s. 71-80 (със съкращения).

Превод от полски: 
АУГУСТО ВЕСЕЛИН ЕЧЕВЕРИ-ЧУКОВСКИ

Анета Войнаровска е преподавател в Института 
по предучилищна и училищна педагогика, Краковски 

педагогически университет. Научните й интереси 
включват: образование на деца в предучилищна 
възраст; изграждане на образователна среда в 

семейства от различни култури; педагогическата 
концепция на Мария Монтесори.
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Алиция Балюх

Какво можем да открием в детските праприказки

Радостта от говоренето е позната на здравото дете 
още от първите месеци на живота му – когато е 
доволно, то гука силно. От този момент нататък 
фазите на развой в ранна детска възраст водят до т.нар. 
„малки разкази“. Това са самостоятелни и спонтанни 
изказвания, които детето прави на глас, докато си играе 
самї. Като цяло те не притежават езикови рамки, 
т.е. нямат начало, нито край. Когато възрастните 
ги чуят, им приличат на откъси от диалози или на 
по-дълги фрагменти от разказ. Изричани от детето, 
те са отправени към самото него. В зависимост 
от типа въображение и от езиковите му умения те 
имат по-дълбоко или по-повърхностно съдържание и 
съответстваща му форма1. 
Но без значение какво е обективното съдържание на 
тези езикови творения, те доставят огромна радост на 
своите автори. Същата радост са изпитвали някога и 
първобитните хора, докато са създавали фабули или са се 
забавлявали с думите. Изследователите определят тези 
първи, примитивни форми на езиково творчество, като 
„праприказки“, източник на легенди и предания, митове 
и приказки2. В съвременния езиков опит на детето 
неговите „малки разкази“ също могат да се развият в 
по-разширени словесни форми, чийто краен вид поражда 
въпроса дали това вече е литература.
Ако оставим настрана дългите надписи под детските 
рисунки, които са нещо като бъдещи „поеми“, 
внимание заслужават детските текстове, съзнателно 
гравитиращи по форма и съдържание към по-зрели 
жанрови форми. Към тях принадлежат детските 
стихотворения (лирични или описателни), кратките 
разкази и по-големи наративни творби, а също 
и драматургичните опити. Тези творби, с 
оглед на това, че адресантите им са деца, 
освен поетическа имат познавателна и 
експресивна функция, могат да бъдат възприети 
инструментално, като документ за детската 
литературна рецепция. […]
Ето „творбата“ на Баша, на възраст пет години 
и десет месеца:

Чудовища и шишарковци 

Първа глава
Засега за чудовищата и шишарковците 

Чудовищата и шишарковците се състоели от 
едни и същи частички. Не се наричали чудовища 
и шишарковци, а се наричали жълтовища, 
защото били целите жълти. Имали гладка 
кожа, нищо нямало в нея, така както са си сега. 
Едва петнайсетотото чудовище и шишарко 
било някак странно и изглеждало така: също 
имало гладка кожа, но върху нея имало някакви 
топченца. Това било чудовище. А шишаркото 
имал малко кожа с такива мънички точици. Имал 
върху нея едни малки топченца и те изглеждали 
така, сякаш са някакви шишарки. И това бил 
шишарко. Ето ви чудовището и шишаркото и 
сега ще разберете как е станало всичко.

Втора глава
Чудовища

Първото чудовище било червено, а не жълто. 
Защото първото чудовище било много странно 
и много се зарадвало, когато неговите деца били 
различни. Чудовищата имали много странна 
кожа. И аз само през микроскоп видях неговите 
малки частички. Те са съставени от такива 
малки частички, които се наричат ЕЛБС затова, 
защото са от атоми, такива много големи. Някой 
нарисувал атомите, но ги нарисувал така, както си ги 
представял. Вижте си в книжката как изглеждат.
Чудовищата и шишарковците и досега си приличат, 
защото имат топченца, които си приличат. Ако успеете 
да видите, че те имат еднаква гладка кожа, можете да го 
видите само ако откъснете тези малки частички.

Глава трета
Последните шишарковци

Последният шишарко бил целият бял и имал през 
средичката такива кафяви частички. Те били нормални 
и гладки, а по средата били горещи като гореща черупка. 
Не се радвал много, че майка му е различна, и прабаба 
му, и цялото семейство. Затова решил да отиде при 
чудовищата. И видял чудовището, което също било 
последното и се канело да отиде при шишарковците, 
затова побягнал към него бързо, така както правят 
шишарковците (това вече го знаете, защото летят на 
крила). Видели се заедно и сега ще ви разкажа, че те се 
събрали и казали, че ще отидат в една пещера. И отишли 
в пещерата и паднали две скали, и те бързо избягали, и то 
при своето семейство. Всеки при всяко: чудовището при 

чудовищата, а шишаркото при шишарковците.

Глава четвърта
Войната на чудовищата и шишарковците със змея

Чудовищата си седели в ъгъла при огнището. И изведнъж 
някаква тухла от пещерата паднала върху тях. 
Шишарковците бързо притичали при чудовищата, за 
да ги спасят, но нямало нужда да притичват, защото 
чудовищата имали крила и избягали. Така че се събрали 
чудовищата и шишарковците и отишли в тази пещера. 
Бързо литнали да проверят всички ъгълчета. Тъй че едно 
от чудовищата извикало в цялата пещера: – Спасявайте 
ме, защото вече виждам змея.
Но те не казвали змея, а СМЕЯ! Притичали всички 
чудовища и шишарковци, за да го спасяват. И искали да 
убият този змей. И се борели с него. И накрая войната 
я спечелили чудовищата и шишарковците. И седнали 
чудовищата край огнището, а шишарковците отишли по 
работата си. 

Пета глава
Засаждане на чудовища и шишарковци

Как се засаждат през зимата? Взема се едно чудовище 
или шишарко и му се отрязва опашката, за да се роди 
следващото чудовище. Така се прави през зимата. Прави 
се дупчица и там се забива този шишарко и се засипва 
със сняг. И през есента по същия начин, само че в земята. 
През пролетта на някои дървета, а през лятото в пясъка. 
Когато го засадиш, трябва да се почака една година или 
един месец. А когато е такава много малка опашчица, 
може да се чака само една седмица и всеки ден, когато 
е такава малка точица, за която вече слушахте много. 
Тогава се чака само един ден.

Шеста глава
Чудовищата и шишарковците на слънцето

Шишарковците тренирали летене и си летели до 
Луната и на Земята. Накрая им омръзнало. И долетели 
чудовищата, и отишли да спят, и спали до сутринта. А 
сутринта казал най-мъдрият шишарко:
– Съберете се тук всички чудовища и шишарковци, а аз 
ще ви кажа нещо. Днес на обяд ще полетим до Слънцето. 
Всички чудовища казали, че добре. И шишарковците и 
чудовищата си отишли. 
Когато станало обяд, всички се събрали и отлетели 
първо до Луната. И като отлетели на Луната, после 
отлетели на Слънцето. И си били на това Слънце и 
казали, че ще слязат чак когато стане нощ, защото те 
сутринта не слизат.

Из Архетипи на детската литература

на стр. 12
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Седма глава
Чудовищата и шишарковците на ливадата

Вървяло си едно чудовище и забелязало нещо зелено на 
земята. И бързо отишло при един много мъдър шишарко. 
И той му обяснил, че това е ливада. Всички чудовища и 
шишарковци се събрали, за да отидат на ливадата. И си 
постлали одеяла на ливадата. Едни си седели, а други си 
летели на одеялата, едни се люлеели, а други се спускали, 
всички правели нещо. А най-мъдрият шишарко си седял 
и четял разни умни книги. Седял си под една гъбка и му 
било много добре, но изведнъж гръм, трясък, светкавица.
Всички чудовища и шишарковци се събрали, за да бягат 
към вкъщи, но върху тях паднала само една капчица. 
Вкъщи изпили по един топъл чай и край. 

Осма глава
Чудовищата и шишарковците по света

Чудовищата и шишарковците си седели край огнището. 
Едно чудовище казало, че трябва да отидат при 
шишарковците и ще тръгнат по света. И наистина 
отишли при г-н Пип и при целия свят на г-н Пип. А после 
отишли при реката и при пещерата, за да видят какво 
става със змея и го взели за свой приятел. 
И вървели с него, вървели. И като си палели огън, го палели 
с неговия огън. И тъкмо се установили, защото било нощ. 
Но само някои чудовища и шишарковци отишли да спят, 
защото някои отлетели на Луната. Летели, летели и 
накрая и те заспали. Спали, спали и на сутринта се събудили 
за следващата екскурзия и отишли в гората. В гората 
намерили първо горски ягоди, после боровинки, после малини, 
а после къпини. Събрали ги на една купчинка и после ги дали 
на малките шишарковци. Малките изяли всичко и им било 
много вкусно, и викали, че искат още. И им давали още и 
още. И накрая отишли да поплуват. Плували си, едни бруст, 
други кроул, трети нормално. А малките се плискали във 
водата. И накрая всички се изтрили, но с листа. 
И тръгнали със змея, а змеят тъкмо си палел огън. Най-
мъдрият шишарко казал, че тук има ливада, а за ливадата 
вие вече знаете всичко. Шишарковците си летели както 
и преди, а малките казвали, че искат да поплуват още, 
затова отишли с тези по-големите. Поплискали се, а един 
дори се наложило да го хващат. Накрая си отишли вкъщи 
и легнали да поспят, защото вече им била омръзнала 
днешната екскурзия. Но само за малко, защото после 
веднага тръгнали нататък по света. Изведнъж забелязали 
своите малки частички да се отразяват в някакво 
стъкло. Но те не казвали стъкло, а кавали ЛО. А най-
мъдрият шишарко им казал, че това е огледало, това не 
е ЛО, а огледа-ЛО. И всички започнали да се радват, че са 
намерили някакво откритие. А най-мъдрият шишарко 
казал глупавичко, че това е откритие за СПИН. 
Накрая всички отишли да спят, а змеят седял и запалил 
огън, за да може да им е топло на всички. А някои 
чудовища и шишарковци летели дори до Слънцето. 
А Слънцето било зад планините. Всички се събудили 
изведнъж и полетели високо, високо, за да тренират 
летенето си. 
Но не всички. Защото някои си седели със змея при 
топлото огнище и го подклаждали с клечки. А някои 
носели дори камъни, за да оградят огнището. Накрая 
си тръгнали и отишли на реката да хвърлят пръчки. 
Хвърляли и по-малки, и по-големи, а един такъв мъничък 
искал да хвърли една такава голяма, но един друг казал:
– Дай това тук, от него може да стане чудесна бухалка. 
Потърсете още.
Потърсили тези още и облекли стара шапка и някакво 
голямо палто. И вече били облечени и си вървели, вървели. 
И изведнъж започнало да вали. Бързо се скрили под едни 
дъб и един казал, че има чадър, а змеят запалил огън. 
Всички затанцували около огъня, но също и с чадъра. 
Чадърът им бил толкова голям, че дори закривал целия 
дъб. 
Накрая спряло да вали и отишли да поплуват малко, в 
локвата, разбира се. Ходили, ходили по разни светове 
и накрая отишли и при г-н Пип, за да проверят дали 
ливадата се вдига. И се вдигала. Повървели малко, защото 
единия казал, че има листове и то толкова много, че не би 
могъл да-издържи (направи чертичка след „да“).
Направили голям кръг, който обикалял цели два дъба. Но 
не се държали за ръце, а за малките си пъпки. Но тези 
пъпки били от атоми. Това го знаете вече. Погледнете 
още веднъж в книжката, за да запомните как изглеждат. 
Вярно ли е, че тези големи частички на чудовищата 
се състоят от още по-малки, отколкото са тези в 
средата на шишаркото? Всички чудовища и шишарковци 
се зарадвали, че са намерили още едно откритие срещу 
СПИН, защото там имало една бутилка. И запели: – 
Лалала ла ла.

„Авторката“, говорейки за своята творба, казва:
„Аз пиша това, което правя. И тези шишарковци – аз 
ги засаждам в земята. Като допълнение към това малко 
неясно за възрастните изказване – добави: „… това 
беше в Закопане, аз там събирах тези чудовища и 
шишарковци и ги засаждах в земята, защото те най-
много обичат да са в планината, а из Полша ходят 
много рядко.“ Ситуацията беше обяснена по-точно от 
бащата на момиченцето, който прекарал с нея зимна 
ваканция в Закопане: „…сега си спомням, че като се 
разхождахме с Баша през зимата в Закопане, тя събираше 
по улицата или в гората борови клончета с характерните 
„пъпчици“ (вероятно това са топченцата, точиците 
или копченцата, които приличат на шишарките от 
разказа на Баша) и садеше тези клонки в земята или по-
скоро в купчина сняг, и казваше, че това са чудовища и 
шишарковци и че ще израстат от земята“. 
Както се вижда и от двете изказвания – и на възрастния, 
и на детето – литературният текст е резултат от 
забавление, опиращо се на въображението, но с елементи 
на двигателна игра. Чуковски обръща внимание на факта, 
че първите произведения на детето – „екикики“, се 
раждат по време на тичане и скачане – когато приключи 
подскачането, приключва и този вид творчество. В 
случая с „Чудовища и шишарковци“ имаме гранична 
ситуация. Детето не свързва директно творчеството с 
играта, а едва след едно по-дълго прекъсване (две седмици 
след завръщането вкъщи) пресъздава ситуацията на 
ваканционната игра чрез думи. Защото децата на 
шест или седем години (има примери, че дори още на 
пет) преминават от емоционални възгласи към по-
литературни произведения, опиращи се на образци, с 
които са се запознали преди това.
Най-характерната черта на този, а и на всеки детски 
текст, е „Lust zum fabulieren“, която личи във всеки 
един момент. Тази радост от разказването е една от 
типичните за детската възраст форми. По-късно 
тя може да се развива паралелно с развитието на 
литературна зрялост, а може и, както се случва най-
често, да отмине безвъзвратно. 

Alicja Baluch, Archetypy literatury dziecięcej, Wydawnictwo 
Naukowe WSP, Kraków 1992, s. 88-103.
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университет, основател на първата в Полша 

Катедра по детско-юношеска литература. Член на 
научните съвети на списанието за детско-юношеска 

литература „Щука для джецка“ в Познан и детско-
юношеското списание „Гъливер“. Съпругът й Яцек 

Балюх е славист, професор в Ягелонския и Ополския 
университет. Имат три деца, двама внуци, котарак 

на име Мюриъл и куче с името Билбо Бегинс.

Бележки
1 Тази особена форма на „разговор“, присъща на децата, 
е наречена от Жан Пиаже „колективен монолог“ или 
„псевдоинформация“. Според него тя е една от преходните 
форми на речта, които се вместват между речта като начин 
на разбиране и „немия вътрешен говор“
Вж. J. Piaget, Mowa i myślenie dziecka, Lwów – Warszawa 1929, s. 
54.
2 По тази тема пише: F. von der Leyen, Mit i baśń, „Pamiętnik 
Literacki“ 1973, z. 1.

Из Увод към 
„Антология на 
детската поезия“

Йежи Чешликовски

IV. Поетите на 20-те междувоенни години 
на ХХ век

На границата на XIX и XX век новият вълшебен извор 
на Аретуза става народното творчество, и то не 
само неговата мелична поезия и приказките, но също 
и гатанките, детските броилки и рими, забавните и 
нововъзникнали словообразувания, както и различните 
магически и игрови текстове, изговаряни при двигателните 
игри, на пасището, между хората. Това са не само стари 
текстове, предавани от поколение на поколение, но 
и такива, които възникват спонтанно и инцидентно 
в живата среда при благоприятни условия: сред 
колективните забавления и остатъците от стари и 
нови обреди, в семейството, в училището. Това е стара-
прастара поезия, но нея никой не я e записвал, дори дълго 
време е била заклеймявана от възрастните, които са я 
смятали за недодялана и дори вулгарна. Малко от тези 
рими „без смисъл и без ред“ е привлякла Конопницка в 
книгата си „Как децата в Броново си играеха с Розалия“ 
(Jak się dzieci w Bronowie z Rozalią bawiły, 1884), но истински 
голям набор от тях издава Зофия Рогошувна. Първият 
сборник на Рогошувна със заглавие „Сврака кашица варила“ 
(Sroczka kaszkę warzyła) с илюстрации на Зофия Стрийенска 
и музика на Михал Швежински излиза през 1920 г. Книжката 
е с подзаглавие „Детски рими, песнички и залъгалки, уловени 
и записани от устата на народа и от детските спомени“ 
(Gadki dziecięce, spisane z ust ludu i wspomnień dzieciństwa). 
По-късно, вече след смъртта на авторката, излизат 
други два тома: „Клитуш байдуш“ (Klituś bajduś) – детски 
песнички и залъгалки, уловени от устата на народа и от 
детските спомени“ и „Кошалки опалки“ (Koszałki opalki)1. 
Нека обърнем внимание на педантичното уточнение – 
от устата на народа и от детските спомени, уловени и 
записани. Това е бил векът на етнографията и векът на... 
детето. […]
И ето шокиращо събитие и революционен жест с 
общополско национално значение – през 1934-35 г. 
Юлиан Тувим слага началото във водещия литературен 
седмичник „Вядомошчи Литерацке“ на първа страница, 
на една нова колонка под общо заглавие „Детски 
стихове“. По този начин детското стихотворение като 
поетически комуникат към детската аудитория и като 
специфичен поетически вид получава официално статус 
на поезия, става равноправен поетически жанр на терена 
на поезията, печели възрастни, често ентусиазирани 
читатели и влиза в полето на естетическото съзнание 
на литературната критика. Едва през 1938 г. Тувим ще 
издаде в книжки отпечатваните по-рано във „Вядомошчи 
Литерацке“ детски стихове.
Освен това Тувим е първият (или първият сред първите), 
който усвоява за езика на детската поезия „езика“ на 
птиците и животните, „езикът отвъд ума“ („заумный“, 
определение на руския поет Велимир Хлебников), езикът 
извън границите на разума. Думите, изразите със своята 
изобретателна причудливост могат да изпълняват 
магически функции, а също така и да представляват 
едно чисто забавление, игра със значението, звученето, с 
наподобяването на гласовете на природата, на търсене 
на езиков контакт с нея, и да служат за създаване на свой 
собствен език, език на група посветени и т.н. 
В изследването си „Атули мирохлади“ (Atuli mirohłody)2, 
разглеждащо различни мисловни подходи и научната им 
трактовка и същевременно издържано в поетиката на 
лудическото есе, Тувим пише за глосолалията (от гр. 
глосса – език и лалео – бърборя): „Типично глосолалично 
явление са безбройните вметки-припевки в народните 
песни, тия всичките:

Ще отида с брадва във гората 
байер топур3 кóндер хóндер
фитáсом балабáсом
балабйнка опйнка
сили сектум ректум доктум [...]4

или това, чуто от мен край Пилица:

Колотай мама чучу 
мазурай да маджяри
хопсаса викрентаса
швиндуринду дана“5

[…] И като говорим за Тувим, да си спомним тук 
неговото „Птиче радио“ (Ptasie radio), а от него 
особено песента на славея, която ни отвежда към 
друга една разработка на поета, именно неговите 
„Очерци по чуруликология“ (Zarys ćwierkologii )6. Ще се 
срещнем с това и в „Птичите коледни песни“ (Ptasie 
kolędy). Да добавим, че и класическият „Локомотив“ 

Из Архетипи на детската литература
от стр. 11
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(Lokomotywa) на Тувим е стихотворение, възникнало въз 
основа на играта на влак. Неговата инструментация 
(редът на алитерациите, ехолалията, глосолалията, 
римата и ритъмът) представлява автономен пласт в 
творбата, и едва върху него като че ли бива „насложен“ 
семантичният пласт. Да чуем това:

Къде? Докъде? Закъде? Накъде? 
Нататък! — Нататък! — Нататъка, де! 
Полето, селцето, тунела, леса… 
Ще бързам, да стигна, да спазя часа! 

и в края:

и в такта тактува и чука, и трака, та –
пак в такта, чак в такта, как в такта? – такá, такá...

и да подложим текста под звуците на пътуващия 
влак. Или обратното: докато пътуваме с влак, да си го 
изговаряме ведно с мелодията на тракащите колела. Че 
за Тувим глосолалично-звуковият компонент е специална 
ценност, свидетелства неподправеният му възторг 
от транслирането на „Локомотив“-а в езика на дете – 
момченце на 3 години, което започва така:

Toi na tai koleja                  (Stoi na stacji lokomotywa.
cieja omoma i pom ej pyja ciężka, ogromna, i pot z niej spływa 
tusta oia                         tłusta oliwa
Toi i hapie                       Stoi i sapie,
toi i mucha                       dyszy i dmucha,
zaj z oajec jej bucha bucha. żar z rozgrzanego jej brzucha bucha.) 

Новата приказка на Ян Бжехва
Новата приказка, новото стихотворно разказване, 
заблестява най-ярко под перото на Бжехва. Бжехва 
дебютира още преди войната, но своя разцвет детското 
му творчество бележи през 50-те години. Той дава 
началото на цяла школа в детската поезия – на стиха, 
който контаминира традиционната Езопова басня 
с езиковата шега, забавлението – с пословицата и 
поговорката, като разказът е локализиран във вече леко 
поостаряващата атмосфера на провинцията, на малкия 
град. Фантазийното в тези приказки-стихотворения 
е рационално, светът на предметите и драматичните 
ситуации е ситуиран в полето на обикновения опит и 
наблюдения. Произходът на тези приказки е народен, 
основани са върху поговорката и пословицата, 
каламбура, абсурда и римата, и в този смисъл са близки 
до поетиката на детския фолклор. Повеят на селските 
реалии е транспониран в градския свят […].
Героите на това разказване са много обикновени. Ако са 
животни – то при Бжехва това са най-често домашните 
(патици, кокошки), или направо стайни (мухи, паяци, 
калинки) или пък познати от гората, градината, полето: 
лисица, сврака, таралеж, бръмбар. Тези животинки са 
също така рационални и непоетични. Тук няма пеперуди, 
пъстроцветни пеещи птички, орли или екзотични 
животни. Ако случайно се появи някой змей или 
хипопотам, то това е само за да приеме някоя служебна 
злощастна роля на неудачник. И флората е всекидневна: 
подправки за супа, като в детските римички: 

Танцуваха риба с рак,
магданоз със пащърнак,
репичката се любува,
магданозът как танцува

Употребата на пословицата като сценарий – било като 
субстрат на фабулата, било като поанта, е честа 
практика в по-старите произведения за деца. Това е 
следствие на вярата в мъдростта на пословиците, в 
техните възпитателни качества, в мнемотехническите 
им свойства. Училищните пособия, полски и латински, 
са давали пословиците отделно като: поучение, 
предупреждение, мъдри мисли. Включвали са ги в ребуси, 
логогрифи, които е трябвало да бъдат решавани, 
допълвани. Пословиците са били задавани в училище 
като теми за съчинения, които е трябвало да бъдат 
доразвивани и илюстрирани с примери.
Бжехва, а след него и други детски автори, излиза от 
постановката, че много от поговорките принадлежат 
към битовото колективно съзнание, в което така 
трайно са се настанили, че са проникнали във 
всекидневния разговорен език и по този начин са изгубили 
не само предишната си дидактична стойност, но и 
поетичния си чар. […]
Бжехва извлича от паметта и от разговорния език 
поговорките, които могат да се развият в метафора или 
да се свият в елипса, и открива и рационализира тяхната 
преносност, сякаш проверява на практика механизма на 
тяхната метафоричност, така както правят децата, 
когато например проверяват дословно „скочє на един 
крак“ (направи набързо, бел. прев.). Бжехва отнема от 
поговорката нейната мъдрост и съставя силогизъм 
на логичното мислене. Съблича от нея генетичната й 
естествена поетичност, която с течение на времето 
се е заличила и излиняла, добила е делничност, и чрез 
обърната поетическа верификация й придава нова 
характерност, необичайност, притегляйки вниманието 
върху въображението и върху езика. […]
Изразът „jak dziura w moście” („като дупка в моста“)7 

предоставя на Бжехва възможност да построи 
стихотворния разказ върху римата „мост-гост“ 
(„moście – goście”). 

За обяд пристигат гости,
гост след госта.
– Внимание! Дупка в моста!

Но дупката в моста не спира гостите, те 
продължават да вървят и падат един след друг 
в реката... И тук следва любимата на децата и 
прилагана от пишещите за тях конструкция на 
изброяването, кой е паднал във водата:

подред цопнаха в водата:
жената на съдията,
дърводелец от Мелец,
един чичка от Величка,
и търговец от Сосновец,
също един непознат 
от някой-си друг град,
май че беше от Ожеше. ..
...или от Закрочим... 
все едно е, впрочем. […]

Последният дистих звучи така:

 Потребен ли ни е госта? 
 Ми да! Като дупка в моста. 

Стихотворенията на Бжехва са шеговит каталог 
на градовете в Полша, приличат на урок по забавна 
география. [...]
Любимата изброителна конструкция на стиховете 
е творческа в ономастичен аспект: това е 
изброяване на имена, професии, дейности, или названия 
на градове, реки – всички те най-добре в позиция 
на римуване. И това в съгласие с формираната от 
Бжехва поетика на детския стих, както и с факта, че 
римата провокира рима. Римата в стихотворенията 
на Бжехва е такъв дидактичен способ за запаметяване 
както е пословицата. Иначе казано – римата е 
пословицопораждаща, продуктивна в раждането на 
фразеологизми. […]
Друга разновидност на фолклористичната типология е 
използването на ефекти, произтичащи от контрасти 
във външния вид, големината, характерите. На това поле 
най-изобилни са смешките за неподходящи партньори – 
например брачни или за танц. Има много такива примери 
в народния фолклор, а също и в градския и училищния.
За prima aprilis хората са си изпращали язвителни 
картички с рисунки и надписи от типа: (дословно) – „Те 
са хубава двойка – подхождат си като кит и овен“8. При 
Бжехва така изглежда забавното сватосване на жерав 
и чапла, бръмбар и калинка, хипопотам и жаба, гъска и 
прасе. Народните адинатони, детското преобръщане на 
смисъла, мисленето и говоренето наобратно намират у 
Бжехва честа употреба – от наивните изброявания, в 
които на редица обикновени неща се приписват обратни 
на техните качества: „захарта е солена, а мравката 
е по-голяма от елена“, до рафинирани като това за 
патицата, която „носеше си рохко сварени яйцата и 
панделка носеше – че беше качулата“. Детският начин за 
описание и назоваване на света прибягва до построяване 
на конструкции, при които едно нещо се прибавя към 
друго, една характеристика към друга характеристика, 
една дейност към друга дейност – според две 
асоциативни вериги: семантично-логична и звуково-
езикова. Така е впрочем и във фолклора: в приказката и 
песента. Такъв асоциативен порядък е присъщ на всяка 
нарация, както на битовата – наивната, така и на 
литературната. Говоренето, в което механизмът на 
нарацията, неограничената волност на асоциациите, се 
освобождава от контрола на целенасоченото рационално 
мислене, може да доведе до говорене от типа „каквото 
ти дойде на устата“ , което в говорната практика на 
детето може да бъде едно непреднамерено упражнение 
за проверка на функционалността на езика, радост от 
овладяването на артикулационните механизми на речта и 
лексикалния запас, а може би и естетическо преживяване, 
назоваване и описване на света по един поетичен начин. 
[…]

Jerzy Cieślikowski, Wstęp do: Antologia poezji dziecięcej, 
Biblioteka Narodowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław, 1981.

Превод от полски: АНТОАНЕТА ПОПОВА

Йежи Чешликовски (02.11.1916 – 09.11.1977) е историк 
на литературата, автор на ключови изследвания в 

областта на фолклора и детската култура.  Книгата 
му „Голямата забава. Детски фолклор, детско 

въображение, стихотворения за деца“ (1967) е с 
фундаментално значение. Дъщерята на Чешликовски 

Михалина Чешликовска-Кулматицка е художник и 
илюстратор на детски книги.

Бележки
1 И двете транскрибирани заглавия значат „врели-некипели“. 
Бел. прев.
2 Атули мирохлади е инициалната фраза на глосолалично стихче, 
за което Тувим разказва в „Пегас, на задни крака изправен или 
поетически паноптикум“ (Pegaz dęba, czyli panopticum poetyckie) – 
с каква наслада са го повтаряли като ученици. „Atuli“-те 
извикват усещане за някаква „островност“ (атол), a полското 
„tulić“ означава прегръщам, „mir“ на полски е архаична дума за 
мир, покой, за да може умът да направи и асоциации с руски и да 
обвее с успокоение, а хлади-те (chłody), които почти съвпадат с 
действителна полска дума [chłód], също може да привлекат лесно 
общославянска асоциация за хлад. Единственото сигурно тук е 
на морфологично ниво – става въпрос за съществителни в мн.ч., 
което прави тези „атули мирохлади“ обемни и вселенски, дава 
усещане за райска земя, една тогавашна, по славянски мистична 
„хакуна матата“. Интересна би била съпоставката с такива 
примери от българската езикова среда – от фолклора (да си 
спомним тутиман-тутиман..., я я гага на от „Чичовите конье“) 
до детските броенки и песнички при игра, които поколението 
от 20-те и 30-те години на ХХ век активно е използвало, а след 
това соцреализмът е изпратил в забвение опитите за фантазно и 
неопределено, дори и в тези невинни прояви. Те всъщност са много 
значими – и като среда за художествения език, и като показател 
за обществената естетическа настройка, за естетическа 
пропускливост. Бел. прев.
3 Топур (пол. tоpór ) – брадва. Бел. прев.
4 Видим уклон към латински, с който са били на „ти“ полските 
учещи се. Също и и иронично следване на традицията на 
макаронизма. Бел. прев.
5 Стихът включва вариация на рус. колотить, полското не 
особено определено и за съзнанието на поляка ciuciu (папо, 
храна, нещо сладко или пък дори мамене на малко животно). 
Единствената незасегната дума е междуметието hopsasa 
(скок! Хопа!), след което идва в падеж wykrętas [викрентас] 
– от wykręcać – естествено за рима и за да бъде пародирана 
морфологията – като излиза, че има дума-съществително 
hopsas, с окончание –as, което си е нормално словообразувателно 
полско окончание. И накрая – съвременният на Тувим състав 
„Хорът на Дан“ („Chór Dana“) пее негов текст с добавения 
глосолаличен припев. В песента „Скандал на село“ всички пеят 
колотай мама чучу... и кметът, и полицаите, и ковачът, и жена 
му, и съдията, пее се повсеместно и без спиране, докато се 
стигне дотам, че народът иска избавление от това и се обръща 
към Пилсудски. И Тувим завършва така:
Ой, Пилсудски, маршале,
спаси ни от тез масали!
Тъй уж бєло, ма не бєло,
онъй – мило, и то не бєло.

Мисли Дедо в Белведере,
съд отсъжда, речта мери,
и глъчта за да надвика,
почва да си тананика:
колотай мама чучу
мазурай да маджяри
хопсаса викрентаса
швиндуринду дана...
                Бел. прев. 
6 „Очерци по чуруликология“ също са част от сборника на Тувим 
„Пегас на задни крака изправен“ (Pegaz dęba, czyli panopticum 
poetyckie), прекрасна антология на парапоезията. Бел. прев.
7 „Jak dziura w moście” /„като дупка в моста“ e полски 
фразеологизъм, който означава „нещо съвсем ненужно“. 
Бжехва си играе с него, разглобява и буквализира образните 
му компоненти, като играта между фразеологичен и буквален 
смисъл обхваща целостта на творбата. Липсва такъв български 
фразеологизъм, който да носи този образ и значение и да може 
да се постигне такава игра. Поради това стихотворението 
е особено трудно за превод, почти непреводимо в пълнота. 
Като имаме предвид демиургичната роля на езиковата игра 
при Бжехва, всякакви обяснения при пренасяне на друг език 
могат да прозвучат нелепо, а това в него, което в полска среда 
е мило и свое, в българска би било чуждо и 
озадачаващо. Бел. прев. 
8 Надписите са римувани, в което е и 
смисълът на споменаването им тук, така 
че можем да си представим например нещо 
като „Те са си лика-прилика – като гъсок с 
чучулига“. Бел. прев.
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Ришард Ваксмунд

За всеки историк на литературата, без да изключваме 
детската, изключително важен изглежда анализът 
на белетристиката като явление, което е подчинено 
на промени в сферата на генеалогията, тематиката, 
повествованието и езика. Спрямо творчеството за 
деца, създадено от педагози и едва с течение на времето 
овладяно от професионални писатели, този процес е 
белязан от зависимостта си както от литературата 
за възрастни, от която произлиза, така и от самата 
педагогика, която в настоящето се грижи по-скоро за 
съдържанието, отколкото за начините за неговото 
представяне, обусловени от въображението и таланта 
на писателите. Тъй като засилването на действията 
за еманципиране в тази област у нас настъпва едва 
през ХХ в., се ражда погрешното убеждение, че 
литературата за деца е еволюирала от „дидактизма 
към художествеността“ (по определение на Кристина 
Куличковска). Всъщност дори примерът на немската 
Kinder– und Jugendliteratur доказва, че дидактичната 
и „художествената“ линия винаги са съществували 
паралелно, а дори взаимно са се допълвали, например в 
периода на бидермайера и Романтизма. Следователно 
последователността на литературните епохи в тази 
сфера на художественото слово не е толкова очевидна 
и идентична както във високохудожествената 
литература. Доколкото в нея дори малкият процент 
белетристични произведения може да очертае 
характера на новата литературна епоха, дотолкова 
творчеството за деца променя своята естетическа 
парадигма благодарение на количествено натрупване на 
определени явления, когато например фантастичните и 
приключенските произведения започнат да преобладават 
над морализаторско-дидактичните, приемани от 
определен момент за анахронични от всяка гледна точка. 
Подобна ситуация срещаме днес, когато нашествието на 
електронни средства за масово осведомяване обезценява 
значението на традиционния книжен пазар; когато 
картинното изкуство взема връх над словесното и 
когато се развива новата действителност на визуалнaта 
и мултимедийната информация, заместваща утвърдения 
от векове етос на разказване, който свързваме с 
устния разказ, толкова разпространен във фолклора и в 
непосредствените междуличностни контакти. Затова се 
появява изкушението да определим този нов количествен 
и качествен скок, причинен от цивилизационните 
промени, с формулата „от литература на ухото“ до 
„литература на окото“ и да я използваме за новата епоха 
в историята на литературата за деца и младежи. Епоха, 
поставяща край на галактиката на Гутенберг, както и 
на доминацията на традиционната двуполюсна система 
на литературната комуникация: възрастен автор – млад 
читател. Все пак срещата в интернет изглежда, че 
предоставя неограничена възможност за комбинации и 
придобиване на информация извън какъвто и да е контрол 
на възрастните. В новата действителност, доминирана 
от информация с голяма степен на отвореност 
и възможност за манипулация, традиционните 
междуличностни отношения претърпяват атрофия, а 
това води и до промяна на начините на предаване, които 
определят стила на литературата за възрастни и деца.
В продължение на хилядолетия във функционирането 
на литературата доминира вербалното – и по-
точно устно – предаване, предхождащо раждането на 
белетристиката. Устният текст като произведение 
на определена комуникационна ситуация, поставяща 
говорещия и слушащия в едно и също времепространство, 
конкретно и неповторимо, по свой начин ритуализирано 
и конвенционализирано, след откриването на 
писмеността се превръща в стилистична матрица 
за много белетристични жанрове, подчертаващи 
в наименованието си дейността на говорене и 
фабуларизиране – можем да споменем приказката, разказа, 
беседата, романа и т.н. Литературата за деца, която 
се появява в епохата на напреднали литературни и 
печатарски техники, се сблъсква с традиционните форми 
на устно разказване, изпробвани в странноприемниците 
и църквата, на полето и пазарите, по време на селските 
вечеринки и забавленията в буржоазните домове. 
Традицията на устното разказване улеснява борбата със 
закостенелите катехезисни и учебникарски форми, както 
и с инструменталното отношение към произведенията 
на класиците като материал за изучаване на граматика и 
реторика. 
Следователно който и да се захване с писането на история 
на литературата, не може да подмине предписмената 
фаза, когато изкуството на разказването е не само духовна 
необходимост, но и начин за изкарване на прехраната като 
например в страните от арабския Ориент. Именно на 
страниците на „Хиляда и една нощ“ можем да забележим 
специфичния стил на бавно и премерено разказване, 

характеризиращо се с уважение 
към всеки слушател. Както е 
известно, ориенталският стил на 
разказване прави приказна самата 
ситуация на разказа, като тя 

става функционална рамка за други приказки, създавайки 
рамкова композиция. Тази форма на разказа е използвана на 
европейския континент за първи път от италианците. 
Не само Бокачо в своя запомнящ се „Декамерон“, но и 
неговият сънародник Джовани Франческо Страпарола, 
който включва няколко приказни разказа в новелистичния 
цикъл от 1550 г. „Приятни нощи“ (Piacevoli notti), 
и Джамбатиста Базиле, авторът на известния 
„Пентамерон“ (1634–1636), който е почти изцяло изпълнен 
с приказки, сред които се намират и известни сюжетни 
нишки като тези за Пепеляшка, Спящата красавица, 
Седемте гарвана. Някои от тях са включени в сборника на 
Шарл Перо „Приказки на майка ми гъската“ (1697), като 
на корицата на първото издание е изобразена старица 
при камината в компанията на три деца. Както твърди 
Андре Жолес, „по принцип тази книга вече няма рамкова 
композиция, но нещо от старата рамка все още се усеща – 
Перо го представя така, сякаш старата бавачка разказва 
на сина, който разказва на своя син и едва от него той 
самият научава този разказ“1.
Все пак след повторното откритие на ориенталските 
приказки в началото на XVIII в. салонната conte de 
fées (вълшебна приказка) явно използва този начин за 
разнообразяване на разказа, за което свидетелстват 
произведенията, събрани в много антологии, озаглавени 
с идентичното заглавие „Le Cabinet des fées“ (Кабинет 
на вълшебниците). Както преминава всяка салонна мода, 
писането, а след това публичното четене на приказки се 
изоставя. Щафетата е поета от немските романтици, 
сред които най-близък до ориенталската традиция е 
Вилхелм Хауф, автор на три приказни алманаха за деца – 
„Керванът“ (1826), „Александрийският шейх и неговите 
роби“ (1827) и „Странноприемницата в Шпесарт“ (1828). 
Именно той осиновява литературно Kunstmärchen, 
която – подиграна и прокудена от възрастните – 
намира убежище в детската стая, което изобразява 
алегоричният пролог с участието на кралица Фантазия 
и нейната дъщеря Приказка. Персонифицираната 
Кралица Приказка оттук насетне ще се връща в различни 
одежди и под различни наименования като застъпник на 
литературата, която е близка до детето, но и заплашена 
от рационализма и конформизма на възрастните. 
Фолклорната вълшебна приказка, допусната в детската 
стая по времето на братя Грим, не се нуждае от толкова 
изискани препоръки, а нейната естествена простота 
става идеал за литературата за най-малките.
Заедно със зараждането на просвещенската литература 
за деца и младежи устните разкази отстъпват 
място на разговорни и синкретични форми, с чиято 
употреба писателите гувернанти опитват да предадат 
на младите умове енциклопедичното познание. В 
съставеното от Лепренс де Бомон „Детско списание“ 
(1757) разказването на приказки за вълшебници е винаги 
награда на Мъдрата гувернантка за добре научения урок. 
Случва се обаче учителката да прекъсне разказа в най-
интересния момент, за да завърши планирания урок. 
Така постъпва и бащата разказвач от „Приключенията 
на Робинзон“ (1779) във версията на Йоахим Хайнрих 
Кампе, за да възпита по този начин в младите слушатели 
добродетелта на търпението. Но още майката от 
„Вечери в замъка“ на Де Жанлис (1784) се отказва от 
този тип възпитание, а устният разказ е заменен от 
прочит на глас на написаните по-рано от нея истории. 
Ако става въпрос за демонстрираното в произведението 
разказване, при Кампе то бива спонтанно прекъсвано от 
самите слушатели, искащи енциклопедични обяснения, 
което може да подразни читателя, интересуващ се 
единствено от приключенията. Едва романтикът Хауф 
връща на разказването на приказки неговия традиционен 
смисъл и колорит. Характерни за ситуациите в тях 
най-често са опасностите, свързани с нощно бдение на 
пътешественици в непозната околност или турнир на 
разказвачи роби, чийто победител получава най-високата 
награда – свободата.
Антиромантично настроената литература на 
бидермайера се отказва не само от фантастиката, но 
и от емоционалното напрежение, в което се раждат 
необикновени фабули. Във „Втората книжка на Хеленка“ 
(Druga książeczka Helenki, 1825) Клементина Хофманова 
включва „Четири по-големи разказа“ (Cztery powieści 
większe), които са продукт на фикционална наративна 
ситуация. Момичетата от богати домове, оставени от 
своите родители, които са заети с карнавална забава, 
водят първоначално банален разговор, след което по 
идея на възрастния решават да разведрят скуката от 
очакването на завръщането вкъщи, разказвайки най-
интересните събития от своя живот, и по този начин не 
само прекарват по-приятно времето, но и се опознават 
по-добре. 
Епохата на позитивизма също не служи за разказване 
на приказки. Свободните моменти са предназначени 
преди всичко за наука, за което допринасят вечерите в 
семейна среда, запълнени с беседи и лекции на възрастния 
наставник. Най-известното произведение, използващо 
тази конвенция, е „Вечери в четвъртък. Разкази 
за чудесата на природата и невероятните научни 
открития“ (Wieczory czwartkowe. Opowiadania o cudach 
przyrody i znakomitych odkryciach naukowych), написано от 
Мария Юлия Залеска (1873). Тук заслужава да се добави, че 

ключовото позитивистично списание за деца и младежи 
носи заглавието „Семейни вечери“ („Wieczory Rodzinne”, 
1880–1914). Няма нужда да се обяснява подробно, че тази 
формула на разказването представлява много опростена 
замяна на разказа „вечери край камината“, но по това 
време педагозите поставят научнопопулярната беседа 
над приказката.
Важен прелом в тази сфера настъпва едва в периода 
на модернизма, характеризиращ се между другото и 
със завръщане към фолклорните корени на културата. 
Това се вижда в конструкцията на самите заглавия, 
подчертаващи традиционната ситуация на разказването 
– „Край камината. Сборник приказки за деца“ на 
Кажимера Млинарска (Przy kominku. Zbiór bajek dla 
dzieci, 1901), „Край къделята. Легенди и разкази за 
младежи“ на Анна Лубенска (Przy kądzieli. Legendy i 
opowiadania dla młodzieży, 1909), „Край домашното 
огнище“ на Ядвига Варнкувна (Przy domowym ognisku, 
1912). Заедно с напредъка на психологията на развитието 
се усъвършенства начинът на разказване в полза на по-
малките деца, което означава, от една страна, връщане 
към ритмизираното, дори римуваното разказване, 
започнато от известния „Полски разказвач“ на Антони 
Юзеф Глински (Bajarz polski, 1853). От друга страна, 
се забелязва насищане на разказването с разговорни 
и звукоподражателни думи. Едновременно тонът на 
разказа придобива изключителна топлота и мекост. 
Примери за интимното, камерно обръщане към детето 
слушател откриваме още при Андерсен, но още по-
ясно тази черта се откроява в „Приказки“ на Ръдиард 
Киплинг: „Ето ти, о, мое Безценно съкровище, още една 
приказка от Минало-свършените времена“, „Сега слушай, 
чувай и внимавай, о, мое Безценно съкровище“, „Хубави 
възрастни думи, нали, о, мое Безценно съкровище?2“ и т.н. 
Този тип майчински обръщения превръщат дейността на 
разказване почти в милувка.
Следователно няма съмнение, че вписаният в текста 
слушател е малкото дете, читателски все още 
несамостоятелно, напълно зависещо от възрастния 
посредник. Друга черта на детското, а може би 
детинското в текста са и ономатопеите, като например 
във „Весели истории“ на Ева Шелбург-Зарембина: „Хоп-
хоп-хоп! Троп-троп-троп! Пляс-пляс-пляс! Тряс-Тряс-Тряс! 
Туп-туп-туп! Пътува гъшето яйце с рака Бедняк, с петела 
Юнак, с патката Радка, с котака Мяу и кучето Бау“4.
Както отбелязва Алиция Балюх, анализирайки това 
произведение, „експресивността и театралността на 
езика подканва към слушане“5. Това явление се забелязва 
и в поезията за деца – започвайки от разказите на 
Станислав Яхович, съзнателно създадени като текст 
за прочит на глас от възрастните6, чак до лириката на 
Тувим („Локомотив“, „Пан Тралалински“) и Пшибош 
(„Телефонът на двегодишната Ута“) от двадесети век, 
без да говорим за лирическите стихотворения-танци, 
стихотворения-игри, стихотворения-маршове, които 
Йоанна Папужинска метафорично нарича „театър 
на звуците“7. От друга страна, Йежи Чешликовски, 
анализирайки фонетичния пласт на „Локомотив“ на 
Тувим, който е лесен за инструментализиране с глас и 
ръка (подрънквайки с кутийка с грах), пише в заключение: 
„Виртуалният възприемател говори заедно с разказвача, 
истинският слушател, намиращ се извън текста на 
стихотворението, слушайки го, го повтаря тихо с устни, 
а четейки стихотворението за себе си, не може да го 
чете тихо. „Локомотивът“ всеки път е провокация към 
четене на глас“8. Случва се и начинът за изпълнение на 
текста да е описан директно, като например в „Тиха 
приказка“ (Cicha bajka) на Самуил Маршак (в превод на 
Чеслав Янчарски). [...]
Различен от този стил е изпълненото с възклицания 
стихотворение на Ванда Гродженска „Алек“: „Кой не 
иска да се реши? – Алек! – Кой не мие си ръцете? – 
Алек! – Кой облича се лениво? – Алек! – Но чинийка 
със сладкиши, дайте. Кой най-бързо ги изяжда? – 
Алек!“9 Прокурорският тон, който се усеща в това 
произведение, предава атмосферата на 50-те години, 
когато е създадено. Тези години бележат и промяна на 
отношението към фолклора, възприеман в този период 
като изкуство на масите и за масите. Това убеждение 
повлиява върху позицията на Мария Никлевичова, 
когато в края на 50-те години публикува сборника 
„Край разказвачката на приказки“ (Bajarka opowiada) с 
подходящи инструкции за потенциалните разказвачи. 
Особено внимание обръща на начина на говорене, който 
зависи от представения герой и публиката. Специфично е, 
че в своите изчисления взема предвид публика, съставена 
от няколкостотин слушатели, събрани около сцената, 
което изисква внимателното й наблюдение и контрол над 
нейните реакции. Към устно разказване приканва особено 
писателите, тъй като „разказването на деца е чудесно 
упражнение, което води до опростяване на стила“9. В 
обобщение призовава за създаването на специална катедра 
за разказване в който и да е университет, където да се 
обучават разказвачи по подобен начин на актьорите и 
рецитаторите. 
[…] Съвременната цивилизация е възприемана и през 
превеса на образа над словото, на аудио-визуалните 
средства за предаване на информация над живата 
реч, над непосредствения контакт между хората. 

От литературата „на ухото“ до литературата  
„на окото“ и обратно
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Невъобразимият брой филми, телевизионни програми, 
илюстрирани списания, комикси и т.н. води дотам, че 
имаме работа с невиждан до този момент мащаб на 
визуализацията, която е обхванала и пазара на детски 
книги. Следователно изглежда, че творчеството за 
деца и младежи е преминало през неизбежната еволюция 
от литература „на ухото“ до литература „на окото“. 
Това обаче не е толкова очевидно, ако вземем предвид 
факта, че на всеки исторически етап от нейното 
развитие се повяват значителни илюстраторски и 
редакторски достижения, които са пряка последица от 
усъвършенстването на изобретението на Гутенберг. 
В списъка на първите постижения, свързани със 
зараждането на литературата за деца, се поставя „Orbis 
pictus“ на Ян Амос Коменски (1657), творба, която 
изпълнява функциите на буквар, енциклопедия и учебник 
по чужди езици. В увода към първото издание се появява 
фигурата на Учителя, който заявява на ученика, че ще го 
съпроводи по целия свят и ще го научи на мъдрост. Може 
би не трябва да се разсъждава особено над факта, че в 
просвещенските книги, предназначени за деца и младежи, 
илюстрираният материал играе не по-малко важна 
роля от текста. […] Те представляват най-добрата 
мотивация за прочитане на тези книги още преди прага 
на зрелостта. Няма нужда вероятно и да се доказва 
забележителният разцвет на картинната книга, която 
става изкуство само по себе си, а може би дори отделен 
жанр, както твърди проф. Йежи Чешликовски, който 
искаше да посвети на този въпрос отделна монография. В 
творчеството на Станислав Яхович е запазено характерно 
стихотворение, което си заслужава да се цитира тук: 
„Мунджо книжки с картинки обичаше/ После буквите 
лесно той сричаше/ Днес сред книгите търси наука/ 
Щастлив е тоз, който в тях вижда сполука“10.
От съдържанието на тази творба следва, че 
илюстрацията в книгите за деца служи преди всичко 
на образованието, за което свидетелстват такива 
заглавия като „Картинен буквар“, „Наука за картините“, 
„Картини от кралството на животните“ и т.н. Едва 
с либерализирането на възпитанието конкуренция 
за тях стават издателствата, ласкаещи детската 
литературна публика, и освен книги със заглавия като 
„Слушай родителите си и възрастните“, „Малка 
шивачка за кукли“, „Морална забава“, се появяват и 
вълнуващите за малките „Блажени детски дни“, „Весели 
ваканции“, „Кутията на госпожица Грипска“, „Гъливер 
при лилипутите“ и прочие. Чеслав Янковски в книгата 
„Писмо на Мичи до Кичи“ (List Mici do Kici) си служи със 
стихотворение ребус, тоест такова, в което някои 
думи са заместени с образа на неща, за които се говори 
в текста. Тази техника след години е използвана от 
Ирена Тувим в образователната поема „Какво превозва 
корабът“ (Co okręt wiezie), която копира разказа на брат 
й в „Локомотив“. Няма как да се подмине и визуалната 
пиктографска поезия, която благодарение на Аполинер 
се възражда в поезията на нашия век, а след фазата на 
авангардните експерименти тя стига – като други 
неизползвани неща – в полето на детската литература11.
 […] В такава ситуация е трудно да се каже дали 
литературата „на ухото“ като вид развит вербален 
разказ, предаван от конкретен търпелив и взискателен 
към „слушателите“ разказвач, има шанс успешно 
да конкурира наплива на електронни образи, които 
означават атрофия на устното и писаното слово. 
Можем единствено да очакваме, че пресищането с 
визуалната култура, както някога от сциентизма през 
XIX в., отново ще доведе човечеството до носталгия 
към словото като висша и основна ценност, съгласно 
библейското твърдение „В началото бе Словото…“

Ryszard Waksmund. Od literatury „ucha” do literatury 
„oka” i z powrotem, В: Książka dla dziecka wczoraj, dziś, 
jutro. Pod red. K. Heska-Kwaśniewicz, I. Socha. Katowice: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląsiego, 1998, s. 69–81.

Превод от полски: КРИСТИЯН ЯНЕВ

Ришард Ваксмунд е професор по детска литература 
във Вроцлавския университет, ученик на проф. 

Йежи Чешликовски. Редактор на едно от водещите 
списания за детска литература – „Filoteknos“ (http://

www.ifp.uni.wroc.pl/filoteknos/index.php?strona=onas).
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Гжегож Лешчински

Трикстерът, който нарушава правилата, митологичният 
бог шегобиец, не е само разрушител, но и създател на нов 
порядък, нов законодател, който припомня дълбоките 
човешки ценности, оставащи обикновено скрити и 
незабелязани. Основна ценност за него е новият порядък, 
в който няма място за лицемерие, но за сметка на това 
има място за безкористен хумор и за разкриване на 
тайното дъно на действителността. Това прекрасно 
личи в творчеството на Гжегож Каздепке: разказвачът 
в „Каспериада“ (Kacperiadа), възрастен баща, комуто 
традиционните правила и верността към класическите 
архетипи биха повелили да запази дълбока сериозност 
и да сочи със собствен пример пътищата, към които 
да се стреми потомъкът без страх от нарушение на 
обществените норми и принципи на достоен живот, се 
оказва… малко момче и се поддава на същите емоции, 
на които и неговият невръстен син, само на няколко 
години. Пример за такова вдетинено отношение на 
бащата е надпреварата с бащата на друго дете да 
стигне пръв до детската градина. „Отсреща наистина 
се задаваха Силвия и нейният баща. Не, не просто се 
задаваха – отпред летеше бащата на Силвия и я държеше 
за ръка, а тя се вееше зад него като знаме, а когато 
вече много закъсняваха, честна дума – струваше ми 
се, че чувам как плющи от вятъра. Щом ги видехме, 
веднага се забързвахме – аз, защото исках да стигна 
пръв, преди бащата на Силвия, а Каспер, защото искаше 
да стигне преди Силвия. Първо тръгвахме бързо, после 
още по-бързо, после хуквахме […], после Каспер и Силвия 
влизаха в Детската градина, а аз и таткото на Силвия 
излизахме оттам. Уж не се гледахме, но аз винаги хвърлях 
триумфален поглед към бащата на Силвия, ако съм 
успял да стигна пръв, но ако той бе успял да ме превари, 
той хвърляше триумфален поглед – тогава стисках 
зъби, правех се, че не забелязвам погледа му, а мислено си 
обещавах, че на другия ден ще оставя таткото на Силвия 
далеч назад, а аз ще съм пръв“1.
Възрастният се оказва обикновено момче, на което не са 
чужди детските амбиции, мечти и лудории Това е извор 
на комизъм, но същевременно позволява да се преодолее 
пропастта между поколенията, да се завърже творчески, 
креативен диалог не чрез думите, а чрез общите емоции, 
които придружават всекидневните рутинни, привидно 
монотонни действия.
Подобен похват прилагат също и Йоанна Олех в 
цикъла „Династия Мижьолек“ (Dynastia Miziołków) и 
Павел Беренсевич в разказите за семейство Бузички 
(Rodzina Ciumków2). Всеки път се срещаме с аналогични 
карнавални стратегии: комичният ефект идва от 
конфронтацията между детската и характерната за 
възрастния перспектива на виждането за света и от 
приписването на детски черти на възрастния човек. 
Както аргументира Робер Ескарпи, „хуморът не се 
базира нито на дилетантството на една от страните, 
нито на жонглирането на интелектуално посветените. 
Същината на хумора е ролята, която изпълняват 
участниците в играта“3. Именно конвенцията на играта 
налага на адресата ролята, която трябва да изпълнява 
като участник в процеса на диалог в изкуството.  Или 
адресатът приема тази роля, като одобрява детската 
гледна точка, подчинява се на атмосферата на творбата 
или праща в изгнание общността на смеха и емоцията. 
Творецът, който вече се проявява като трикстер в 
дадаистичното изкуство, в наивистичната живопис 
и в сатирата, в совизджалската комедия и кабарето, 
разкрива пълния си образ в съвременното изкуство 
за деца. Като децата, той е сериозен и несериозен 
едновременно, безгрижно се забавлява с конвенциите, 
прекрачва границите на истината и условността, 
жонглира с мотиви, образи, цитати от привидно 
несъвместими източници, сякаш за да изрази 
неудържимата свобода на твореца.
Трикстерът дава на адресата сигнал да не приема на 
сериозно някои мотиви или образи, припомня му, че 
цялото изкуство е фикция, а единственото, на което 
може да се припише категорията истинност, това 
са препратките вътре в сферата на изкуството. Но 
детето може да не разбере този вид интертекстуални 
сигнали, да не забележи препратките към други творби, 
повечето предназначени за по-възрастен и подготвен 
адресат. Трикстерът не винаги се съобразява със зрителя 
или читателя на своята творба, обръща се сякаш „през 
главите“ над детската публика, към зрял възприемател, 
който има по-голям читателски, филмов и театрален 
опит и успява да разпознае въз основа на популярното си 
образование или общата си култура образи и музикални 
мотиви, които може да види и свърже помежду им 
просто защото повече е общувал с изкуството.
Но ако театърът или филмът, отправени към детската 
аудитория, по естествен начин се отнасят към опита на 
възрастните ментори и приятели на децата и книжката 
за деца продължава да бъде четена от възрастните 
или преглеждана от тях, за да изберат подходящо 
заглавие, то с инициационния роман за младежи не е 
така – той е жанр, решително затворен за възрастни 
читатели, които просто не четат такава литература. 
Следователно препратките, интелектуалната игра с 
мотивите на културата имат тук своеобразен смисъл, 
защото творецът не може да се обърне „през главите“ на 
младежката публика към възрастни адресати. Ето един 
пример от романа на Гжегож Гортат: 
„Майка му вече тича към банята. Едва бе успял да 
свали блузата и обувките си, а тя се връща с марля и 
кислородна вода. 
– Кой ти раздра устната? Биха ли те? […]
Парад на превъплъщенията: допреди миг Майка Тереза, 
а сега кръстоска между Месалина и Лейди Макбет. 

Напрежението е като във филм на Хичкок, намирисва на 
барут и инквизиция.[…]
– Току-що звънна треньорът ти – започва тя, а 
брадичката й трепери. – От края на ваканцията нито 
веднъж не си се мярвал. Къде ходиш? Какво правиш след 
часовете? 
Репертоарът е железен. Време е сега за гвоздея на 
програмата. И не се излъга.
– Защо ми причиняваш това? Толкова се старая, даже 
личен живот нямам, а ти? Да лъжеш обствената си 
майка?! Съсипвам се от работа! Пера, чистя, готвя, 
всичко в името на детето, а ти как ми се отплащаш? 
[…]
Лейди Макбет изчезна без следа, на сцената се вмъкна 
мадам Бътерфлай и плачевната й ария се разля из цялото 
жилище. Той се затвори в стаята си, за успокоение на 
съвестта се барикадира с учебници. Зад затворените 
врати още дълго се носеха сценичен плач и хлипане. 
Домашните молитвени оплаквания“4.

Регистърът от образи и препратки е впечатляващ. 
От литературните и музикалните форми: молитвени 
оплаквания (литания) и ария. От значимите фигури на 
културата и обществения живот през 20 в. – Майка 
Тереза и Хичкок. Към това добавяме и Месалина, 
прочутата с развратния си живот трета жена на 
императора. После идват Лейди Макбет и Мадам 
Бътерфлай. Всичко това се побира в едва няколко 
изречения, но тази голяма кондензация на образи и 
препратки не дава ефекта на бароковата украса, а 
точно обратното: в самото натрупване се проявява 
дистанцията, от която разказвачът, като приема 
гледната точка на своя герой и прилага за подсилване 
на ефекта свободна непряка реч, се отнася към 
действителността, в която живее героят му и изразява 
отношението на момчето към майка му, неговото 
чувство за безсмислието на майчините емоционални 
изблици на жал, театралността на жестовете, 
поведението, отношението. Именно в изброяването, 
макар че нито един от призованите образи не е познат на 
възприемателя, се реализира стратегията на разказвача, 
проявена в овъншняването на повествованието, а 
не в описанието на психическите състояния и на 
отношението на героя. Наративната дистанция към 
образа внезапно намалява, а същевременно читателят, 
в известен смисъл „засипан“ от интертекстуалните 
препратки, преживява в процеса на четене това, което 
е изпитал героят: чувството на абсурд и театрална 
комичност. Всичко вече е било, всичко, което може да се 
случи, вече се е случвало по-рано и сега се актуализира в 
личния човешки живот – това е едно от убежденията, 
лежащи в основата на постмодерната криза на 
съзнанието. Както нашата действителност, така и 
нашият живот не могат да внесат вече нищо ново в 
опита на човечеството. Така е и с културата. Всичко, 
което съществува, е загубило способността си да се 
развива, остава да се повтаря това, което се е случило на 
предходниците. 
Поредицата „Неприказки“ (Niebaśnie), чиято концепция 
е изработена от Йоанна Олех и Гражка Ланге, е 
съвършен пример за така ориентирано четене, пример за 
типично модернистична литературна игра. В рамките 
на поредицата са публикувани: „Червената шапчица“ 
(Czerwony Kapturek) на Йоанна Олех с илюстрации на 
Гражка Ланге, „Хензел и Гретел“ (Jaś i Małgosia) на Лешек 
К. Талко с илюстрации на Анна Немирко и „Пепеляшка“ 
(Kopciuszek) на Михал Рушинек, с графично оформление на 
Малгожата Биенковска. Всяка от книжките, независимо 
от провокиращото интелектуална активност графично 
оформление, съдържа творба, която по същността си 
представлява литературна игра – в нея бива „въвлечен“ 
или поканен младият читател. Червената шапчица 
от едноименния разказ на Йоанна Олех има проблеми, 
свързани с твърде голямото послушание към родителите 
си, с прекалената си подчиненост („Безмълвно си 
изяждаше спанака и черния дроб, никога не си бъркаше 
в носа и не газеше в калните локви“5), които стават 
извор на нещастие: момичето е погълнато от вълка, 
но за разлика от класическата версия на мотива, не 
се появява горският пазач със спасителната пушка в 
ръка. В „Хензел и Гретел“ на Лешек К. Талко децата не 
са изпратени в гората, а … на кастинг за телевизионна 
реклама, послушно рекламират сладкишите, за да 
удовлетворят амбициите на собствената си майка 
(„Ще изкарвате много пари, не като Тати“6). В 
„Пепеляшка“ на Михал Рушинек момичето, облечено 
според най-новата мода (изглежда като „изрязано от 
чуждестранно модно списание или чилийско-аржентинска 
романтична телевизионна новела“7), се запознава с 
богат бизнесмен в дискотеката, с надеждата, че като 
образеца от приказката ще бъде разпозната с помощта 
на оставената във вилата маркова обувка, идва при 
избраника с надеждата за триумф и щастие, но заварва 
дълга опашка момичета със същите обувки в ръка; 
„принцът“ избира първата попаднала му девойка, все му е 
едно коя ще бъде „избраницата“.
Красноречието на посочените творби няма много 
общо със смисъла на традиционните версии. 
„Червената шапчица“ показва пагубните последици 
от подчинението на възрастните, от пасивното и 
безсмисленото изпълнение на техните заповеди и 
прилагането на практика на съветите за достойни 
постъпки, аргументира развиването 
на потребността от бунт (негов 
символичен образ е грозната шапчица 
в малинов цвят, която е сложена 
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на главата на момичето). „Хензел и Гретел“ – това е 
песимистична диагноза на съвременното семейство, 
обобщена обаче в промяната, която се извършва с 
родителите след изчезването на децата. Поуката в 
„Пепеляшка“ е изказана директно: „Ако някой иска 
да бъде като всички, обикновено просто е никой“8. Тя 
няма много общо с морализма на базовата творба, а 
точно обратното: ситуирана е извън нея, разколебава 
я, разкрива илюзорността на мъдростта, предавана от 
поколение на поколение, нейната неприложимост към 
действителния живот. 
Както доказват приложените примери, съвременният 
творец, слагайки маска на трикстер, черпи с пълни 
шепи от съвременната култура и от голямото 
наследство на историята – тя става творчески 
материал, градиво за нова творческа действителност, 
за нови значения на изкуството. Творците отпреди 
столетия „са подражавали“ на Андерсен или Братя 
Грим и са публикували творби, представляващи 
адаптация на оригиналните текстове, приспособени 
към нуждите на пазара или на полския читател. В 
края на XX и началото на XXI в. се появяват творби, 
не само „подражаващи“ на майсторите, но и по най-
различен начин свързващи присъстващите при тях 
мотиви, образи, цитати – създаването на литературна, 
филмова или театрална творба за деца днес почти 
налага културна еквилибристика. Именно през втората 
половина на XX в. („Няколко магически истории“/Kilka 
czarodziejskich historii на Збигнев Бжозовски, „Приказките 
на Господин Бъркотия“/Bajki Pana Bałagana на Йежи 
Немчук) и в началото на XXI в. (серията „Неприказки“, 
„Лотария“/Loteria на Олга Токарчук) се появяват книги, 
чието разбиране изисква познаване на литературното 
съотнасяне или филмите, предназначени за такъв 
адресат, който добре се ориентира в съвременната 
култура и в традицията. По този начин се създава нова 
културна действителност: първата позната версия 
на „Червената шапчица“ може да бъде преиначен запис 
на топичния мотив, а оригиналният текст на Братя 
Грим или Перо може да стане – както е искал Дерида 
– отговор на познатия по-ранен текст. Творбите 
на литературата, киното, театралните спектакли 
винаги съставляват низ от изживявания, чиято 
последователност е свързана с индивидуалния процес на 
културна инициация. Порядъкът в опита на адресата, 
личен и неповторим, няма нищо общо с историческия 
порядък. Новото в нашето време се основава на това, 
че всъщност всички съдържания на традиционната и 
съвременната култура могат да бъдат първоначално 
разпознати от детето адресат като елемент от 
галактика неразбираеми и недостъпни знаци и едва после 
ситуирани в хоризонта на разпознаването. 
Затова може да се случи и вероятно се случва 
многократно, възприемателят да се запознае с 
мотива Яношик от театрален спектакъл, основан на 
постмодерната му вариация, с мотива за Червената 
шапчица от книжката на Йоанна Олех, а със силуета на 
Венера Милоска – от анимационния филм на Уолт Дисни 
„Херкулес“. Ако обърнем допълнително внимание на 
обстоятелството, че много разпространени на полския, 
европейския и световния книжен пазар са издания на 
класическите творби, представящи истории, разказани 
по начин, твърде често така отдалечен от оригинала, 
че преиначава протичането на основната фабула, 
особено развръзката (обикновено чрез елиминиране на 
наказанието, полагащо се на негативните герои), и още 
повече, ако се вземе под внимание, че много приказни 
мотиви служат за сценарий на компютърни игри (напр. 
такива игри като „Червената шапчица“, „Грозното 
патенце“ (Brzydkie Kaczątko), „Приключенията на 
Ханс Кристиян Андерсен“ (Przygody Hansa Christiana 
Andersena), изводът ще е очевиден: днешният млад човек 
живее в свят, в който изворните, иконични мотиви 
на културата са разпознавани от него в много версии, 
в безкраен низ от преобразования, забавления, игри, 
комбинации, парафрази, преиначавания като елементи от 
голямата сплав на културата, своеобразна Вавилонска 
кула, в която всичко се смесва с всичко и влиза помежду 
си в непрестанни хаотични връзки. 
Затова трикстерът – скрит зад текста, театралното 
представление, филма, компютърната игра – 
непрестанно руши реда, преобразява подредения Космос 
на изкуството в хаос на всевъзможни форми и версии на 
посланието, сплав, в която в пълен безпорядък се смесва 
помежду си всичко, което принадлежи към различните 
форми на културата. 
 

Превод от полски: МАРГРЕТА ГРИГОРОВА

Бележки
1 Цит. По: J. Papuzińska, Dziecięce spotkania z literaturą, Warszawa 
2007, s. 108.
2 Фамилията се свързва с думата „cium“ – целувчица, цун 
(разговорно). Бел. прев.
3 R. Escarpit, L’humour, Paris 1976, s. 126.
4 G. Gortat, Do pierwszej krwi, Wrocław 2006, s. 28.
5 J. Olech, Czerwony Kapturek, Warszawa 2005, s. [3].
6 L. K. Talko, Jaś i Małgosia, Warszawa 2005, s. [5].
7 M. Rusinek, Kopciuszek, Warszawa 2006, s. [21].
8 Пак там, s. [32-33].
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Ян Твардовски

Текст на речта, произнесена по време на светата 
литургия за душата на Януш Корчак в катедралата на 
сестрите визитанки1 на 29 декември 1971 г.

Може би ще се запитате защо точно днес присъстваме 
на света литургия за душата на Януш Корчак, Стария 
доктор, приятеля на децата.
Все пак днес няма нито годишнина от смъртта му, нито 
от рождението му. Но в този момент преживяваме 
Рождество Христово – 
периода, в който 
християните от цял 
свят се събират край 
Детето. Reverentia 
puero (с най-голямо 
уважение, бел. прев.)“2 
– както са казвали 
древните. Януш 
Корчак е може би един 
от най-сърдечните 
мъдреци, поклонили 
се на Детето. Това 
е неочаквана, може 
би за мнозина, връзка 
между времето, 
което изживяваме, и 
литургията за душата 
му.
Година и половина 
преди да избухне 
Втората световна 
война, пред микрофона 
на Полското радио, 
ето какво казва Януш 
Корчак, д-р Хенрик 
Голдшмит, наричан от 
всички Стария Доктор, в една от своите „Приказчици“ 
със заглавие „Самота и старост“:

Живял си, колкото си преорал
колкото хляб си изпекъл за хората
колкото си вложил в строеж – 
преди да си тръгнеш
колкото копчета си пришивал
колкото дрешки си кърпил
и колкото си зашивал
колкото топлинка си дал някому
и както си служил
дали си подкрепил някого, когато е бил несигурен,
дали си научил някого, без да искаш признание, 
благодарност, отплата.3

От писмените свидетелства и легендите познаваме 
последните мигове от живота на Стария дДоктор – 
пробуждащи съвестта. Изведен от немците от гетото 
в сряда, на 5 август 1942 година, той застава начело на 
200-та деца, за които се е грижел, носейки зеленото знаме 
на Дома за сираци – на товаро-разтоварителния пункт4 
на ул. „Ставки“.
Не знаем по-нататъшния ход на това кратко, вече 
безвъзвратно пътуване направо към газовите камери в 
Треблинка. Знаем само, че не е изоставил децата, макар 
да му е предлагано избавление и възможност да спаси 
самия себе си. Държал ги е за ръце. Загинали са заедно. 
Тръгнал е с протритата си униформа на полски военен 
лекар, която е облякъл от първия ден на нахлуването 
на немците във Варшава и е носил до последно – чак до 
смъртта.
Не се страхувам да говоря за нещата, които знаем за 
Корчак, защото тези познати неща са винаги еднакво 
покъртителни и близки; опасявам се, че ще говоря на 
един дъх, несвързано, много непоследователно, като дете, 
което иска да разкаже всичко за някого, когото обича, 
но не знае откъде да започне, какво да каже после, кое е 
значимо и кое по-малко – защото всичко в този случай 
изглежда най-важно.
Януш Корчак е бил възпитател. Напуснал е медицинската 
практика на лекар, за да възпитава децата. Станал е 
бездетен баща на неизброимо много чужди деца. Създал 
е два дома за сираци – един еврейски на ул. „Крохмална“ 
и втори, християнски, в Прушкув, който след това е 
изместен в Белани.
Мария Гжегожевска в „Из писмата до младия учител“ 
пише, че е бил необикновен възпитател. Извеждал наяве 
истината чрез самото си присъствие. Всеки, който 
бил край него, се чувствал себе си. Край него можело 
да усетиш суетата на пустословията и лишените от 
смисъл форми. Да почувстваш копнеж към простота 
на мислите, струяща от неговите изпълнени с тъга и 
замисленост, добри очи.
Имал е своя философия. Ето как веднъж се е обърнал към 

възпитаниците си, тръгващи по дългия път, който той 
нарича живот: „Не ви даваме наготово Бог, защото сами 
трябва да Го откриете в собствената си душа с работа 
над себе си. Не ви подаряваме отечество, защото трябва 
сами да го откриете с работа над сърцето и ума си. Не 
ви подаряваме любов към хората, защото няма любов без 
прошка, а прошката е къртовски труд и усилия, с които 
трябва да се нагърбите. Подаряваме ви копнежа към по-
добрия живот, който не съществува, но който някога 
ще просъществува. Може би именно този копнеж ще ви 
доведе до Бога, Отечеството и Любовта.“

Бил е свързан с 
полската култура 
и обичаи. В своето 
„Curriculum vitae” 
ни разказва, че 
в навечерието 
на Рождество 
Христово баща му 
го е водил на яселки5 
и шопки6. Закърмен 
е с творчеството 
на Бжозовски и 
Швентоховски, 
Налковска, Норвид, 
Дигашински, 
Конопницка, Прус. 
Като момче 
причаквал писателите 
нетърпеливо в парка 
в Наленчув7 с такова 
вълнение, с каквото 
някога Спренжицки от 
„Спомените на синята 
униформа“ причаквал 
преминаващия 
Сирокомля. 8

Бил е и писател. Кой 
от нас не си спомня неговия „Крал Матиуш Първи“ и 
„Крал Матиуш на безлюдния остров“, както и неговата 
„Шеговита педагогика“ и „Насаме с Бога. Молитви на 
хората, които не се молят“.
Познавал е езика на децата. Разказвал е за часовника, 
обещан от вуйчото, за цветните моливчета, за един 
намерен в парка кестен, за кокошката, за малкото 
конче, за печатчетo, за разходката с лодка до Гданск, за 
пътуването със стоманено кълбо около Луната.
Бил е и лирик, този леко прегърбен господин с посивяла 
брадичка, сивосини очи и зачервени от вълнение 
клепачи, за когото са били важни сантименталните 
подаръци за спомен, старите писма и изсушените 
цветя, което не му е пречило да бъде трезв и сериозен, 
когато превързва, намазва с йод окървавените пръсти, 
преглежда гърлата, задава въпроси за нарушения с 
жлезите и инфекции.
Извисил се е над официалните вероизповедания, макар че 
така често е говорил за Бог и се е обръщал към Библията. 
На гроба на майка си гравирал надпис от Петокнижието: 
„не съм престъпил Твоите заповеди, нито съм ги 
забравил“.
В „Трите похода на Хершек“ пише: „Бе война. Титус 
запали храма. Имаше пожар. Запалиха се Божиите книги, 
но гореше само хартията, буквите излетяха и са живи.“
Не е бил свързан формално с Христос чрез кръщение, но 
колко много можем да научим от живота и смъртта му 
ние, християните.

Текстът е излъчен по радиото и публикуван в месечника 
„Виенж“ (Więź) бр. 6/1972 г. под заглавие „За Януш Корчак“.

Превод от полски: ПРЕСЛАВА ПЕТКОВА

Бележки
1 Визитанки – милосърдни сестри, дошли от Франция през 
XVII в. в Полша, изповядващи доктрината на Ордена на 
просветените от Пресвета Дева Мария (Zakon Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny). Поетът духовник Ян Твардовски от 
1959 г. чак до пенсионирането си е главен свещеник в църквата 
на сестрите визитанки във Варшава. – бел. прев.
2 Част от максимата на Ювенал: Maxima debetur puero 
reverentia (Към детето трябва да се отнасяме с най-голямо 
уважение) – бел. прев.
3 Превод мой –П. П.. 
4 Това е известният Умшлагплац, откъдето евреите от гетата 
са натоварвани в конски вагони за лагерите на смъртта – бел. 
прев.
5 Детски пиеси за раждането на Христос или пътя на тримата 
влъхви – бел.прев.
6 Красиви макети на рождественски сцени – бел. прев.
7 Част от парковия комплекс „Лаженки“ във Варшава – бел. 
прев.
8 Препратка към романа за деца на Виктор Гомулицки 
„Спомените на синята униформа“ за живота на учениците по 
време на руската окупация. Главен герой е Виктор Спренжицки, 
който е така влюбен в поезията на полския поет Владислав 
Сирoкомля, че го причаква, за да го зърне (глава XII).

Януш Корчак – мъдрецът, който се 
поклони на Детето

Януш Корчак с детския оркестър на Дома за сираци, 1923 г. Уикимедия, свободен 
достъп
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Януш Корчак

2 април
Виктория ми нареди пасианс. Излезе, че Зошя ме обича, но 
няма да стане моя жена, а аз ще бъда нещастен. 
Сега имам съвсем други намерения. Ще се науча да говоря 
на испански, италиански и т.н. и ще пътешествам. Знам, че 
това 100 пъти ще се промени. 
Вторник и сряда бяха ужасни. Болеше ме страшно кръстът 
и освен това страдах психически: смъртта на Баба, 
нещастната любов на един третокурсник2... Но аз не мога 
дълго време да бъда отчаян. Смело вдигам глава, за да се 
боря отново. 
Най-добре е, когато съм зает, понеже не мисля за нищо, 
освен за учене. Може и да забравя за нея (З.), но в същото 
време пак продължавам да я обичам, без да имам и най-слаба 
надежда, че ще бъде моя. 
След две години тя ще е зряла девойка, а аз (в най-добрия 
случай) петокурсник.[…]

30 юни
Изпитите минаха. Вече съм ученик в четвърти курс… 
четвърти курс. И какво от това? Пак съм същото дете 
спрямо нея. […]

14 ноември
Не съм писал толкова дълго не защото нямам тема, а 
защото всеки свободен миг посвещавам на дружеството 
на природолюбителите, което основахме с Франек. 
Благодарение на Франек се запали искрата на моята 
любов към природата. Какво наслаждение е да общуваш 
с природата! Сега вече знам какъв ще бъда – ще бъда 
природоизпитател. 
Едва в последно време в мен се събуди стремежът към 
висшата идея, към красивите влечения. На 14 години съм. 
Станах човек – знам, мисля. Така е: cogito ergo sum. 
Ах, колко тежък е бил животът на гениалните хора; хора, 
които са били неразбрани; хора, изпреварили своето време 
с разума си. Чувствам се вдъхновен от Провидението 
да направя нещо велико и безсмъртно. Ако смъртта не 
прекъсне нишката на моите дни, ще стана известен. Ще 
стана!?! 
Хората не ме разбират. Една-единствена душа на този 
свят би ме разбрала, а ако и тя не може да ме разбере, би ме 
изслушала. Никого си нямам. Това може би звучи странно за 
всички. Имам родители, сестри, познати. О, не, имам нужда 
от човек, с когото да мога да разговарям, пред когото 
да изразя себе си. Струва ми се, че Зошя би ме разбрала. 
Не знам защо мисля така. Извън волята ми сърцето ми 
трепти силно при мисълта за нея. Мислите ми често 
летят към нея… към нейната личност… обичам я….
Сега не говоря за нищо сериозно с никого. Това, което 
казвам, е от сорта на: взех си изпита по латински, моля, 
подайте ми парче хляб и др. такива. […]

7 февруари
Сънувах, че получавам тройка по гръцки, а в 
действителност получих двойка3. 
Дали възгледът, че човек произхожда от животните, е 
атеистичен. Едва сега си зададох този въпрос. Ако вземем 
думата атеист в буквалното й значение, това е: α – не, 
ϑεός – Бог, следователно твърдението не е атеистично, 
защото противоречи само на първите глави от Стария 
завет, а не на съществуването на Бога. 
Говорихме си с Марек за това, че се намираме в преходно 
състояние. Трябва да се появи голям реформатор или 
да се случи важно събитие, което да придаде друга 
посока в развитието на човечеството. Човекът не 
може да съществува без вяра, а от съществуващите 
вероизповедания нито едно не е достъпно за интелигентния 
човек. […]

3 декември
„Сфинкс“ на Крашевски. Откакто четох „С огън и меч“, 
не помня да съм имал толкова силни впечатления. До 
неотдавна, когато все още не те разбирах, Майсторе, 
говорех, че пишеш скучно. Колко съм бил глупав да изговарям 
тези самоуверени и необмислени детинщини. Обичам 
Те, уважавам Те, обожавам Те. Ти самият си Сфинкс, 
неразрешена загадка. […]
Сънувах странен сън преди 3-4 седмици; сънувах, че се 
издигам и падам, докато не паднах така, че повече не успях 
полетя. Дали не е някакво предсказание за бъдещето? 

16 декември
[…] Неделя 
Сънувах, че изпращам „Немезида“ на конкурс и получавам 
награда, но името ми е запечатано в плик. Моля родителите 
ми да си вземат билети. Не искат, но след това 
отстъпват. Аз самият отивам зад кулисите. Завесата се 
вдига. Излиза директорът, скъсва плика и чете името ми. 
Оркестърът свири. По залата се носи шепот: „кой е той?“ 
Родителите ми плачат от радост, припомнят си какво 
съм им казал, но не са повярвали. Първо действие минава без 
особени реакции. След второто публиката вика автора и 
ето че на сцената излиза разтреперан от вълнение младеж. 
Възглас на удивление и недоверие в началото, после залата 
гръмва от ръкопляскания. След третото действие дъжд 
от цветя, а той плах, с ръка на сърцето, с поглед, вперен в 
родителите. И пада в техните прегръдки, упоен, размечтан, 
щастлив. […]

10 март
Често сънувам, че се люлея и стигам над линията на 
хоризонта. Дали е някакъв знак? 
Имах странен сън. Че сме наели жилище на някаква улица. Аз 
влязох пръв в една тъмна стая. Намирах се високо, високо, 

чак да ти се завие свят. Долу примигваха фенерите, небето 
беше тъмно като черно кадифе, избродирано със златни 
звезди. Приличаше на кралско наметало, а на челото на 
всемогъщия монарх светеше златна корона, луната. Усетих, 
че сякаш някога вече съм виждал това насън. Исках да 
изтичам до другата стая, където бяха родителите ми, но 
някаква силна невидима ръка ме задържа. Отскубнах се и се 
разбудих…
Казах си, че днес ще стана около 7 часа и 10 минути преди 
7 се събудих. В човека има силна воля, висша, непозната 
досега…[…]

10 април
Сега имам три4 любими мечтания. 1. Пътувам, посещавам 
Краков, Виена, Прага, Пеща, Мерано, Рим, Неапол, Монако 
(„Хазарт“ – изследване), Париж (откривам клетъчния 
състав), Лондон, Мюнхен, Берлин. 2. Живея в морски фар, 
пиша по изгрев слънце и на фона на кървавия залез, по време 
на буря, заобиколен от разпенените вълни; спасявам „Я“ от 
корабокруширал кораб и живеем заедно. 3. Зная 20 езика и 
съм библиотекар във Ватикана. 4. Водач съм и произнасям 
речи и т. н. Колко глупаво и детинско е всичко това, но ми 
носи невинно задоволство. 
Боя се от тъмнината, боя се от халюцинации, не толкова 
визуални, колкото емоционални: ако внезапно ме стисне 
студена костелива ръка, не бих го преживял. […]
Три часа. В класната стая е горещо, въздухът, който 
дишат дробовете на 30 души, е задушлив, пълен с отровни 
газове. Учителят изморен седи зад катедрата. Един ученик 
отговаря, учителят не слуша, ученикът продължава да 
плете някакви глупости. Учениците – изтормозени от 
шестчасовото седене, лицата отегчени, очите сънливи. 
Лека болка в главата; свитите мускули вследствие на 
обездвижването водят до изтръпване на пръстите 
на ръцете и краката. А зад прозореца весело свети 
слънцето, врабчетата хвърчат на воля, природата край 
града се буди за живот. Там е свободата, а тук – затвор, 
вериги. Кога отново ще бъдем in corpore sano mens sana5? 
– Горките учители – нищо чудно, че са изнервени, зли и 
несправедливи. Ние понасяме този ярем, мечтаем за мига на 
освобождението, а те ? От ръцете им излизат поколения, 
растат и възмъжават, а те до края на живота си са осъдени 
на вегетация. 
Вчера пресаждах цветя и ги мих, струваше ми се, че 
ми благодарят, че целуват и милуват ръката, която ги 
освобождава от зимния прах. […]

25 април
Днешният ден започнах с къпане от глава до пети, трябва 
да го правя всеки ден, защото се потя, а това показва, че 
слабея. 
– Искам да живея, да обичам и да съм щастлив. В гората, в 
гората, сред поляните и ливадите, при горския поток! Да 
се потопя в него и да остана под водата, докато ми стигне 
въздухът. После да тичам по пясъка, да легна на тревата 
на слънце, да затворя очи и да не мисля за нищо, за нищо, за 
нищо. После да се изповядам в обятията на любимата. 
Тъгувам за изпитите с детско нетърпение, радост и 
тревога. Тъгувам за безсънните нощи, прекарани в трескаво 
учене, когато мисълта няма време да поскита, а сърцето – 
да тъгува.  […]

15 август
[…] Много мисля сега за миналото, събирам материали 
за изследване: „Детето“. – Госпожица Ванда ми обеща 
книжката „Реформаторите на възпитанието“. Спенсър, 
Песталоци, Фребел и др. Кога ли и моето име ще се озове в 
тази редица. 
Как е възможно Русо да бъде наричан велик възпитател, та 
нали самият той трябва да е дал пример за морал, иначе не 
би могъл да бъде образец. 
Старая се да ходя много и да плувам, за да се закаля, за нови 
битки с нехигиенични условия. 
Кант е работел по 8 часа, 8 е почивал и 8 е спал. […]

11 март
[…] Последна задача. Учителят е удвоил вниманието си. 
След диктовката на текста – гробна тишина. Който 
вдигне глава от тетрадката, среща недоверчивия, 
подигравателен поглед на неумолимия учител. А зад 
прозореца пролетта е в такъв контраст. Мисълта лети 
към полето, към гората, плаче за къпане на слънце. И само 
прашните прозорци делят дробовете ни от най-висшата 
наслада – да дишаш въздуха на пробуждащата се пролет. 
Пренасям погледа си към 36 ученици, принудително 
затворени, ех, ако те се втурнат към… пролетта, на 
която имат право животното, птицата, червейчето, и 
която е преградена с тройна решетка от убийствената 
за нас цивилизация. Какви ли ще бъдат след десет, двайсет 
години тези ученици, свързани в неразделна цялост от 
общото насилие над тях, от общата неволя? 
Тази задача ще остане „като трън в петата“ в техните 
нерви за цял живот, а може и в техните деца. Този час, 
прекаран в задушния кабинет, а не сред кристалния 
пролетен въздух, като проклятие ще виси над дробовете 
им. Минутите летят, работата нагорещява въздуха 
още повече, пот оросява челото. Последни усилия на 
отрудената мисъл. Колко грешки се правят в такъв 
момент от невнимание. Учителят спокойно се разхожда, 
не изпуска класа от очите си. Гордостта, чувството за 
дълг и справедливост не позволяват някой да препише… 
последната задача. 
Слънчев лъч шеговито скача в класната стая и като вижда 
млади лица, закача се с един от учениците. Ученикът се 
дръпва енергично встрани. Лъчът се чуди, натъжава се, 
може би се разгневява и решава чак до края на дните да 
избягва момчето, което го е отхвърлило. Горкото слънце, 
горките деца. Кой е виновен, че светлината на истината е 

обявила люта битка на светлината на слънцето?
Секретарката отговори, че няма място, че имат богат 
запас от новели. Гледаше ме така благосклонно, учтиво, 
съветваше ме да не се обиждам, защото „редакторът може 
и да не я е прочел, защото е много зает“. – Ах, знам, за тях 
е важно името, а не творбата на изкуството, редакцията 
си има „свои“ на поръчка, които винаги пишат колкото и 
каквото трябва. Чакането ме изнерви, сега ми е все едно. 
Така и така, няма да стана литератор, а лекар. 
Литературата – това са думи, а медицината – действия.
 
24 април
Станах сутринта, още нямаше пет, и отидох в полето. 
Погледът ми, затворен десет месеца сред стени, жадуваше 
за такъв простор, в който нищо да не пречи на неговия 
бяг към безбрежната далечина. И намерих това, което бях 
жадувал. Стоях в полето и обгръщах пространството, 
очертано от тъмния вал на лесовете  и останах така много 
дълго, загледан в тишината, несмущавана и от най-слабо 
шумолене. Не мислех за нищо, духът ми си почиваше, само 
гласът на сърцето шепнеше: „чудно – чудно; няма никой“. 
Изведнъж мисълта ми зададе въпрос: 
– Хей, младежо, ти, който обичаш хората и искаш да им 
принесеш в жертва живота си, защо се радваш, че не ги 
виждаш? 
Трепнах, смутих се. 
– И защо, защо всъщност? 
А-а, отговарям. Когато вървя през гората, песента на 
дърветата ме люлее сред вълните си и ми нашепва толкова 
добри думи, че тишината прониква в изнурената ми 
душа. Гората, дърветата, храстите предат заедно с мен 
златната прежда на бляновете. Когато вървя през полето, 
песента на житата, тревите, цветята ме люлее сред 
вълните си и ми нашепва добри думи. Полетата и ливадите 
предат заедно с мен златната прежда на бляновете. 
Призовавам светъл идеал. 
Ехото на природата повтаря: светъл! 
Призовавам свещена любов. 
Ехото на природата отговаря: свещена! 
Призовавам чисто приятелство. Ехото казва: чисто. 
Природата разговаря с мен, не ми пречи; вярвам на думите й. 
А ето хората. 
Призовавам братска любов. 
Ехото на света отвръща със смях: няма я, има само 
егоизъм. 
Призовавам идеали. 
А светът: няма ги, има само носталгия по тях. 
Призовавам любовта. А светът: няма я, има само влечение. 
Призовавам утешителна надежда. 
А светът казва: майка на глупаците. 
Призовавам: не ме будете, жестоки и безмилостни. 
А светът: събуди се, отвори очи. 
В името на какво ме будите, за да страдам? 
В името на истината. 
О, не искам вашата истина, имам собствена, която обичам, 
не ми я изтръгвайте. 
Сега вече знаете защо предпочитам да слушам гласа на 
природата. Ако такава е твоята истина, свят, ти си 
грешен, лош, омърсен. Ако такава е вашата истина, хора, 
защо ми вземате моята – светла, чиста и свещена. Сигурно 
искаш, Свят, да тръгна след твоята жестока истина? 
Не, ти следвай моята истина, „истината на пеперудата“. 
[…]
Аз съм пеперуда. Упоен от живот, от младост, още не знам 
накъде ще тръгна, но няма да вървя с вас. Няма да позволя на 
живота да измие багрите от крилата ми, няма да позволя 
да снижи полета ми. Отдавна искам да се изповядам пред 
вас, но се боях, че не разбирате, срамувах се, че ще ми се 
изсмеете. О, бедни сте, ако нищо не ви каже тази изповед на 
пеперудата. […]
Дълго гледах мравуняка. Колко добродетели има в тези 
малки създания. И колко боли това, че човек който обича 
човечеството, желае с добродетелите на животните да 
облагороди хората…

Janusz Korczak, Spowiedź motyla, В: J. Korczak, Bobo, Warszawa 
1914, електронно издание със свободен достъп. https://
pl.wikisource.org/wiki/Spowied%C5%BA_motyla

Превод от полски: МАРГРЕТА ГРИГОРОВА

Бележки
1 Юношески дневник на Корчак, свързан с гимназиалните му години 
(1891-1895), който той издава през 1914 г. в сборното издание 
„Бобо“. В дневника няма обозначение на години, а само на дати 
и бележници. Възрастта на водещия дневника е между 13 и 15 
години. [Бел. прев.]
2 В дневника става дума за трети, четвърти и пети гимназиални 
класове според тогавашната система. [Бел. прев.]
3 Равнява се на тройка (според полската 
петобална система). Бел. прев.
4 Корчак посочва три, а изброява четири. Бел. 
прев.
5 Здрав дух в здраво тяло [лат. Бел. прев.]

Из Изповедта на пеперудата1

Заключителният кадър от филма на Анджей Вайда „Корчак“. 
Натоварените във вагоните на смъртта деца заедно с него слизат 
от влака и вместо към камерите тръгват по безбрежните поляни.
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Правда Спасова

Това заглавие не се отнася само към педагогическите 
съчинения на Януш Корчак. Грижата за достойнството 
като най-същностна човешка характеристика е идея, 
около която се концентрира не само цялото творчество, 
но целият живот на „Стария Доктор“, както са го 
наричали неговите възпитаници. 
Надявам се, всеки е чувал за Корчак, а говоренето за 
него обикновено е в категории на „подвиг“, „героизъм“, 
„себеотрицание“. С основание, защото въпреки 
неколкократната възможност да се спаси (едно от 
свидетелствата гласи, че дори в последния момент, 
преди да тръгне влакът, това му е било предложено 
от немски офицер, тъй като популярността му не е 
била за пренебрегване), той се качва заедно с децата от 
еврейското сиропиталище в ешелона за Треблинка. След 
което, от август 1942 г. насам, всякакви вести за него се 
губят.
Такива екзистенциални герои, автентични в своя 
интегритет, за които достойнството е ценност, 
по-висока от самосъхранението, не са изключение в 
историята на човечеството. Сред тях безспорно най-
ярък е Сократ. Но има и не толкова видими, чийто 
път не непременно ги отвежда до избора на чашата с 
отрова, но понякога те жертват дори повече, защото 
последователността им се проявява чрез загриженост 
към другите.
Такъв е основателят на дом за безпризорни еврейски 
деца във Варшавското гето, доктор Януш Корчак. Той 
завършва медицина и става педиатър, но е известен преди 
всичко като автор на педагогически съчинения, чиито 
идеи разяснява в радиопредавания и допълва или по-скоро, 
илюстрира с детските си книжки.
Няма как да разберем педагогическия патос на Корчак, 
без да споменем един авторитет, когото той следва цял 
живот – Йохан Хайнрих Песталоци.
През 1899 г. Януш Корчак заминава за Швейцария, за да 
научи повече за методите на Песталоци. Вече е избрал 
пътя си. Обича децата и иска да им се посвети. Решил 
е да няма свои, затова пък да има всички деца, които 
нямат другиго, освен него. 
Педагогическите възгледи на Корчак са изложени в две 
кратки произведения с красноречиви заглавия: „Правото 
на детето да бъде уважавано“ и „Как да обичаме 
детето“. Към тях би могъл да се добави и дневникът от 
последните месеци на живота му, защото от него става 
ясно как, очаквайки смъртта, Корчак мисли само как да 
не допусне ужасът да обсеби децата. 
Нямаме власт над продължителността на живота, 
но от нас зависи как се отнасяме към онова, което 
ни се случва. Той съзнателно следва тази стоическа 
максима: в Дневника си споменава колко успокоително 
му действат мислите на Марк Аврелий. Още повече, че 
тя е в унисон с будистката нагласа за приемствеността 
на живота, която Корчак се опитва да внуши на своите 
обречени питомци, за да запазят онези изконно човешки 
характеристики и в най-страшното.
Два месеца преди Треблинка, в гетото, където всеки ден 
е борба за оцеляване, Корчак и неговите деца поставят 
„Пощата“ на Рабиндранат Тагор – една пиеса за смъртта. 
Смъртта не като край, а като продължение на живота. 
Защото, както казва Корчак, „дори да не вярваш в 
съществуването на душата, ще живееш като трева, 
облак, защото си в края на краищата, вода и пръст“. 
Подобни ситуации описва и Цветан Тодоров в една 
малка книжка, озаглавена „На предела“. Става дума за 
съхранение на човешкото като морално понятие, когато 

насилствено ще бъдеш лишен от биологическото си 
съществуване.
Запазване достойнството на всекиго е основната 
задача на педагогиката, която „не е наука за детето, а 
за човека“, по думите на Корчак. Той иска да възпита 
личности, които сами съзнателно следват правилата на 
съвместното живеене. Самоуправлението в неговото 
сиропиталище е основен принцип, в който не се намесват 
дори възпитателите, те са призовани преди всичко да 
обичат, а не да контролират децата.
Ето затова учението му е болезнено актуално у 
нас, където на детето не само не се гледа като 
на равноправен човек, а проблемът с човешките 
взаимоотношения е тотален. Може би защото още сме 
подвластни на макаренковските методи, изискващи 
безпрекословно подчинение, които създават индивиди, 
привикнали да бъдат третирани като заменяеми части 
на податлив към управление колектив. 
Хора с подобна нагласа обвиняват Корчак в пайдокрация. 
Явно не са чели популярната му детска книга „Крал 
Матиуш I“. Отговорът е там. Децата не успяват 
да променят света, простодушието на добрите им 
намерения отстъпва пред перфидната алчност на 
възрастните и води до пагубни за всички последствия. 
Крал Матиуш успява да убеди своя приятел, 
човекоядеца, да промени навиците си, но е победен от 
„човекоядството“ на своите министри. Поема вината и 
е сурово наказан.
Така тази детска книжка съдържа важно социално 
послание, достойно за перото на един друг автор, повлиял 
до голяма степен обществените нагласи в съвременна 
Полша – философа Лешек Колаковски, който в поредица 
есета и статии внушава: Няма как с наложена от горе 
визия да постигнеш справедливата държава дори когато 
имаш всичките ресурси. По-добрият свят има шанс да 
се случи не като управленски наложена утопия, а като 
съзнателно усилие на преодолели човекоядството си 
индивиди.
Впрочем всички детски книги на Корчак носят подобни 
послания. Историята в „Кайтуш Вълшебникът“, 
започнала като шеговита игра на „аз мога“, се развива 
по посока на осъзнаването на драматичните последици 
от безотговорния стремеж към изпълнение на 
нашите желания и се превръща в морален наратив за 
отношението между намеренията и резултатите от 
поведението. 
Дори и определяната като ръководство към света 
на икономиката и бизнеса книжка „Банкрутът на 
малкия Джек“, обясняваща на децата какво са акции, 
кредит, дебит и банкиране, поставя тези понятия 
в нравствените им измерения на отговорността за 
решенията ни. Тя носи още едно важно и актуално 
послание: „Светът е невероятно разнообразен, а хората 
много различни“. За Корчак, както и за повечето деца, 
различията не са основание за високомерни и агресивни 
градации. 
Той се старае да научи децата на толерантност 
и уважение към другите. Ако бяха преживели 
концентрационния лагер, неговите възпитаници 
вероятно щяха да са добри хора и биха били образец за 
адекватността на педагогическите му прийоми. Все пак 
Старият Доктор е оставил книгите си, където четем:
„Детето има право да бъде себе си, има право да прави 
грешки. Има право на собствено мнение...“.
Може би, ако се научим да уважаваме децата и да им 
помагаме с обич, ще свикнем да разбираме другостта, без да 
я дискриминираме. Тогава ще сме по-щастливи заедно и ще 
живеем в по-добър свят, защото „няма деца – има хора“.

Януш Корчак  
и достойнството на човека

„Мама винаги се връща“ (Mama zawsze wraca)
Най-новата книга на издателство „Две шьостри“ (Dwie 
Siostry) е поредната от техния каталог, която сама 
по себе си е произведение на изкуството и подхранва 
надеждата да достигне чрез преводи до възможно 
най-много хора. Авторите на книгата са трима: 
документалната история, по която е написана книгата, 
е на Зошя Зайчик, заживяла по-късно под името Яел 
Роднер, написана от Агата Тушинска и илюстрирана от 
Ивона Хмелевска. Това е историята на тригодишната 
Зошя, родена в началото на Втората световна войната 
и малко по-късно озовала се със семейството си във 
Варшавското гето. Последователно членовете на това 
семейство изчезват и тя остава с майка си – Наталия, 
която решава да я скрие в мазето на една изоставена 
къща на територията на гетото. Тогава Зошя е на 
3 години. В следващите дълги месеци тя живее там 
в свят, сътворен от думите, песните и любовта на 
своята майка. Наталия, вероятно член на тайната 
организация „Жегота“, помагала на евреи от гетото, 
прекарва навън много време, има нощи, в които дори не 
се връща при дъщеря си. Но всеки път, когато отиде, й 
подарява магия, внушава й чувство за сигурност, носи 
й съкровища, които заедно претворяват в играчки и 
произведения на изкуството. Книгата е лишена от 
ужасяващия натурализъм на войната, защото той 
не съществува в света на Зошя. „Не ми беше тъжно. 
Не ми е било зле. Въобще не чувствах, че съществува 
друг живот. Мислех си, че той си е такъв. Никога не 
съм искала да изляза, защото не знаех, че това въобще 
е възможно“8 (Tuszyńska 2020). Един ден майка й носи 
кукла, но само главата, останалата част я нямало. 
Това разстройва Зошя, но майка й я успокоява и заедно 
правят Зожя – ушиват й тяло и синя като небето 
рокличка с червени рози. Така „Мама винаги се връща“ 
става историята на тази троица – Зожя, Зошя и 
Наталия. През дългите месеци в мазето Наталия 
научава дъщеря си да бродира, с картон, в който 
пробиват дупки и за който тя й носи намерени навън 
вълнени конци. Зошя провира конците през дупките, а 
майка й винаги казва – „имаш златни ръце“. Научава я 
да обича материалите и с въображението и ръцете си 
да ги претворява в нещо красиво. Това наследство Зошя 
носи и до днес и предава на децата в неравностойно 
положение, с които работи в Йерусалим и които учи 
да бродират. Да, те се спасяват, Наталия спасява 
Зошя и я извежда от гетото, а Зошя се връща, за да 
спаси своята кукла-дъщеря – Зожя, защото е научена, 
че мама винаги се връща. Яел Роднер заживява в 
Израел скоро след войната, отведена там от тежко 
болната си майка, която искала да я остави в ръцете 
на единствената жива роднина, сестра си. Следват 
години, в които Зошя трябва да заличи Варшава и 
мазето от спомените си, нуждата й да говори за това 
е замитана като ненужно минало, което пречи на 
себеутвърждаването й като израилтянката Яел Роднер. 
„Мама винаги се връща“ за първи път разказва тази 
история цялата, от край до край, на полски, който също 
е бил забранен в новия живот на Зошя. Агата Тушинска 
предава тези събития като история за надежда и любов, 
история, която ни позволява да вярваме в силата на 
езика, в съзиданието на фона на разрушението. В този 
смисъл четена днес и поднесена по този деликатен начин 
„Мама винаги се връща“ може да бъде и отрезвяваща 
книга, пренареждаща ценностите и изтриваща 
самосъжалението. Децата не знаят коя тема е 
трудна или забранена, те знаят това, което близките 
възрастни им покажат. Ако в тях бъде посята вярата, 
че от отпадъци в затвор можеш да създадеш изкуство, 
те ще знаят, че това е така. Агата Тушинска споделя, 
че заглавието не е съвсем точно, защото не всяка майка 
винаги се връща. Нейната баба, също живяла с дъщеря 
си в гетото, не се връща за нея. „Но аз искам светът 
да бъде такъв, в който мама винаги се връща“, споделя 
авторката, а Ивона Хмелевска допълва, че дори да не се 
връща физически, мама живее винаги в спомените, във 
въображението, в сънищата. В книгата мама е всичко, 
тя е всички майки по света. 
Ивона Хмелевска дълго време отказва да илюстрира 
тази книга, а авторката пък отказва да я направи с 
някой друг, защото само Ивона би могла да я разкаже с 
„шепот“9. В резултат получаваме прекрасно, хармонично 
и дълбоко двугласие, илюстрациите и текстът са в 
диалог, без никой да доминира. Постигнато е желанието 
на Агата Тушинска книгата да се отваря и затваря 
пред читателя както онова тъмно мазе, да подчертае 

8 Tuszyńska, Agata. Mama zawsze wraca, ilustracje: Iwona 
Chmielewska. Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry, 2020., превод 
мой.
9Он лайн среща-представяне на „Мама винаги се връща“ на 
20.04.2020 г. в канала на издателство „Две шьостри“. 

Трудни теми за сплотяване
от стр. 5 сакралността на това място. Лентата със звездата 

на Давид Ивона претворява в бяла лента, прегърнала 
книгата с бродерия от рози. Маха се и се слага трудно и 
така трябва да бъде.
А Зожя все още носи синя рокличка на червени рози. 
Получава писма от деца от целия свят. На около 80 
години е и живее в музея Яд ва-Шем.10 

* * *
Всяка от представените книги заслужава повече 
внимание и задълбочен прочит. Но той принадлежи на 
читателите. Всеки може да създаде различна връзка 
с тези книги и можем да се надяваме българският 
читател да има възможността да общува с тях. 
Избраните заглавия са книги-терапевти, те не са 
разкази за трудните теми и описание на травматични 
събития, а напротив – това са книги за справянето. 
Те отвеждат героите си и читателя в защитен свят, 
в който те и емоциите им ще бъдат неприкосновени 
10 Вж. https://culture.pl/pl/dzielo/agata-tuszynska-iwona-chmielewska-
mama-zawsze-wraca [последен достъп на 21.04.2020 г.]

и в безопасност. Това е още по-вярно, ако тези книги 
бъдат четени заедно от родител и дете, от възрастен 
и дете, защото те свързват, подпомагат общуването и 
подкрепят. И най-важното те утвърждават, признават 
и зачитат нормалността на всяка емоция, на всяка 
индивидуална реакция и начин за справяне.
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Маргарита Терзиева

Една от съзнателно игнорираните теми – за страшното 
и ужасното, намира своята наративна реализация в 
приказната дилогия на Януш Корчак за крал Матиуш 
чрез:
– идеала за човешка личност, готова да заплати краха на 
мечтите с цената на живота си;
– духовното извисяване на светлото достойнство, 
съкрушаващо страха и ужаса;
– обяснението, че смъртта е естествен завършек на 
живота и трябва да сме подготвени за нея като за всяко 
друго изпитание.
Гибелта на несполучилия в реализацията си 
човек, на несъстоялия се реформатор, е сюжетна 
контаминация, влязла в кръга на детско-юношеското 
четиво благодарение на Януш Корчак. В дилогията 
за мъжествения малък крал той вплита любовта си 
към децата и желанието да им предостави правото на 
свободен избор, поемането на отговорност за всяко 
самостоятелно взето решение. В изграждането на образа 
на героя му намират отражение идеите на радикално 
настроената полска интелигенция, обогатени от 
личността и светоусещането на човека, съчетал в себе 
си енциклопедизма на педагога, отговорността на лекаря 
и безкомпромисната гражданска позиция на писателя. 
Персонажът на Корчак е с необикновена съдба. С 
царствен произход, но сирак, той расте, заобиколен 
от лъжливи и продажни министри. Момчето успява 
да отхвърли опекунството им и да отиде на фронта, 
където безумното 
кръвопролитие го превръща 
в алтруист, които желае 
да преустрои обществото 
по законите на красотата 
и благородството. Крал 
Матиуш отново отказва да 
се впише в стандартните 
представи за управник, 
напътстван от съветници 
и министри. Обсебен от 
самата идея за детството 
като време на пълноценно 
човешко преживяване, 
той не успява да разбере, 
че експериментите му 
струват скъпо на страната, 
която управлява. Идва и 
страшното – държавата 
става лесна плячка за 
нашествениците. Преданият 
приятел Франек, в чиято 
лоялност Матиуш никога не се е съмнявал, е получавал 
рушвети от негово име. Добросърдечният журналист, 
който взема присърце проблемите на децата и им помага 
да издават свой вестник, се оказва шпионин на чужда 
държава. Предаден и изоставен от всички, Матиуш 
получава смъртна присъда, заменена със заточение.
Втората част на дилогията е болка по изгубените 
илюзии, но и опит за мъдро примирение с човешките 
недостатъци и пороци. Матиуш избягва от острова, 
на който е заточен, за да разбере, че дори тези, които 
мечтаят за завръщането му, са готови да го предадат, 
защото за залавянето му е обявена награда. Това го 
превръща отново в уязвим човек. Работейки за подема 
на страната, Матиуш загива при нещастен случай. Този 
нетипичен приказен финал поражда редица въпроси. Някои 
изследователи дори откриват исторически аналогии 
между неговите нереализирани радикални опити за 
промяна и идеите на полския крал Станислав Втори.
Защо реформите му не успяват? Героят разчита 
на чистите пориви, залага на доброто у другите, 
без да съзнава незрелостта на децата и покварата 
у възрастните. Светът край него е подчинен на 
изкуството да правиш компромиси и Матиуш няма 
шансове за оцеляване. Неосъществимостта на плановете 
му в дадения момент обаче не означава, че те нямат 
приложение в следващия – това е моралната позиция на 
автора, която намира привърженици сред читателите.
Според редица психолози, съвременници на писателя, 
страшното и тайнственото са преплетени в неделимо 
единство в детското съзнание, а по думите на Оскар 
Либек, най-високата им степен на интензивност 
е ужасът. Той избухва внезапно, сковава тялото 
и парализира волята на човека. Пренесено в света 
на художествената условност и в романовото 
повествование за деца, чувството на ужас според тях 
търпи съществени метаморфози – хиперболизира се с 
дидактична цел или се пародира.
Художествена реализация на тези психологически 

възгледи, идеите на Януш Корчак намират последователи 
сред най-големите творци на детско-юношеската 
литература от втората половина на миналия и първите 
десетилетия на новия век. Полският „реформатор на 
детството“ допринася чрез дилогията си за появата 
на редица транформации на страшното и ужасното – 
танато-романи, хорър книги, повествавания за l‘enfant 
terrible, за привидения и вампири, нов прочит на градските 
легенди и фолклорните плашенки…
Танато-романът на Астрид Линдгрен „Братята с 
лъвски сърца“ доказа, че на големи житейски въпроси 
като въпроса за смъртта и представата за живота в 
отвъдното на децата трябва да се говори овладяно и 
премислено – с преминаване от поетическия възторг 
към натурализма на истинското преживяване, което 
крие своеобразна естетика, може би с право наречена 
„естетика на противопоставянето“. Днес книгата 
на Астрид Линдгрен намира приложение не само като 
художествено четиво, но и като средство за терапия 
на тежко болни деца в Швеция – за да ги утеши, да им 
вдъхне вяра, че страхът не е най-страшното нещо на 
този свят.
В произведенията на Роалд Дал „Вещиците“ и „Г.Д.В.“ 
детето е носител на светло достойнство, с което 
успява да срази Ужаса и Страха, съпровождащи го още 
от люлката. Те са разконспирирани, анализирани са и са 
сведени до мащаби, достъпни за детските възприятия. 
В това се състои заслугата на автора като мъдър 
наставник и сърдечен приятел, на когото можеш 
безрезервно да се довериш и да вървиш рамо до рамо 
през тъмата, за да достигнеш водопадите от светлина, 

прогонващи сенките 
на страха. Посланията 
му балансират върху 
тънката разграничителна 
черта между смешното и 
ужасното – така силата 
на внушението им е 
гарантирана.
Темата за страшното и 
ужасното в литературата 
за деца далеч не се изчерпва 
с цитираните по-горе 
автори и произведения. 
Тя има своята реализация 
в прозата на различни 
европейски писатели 
от Великобритания 
(сагата за Хари Потър 
на Джоан Роулинг), 
Германия („Вампирко“ 
на Ангела Зомер-
Боденбург), Франция 

(Серж Брюсоло – „Пеги Су и призраците“) и други. Това, 
което я прави навременна и актуална, е необходимостта 
от „нов прочит“ на класическите приказки, 
адаптирани с цената на осакатяване на сюжетите 
и прекрояване на персонажната система; желанието 
да се подготви детето за среща с всевъзможните 
варианти на страшното и ужасното, като се впрегне 
интелектуалният му потенциал за преодоляване на 
опасността; осъзнаване терапевтичната стойност 
на класическите и съвременните четива, които биха 
помогнали на подрастващите с разстроена психика 
да намерят средство за разрешаване на личните си 
проблеми.
Заслугата на Януш Корчак за „осветляване“ на една от 
тъмните ниши на детството и превръщането й в значим 
психологопедагогически проблем е безспорна. Той промени 
представата за детско-юношеската литература – 
педагозите и родителите престанаха да гледат на нея 
като дидактично средство, сборник с наставления и 
поучения, рецептурник с готови формули за прилагане. 
Това закономерно превръща художествените послания на 
полския писател в актуални образователни парадигми и 
през 21. век.
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Страшното и ужасното в романите 
за деца и приказната дилогия  
на Януш Корчак

„Незнанието е 
по-ужасяващо“ – 
за детската 
литература за 
Холокоста

Юстина Ковалска-Ледер

През последните години се появяват доста книги, 
засягащи темата за Холокоста, които са предназначени 
за деца и ученици от първите класове на основното 
училище1. Те представят от детската перспектива 
най-често преживяванията в гетото и укриването в 
арийската част, а действието им обикновено се развива 
във Варшава. Така е например в „Ковчегът на времето 
или голямото бягство на Рафал от някога през тогава до 
сега и обратно“2 (Arka czasu, czyli wielka ucieczka Rafała od 
kiedyś przez wtedy do teraz i wstecz) на Марчин Шчигелски, 
който чрез конвенциите на приключенския роман описва 
съдбата на десетгодишно дете, първоначално обитател 
на варшавското гето, който от пролетта на 1942 г. 
се укрива на територията на зоологическата градина. 
Малкият Рафал, който е запален читател, в опита 
си да разбере странната и ужасяваща го окупационна 
действителност прилага към нея категориите, изведени 
от любимата си книга – „Машината на времето“ на 
Хърбърт Джордж Уелс. Като резултат травматичните 
преживявания на детето по време на Холокоста 
приемат формата на странно и опасно приключение. 
Книгата провокира младите читатели към въпроси за 
историческите реалии, които в романа на Шчигелски са 
трансформирани под влияние на детското въображение.
В разказа „Всички мои майки“ (Wszystkie moje mamy3) 

на Рената Пьонтковска 
гетото е показано от 
перспективата на малкия 
Шимон, който успешно е 
изведен в арийската част 
от „сестра Йоланта“, в 
която едва много години след 
войната ще разпознае Ирена 
Сендлерова. Също така 
„Котката на Бригида“ (Kotka 
Brygidy4) на Йоанна Руднянска 
е разположена в реалиите 
на окупирана Варшава. 
Този път я опознаваме 
от перспективата на 
шестгодишнoто в момента 
на избухване на войната 
полско момиче, което 

с изненада и съчувствие наблюдава нарастващите 
репресии, насочени срещу евреите – сред тях са нейни 

познати от двора и 
приятели на родителите 
й. Въвеждането на 
произволното деление на 
„арийци“ и евреи, както и 
разпореждането евреите 
да носят звездата на 
Давид я изненадват. 
Хелена открива, че Томек, 
приятелят от детската 
площадка, който я 
харесва, е евреин, което е 
голяма изненада и за него. 
Когато момчето й заема 
лентата със звездата 
на Давид, момичето не 
я сваля през целия ден, 

наблюдавайки с учудване изненадващото поведение на 
съседите, които сякаш докоснати от вълшебна пръчица 
престават да отговарят на поздрава й и започват да я 
гледат подозрително, като непозната. Отношението 
на родителите й към антисемитските репресии е 
представено за първи път в коментара на баща й за 
безгрижното поведение на Хеленка: „А ти си смела и 
умна, Хелена. Цял ден гордо носи звездата на Давид. 
Ако всички… Не, това е невъзможно в тази страна…“5. 
Родителите на Хеленка по време на окупацията помагат 
на евреи; баща й – собственик на пивоварна – фиктивно 
наема група, която идва от гетото. Вместо да работят, 
мъжете намират в неговото предприятие възможност 
за отдих. Сред тях е и Камил, който преди войната 
работи в пивоварната и който по-късно се укрива с 
помощта на родителите на Хелена на територията на 
тяхната собственост. Семейството също така оказва 
помощ, най-често под формата на 
временно скривалище, на няколко 
други бегълци от гетото – както 

на стр. 20

Мачей Шиманович. Илюстрация към книгата на А. Червинска-
Ридел „Писма в бутилка“.
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непознати, така и на приятели отпреди войната. Това 
изобщо не означава, че книгата на Руднянска буди у 
младите читатели представа за масовото участие на 
поляци в спасяването на евреи. Напротив, позицията на 
родителите на Хелена е показана като изключително 
рядко и много опасно явление поради факта, че не среща 
одобрението на полското обкръжение. Най-ясно това е 
представено в сюжетната линия, посветена на опита 
да се спаси петгодишната Аня, с която Хелена бързо се 
сближава. Трябва да научи малката еврейка на молитва, 
преди тя да се отправи на опасно пътешествие с влак 
до отдалечения от Варшава манастир. Когато Хелена 
пита родителите си защо твърдят, че от знаенето на 
молитвата зависи животът на Аня, баща й обяснява: 
„Всеки немец може да убие еврейско дете. Поляците 
също, има такива, които доброволно доносничат на 
немците, ако разберат истината. Затова Аня трябва 
да се преструва, че е полско дете, да изглежда, да говори 
и да се моли като полско дете. Говори полски добре, все 
пак баща й беше журналист. Също така изглежда добре. 
Трябва само да се научи да се моли и всичко ще е наред. 
Никой няма да я разпознае, никой“6. Не след дълго Хелена 
се убеждава, че баща й е бил твърде голям оптимист, 
оценявайки шансовете на петгодишното момиче да 
оцелее в арийската част. След няколко дни чува от 
разплаканата си майка: „Аня я няма вече. Шест деца 
трябваше да пътуват към сестрите в манастира, а вече 
всичките ги няма. Някой е разбрал и е съобщил за тях“7.
Руднянска обяснява на читателите, че дори след 
приключването на войната в полското общество 
съществува неприязън към евреите, а хората, които 
са им помагали по време на окупацията, не искат да 
признаят това. Камил е посрещнат с категоричен отказ, 
когато се появява при бащата на Хелена с предложение 
за помощ, от която със сигурност се нуждаят с оглед 
на обедняването на семейството, лишаването му от 
пивоварната и правото на собственост върху жилището. 
„Не искам да разберат, че съм укривал евреи. Защо да 
говорят, че съм забогатял от евреите“8 – казва баща й. 
Освен това убеждава Камил, че не трябва да се чувства 
длъжен, защото по време на окупацията е покривал 
разходите, свързани с укриването си в скривалището. От 
контекста следва, че родителите на Хелена наистина не 
са се сдобили с никакви материални облаги от помощта, 
която са оказали на бившия си работник, обаче чрез 
самото въвеждане в сюжета на темата за финансите 
Руднянска показва всекидневната и демитологизирана 
страна на спасяването. Освен това влиза в спор със 
стереотипното убеждение, според което полските 
Праведници сред народите на света, които имат 
най-много дръвчета в Яд ва-Шем, са представителни 
за обществото, което носи безкористно помощ на 

преследваните от 
немците евреи.
В следващата книга 
на Йоанна Руднянска, 
озаглавена „XY“, върху 
историческите реалии е 
наложена поетиката на 
приказката. През 1932 г. в 
Полша, в гора, разположена 
край Буг, млада жена 
ражда две момичета. 
За съжаление, не може 
да се грижи за тях и ги 
поверява на тайнствена 
старица, която по-късно 
се появява няколко пъти в 
историята, изпълнявайки 

функцията на приказната вълшебница. След няколко дена 
момиченцата са намерени от две жени, които заедно с 
мъжете си решават да ги приемат в семействата си 
като собствени деца. По този начин момичетата се 
озовават във Варшава, едната заживява с родителите 
в сграда на ул. „Пиенкна“, другата – във вила в Саска 
Кемпа. И двете семейства единодушно решават да 
спестят на дъщерите си истината за тяхното минало, 
да не ги запознават и да не съобщават на нито една 
от тях, че има сестра близначка. Случва се така, че 
и двете са кръстени Ханна (затова за нуждите на 
романа едната е Ханна Х, а другата Ханна Y). Двете са 
възпитани като единствени деца в сплотени, заможни 
и многопоколенчески семейства. През септември 1939 
г. съжаляват, че не могат да започнат първи клас. Не 
след дълго техните съдби се оразличават радикално – 
Ханя Х заедно с близките си заживява във варшавското 
гето, Ханя Y заедно с родителите си се премества в 

къща край Буг. Житейските 
пътища на сестрите обаче скоро 
се преплитат, благодарение 
на което и двете успяват да 
преживеят войната. Въпреки 

това разказаната от Руднянска история не завършва 
с кичозен хепиенд. От предвоенния свят на едната от 
сестрите по чудо оцелява само кучето Циган, който 
„знаеше защо неговата господарка плаче, защото 
помнеше всичко – родителите на Ханя Х, дома на 
улица „Пиенкна“, Уяздовския парк, където ходеха на 
разходка, а дори коша, в който спеше, бял, кръгъл кош, 
постлан със синя подплата“9. Така звучат последните 
думи на тази книга, която – макар и отворена за много 
интерпретации – провокира преди всичко към размисъл 
за абсурдността и ужасите, вписани в логиката на 
света, разделящ хората на категории, които напълно 
предопределят тяхната съдба.

„Безсънието на Ютка“ 
(Bezsenność Jutki) е красиво 
илюстриран роман за 
момиче – връстничка на 
потенциалните читатели 
– която заедно с дядо си 
Давид и леля си Естера 
живее в гетото в Лодз. За 
родителите й е известно 
единствено това, че са 
изчезнали някъде, и не е ясно 
кога, а дори дали изобщо ще 
се върнат. Заедно с Ютка 
младият читател опознава 
реалиите на живота в 
гетото – гладът, страхът, 

причинен от новината за масовите депортации, за които 
не се знае докрай какво значат, но със сигурност нищо 
добро; научава за забраната да се притежава радио и за 
затварянето на училищата, които за еврейските деца 
означават не само възможност за обучение, но преди 
всичко шанс за чиния с топла супа. Ютка прекарва много 
време с връстниците си на двора. Сред нейните приятели 
са както деца от Полша, така и Яна, депортирана заедно 
със семейството си от Прага. За участниците в игрите 
на двора е ясно, че именно дошлите от Прага или Виена 
са се оказали в изключително трудно положение, защото 
не знаят нито полски, нито идиш. В обкръжението на 
Ютка се чуват и двата езика, а читателят може да се 
запознае не само с полските, но и с еврейските рими. От 
разговорите, водени на двора, също така научава какво 
означава „добрият външен вид“:
– Това означава, че ако по някое чудо се измъкнеш от 
гетото в арийската част, ако имаш сини очи и светли 
коси и познаваш някой добър човек навън, може да успееш. 
Немците няма да те хванат, защото не приличаш на 
евреин – обясни й Йосек.
– Но аз нямам безопасен външен вид – притесни се Ютка. 
– Ти имаш – зарадва се, гледайки Яна.
– Може би е така. Но не познавам никого. Никой навън 
няма да ми помогне, защото нямаме вече пари – отбеляза 
с тъга Яна10.
По този начин научаваме както дефиницията на 
„добрия външен вид“, така и основните условия, 
даващи на бегълците от гетото какъвто и да е шанс 
за оцеляване – добронамерени познати от арийската 
страна и финансови средства. В този кратък роман се 
появяват и поляци, сред които и симпатично момиче, 
живеещо от другата страна на оградата, с което Ютка 
се сприятелява до такава степен, че Баша я посещава 
един ден в гетото (което едва не завършва трагично). 
Сюжетната линия с полската връстничка сблъсква 
младия читател с абсурдността и жестокостта на 
отделянето на жителите на гетото от останалата 
част от града. Малките герои на романа откриват и 
други поделби – дали може да си едновременно поляк 
и евреин? Дали може да си евреин, ако не знаеш идиш? 
И тук не се дават лесни отговори. В „Безсънието на 
Ютка“ освен това се появяват различните позиции 
на полските свидетели на Холокоста – съществува 
емпатия и безсилие спрямо трагедията на евреите; 
има я и враждебността, подхранвана от страха за 
собствения живот; на страниците на книгата се 
появява и доносник, както и анонимна жена, която 
хвърля от трамвая вързоп с храна, който приятелите 
на Ютка хващат. Постъпките на някои от жителите 
на гетото също будят морални съмнения. В очите на 
момичето и неговите приятели еврейските полицаи, 
които преследват деца и изпращат евреи към вагоните за 
транспортиране, са „по-лоши от свине“. „Не трябва да 
говориш така. Немците са обещали на полицаите, че на 
техните деца и близки няма да се случи нищо при условие, 
че правят всичко, което им се заповяда. Понякога хората 
правят ужасни неща, за да спасят семейството си“11 – 
обяснява дядото на Ютка. 
Дорота Цомбжинска-Ногала засяга основния проблем 
дали да се представи на съвременните деца – връстници 
на Ютка – какво в действителност е представлявал 
Холокостът. Дали да им се каже истината, или да не ги 
сблъскваме с бруталната действителност? Авторката 
на „Безсънието на Ютка“ заема позиция по този въпрос 
не само чрез издаването на книгата, но и чрез думите 

на своята героиня: „Един ден най-важният човек в 
гетото, Хаим Мордехай Румковски, от когото всички 
се бояха, но го слушаха, каза, че трябва да се предадат 
всички деца и старци. Ютка знаеше, че този чудовищен 
Минотавър иска да ги погълне. Разбира се, това беше 
ужасяващо познание, но все пак всяко познание е по-добро 
от незнанието. Незнанието ужасява повече и от най-
ужасяващото знание“12.
Читателят на „Безсънието на Ютка“ няма да разбере 
дали тя успява да оцелее в арийската част, където 
търси спасение с леля си. Става ясно единствено 
това, че се спасяват след първата среща с доносника. 
В гетото остават приятелите на момичето и дядо 
й, приятелката й Яна заедно със семейството й са 
изпратени към вагоните за транспортиране. Както се 
вижда, книгата на Цомбжинска-Ногала не носи лесно 
успокоение, макар че същевременно не шокира с ужаса и 

опасността.
По повод Годината на 
Корчак, отбелязана 
в седемдесетата 
годишнина от неговата 
смърт, се появяват 
две чудесно оформени 
графично книги, 
предназначени за деца – 
„Дневникът на Блумка“ 
(Pamiętnik Blumki13) 
на Ивона Хмелевска и 
„От другата страна 
на прозореца“ – разказ 
за Януш Корчак“ 
(„Po drugiej stronie 
okna” – opowieść o 

Januszu Korczaku14) на Анна Червинска-Ридел. И двете се 
фокусират върху възпитателния модел, практикуван в 
Дома за сираци, показвайки го през призмата на много 
забавни и изненадващи отношения между възпитаниците 

и Господин Доктора. 
В своя фикционален 
дневник Блумка пише за 
плебисцитите за най-
добър приятел, за детския 
съд, който разглежда 
например делото срещу 
Хаимек, който е обвинен 
за унищожаването на 
мравуняк. Тъй като 
подсъдимият признава 
вината си и съжалява, 
Господин Докторът 
просто го прегръща. На 
страниците на този 
дневник се вижда Корчак, 
който простира току-

що изпраното бельо на възпитаниците от Дома за 
сираци; в дневника е споменато също, че Корчак чисти 
обувките на децата и дори обича да го прави. Блумка 
споменава и основните принципи, които Старият 
Доктор изповядва – детето има право на уважение, 
мечти и тайни, трябва да му се казва истината, да му 
се позволи да се моли, когато се нуждае от това, но не 
трябва да се принуждава за това. Възпитателят няма 
право да удря детето, а наградите са по-важни от 
всички наказания. Когато обаче детето извърши нещо 
лошо, заслужава да му се прости и да се почака, докато 
не промени своето поведение. Правата на момичетата 
и момчетата са равни, а детето е също толкова важно, 
колкото възрастният. Възпитателите са задължени от 
същите принципи като децата, те също са изправени 
пред детския съд. И в двете книги, посветени на Корчак, 
се появява практикуваният от него обичай да купува 
от децата млечните им зъби. При това книгата „От 
другата страна на прозореца“… го показва в момента, 
когато отказва да плати на Бенюш за клатещия се 
зъб. Както е известно, Корчак не обича да инвестира 
в несигурни сделки, във връзка с което предпочита да 
купува млечни зъби, предложени „на длан“, без риск, че ще 
бъдат изгубени или глътнати от първия си собственик.
Тъй като книгата на Червинска-Ридел е всъщност 
белетризирана биография, тя показва също детството и 
израстването на Хенрик Голдшмит. Читателят получава 
разказ за това, което му е най-близко – за дилемите на 
детството, за проблемите, свързани с връстниците, с 
училището, с учителите, възпитателите и родителите. 
Заедно с малкия Хеньо познава светлите и тъмни 
страни на израстването на прелома между XIX и 
XX в., бързо се ориентира какво значение може да има 
тогава общественият произход или националната и 
религиозната принадлежност. Намираме много препратки 
към творчеството на Корчак – както това, насочено 
към децата, така и писаното за възрастния читател. 
В книгата са поместени и фотографии, представящи 
младия Хеньо, порасналия Доктор, Стефа Вилчинска и 
техните възпитаници.
В „Дневникът на Блумка“ не се появява контекстът 
на войната, заедно с нейното избухване приключват 
записките на момичето. Не е така при книгата на 

„Незнанието е по-ужасяващо“ – за детската литература...
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Анна Червинска-Ридел, която подхваща темата 
за Холокоста, като обаче внимава да не редуцира 
биографията на своя герой до познатото на всички 
клише, показващо възпитателя, който гордо отива на 
смърт с възпитаниците си. В над сто и шестдесетте 
страници на книгата за описанието на това, което се 
случва след избухването на войната, са предназначени 
последните двадесет страници. В тях са показани 
драматичните условия на живот във варшавското гето 
и борбата на Корчак за относителна нормалност в Дома 
за сираци: „Отново претегляше и мереше, спазваше 
дежурствата, редактираше вестничето и разказваше 
приказки. Децата не ходеха на училище, но докторът 
организираше занимания на място за тях. Освен това 
действаше кръг за ползотворни забавления, шивачница, 
куклен театър, провеждаха се представления и четения 
на различни теми. На таблото висеше списъкът на 
желаещите да се молят, в който се бяха записали почти 
всички деца. […] Отново ходеше с чувал на гърба си и 
се молеше, умоляваше, караше се, просеше, засрамваше, 
обвиняваше, а където беше необходимо, изглупяваше и 
се държеше като клоун, с една дума, правеше всичко, за 
да се сдобие с допълнителни средства и продукти извън 
разпределените“15.
Романът завършва, когато Корчак, госпожа Стефания 
и техните възпитаници са затворени във вагона на 
Умшлагплац. Заслужава да се подчертае, че книгата „От 
другата страна на прозореца“ – разказ за Януш Корчак“ 
е първата в поредицата на издателство „Мухомор“, 
озаглавена „Биографии на известни поляци“, чийто втори 
том трябва да е посветен на Юзеф Игнаци Крашевски. 
Важно е, че младият читател, влизайки в света на 
литературата, ще разбере, че идеите и животът 
на Януш Корчак представляват важен елемент от 
развитието на полската култура.
Разглеждайки книгите, предназначени за деца, които в 
последните години засягат тематиката за Холокоста, 
може да се забележи много обещаващо явление. На 
младите читатели се говори за това събитие без евтина 
сантименталност, избягва се шокирането с насилие 
и морализаторството. Не откриваме натрапчива 
дидактика нито лесни отговори на въпросите, спрямо 
които светът на възрастните остава безсилен. И 
накрая – което е много важно – там няма лесна утеха и 
финал в стил Спилбърг.

Фрагментите от статията на Юстина Ковалска-Ледер 
са публикувани първоначално на полски език в студията 
„Literatura polska ostatniego dziesięciolecia wobec Zagłady – 
próby odpowiedzi na nowe wzywania” в списание „Zagłada 
Żydów. Studia i Materiały”, nr 10, R. 2014, ss. 768–802.

Превод от полски: КРИСТИЯН ЯНЕВ

Юстина Ковалска-Ледер (р. 1975) е историк на 
полската култура и литература, ръководител 

на Катедрата по история на културата във 
Варшавския университет. Част е от изследователски 

екип за изследване на паметта за Холокоста. Особен 
акцент на изследванията й са полско-еврейските 
отношения по време на Втората световна война 

и промените в полската колективна памет за 
Холокоста.

Бележки
1 Освен полскоезичните произведения, предназначени за 
деца, заслужава да се споменат и преводите, които са 
публикувани в последните години – Antón Forts, Dym, 
ilustracje Joanna Concejo, tłum. Beata Haniec, Toruń: Tako, 
2011; Batszewa Dagan, Czika, piesek w getcie, tłum. Szoszana 
Raczyńska, Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-
Birkenau, 2012; eadem, Co się wydarzyło w czasie Zagłady. 
Opowieść rymowana dla dzieci, które chcą wiedzieć, tłum. 
Szoszana Raczyńska, Białystok: Opera i Filharmonia Podlaska, 
2012; eadem, Gdyby gwiazdy mogły mówić, tlum. Batszewa 
Dagan, Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 
2012. 
2 Marcin Szczygielski, Arka czasu, czyli wielka ucieczka 
Rafała od kiedyś przez wtedy do teraz i wstecz, ilustracje 
Daniel de Latour, Warszawa: Stentor, 2013.
3 Renata Piątkowska, Wszystkie moje mamy, ilustracje Maciej 
Szymanowicz, Łódź: Wydawnictwo Literatura, 2013.
4 Joanna Rudniańska, Kotka Brygidy, Lasek: Wydawnictwo 
Pierwsze, 2007.
5 Пак там, s. 41.
6 Пак там, s. 69.
7 Пак там, s. 72.
8 Пак там, s. 119.
9 Joanna Rudniańska, XY, ilustracje Jacek Ambrożewski, 
Warszawa: Muchomor, 2012, s. 57.
10 Dorota Combrzyńska-Nogala, Bezsenność Jutki, ilustracje 
Joanna Rusinek, Łódź: Wydawnictwo Literatura, 2012, s. 53.
11 Пак там, s. 38.
12 Пак там, s. 66.
13 Iwona Chmielewska, Pamiętnik Blumki, ilustracje Iwona 
Chmielewska, Poznań: Media Rodzina, 2011.
14 Anna Czerwińska-Rydel, „Po drugiej stronie okna” – 
opowieść o Januszu Korczaku, ilustracje Tomek Głowacki, 
Dorota Łoskot-Cichocka, opracowanie zdjęć Małgorzata 
Frąckiewicz. Warszawa: Muchomor, 2012.
15 Пак там, s. 154–155.

Йежи Армата

В началото беше словото
Историята на полското анимационно кино започва по 
необичаен начин, не от филмите, а от … словото. Цели 
три десетилетия след създаването на кинематографията 
Карол Ижиковски – прозаик, драматург, преводач, 
както и прозорлив теоретик, литературен и филмов 
критик – оценява високо художествените възможности 
на анимационния филм, предвиждайки му светло бъдеще. 
В издадената през 1924 г. „Десета муза“, която е първата 
в Полша – и една от първите в света – теоретическа 
монография, посветена на кинематографията 
(подзаглавието на книгата е „Естетически въпроси на 
киното“), пише: „Изкуствените декори на Калигари 
(„Кабинетът на доктор Калигари“, 1919, реж. Роберт 
Вене – доп. Й.А.) навлизат в областта на рисуваните 
филми, на този дотогавашен ембрион, от който по-
късно ще се развие големият, същински филм на бъдещето 
(подчертава К.И.)“2. И продължава: „Рисуваният филм 
все още е само играчка, служеща за хуморески и шеговити 
реклами (…) Съдбата му е същата като някогашната 
съдба на други открития: на барута, на печата. Но и 
тази играчка дава на 
прозорливите достатъчно 
понятие за внушителните 
възможности, които 
този филмов жанр 
притежава“3. В заключение 
предвоенният критик 
достига до извода: 
„Когато бъдещето 
на обикновения филм 
принадлежи на инженерите 
на материя (човешкото 
тяло, природното тяло), 
бъдещето на рисувания 
филм е в ръцете на 
художници поети. И 
всъщност единствено 
този филм предоставя на 
киното възможността 
да се превърне в изкуство 
(подчертава К.И.)4.  ( … )
Тъй като обикновеният филм е само заместител на 
художествения филм (подчертава К.И.). Да се пренебрегва 
рисуваният филм, защото вече съществува фотографски 
филм, е толкова голям абсурд, колкото ярък абсурд би 
било да захвърлим изобразителното изкуство, защото 
вече сме открили механизма на фотографията“5.
Точната, задълбочена теория – за съжаление – не е 
съпътствана от филми, които да я онагледят. За 
тях – освен някои опити, които трябва да разглеждаме 
по-скоро като експерименти, отколкото като крайни 
реализации – се налага да почакаме времето след войната. 
Първите полски анимации обаче представляват по-скоро 
опровержение на теориите и прогнозите на Ижиковски. 
Преди войната анимационен филм, предназначен за 
най-малките зрители, също както и за възрастните, 
в Полша не е създаден, макар че трябва да отбележим 
някои опити (между които филмите на Канис де Канис, 
тоест Феликс Кучковски, на Станислав Добжински, на Ян 
Ярош, на Влоджимеж Кованко, на Марта и Карол Марчак, 
на Франчишка и Стефан Темерсон), за които подробно 
пишат Марчин Гижицки в „Полския анимационен филм“6 
и Павел Шиткевич в „Мики и мишоците“7, наричайки 
дори Кованко – доста преувеличено, разбира се – полския 
Дисни8. 
Тук си струва да споменем делото на Владислав 
Старевич, пионер на полския куклен филм, определен от 
Гижицки като „духовния баща на полската анимация“9. 
В интерес на истината този артист е бил поляк, 
който заснема филми единствено в Москва, а след като 
напуска Русия – в Париж. Вероятно само избухването на 
II световна война не му дава възможност да се завърне 
в родината си, където е планирал да пренесе на екран 
„Пани Твардовска“ на Адам Мицкевич. Неговият близък 
приятел Чарлз Форд дори твърди, че е подписал договор 
за това с варшавския продуцент Стефан Кателбах10. 
Факт е обаче, че не създава нито един филм в Полша. 

Всичко започна от крал Кракус
Първите полски – изцяло успешни – реализации в 
областта, която ни интересува, тоест филми, 
насочени към младия зрител, обаче са създадени едва 
след войната. Заснети са в лодзкото Студио за куклени 
филми, открито от Програмния отдел „Полски филми“, 
от Ришард Потоцки („Павел и Гавел“ по известното 
стихотворение на Александър Фредро, 1947), който 
прави първите си професионални стъпки в студиото 
на известния режисьор на куклени филми Александър 
Птушка в московския Мосфилм (по-късно изоставя 
анимацията заради сценографията на игрални филми11), 
и от Зенон Вашилевски, обмисляйки още преди войната 
детски филм, базиран на познатата легенда за дракона от 
Вавел и храбрия обущар. Реализацията обаче е прекъсната 
от войната. След като тя приключва, артистът се 
връща към своята идея. 
Трябва следователно да признаем „По времето на крал 
Кракус“ (1947) за първия изцяло зрял анимационен филм, 
предназначен за детската публика, а неговия автор за 

пионер на куклената анимация в страната. Този филм е 
считан повсеместно за начало на полската следвоенна 
анимация. Това твърдение не е съвсем точно, защото 
още през октомври 1945 г. във Филмовото студио на 
полската армия в Лодз Мачей Шенски12 създава кратка 
рисувана анимация „Реклама на рекламата“, а следващата 
година Програмен отдел „Полски филм“ организира 
в Лодз Студио за рисувани анимационни филми и 
Студио за куклени анимационни филми. Така че филмът 
на Вашилевски е не началото, но е първото важно 
постижение на полската анимация (награда на фестивала 
в бразилския град Баия през 1951, отличие в Париж, 1954), 
заради което ни се струва правилно да бъде разглеждан 
като значим факт в историята на това изкуство. 
Издържан в конвенцията на традиционната легенда, 
филмът на Зенон Вашилевски (с черно-белите снимки 
на известния фотограф от Варшавското въстание, 
а по-късно оператор на Полската филмова хроника – 
Еугениуш Ханеман и музиката на известния композитор 
и диригент – Станислав Вислоцки) представлява 
реалистично, изпълнено със съспенс, но и с малко „грубо 
изсечено“ – пренасяне на познатата легенда за страшния 
дракон и неговия покорител, хитрия обущар, който 

успява да се справи 
с жестокия звяр с 
помощта на овен, пълен 
със сяра. Макар че 
от перспективата на 
годините изглежда като 
антика, неочаквано 
устоява на пробата 
на времето, в което 
успях да се уверя със 
собствените си очи13. 
[…]

Оскар за новото 
откриване
Сред най-новите 
самостоятелни 
филми си струва да 
обърнем внимание на 
наградения в Сан Мигел 
де Аленде, Драма и 

Краков (2010) „Ещерхази“ (2009) на Изабела Плучинска. 
Заснет в полско-немската пластилинова копродукция, 
очарователен разказ за виенското зайче от заглавието, 
което решило да си потърси съпруга в Берлин. Когато 
накрая открива голямата стена и попада в заешкия 
рай, заговаря… голямата история. Като полско-
английско-норвежко-индийско-китайска копродукция се 
появява пълнометражната „Летяща машина“ (2011), 
шантава история за две деца, пътуващи с намерено на 
тавана… пиано – из градовете, които някога е посетил 
Фредерик Шопен. На друг славен поляк е посветен 
пълнометражният филм, създаден от Зджислава Кудла 
и Анджей Ожеховски – „Звездата на Коперник“ (2009). В 
тази изпълнена със съспенс и тайни история творците 
от Белско представят детството на бъдещия 
астроном. Когато Коперник е на 10 години, в неговия дом 
в Торун пристига нидерландският астролог Паул ван де 
Волдер, който му предвещава голямо бъдеще. След няколко 
години, когато младият Миколай отива в Ягелонския 
университет, отново на пътя му застава Волдер, за да 
започне безкомпромисна битка за душата му. 
През последните години се снимат – за сметка на 
сериалите и пълнометражните ленти – все по-малко 
късометражни филми. Сред това, което е създадено, 
се отличават: „Фелицианек 10“ (2008), в който Анна 
Кашуба-Дембска се връща към детството на малкия 
Лолек – Карол Войтила, по-късно папа Йоан Павел II, „Син 
на звездите“ (2006) на Марек Серафински, въздействаща 
екранизация на разказа на Оскар Уайлд за дете, намерено 
в гората от семейството на беден дървар, а също 
така предназначеният за най-младите зрители – 
„Зелен тебешир“ (2010) на Ян Стелижук, изпълнена с 
приключения история за момиченце, което по магически 
начин се оказва в рисунка, която само е създалo. 
Бавно започват да се възраждат сериалите. Злият 
базилиск превръща Скерка и Жагевка в гипсови фигурки. 
За да се върнат към нормалния живот е необходим 
дегипсатор, чиито части са притежание на приказни 
създания, живеещи в различни европейски държави, 
където се отправят на пътешествие Ошвирек, Пикулик 
и добрата вещица Бабуяга, а по петите им тръгва 
хитрият базилиск – така започват изключително 
интересните „Пътешествия върху буреносен облак“ 
(2008, 12 серии, реж. Януш Мартин, Анджей Пьотр 
Моравски, Агнешка Садурска, Артур Вротневски), 
заснет във варшавското СФМ по сценарий на Садурска, 
по нейна сценография и на Мартин. Също толкова 
вълнуващ е създаденият от СФМ в сътрудничество с 
фирмите: Филмограф ООД (Варшава) Група Смачнего 
(Гданск) – сериал „Мами Фатал“ (2012, 13 серии, 
реж. Стюарт Евънс, Роберт Яшчуровски, Марчин 
Вашилевски), с изпълнена с енергия 
възрастна жена, която се мисли за 
най-добрата готвачка на света – в 
главната роля. 

От прастария гущер до агентите 
Хип-хип & Ура1

Полският анимационен филм за деца и юноши

на стр. 22

Болек и Лолек и други анимационни герои. Рисунка за свободен достъп 
от Филмовото студио за рисувани филми. https://vodnews.pl/studio-
filmow-rysunkowych-youtube-animacje-za-darmo-bolek-i-lolek-reksio/
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Най-впечатляващ обаче е заснетият под ръководството 
на Елжбета Воншик – сериал „Хип-Хип & Ура“ (2010-
2011, 13 серии, реж. Шимон Адамски, Миколай Пилховски, 
Анджей Ших, Болеслав Угелски, Елжбета Воншик, Веслав 
Жемба). Героите от заглавието са двойка забавни 
детективи – хипопотамът Хип-Хип и невестулката 
Ура, които се стараят да разрешат много озадачаващи 
събития, които се случват в градчето. 
Големи надежди будят също сериалите, започнати в 
Лодз и Белско-Бяла: „Параушек и приятели“ (2012-2013, 
13 серии, реж. Кшищоф Бжозовски, Яцек Лахтански) – 
куклена анимация, свързана с най-добрата традиция на 
„Се-Ма-Фор“, разказваща за приключенията на малкия 
заек и неговия горски приятел, както и „Куба и Шруба“ 
(2011-2012, 2 серии, реж. Марек Бурда, Анджей Ожеховски, 
Бронислав Земан) – рисувана анимация с двама братя в 
главните роли, единият разумен, другият палав, ясно 
вдъхновена от някогашните геройства на Болек и Лолек. 
Както можем да видим, последните години носят 
известни признаци на оживление. Удостоеният в Анси 
с най-високото отличие, а след това и награден с Оскар 
в категорията за късометражен филм „Пьотруш и 
вълкът“ (2006) на Сузи Темпълтън (с фантастичната 
сценография на Марек Скробецки), една от най-големите 
копродукции в историята на полската анимация (Се-
Ма-Фор от Лодз/BreakThru Films от Великобритания), 
е символичен пример за това. Тази трогателна 
история –вдъхновена от музикалната басня на Сергей 
Прокопиев – за срамежливото момче, принудено да 
преодолее собствените си слабости и да се изправи срещу 
бруталния свят на възрастните, е отличена не само със 
статуетка от Американската филмова академия (2008), 
но и с Кристал в Анси (2007), номинация за БАФТА (2007) 
и други призове от престижни фестивали.
Вярно е, че един „Пьотруш“ пролет не прави, но последните 
успешни реализации, а преди всичко декларацията на 
националната телевизия, че ще възобнови съфинансирането 
на киното – на занемарения в тази област Полски 
институт за филмово изкуство – предназначено за малките 
зрители, дават определени надежди. 

Текстовете са от колективната монография под 
редакцията на Йежи Армата и Анна Врублевска: 
Polski film dla dzieci i młodzieży (red. Jerzy Armata, Anna 
Wróblewska), Wyd. Fundacja KINO, Warszawa,2014. Те 
са актуализирани от автора специално за броя на 
„Литературен вестник“.

Превод от полски:  
МАРИНЕЛА ДИМИТРОВА-ПОРЧИНСКА

Йежи Армата е виден филмов и музикален критик, 
журналист, педагог, абсолвент на Ягелонския 

университет. Лауреат на наградата на Дружеството 
на полските филмови творци и на наградата 

SDP за най-добър публицист в Малополша (2012). 
Автор на телевизионни предавания, посветени на 
късометражното кино. Селекционер и участник в 

журита на филмови фестивали (вкл. в България), 
експерт към Полския институт за филмово 

изкуство. 
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7 Paweł Sitkiewicz, Miki i myszy. Walt Disney i film rysunkowy w 
Polsce, Gdańsk 2012.
8 Włodzimierz Kowańko – polski Disney, w: ibid., s. 56-99. 
9 Marcin Giżycki, Przed 1945…, op. cit., s. 13.
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12 След създаването в годините между 1946-1948 на седем 
кратки анимации (сред които „Границите на Полша“, 
„Перкалово отчаяние“, „Полякиня“) Шенски се пренася, заедно 
със своето лодзко Студио за рисувани филми, създадено през 
1946 г. от Програмен отдел „Полски филм“, в Студиото за 
образователни филми в Лодз, където се заема с реализацията на 
специални и анимирани ефекти за образователни филми. 
13 През 2009 година в италианския град Чивасо, по време на 
провеждащия се там Международен литературен фестивал 
(Festival Internazionale di Letteratura di Chivasso), имах 
удоволствието да промотирам издадения в Италия том, посветен 
на полската култура („Polonia 1939-1989: la „quartaspartizione”, 
Roma 2008), а в него своята история на полската анимация за деца 
(Non solo Bolek e Lolek. Il film di animazione per ragazzinella Polonia 
Popolare). За да направят по-привлекателно представянето 
на книгата, която беше съпътствана от филмови прожекции, 
организаторите на фестивала подготвиха гласуване за най-хубава 
полска анимация за деца. Спечели – и то категорично – грубият, 
доста тромаво заснет, с анахронично озвучаване, черно-бял дебют 

на Зенон Вашилевски. За италианските 
деца, свикнали да гледат на най-новите 
продукции на Пиксар или Дисни, се 
оказва толкова различен и екзотичен, 
че дори заслужаващ възхищение.

От прастария гущер ...
от стр. 21

Барбара Питлос

[...] Въпреки че удовлетворяването на читателските 
потребности на младите не е лесно и поради 
икономическата бариера, 1990 г. може да се приеме за 
повратна точка в полския книгоиздателски пазар за деца 
и юноши. От тази година насетне може да се забележи 
появата на много нови издателства, които се обръщат 
към непознати дотогава в Полша заглавия. В същото 
време утвърдени издателства като например „Naszа 
Księgarnia“ изпадат в криза. 
Някои изследователи посочват, че това е времето на 
изненадващо процъфтяване на издателствата за малките 
читатели: през 2002 г. има 200 такива издателства. 
Малгожата Гвадера в очерка „Съвременният пазар 
на книги за деца и юноши“ обособява отделни групи 
издателства. Първо изброява действащите преди 1989 
г. издателства: „Nasza Księgarnia“, „Dom Wydawniczy 
Bellona“, „Wydawnictwo Iskry“ и други. Отделна 
категория са издателствата, създадени след 1989 г., 
такива като „Siedmioróg“ във Вроцлав или варшавските 
„Wilga“ и „Świat Książki“. В трета група Гвадера включва 
издателствата, създадени след 2000 г. – като например 
„Hokus-Pokus“ и „Muchomor“. Както Гвадера, така 
и Кристина Липка-Щарбало или Надолна-Тлучиконт 
посочват характерните особености на този „все пак 
стар, но в същото време и нов“ книжен пазар. 
Заслужават да бъдат отбелязани поне четири явления. 
На първо място: книгата като стока, която търси своя 
купувач, трябва да „заблести“ още при ранната фаза на 
„търсене“ върху полиците на книжарниците. Затова се 
появяват много заглавия с крещящи корици – лъскави, 
набиващи се на очи и, което е по-лошо, изкривяващи 
вкуса на читателя. В съответствие с критериите на 
масовата култура. 
На второ място: изчезнали са предишните трудности, 
свързани с издаването на чуждестранна литература, и 
благодарение на това пазарът е „залят“ от преводи, при 
които обикновено има какво да се желае по отношение 
на качеството. Преводите изместват встрани добри по 
съдържание и естетически издържани родни книги. 
Трето: малки издателства, наричани „лилипути“, 
започват да се грижат за качеството на книгите за 
младата публика, разглеждайки ги като своеобразно 
произведение на изкуството. Агнешка Калета 
характеризира това явление по следния начин: 
„Графичното оформление се превръща в неразделна част 
от съдържанието на публикацията – допълваща и също 
толкова важна. Полските издателства все повече се 
обръщат към признати родни автори и илюстратори 
като Юзеф Вилкон, Марчин Шанцер, Богдан Бутенко и 
Павел Павляк. Засягат се трудни теми като самотата, 
болестите, смъртта. Моделът на „защита“ на детето 
от четенето и говоренето пред него за насилие, 
страдание, секс е заменен от модела на подготвяне“. 
Четвърто: публикациите, публикувани в поредици, 
преживяват ренесанс, защото именно поредиците са 
ефективен инструмент за популяризиране на издателския 
каталог и за популяризация на четенето, на което обръща 
внимание Ямброж-Столярска. 
[…] В настоящата разработка въпросът за издаването 
на литературни поредици за деца и юноши през 1990 – 
2015 г. се разглежда въз основа на продукцията на пет 
издателства: „Akapit Press Sp. z o.o.“ (Лодз), Wydawnictwo 
„Dwie Siostry“ (Варшава), Wydawnictwo „Literatura“ (Лодз), 
Wydawnictwo „Nasza Księgarnia“ (Варшава) и Wydawnictwo 
„Zielona Sowa“ (Варшава). […] 
Издателство „Akapit Press Sp. z o. o.“ („Акапит 
Прес ООД“) е създадено през 1992 г. в гр. Лодз. Своето 
съществуване дължи на Ивона Пакула, която го 
ръководи и до днес. В управлението участва и Конрад 
Пакула. Дейността на издателството е фокусирана 
изключително върху детската и младежка литература. 
Именно този сегмент от книжния пазар определя и 
финансовото състояние на фирмата. Издателство 
„Akapit Press“ притежава правата за издаване на 
романите на Малгожата Мушерович, Кристина 
Шешицкa и Кристина Непомуцкa. [...] Печата предимно 
за младите читателки, макар че издава и няколко позиции 
за момчета. В издателската оферта присъстват и някои 
заглавия за възрастни читатели – мемоарна литература, 
дневници, фейлетони.
Сред авторите на издателството трябва да споменем 
Кристина Бервинска, Зофия Хонджинска, Марта Фокс, 
Малгожата Гутовска-Адамчик, Ирена Юргелевичова, 
Люцина Легут, Хана Ожоговска и други. Редица книги 
на „Akapit“ са отличени с награди – като например 
„Лунно яйце“ (Jajko księżyca) от Зофия Бешчинска в 
литературната категория „Книга на годината“ на 
полската секция на IBBY през 2011 г. От 2007 г. „Akapit 
Press“ се старае да популяризира чуждестранната 

литература: Мериън Малоун („68 стаи“ в превод на E. 
Kереш), Кейт Льо Ван и други. Повечето от заглавията 
на това издателство се появяват в поредици. 
[...] Издателство „Dwie Siostry“ („Две шьостри) 
е основано през 2006 г., негови създателки са три 
жени. Ядвига Йендриас от Ополе, която работи в 
Европарламента и живее в Люксембург, е преводач 
от английски, френски и холандски; Йоанa Жиска от 
Хмельовице (близо до Ополе) е собственик на частна 
полско-френска детска градина „Trampoline“ в Саска кемпа 
във Варшава (двете се познават още от деца); Eвa Стясни 
е графичен дизайнер, специализирала е книжна илюстрация 
при Януш Стани в Академията за изящни изкуства 
във Варшава и ръководи графично студио, а дъщеря й е 
посещавала детската градина на Йоана Жиска. Трите 
жени споделят обща страст: искат да издават добри и 
красиви книги за деца и тези желания вече се реализират. 
Как се е стигнало до създаването на издателство и защо 
името споменава само за две дами, ни обяснява Агнешка 
Kaлетa в интересна монография за издателството. 
 „Dwie Siostry“ бързо печели добро име и пазарна позиция. 
Това се дължи главно на интересните образователни 
заглавия за деца, на т.нар picturebook, правилната 
търговска политика и перфектното оформление на 
книгите. 
[…] „Стихчета“ (Wierszyki) е поредица, популяризираща 
високо художествени текстове. Започва през 2010 г. 
и се обръща към канонични поетични творби за деца, 
такива като „Болното коте“ (Chory kotek) от Станислав 
Яхович, „Маймуна на баня“ (Małpa w kąpieli), „Павел и 
Гавел“ (Paweł i Gaweł) от Александер Фредро и „Стефек 
Мрънкалото“ (Stefek Burczymucha) от Мария Конопницка. 
Графичният дизайн на тази поредица е подготвен от 
Катажина Богуцка, която жадува да създаде благородна, 
старомодна, „бонбонена“, джобна серия (формат 
11х14 см). И постигна именно този ефект. Богуцка 
харесва ретро стила, затова стиховете – детска 
класика – получават малко по-различен смисъл в нейното 
представяне: геометричните мотиви, цветните петна 
и приглушените цветове предават различна близост до 
света на детето, с тях хармонира и финесът на думите. 
[...]
Към по-големите читатели – тези на повече от седем 
години – е насочена серията „Заемателите“ (Pożyczalscy), 
съставена от забавните приключения на малки жители, 
„заемащи“ от хората различни предмети и криещи се 
от тях на всяка цена. Романите на Мери Нортън са в 
превод на Мария Висловска и с илюстрации на Емилия 
Джюбак. В изпълнение на програмните идеи, насочени към 
споделянето с полските деца на превъзходни текстове, 
издадени с оригинално графично оформление, се появява 
поредицата „Препоръчвам от чужбина“. Както е 
отбелязано на сайта на „Dwie siostry“, тази поредица, 
„представя примери на майсторски илюстрирани книги за 
деца, с които изключителни творци са спечелили сърцата 
на най-младите читатели по целия свят.“ [...]
За децата в предучилищна възраст „Dwie siostry“ издава 
серията „Кошмарните хлапета“ (Potworne Maluchy), в 
която през 2014 г. са публикувани две книги на Майер, 
Леман и Шулце с илюстрации от Сузана Голих: „Новият“ 
(Nowy) и „Дебела работа“ (Grubsza sprawa). Книгите 
са публикувани в удобен формат и с добро графично 
оформление (в топли цветове, с много синьо и приглушено 
розово). [...] 
Лодзкото издателство „Литература“ се появява 
на книжния пазар през 1990 г. Първоначално неговите 
издания са свързани с историята на Лодз и изкуството. 
Първата им детска книжка, публикувана в края на 1990 г., 
е романът „Филoмен и неговите приятели“ (Filomen 
i przyjaciele). Тя се продава дори в касите на кината. 
През периода 1993-2000 г. издателството сътрудничи 
с Едмунд Нижюрски (1925-2013), а от 1998 г. издава 
произведения на Ванда Хотомска (1929). Стиховете на 
поетесата са илюстрирани от Богдан Бутенко. През 
2000 г. започва сътрудничество с Гжегож Казпедке, 
освен това работи с постоянна група автори: Марчин 
Брукчински, Агнешка Фрачек, Барбара Гаврилюк, 
Малгожата Иванович, Калина Йежиковска, Изабела 
Клебанскa, Барбара Koсмовскa, Йоана Oлех, Йоанна 
Папужинска, Кажимеж Шимечко. Издателството 
не издава преводи. Книгите на това издателство се 
появяват по отделно и в поредици: „Това е историята“ (A 
To Historia), „Приказки и легенди“ (Baśnie i Legendy), „Клуб 
на ловците на приключения“ (Klub Łowców Przygód), 
„На върха на езика“ (Na Końcu Języka) „Плюс-минус 
16“ (Plus Minus 16), „Превозни средства на въздушни 
възглавници“ (Poduszkowce), „Харесва ми“ (To Lubię), 
„Харесва ми с Прилепа“ (To Lubię z Nietoperzem), „Полско-
английска версия“ (Wersja Polsko-angielska), „Войните на 
възрастните – историите на децата“ (Wojny Dorosłych 
– Historie Dzieci), „С чадър“ (Z Parasolem). Главен редактор 
на издателството е Виеслав Йенджейчик. [...]

Издателски поредици за деца и 
юноши (1990 – 2015 г.) От няколко 
подбрани издателства
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Издателство „Nasza Księgarnia“ (Наша кшенгарня) 
е най-старото издателство на полския пазар на 
книги за деца и юноши. Дори в междувоенния период, 
когато „Naszа Księgarnia“ (по онова време акционерно 
дружество), предлага основно методически ръководства 
за учители и учебници, за литературата за деца и юноши 
е запазено специално място. По това време се публикуват 
творбите на Янина Поражинска и Ева Шелбург-
Зарембина. Издателството е основано по инициатива 
на Полския учителски съюз. След Втората световна 
война работи под името „Издателски институт „Наша 
кшенгарния“, а през 1954 г. кооперацията се превръща 
в държавна фирма с издателски профил, публикуваща 
книги и списания за деца и юноши, както и учебници. 
ПНР подкрепя издателството и публикуването на 
литература за младежта. „Nasza Księgarnia“ има водеща 
позиция на пазара за детски и младежки книги. 
[...]Като представителни за издателството са избрани 
пет серии (от ообще 50, бел. прев.) от каталога: 
„Детектив Музикална кутия и Другите“ (Detektyw 
Pozytywka i Inne), „Дневникът на един дръндьо“ 
(Dzienniczek Cwaniaczka), „Лилка и компания“ (Lilka i 
Spółka), „Само за момичета“ (Tylko dla Dziewczyn), „Из 
библиотеката на издателство „Наша кшенгарня“ (Z 
Biblioteki Wydawnictwa Nasza Księgarnia) […] 
Детско-юношеска класика издателството публикува в 
поредицата „Из библиотеката на издателство „Наша 
книжарница“. В нея можем да видим заглавия като „Отец 
Твардовски за децата. Стихове“ (Ksiądz Twardowski 
dzieciom. Wiersze, 2015) с илюстрация на Марта 
Курчевска, „Почети ми, мамо. Книга шеста“ (Poczytaj mi, 
mamo. Księga szósta 2014, 2015) с илюстрации на Зджислав 
Бичка, Матеуш Гавриш други, или „Класиците за децата“ 
с илюстрации на Емилия Джюбак. […] 
Издателство „Zielona Sowa“ (Жельона сова) е 
създадено през 1995 г. […] Издателската политика се 
фокусира върху популяризирането на литературната 
класика, учебници и приключенска литература. 
Заглавията на „Zielona sowa“ често печелят награди – 
през 2014 г. на конкурса „Книга на годината“ на полската 
секция на IBBY е награден текстът на Лиляна Бардиевска 
„Какво нашепват мидите“ (O czym szumią muszle, 2014) с 
илюстрации на Дорота Шоблик. 
Издателския си репертоар развива с оглед на различните 
читателски възрастови групи. Затова можем да 
намерим в него образователни комплекти за малки деца 
като „Забавлявам се с…“ (Bawię się w), „Играя на…“ 
(Gram w); „Опознавам…“ (Poznaję); „Раста и опознавам“ 
(Rosnę i Poznaję); „Форми и цветове“ (Kształty i Kolory). 
Поредицата „Великите откриватели“ (Wielcy Wynalazcy) 
също има образователен характер. Към по-младите 
читатели е адресирана и серията на П. Рошяк. Като част 
от „Златната поредица“ се публикуват произведения 
на водещи полски писатели и на световни литературни 
класици. 
Издателската политика на „Zielona sowa“ е профилирана 
преди всичко от образователните поредици, но голямо 
влияние върху нея имат и приключенските поредици, 
като например „Хроники Архео“ (Kroniki Archeo), 
„Коалицията на шпионите“ (Koalicja Szpiegów), „Клуб на 
търсачите на приключения“ (Klub Poszukiwaczy Przygód) 
и др. Тези поредици са обогатени с илюстрациите на 
Марчин Полудник и Марчин Пивоварник. Появяват 
се в тях книги на Агнешка Стелмашик. Поредицата 
озаглавена „Тапи“ (Tappi) съдържа творби на Марчин 
Мортка за най-малки деца, които разказват за 
приключенията на симпатичния викинг с това име.  […] 
Трябва да подчертаем, че  издателствата участват 
във възпитанието на младите поколения, полагат много 
усилия, за да спечелят читателската аудитория. Основа 
на това спечелване не е масовата продажба, макар че 
трябва да признаем, че икономическото състояние 
на издателствата е основа за формиране на разумна 
издателска  политика. Издателствата не разчитат 
само и изключително на това да удовлетворяват 
индивидуалните потребности на подрастващите. Те си 
поставят за цел популяризирането на стойностната 
литература. Вземат под внимание етапите на развитие 
на децата и младежите, техните психически особености, 
а също и степените на училищното образование. 
Естествено е и използването на всякакъв вид изследвания 
на четенето, защото те помагат да се определи 
издателският курс. 

Barbara Pytlos, Serie wydawnicze literatury dla dzieci i 
młodzieży w latach 1990—2015 na podstawie wybranych 
wydawnictw, Literatura dla dzieci i młodzieży Tom 5, red. 
Katarzyna Tałuć, s.231-254.

Превод от полски: МИЛЕН МИТЕВ 
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Катажина Талуч

Полемиките около комикса в Полша
 […] След 1989 г. младият читател, който познава 
само комиксите, популярни в Полската народна 
република, като „Титус, Ромек и А‘Томек“ (Tytus, Romek 
i A’Tomek) на Хенрик Йежи Хмилевски, хумористичните 
истории за приключенията на приятелите Крачун 
и Малчо (Kudłaczek i Bąbelek) или за професор 
Нервосолек (Nerwosolek) на Тадеуш Барановски или 
силно идеологизирания „Диви котки“ (Żbiki) с капитана 
от Гражданската милиция в главната роля, в новата 
книгоиздателска реалност може да се почувства още по-
дезориентиран от възрастния1. 
Причината е липсата на информация относно 
съдържанието, целта и адресата. Според 
преобладаващото в предходната епоха разбиране, 
комиксът е жанр, който не изисква предварителна 
подготовка за прочита и не поставя възрастови 
ограничения, което води до това, че до децата и 
юношите достигат албуми, които не са създадени с 
мисъл за тях2. […] 
Опит за описание и дефиниране на характеристиките на 
детския комикс прави Войчех Бирек. В увода на главата 
„Комиксът за деца в Полша“ (Komiks dla dzieci w Polsce)3 
той изяснява разликата между комикса и илюстрованата 
книга […картинна книга]. Изследователят е наясно и с 
трудността да се постави ясно разграничение между 
детски комикс и комикс за юноши, а последният – от 
комикс за възрастни. В крайна сметка, като взема 
предвид редакционните, географските и естетическите 
критерии, той се фокусира върху тематичния критерий 
и счита него за съществен, т.к. „улеснява типологията 
на изследваните произведения“4. Бирек обръща 
внимание на типа герой и го използва като основен 
критерий за детските комикси. Според изследователя 
в разглежданите от него картинни книги се открояват 
пет типа герои: 1) дете; 2) антропоморфно животно; 
3) антропоморфен предмет (играчка); 4) герой от друг 
свят (призрак, извънземно); 5) възрастен със съзнание на 
дете. Критерият за героя се допълва от категорията 
на представения свят, описан чрез опозиции, в които 
първият елемент се отнася към познатата на читателя 
реалност, съобразена с неговите знания и опит. Вторият 
елемент представлява неговата противоположност. 
Оттук и опозициите: реалистично – фантастично; 
познато – екзотично; истинско – въображаемо5. На тази 
основа Бирек разграничава следните разновидности на 
света, представени в детския комикс: реалистичен, 
въображаем, фантастичен, екзотичен. Разсъжденията на 
Бирек относно отличителните черти на комикса могат 
да се изяснят и допълнят, като включат обсъждане 
на поне две детерминанти, които характеризират 
литературата за младия читател. Става дума за 
телеологичността, т.е. насочването, ориентирането 
към целта, както и за начина, по който протича 
комуникацията, отношенията разказвач-читател. […]

Комикс албуми
Характерно явление в детско-юношеската литература 
е синкретизмът на жанровете, който по-често се 
наблюдава в текстовете с двоен адресат: детето и 
възрастният. Трудностите с жанровата класификацията 
засягат също и комикса, както беше споменато по-рано, 
въпреки че изследователите се опитват да достигнат 
до този тип категоризация и открояване – напр. 
исторически комикс, автобиографичен, биографичен. 
Издателите от своя страна, преди всичко за да 
ориентират потенциалните купувачи в избора на 
предлаганите албуми, делят комиксите по следните 
критерии: издателски (поредици) и тематични, 
причислявайки конкретния албум към литературен 
род, жанр, литературни разновидности и естетически 
категории (комикс: фентъзи, ужаси, хумористичен, 
научна фантастика).
[…] Една от функциите, която се прилага при 
избора и реализацията на темата, е образователно-
познавателната, нерядко свързвана с дидактично-
възпитателната функция. Такива са напр. комиксите на 
Томаш Самойлик, служител на Института по биология 
на бозайниците към Полската академия на науките, 
който професионално се занимава с изследване на следите 
от човешко присъствие в Беловежката гора и анализира 
взаимодействието между хората и околната среда в 
избран горски комплекс. Самойлик чрез своите комикси 
насърчава знанието за флората и фауната на най-старата 
запазена гора в Европа, използвайки професионалния си 
опит. 
[…] Екологията се превръща във водеща тема в 
комиксите „Отвлечени на Биос“ (Porwani na Biosa, 
2009) на издателство MAAR. Четирима невръстни 
герои – Донек и брат му, Лилка, Бинка – благодарение 

на извънземни кацат на едноименната планета, чиито 
жители се славят с високо ниво на познание относно 
процесите, протичащи в биосферата, познават и 
прилагат на практика процедурите и технологиите 
за опазване на околната среда. Благодарение на 
природосъобразното им поведение като: рециклиране, 
отказ от горива, замърсяващи атмосферата и водата; 
обмислено и съзнателно пазаруване, жителите на Биос 
се чувстват щастливи. Историята, написана от Ева 
Карска с рисунките на Славомир Келбус, има дидактичен 
характер, целящ да пропагандира определени нагласи, 
насочващи към правилния личен избор. […] 
Историческият комикс, използван след 2000 г. и от 
национални институции като Института за национална 
памет и Музея на Варшавското въстание, предава 
знания, запознава младия човек с историята на Полша, 
нейните региони и градове. Бартоломей Яницки правилно 
отбелязва, че полският исторически комикс рядко 
създава среда за дискусия по засегнатите проблеми. 
Обикновено предоставя на читателите готова 
интерпретация на фактите, еднозначно конструирани 
персонажи, които са или герои, борещи се за справедлива 
кауза, или врагове, агресори, които искат да подчинят 
другите със сила6. Трябва обаче да имаме предвид два 
елемента, обуславящи историческото послание. Първият 
касае методологията. Съвременните изследователи, 
сред които Хейдън Уайт, са сигурни в това, че всяко 
описание на факти от миналото е интерпретация с 
черти на фабуларизиране, носещо белега на времето, в 
което е писал даденият историк. Следователно няма 
обективен запис на историята, тя винаги е обременена 
с определена степен на подбор и субективност. Другият 
аспект е свързан с комикса – среда, носеща специфични 
характеристики, които определят начина, по който се 
оформя съдържанието. Както многократно пише Шилак, 
комиксът оперира с образа като основен носител на 
фабулата, поради което допуска редукция на текста, 
а в някои случаи дори напълно го отхвърля7. Именно за 
да избегнат свободната или погрешна интерпретация 
на историческите факти, за читателите към комикс 
албумите се прилагат вложки с текст, които допълват 
сюжета на комикса, като въвеждат събитията и 
героите в по-широк контекст. Такъв подход ползва 
Институтът за национална памет. До края на 2015 г. 
в каталога на институцията се предлагат 18 албума, 
включително поредиците: „Вълчи следи“ (Wilcze Tropy, 
2011–2013), „В името на полската борба“ (W Imieniu 
Polski Walczącej, 2012–2015) и цикълът „Военната Одисея 
на Антек Сребрни 1939 – 1944“ (Wojenna Odyseja Antka 
Srebrnego 1939–1944, 2015). Целта на това издателско 
начинание е да предостави, най-вече на младите 
хора, информация за епизоди и личности – особено 
от следвоенната комунистическа власт – умишлено 
изтрити от полската история.
[…] Друга институция, която счита образованието за 
своя задача и използва комикса за нейното постигане, 
е Музеят на Варшавското въстание. Въоръженото 
въстание на войниците от Армия Крайова във Варшава 
през 1944 г. става обект на интерес сред творците 
на комикси, когато през 2015 г. Музеят и издателство 
„Принт Партнер“ (Print Partner) обявяват конкурс за 
комикс на тема въстанието. […] Освен следконкурсните 
антологии, по поръчка на Музея са подготвени още 
две издания: антология със заглавие „44“ и албум 
„Въстание. 1. За ден, за два“ (Powstanie. 1. Za dzień, za 
dwa.). Антологията „44“ подготвя Пшемислав Труст 
Трушчински. Тя е съставена от 17 истории, базирани 
на автентични документи и сведения от участници 
във въстанието, но наред с това е предложена различна 
стилистика: на приказката или на философския разказ. 
Албумът „Въстание. 1. За ден, за два“ на Мажена Сова 
(сценарий) и Кшиштоф Гавронкевич (рисунки) излиза през 
2014 г. от издателство „Култура Гневу“ (Kultura Gniewu). 
За време на действието авторите на историята 
приемат момента няколко дни преди избухване на 
въстанието, а главна роля играят жителите на града, 
които се стараят да водят „нормален“ живот – да 
обичат, да се смеят, въпреки постоянното усещане за 
опасност и заплаха.
Почетен председател и член на журито от първия 
конкурс за комикс на тема Варшавско въстание е 
Хенрик Йежи Хмелевски, самият той участник в 
боевете, който четири години по-късно, през 2009 г. в 
издателство „Прошински ООД“ (Prószyński i ska) издава 
том с приключенията на култовите герои „Титус, 
Ромек и А’Томек“ (Tytus, Romek i A’Tomek) със заглавие 
„Титус, Ромек и А’Томек като 
варшавски въстаници от 1944, 
нарисувани от въображението 
на Татко Хмел“8 (Tytus, Romek i 
A’Tomek jako warszawscy powstańcy 
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1944, z wyobraźni Papcia Chmiela narysowani). Този албум 
е изключителен по няколко причини. Първо заради това, 
че адресатът, така както във всички томове от цикъла 
за Титус, днес можем да определим като универсален. 
Привлечени от него вероятно от сантимент са 
тридесет– и четиридесетгодишните, които са 
възпитани с комиксите на Хмелевски, както и деца на 
осем, деветгодишна възраст, т.е. умът, начинът, по 
който гледат на света, приключенията на главния герой, 
отговарят на очакванията на тази група читатели. 
Въпреки личните си преживявания от войната, за 
която се говори сериозно и с патос, Хмелевски не се 
отказва от хумора, характерна черта на цикъла за 
Титус. Същевременно авторът успява да поддържа 
необходимата сериозност и по време на прочита не 
създава усещане за липса на уважение към представените 
автентични събития и герои. Хмелевски, опирайки се на 
спомените си, обръща внимание на епизоди, факти, за 
които не се споменава в учебниците или историческите 
трудове. Въстанието представя през очите на 
обикновените варшавяни; деца, за които са се грижили 
след загубата на близките им и на които е организиран 
куклен театър. Третата отличителна черта е самата 
форма. Изданието не представлява обикновен картинен 
разказ, а се състои от 36 платна, на някои от които е 
поместен, извън кадъра, текст, допълващ информацията 
от речевия балон. […]
След 2000 г. авторите на комикса за обръщат към 
съвременните събития в Полша: следвоенните години, 
събитията от юни 1956 г., стачките на работниците 
от 70-те и 80-те г. на XX век, неизяснените докрай 
убийства на хора, критикували официалната 
комунистическа власт. Издателство „Зин Зин Прес“ (Zin 
Zin Press) публикува следните албуми: „Солидарност – 25 
години. Надеждата на обикновените хора“ (Solidarność – 
25 lat. Nadzieja zwykłych ludzi) със сценария на Мачей 
Яшински и рисунките на Анджей Яницки, Яцек Михалски, 
Филип Мишковски, Януш Ордон, Януш Вижиковски, 
Кшищоф Вижиковски (2005); „1956. Познанският 
юни“, сценарист – М. Яшински, Виктор Жвикевич, 
Витолд Ткачик и рисунки – Й. Михалски (2006); „Отец 
Йежи Попелушко. Цената на свободата“ (Ksiądz Jerzy 
Popiełuszko. Cena wolności) по сценарий на М. Яшински с 
рисунките на К. Вижиковски (2005); „1981 мина Вуйек“ 
(1981 Kopalnia Wujek) по сценарий на М. Яшински и 
рисунки на А. Яницки, Й. Михалски (2006). Публикуването 
на първия албум предизвиква силен отзвук в масовите 
медии… Авторите на комикси очакват, разказаните 
от тях истории, засягащи стачки, въстанието на 
„Солидарност“, въвеждането на военно положение, 
убийството на отец Йежи Попелушко и преговорите на 
кръглата маса, да не бъдат възприемани от читателя 
просто като регистрирани събития, а четенето им да 
предизвиква емоция, да бъдат убедени в изключителния 
характер на тези събития с участието на хиляди поляци. 
Това е още една причина да се приеме перспективата на 
човека от тълпата в повествованието, фикционалния 
герой (напр. работник, млад духовник), символизиращ 
всеки поляк, както насочва заглавието, който има 
надежда за промяна в положението на цялото общество и 
Родината. 
[…] Отделна група исторически комикс, изпълняващ 
образователно-познавателна функция, съставят 
издателствата, които чрез разказ за миналото 
представят конкретен град. След 2000 г. излизат 
значителен брой интересни картинни истории, създавани 
неведнъж от любители на регионалните истории, които 
разкриват неизвестни на широката публика епизоди, 
засягащи въстанието на града или отнасящи се до 
известни личности, свързани с него. Подходите, избрани 
от авторите, за да направят предаването на определени 
познавателни полета по-атрактивно, са: дете в главната 
роля, пътешественическа нишка с фантастичен елемент, 
сензационно-криминален мотив. […]
Комиксите, предназначени за най-малките деца, 
изпълняват предимно дидактическа и възпитателна 
функция, която се реализира в сферата на нагласите, 
ценностите и вярванията. Съветите и знанията за 
това кое е добро, как да се постъпва така, че да не 
нараниш другия и да не му навредиш, са вплетени в 
приключенските и хумористични теми. За най-малките 
читатели: пет-шестгодишните издателство „Култура 
Гневу“ (Kultura Gniewu) издава комикса „Детектив Миш 
Збиш по следите“ (Detektyw Miś Zbyś na tropie), написан 
от Мачей Яшински и нарисуван от Пьотр Новацки, 
оцветени от Норберт Рибарчик. Авторите на двата 
тома от цикъла: „Лиско, кошерът и медените пити“ (Lis, 
ule i miodowe kule, 2013), „Тексаски сокол“ (Sokół teksański, 
2014) носят всички отличителни черти и характерни 
особености на „четвъртата“ литература. Главни герои 
са антропоморфни животни, скицирани по несложен 

начин, благодарение на който 
читателите нямат проблеми с 
приписването на положителни и 
отрицателни качества. Заслужава 

си все пак да подчертаем, че героите, особено главните – 
детективът Миш Збиш и неговият помощник Борсук 
Мрук – произлизат от утвърдени шаблони. Те имат 
своите малки несъвършенства, например Борсук 
понякога мърмори, но това прави образите им по-близки 
до реалността, съответстващи на чувствата дори на 
малки деца, които си дават сметка, че самите те не 
винаги се държат според очакванията на възрастните. 
Голямо предимство в сценария на Яшински са вписаните 
мотиви на мистериозното, загадката и пътешествието. 
[…] И което не е без значение, приключенията на 
героите завършват положително – крадците са заловени, 
плячката е възвърната – което позволява да се подреди 
и затвърди правилната йерархия на ценностите. 
Комиксите от цикъла „Детектив Миш Збиш по 
следите“ предлагат споделено четене между възрастен 
и дете. За това помага простият текст, който може 
да подпомогне в ученето да чете или изображенията, 
разположени на две страници, подканващи децата 
да взаимодействат с тях и да упражняват своята 
наблюдателност. Задачите към малкия читател се 
изразяват в това да открие например отрицателния 
герой в рисунките, изпълнени с детайли, включително в 
изображения от предходни страници. […]
Полските художници използват комикса и като форма на 
комуникация, за да повдигнат екзистенциални проблеми, 
с които децата, особено днес, се сблъскват по-често 
и изпитват по-интензивно. Посланието изпълнява две 
функции едновременно: терапевтично-дидактична и 
компенсаторна. Теми, засягащи пренасянето на ново 
място, събития, които променят живота на децата 
като развод на родителите или състояния, съпътстващи 
съзряването, са основен елемент от фабулата на 
комиксите: „Лаума“ (Łauma) на Карол Калиновски 
(KaeReL) от 2009 г., „Всичко ще бъде наред“ (Wszystko 
będzie dobrze) на Януари Н. Мишак от 2014 г., „Кубату“ 
(Kubatu) на Якуб Сити (сценарий) и Пшемислав Сурма 
(рисунки) от 2014 и 2015 г.9 […]

Обобщение
В съвременната култура, доминирана от образа, 
комиксът, като графично-словесно послание, се счита за 
атрактивна форма, която отговаря на вкуса, покрива 

очакванията на читателите, по-специално на децата. 
Необходимо е все пак да отбележим, че кратката 
форма, метафората, еднозначната интерпретация, 
които са иманентни черти на комикса, крият своите 
капани. Най-често срещаните критики към комикса са 
повърхностното и твърде тясното засягане на темата, 
отнасящи се към работи с историческа проблематика 
и на които се приписва познавателно-образователна 
функция. Находчиво за тези опасности пише Хенрик 
Й. Хмелевски: „творците на съвременния комикс се 
придържат към собствен сценарий, приближаващ 
се все повече до приказките за Въстанието. Такива 
произведения могат да бъдат и са „произведения“ на 
изкуството, но те създават образ на Въстанието, 
който няма нищо общо с реалността. Започвам да 
се притеснявам, че скоро някой може да види във 
Въстанието материал за следващите „Междузвездни 
войни“10.
Въпреки тези съмнения, пазарът на полския комикс – 
благодарение на акциите за подкрепа на родните творци, 
на инициативите, които взимат под внимание не само 
икономическия аспект, но и се грижат за високото 
ниво на съдържанието и полиграфията – има шанс да се 
развива и да осигурява на читателите ценни публикации. 
Полските автори избират тази форма на изразяване, 
създават добри издания, които реализират вечните цели 
на детската литература, служат за обогатяване на 
знанията или въвеждане на нови понятия, както беше 
показано на база многобройните примери от картинни 
истории. Съвременният комикс в ръцете на порасналия 
посредник, който ще оцени словесните и визуалните му 
качества, е ценен инструмент, който да подпомогне 
намирането на поле за комуникация с децата, живеещи 
в света на образите, източник, който позволява 
въвеждането и на други книги за четене, например 
такива, посветени на определена тема.

Katarzyna Tałuć. Komiks polski dla młodego odbiorcy – 
tendencje, tematy, wydawcy. – W: Literatura dla dzieci i 
młodzieży. Tom 5. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, 2017, str. 255-286.

Превод от полски: АЛБЕНА ВАРСАНО

Катажина Талуч е професор по детско-юношеска 
литература в Силезийския университет в Катовице. 

Член е на комисията по история на литературата 
в Полската академия на науките, Катовице. 

Редактор на научни сборници, посветени на детската 
литература. Научните й интереси включват: 

история на литературата за деца и юноши; 
възприемане на словото в цифровото пространство; 

методология на хуманитарните изследвания и др. 
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2 Вж. J. Szyłak: Komiks. Świat przerysowany…, s. 143.
3 W. Birek: Z teorii i praktyki komiksu…, s. 149—189.
4 Пак там, s. 153.
5 Пак там, s. 155.
6 Вж. B. Janicki: Polski komiks historyczny…, s. 150—151.
7 Вж. J. Szyłak: Poetyka komiksu…, s. 91
8 Псевдоним на Хенрик Йежи Хмелевски, бел. пр.
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подзаглавие „И без това няма да повярвате“ (I tak nie uwierzysz). 
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Полският комикс за младите читатели...
от стр. 23

Корици на комиксите „Кубату. Не е за вярване!“ и брой от 
поредицата „Военната одисея на Антек Сребрни“ 

На 6 май 2020 г. се състоя първото излъчване от 
инициативата на Полския институт в София – Разкази 
за съвременната полска литература, посветено на 
книгата „Изгубената душа“ от Олга Токарчук и 
Йоанна Консехо. От май до юли всяка сряда Марин 
Бодаков (поет, журналист и преподавател в Софийския 
университет) и Силвия Чолева (поетеса, журналист 
и издател) в кратко видео представяне ще говорят за 
„най-тихите приятели и 
най-мъдрите съветници – 
книгите“. В тях те ще 
запознаят зрителите с 
различни съвременни автори 
и илюстратори от Полша, 
с проблемите, които ги 
вълнуват, посланията, 
които отправят към нас 
чрез професионалния си и 
приятелски поглед: 
„Много благодаря за поканата 
на Полския институт да 
представя обичани от мен 
полски автори и книги, 
издадени у нас през последните 

години. Аз никога не съм бил в Полша, Силвия Чолева – 
също, но и за двама ни тя е митична земя на поезията и 
есеистиката такава, от каквато лично ние имаме нужда. 
За мен беше важно да споделя с какво точно ме променят 
творци като Чеслав Милош, Олга Токарчук, Ева Липска, 
Ришард Капушчински, Марек Биенчик, Йежи Гедройч – 
и да намеря нови приятели сред техните български 
читатели насред тягостта на карантината. Силвия, 
от своя страна, представи авторите на Издателство 
за поезия ДА: Ева Липска, Анна Швиршчинска, Адам 
Загаевски, Збигнев Херберт и Тадеуш Ружевич. 
И двамата със Силвия приподписваме стиха на Загаевски, 
според който живеем истински само в поражение. 
Защото вярваме, че чрез достойното слово ще надраснем 
това поражение.“ (Марин Бодаков)
Всички видеоизлъчвания може да следите в:

•	 YouTube/ IPSOFIA
•	 Facebook: @polski.institut.sofia
•	 Twitter: @PLISofia

Приятно гледане и четене!

Автор на плаката: Анна Симеонова

Разкази за съвременната полска 
литература
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Йоанна Папужинска

Мисли за потъналото кралство

„Потънало кралство“ спокойно може да се нарече 
цялото пространство от натрупан литературен опит 
през детството, което, потъвайки в дълбините на 
паметта – или забравата – оставя следи върху нашите 
предпочитания и чувства, върху начина, по който 
възприемаме литературата, изкуството, красотата.
„Потънало кралство“ са и по-дълбоките значения на 
приказките, адресирани към скритите пластове на 
детската психика […]. 
Бруно Бетелхайм, използвайки езика на психоанализата, 
обяснява това, на което различни автори – и в 
Полша – отдавна са обърнали внимание в своите 
твърдения за приказките – че символните слоеве, 
неопределени, неочертани, скрити в литературния 
текст, са необходими и премахването им в името на 
„достъпността и разбираемостта“ на текста ощетява 
не само литературата, но и детето, което я чете. 
Между автора и читателя протича диалог и то не само 
на логическо, интелектуално и вербално ниво. Творецът 
изразява подсъзнателно значение, което читателят 
подсъзнателно усвоява и го отнася към житейските си 
проблеми, без да го превежда на езика на думите. 
Изказаните по-горе асоциации със заглавието „Потънало 
кралство“ са свързани с въпроса за присъствието и 
въздействието на фантастичния елемент в детската 
литература. „Потъналото кралство“ обаче е и 
литературен мотив с голяма продуктивност, познат 
от древни времена. Използван вероятно още от Платон 
в „Критий“ и „Тимей“. Легендата за Атлантида, 
цивилизацията, погълната от вода, развивана и от други 
древни писатели, очарова човечеството от векове, 
вдъхновявайки географи, философи (Бейкън, Монтен, 
Волтер) и литератори (включително Хауптман, 
Беноа), още повече, че и до днес не е намерен отговор 
на въпроса дали древният остров е просто продукт 
на поетическата фантазия, или е съществувал в 
действителност.
Около тази легенда съществуват и второстепенни 
сюжетни линии, записани във фолклора на много страни: 
вкл. скандинавски и бретонски, мазурски и литовски – за 
потънали градове и села, имения, църкви и други обекти1. 
Покрай тези сюжети се разрастват литературните 
изследвания, разглеждащи различни аксиологични мотиви 
като тези за вината и наказанието, проклятието и 
изкуплението, чудотворното спасяване от опасност 
(както в „Свитеж“ на Адам Мицкевич). Модели 
на съвършени общества, земи на всеобщо щастие, 
перфектно решаващи социалните, икономическите 
и политическите си проблеми, също са създавани и 
разполагани на Атлантида. 
Пътувайки през вековете по стъпките на този мотив, 
се натъкваме на фантастичния роман, публикуван 
през 1918 г. от младополския поет Едвард Слонски, 
озаглавен „Потънало кралство“ (Zatopione królestwo), 
чието заглавие заех за тази статия. Роман, отпращащ 
към събитията от Първата световна война, в който 
омагьосаното потънало кралство, за чието спасение се 
бори героят му, се оказва Полша. 
В Полша се създава специално семантично поле около 
мотива за водата и потъването. Той се превръща 
в един възможен начин за уподобяване на упадъка 
на отечеството на природна катастрофа. Едвард 
Слонски стига до области, до които вече е проникнала 
старополската литература, посещавани са от 
романтиците и издигнат до ранга на общоизвестен 
символ от позитивистите, дори в заглавието на 
„Потоп“, а също и в „Моряшка легенда“ (Legenda 
żeglarska) на Хенрик Сенкевич, в която писателят 
доразвива метафората на Пьотр Скарга от „Проповеди 
пред сейма“, в които родината е оприличена на кораб, 
залят от вълни. […]

жителите му пиели в кръчмата, играели и се веселили, 
пренебрегвайки опасността, заплашваща родината им. 
Зоринка прави символична жертва, като сама решава да 
стане изгнаница, за да спаси страната си от гражданска 
война и да премахне проклятието от потъналото 
селце. Но преди това да се случи, от дъното на езерото 
в продължение на много години се чуват звуците от 
камбаните на потъналата църква, които призовават 
жителите в околностите да се борят за родината си. 
Въвеждането на тази притча превръща образа на Зоринка 
и нейната история в символ. Историята за капризната 
и егоистична девойка, наказана от феята, насърчава 
мисленето в категориите на дълга към обществото и 
нацията. […]
Героинята от сборника с приказки на Зузана Рабска 
„Тайните на Лаженки“ (Tajemnice Łazienek, 1920) 
трябва да отиде от другата страна на водната 
повърхност, да влезе в двореца Лаженки, отразен в 
езерцето, търсейки помощ за тъжния крал Сташ, 
загубената корона и кралския пръстен. Тук среща и 
кадетите от Ноемврийската нощ и крал Ян Собиески, а 
приключенията, преживени в приказката, не само стават 
проекция на личните желания и мечти на момичето, но и 
на културния му опит, преди всичко на националния мит, 
внушаван от семейната и литературната традиция. Към 
собствените желания – а това обикновено са желания 
за велико и героично дело – често се присъединяват 
под символична форма и националните стремежи за 
независимост. 
Разбира се, топосът на потъналото кралство не изчерпва 
всички национални асоциации, възникващи в символиката 
на детската литература. Кралството може да е в 
земята на приказките, в приказна гора или където и да 
реши да го сътвори въображението на писателя. 

Joanna Papuzińska, Myśli o zatopionym królestwiе, W: 
Zatopione królestwo. O polskiej literaturze fantastycznej XX 
wieku dla dzieci i młodzieży. Łódź: Wydawnictwo Literatura, 
2008, s. 11–28.

Превод от полски: ВЕНЕСА МАДЖАРОВА

Йоанна Папужинска е учен и писател. Професор по 
хуманитарни науки във Варшавския университет, 

литературен критик, автор на научни публикации за 
детска литература. Член на Съвета на полската секция 

на IBBY. Прозаик и поет с пъстро творчество, с топло 
чувство за хумор, което изгражда пред децата света като 
приятелско и добро място. Носител на редица национални 
награди, включително на Министерството на културата 
и изкуството за заслуги в популяризацията на културата 
(1996), „Ордена на усмивката“ (2005) и Наградата „Януш 

Корчак“ за книгата си със спомени от окупирана Варшава – 
„Подарени щрихи“ (Darowane kreski). 
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1 J. Krzyżanowski: Polska bajka ludowa w układzie systematycznym, 
t. II. Warszawa 1947; S. Udziela: O zapadłych miastach, kościołach, 
dzwonach i karczmach. Nadbitka z „Ludu” 1889, t. V. s. 220-235; Л. 
Кшивицки, обсъждайки появата на тези теми във фолклора 
на жемаитите, твърди, че „Историята гласи, че точно 
там се е намирал Diewitis ożeris. Но езерата на Жамаития 
тогава се преместили. Докато хората събирали сено, 
изведнъж се появил от нищото човек със смешна външност. 
Работниците започнали да му се подиграват „що за гигант“ е. 
Но непознатият им казал строго „Не се смейте, а бягайте“. 
Разнесъл се силен шум, водите на езерото се надигнали и се 
пренесли на мястото, където са днес. (…) През зимата един 
селянин, ходещ по замръзналото езеро, видял на дъното му 
„светъл (т.е. светещ) човек“ и се уплашил; други смятат, че 
това бил езически бог“. Żmudź starożytna. Warszawa 1906, с. 19.
2 J. Cieślikowski: Literatura i podkultura dziecięca. Wrocław 1975.
3 J.V. Luce: Koniec Atlantydy. Nowe spojrzenie na starą legendę. 
Warszawa 1980.
4 T. Makowiecki: Poeta-malarz. Studium o Stanisławie Wyspiańskim. 
Warszawa 1969.

Из Потъналото кралство. Полската фантастична 
литература за деца и юноши през ХХ век

Текстовете в книгата са от утвърдени полски поети 
(Юлиан Тувим, Ян Бжехва, Ева Шелбург-Зарембина, 
Людвик Йежи Керн, Данута Вавилов, Анна Каменска и 
др.), а илюстрациите са на талантливата двойка Ева 
Козира-Павлак и Павел Павлак. Още от раждането си 
полските деца имат досег не само до отлични текстове, 
но и до висококачествени илюстрации, които влияят 
върху развитието на визуалната култура. Раздаваните 
пакети за новородени възлизат на около 30 000 месечно, 
а държавата инвестира приблизително 1,2 млн. евро 
ежегодно за изработката, разпращането на пакетите и 
информационната кампания. 
Вторият етап на програмата „Малка книга – велик 
човек“ е насочена към децата в предучилищна възраст. 
Те също получават книга, „Първа читанка за…“, а 
родителите им – брошура с информация за ползите 

Връзката на символиката на водата с националните 
проблеми се осъществява в различни семантични 
варианти. От една страна, водната стихия отпраща 
към идеята за враждебни и чужди разрушителни и 
наводняващи сили. От друга страна, подводният живот 
е символ на съществуването на латентност и скрита 
мъртвина, крайното проявление на която е реката, 
„станала лед“2. Комбинацията от тези два варианта ни 
отвежда към следата на потъналото кралство. […]
През 1876 г. в Лвов се появява поемата на Владислав 
Белза „Омагьосаните камбани, легенда от полската 
история“ (Zaklęte dzwony, legenda z dziejów polskich), 
преиздавано няколко пъти по-късно. Белза въвежда в 
детската литература – в съкратена и синкретична 
форма – всички по-важни национални символи. Родината 
тук е „омагьосана принцеса“ „на дъното на кристална 
вода“, изпаднала във вековен сън и чакаща героя, който 
ще я освободи от заклинанието. [...] Въпреки някои 
структурни сложности стихотворението на Белза 
не използва изцяло езика на Езоп. Всички символи са 
разкодирани, представени на читателя без позоваване 
на предположения или намеци [...] Полша е едновременно 
„светата майка“ и спящата принцеса, потопена в 
сън, но и потънала „на дъното на водите“ и покрита 
с „надгробна плоча“. По същия начин, спящите рицари 
символизират заспалата национална памет, забравените 
сенки на героите, психологическите сили на обществото, 
както и духовната сила на народа. Творбата завършва 
с предсказанието, че „ще изгрее слънце след бурята“, и 
отпраща към идеята за съединението на трите части на 
Полша. [...]
Поредното връщане към мотива за водата настъпва 
в европейската литература в края на XIX и началото 
на XX в. Предполага се, че допълнителен фактор, 
стимулиращ интереса към темата за „подводните 
земи“, са откритията на средиземноморската подводна 
археология от това време3. Водният елемент играе 
съществена роля в естетическите течения през периода, 
особено е харесван от сецесиона. В полското изкуство 
този мотив се комбинира с националните въпроси, 
например у Жеромски или Виспянски4. Намира проявление 
и в литературата за деца. 
Хронологично една от първите творби, в която се 
появява подобна тема, е „Дъщерята на сирената“ (Córka 
wodnicy, 1916) на Бронислава Островска. Мотивът 
за спасяването на родината ще ни отведе в кръга на 
Прометеевите герои, които чрез самотна борба и 
саможертва спасяват своята общност, която често 
е незряла и неспособна да действа. Литературната 
формула на приказката е близка до тази на утопията. 
Запознаваме се с острова, някога богат и щастлив, 
внезапно засегнат от проклятието на съдбата. Навлякъл 
си гнева на морето, което залива обработваемите 
ниви, унищожава лодките, погубва рибарите и води 
обществото до кавги, загуба на сила и примирение. 
Избавителят на Оточа става малко момче, пеещо 
сираче, което първоначално иска да се пожертва, за да 
облекчи гнева на морето. Постепенно обаче достига 
до извода, че по-важно от смъртта е действието, и 
решава да намери начин, по който да спаси общността 
на острова. Действа самї, използвайки забравени 
инструменти и занаяти. Когато постига целта си, 
благодарение на помощта на русалката, той намира 
плодотворна земя за своите сънародници и ги извежда от 
прокълнатия остров, докато Оточа потъва в морските 
дълбини.
Мотиви за подводни земи се появят и в други 
произведения, чиито издания съвпадат с Първата 
световна война или непосредствено след нея. Зофия 
Урбановска в „Златен пръстен“ (Złoty pierścień, 1916) 
вплита в историята за егоистичната принцеса 
Зоринка и нейната промяна и поправяне, притчата за 
селцето, потънало на дъното на езерото затова, че 

от четенето в този период. В читанката е включена 
поезия и проза от някои от най-известните класически и 
съвременни полски поети и писатели: Ванда Хотомска, 
Чеслав Янчарски, Зофия Станецка, Анна Онихимовска, 
Адам Бахдай, Йоанна Кулмова, Марчин Брикчински, Ян 
Твардовски, Гжегож Казпедке и други. Илюстрациите 
са поверени на известния полски художник Юзеф 
Вилкон. Пакетите достигат до семействата с 
помощта на обществените библиотеки, заявили 
участие в програмата, като децата получават и карта 
за библиотеката. Всяка година се раздават около 250 
000 комплекта на деца в предучилищна възраст, а 
средствата, инвестирани в програмата, възлизат на 
500 000 евро годишно. Най-новият етап в програмата, 
започнал през учебната 2019/2020 г., е и подаряването 
на пакет с книга и други материали в училищните 
библиотеки, при завършване на първи клас. 

Обратно към българската действителност, веднага се 
забелязва липсата на централизирани, съвместни усилия в 
посока насърчаване на ранното четене и ограмотяването 
на семействата от страна на държавните институции, 
обединени с експертизата и действията на отделни 
организации, насочени към развитието на четенето 
като умение при децата, култивирането на публика 
от подрастващи с траен интерес към книгите. 
Липсата на оперативна критика, насочена активно към 
изданията за деца, която да влияе върху качеството 
на книгоиздаването, също оказва 
своето влияние върху снижаването 
нивото на грамотността, но и върху 
изграждането на литературен вкус.

Как се постигат успехи на световната литературна сцена...
от стр. 10
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Немили съседи  
по полски

Камен Рикев

„Павел и Гавел“ се появява като фрагмент от комедията 
„Пан Йовялски“ (публ. 1834), в която заглавният герой 
мъчи околните с нравоучителни примери, сред които е и 
онагледяването на пословицата Както ти някому, така и 
той с тебе. В полската традиция произведението става 
образец за римувана басня и скоро заживява собствена 
съдба с неоспоримо място в детската класика. За 
популярността на творбата свидетелстват имената 
на героите, епонимно пренесени в годишни календари, 
хуморески1, в музиката2 и на киноекрана3.
Фрагментът за Павел и Гавел е написан в началото 
на 1832 г. за целите на съставяната пиеса, играна по-
късно през същата година. Изтъкнатият литературен 
историк Станислав Пигон твърди, че Фредро е създал 
първообраза на баснята ок. 1820 г. Оригиналните 
герои били англичанин (порядъчният тип) и французин 
(немирникът), а съдържанието не е прекрачвало 
границите на политически анекдот4. Впоследствие се 
откроява символиката на имената: Павел се извежда 
от първичното латинско значение дребен, скромен, а 
полското Гавел – като форма на Gallus, сиреч гал или 
петел (а св. Гавел (Гал), покровителят на птиците, е 
патрон на полските студентски гуляи, на които били 
устройвани боеве с петли още от XVI век)5.
Що се отнася до сюжетната матрица, тя се губи 
в предполагаеми френски, немски и дори в полски 
совизджалски извори. Безспорно е, че мотивът 
за съседския антагонизъм е с древен стаж в 
западноевропейските литератури, както и че Фредро 
не е подозирал как някакъв анекдот, вплетен в една от 
многото му битови комедии, два века по-късно ще радва 
малки и големи.
И ето как чарът на едно стихотворение се откроява 
още повече, след като в него отдавна са изтлели и 
политическият контекст, и историческият колорит, 
и напъните за открояване на някаква забележителна 
художественост. „Павел и Гавел“ просто са обичани, 
цитирани и втъкани в националната идентичност.

Бележки
1 През 1868 г. във Варшава напр. излиза комедия „Павел и Гавел си 
търсят жилище“, публикувана в „Календар за 1869 г. издаден от 
Павел и Гавел“.
2 През 1908 г. композиторът Болеслав Валек-Валевски създава 
симфоничната поема „Сказка за Павел и Гавел“.
3 През 1938 г. излиза филмът „Павел и Гавел“ с романтична те-
матика за двама съседи и красива цигуларка.
4 Pigoń, Stanisław. W pracowni Aleksandra Fredry. Warszawa: PIW, 
1956, p. 182.
5 Ursel, Marian. „O źródłach i sposobach funkcjonowania motywu 
Paweł i Gaweł.” Pamiętnik Literacki, no 2 (1977), pp. 173–174.

Александер Фредро (1793–1876)

Павел и Гавел

Павел и Гавел живели под наем,
Павел отгоре, а Гавел под него,
Павел по кротост бил неподражаем,
Гавел пък щур, саможив. И къде го?
Цял ден из своята стая беснува:
хрътки ли, зайци е погнал зад скрина,
под стола, в антрето, даже в комина
стреля, тръби, врагове атакува.
Траял си Павел, но става свръх диво;
слиза при Гавел и моли учтиво:
„Бихте ли, много Ви моля, по-тихо?
Вкъщи стъклата се изпотрошиха.“
А Гавел отвръща: 
„Сам съм стопанин в моята къща.“

Правда свещена! И Павел не гъкнал,
кепето само в ушите си втъкнал.
На сутринта Гавел хъркал блажено,
но го разбудило нещо студено   
капе отгоре. И скок при съседа;
чука и... нищо. В ключалката гледа:
масата плува, изчезнал е подът,
с въдица Павел клечи на комода.
„Вий що!?“ „Ахà-ахà сом да се хване...“
„Ама по мойта глава капе, пане!“
А Павел отвръща: 
„Сам съм стопанин в моята къща.“

Що за поуки оттука се вадят?
Както повикаш, така се обадят.

Превод от полски: КАМЕН РИКЕВ

Корица на изданието  в издателство „Две 
шьостри“, ил. Катажина Богуцка

Клементина Хофманова от рода Тански

1 януари 1759 г., Замъкът в Малешова2, понеделник

Преди седмица, точно на празника Рождество Христово, 
Негова милост моят баща и Благодетел ми каза да му 
донеса голямата книга, в която вече повече от петна-
десет години, по обичая на почти всички полски панове, 
записва собственоръчно различни обществени и лични 
дела; в нея има речи, манифести, служебни и лични писма, 
пасквили, стихове, всичко е подредено по дати; показвал 
ни тази важна колекция, чел ни е няколко откъса. Много 
ми хареса тази идея да се записват интересните събития 
и обстоятелства, а защото от няколко години вече умея 
гладко да пиша и на френски, и на полски и извънредно 
много обичам да пиша, защото и във Франция много дами 
пишат подобни неща – дойде ми на ум дали и аз също, спо-
ред способностите си, да не започна нещо такова? Зато-
ва сама си уших голям секстерн3, като ще поместя в него 
възможно най-подробно каквото се случва на мен и моето 
семейство, ще споменавам, както мога, и обществени 
дела. Негова милост моят баща и Благодетел, като мъж 
и човек сериозен, се занимава преди всичко с тях в своя-
та книга; той я води за всички и я подрежда по сериозен 
начин; аз като млада и неука госпожица, ще водя моите 

скромни записки само за собствено забавление, но с мисъл, 
откровено и без претенции: ще бъде истински дневник, 
защото мисля да го попълвам всеки ден. А и днес е Нова 
година и е понеделник, добро време за започване на някак-
во начинание; вече седмица го обмислям, време е вече да 
пристъпя към него; и така, започвам: имам свободно вре-
ме, сутрешната служба мина, останалите молитви ще ги 
казвам на вечерната служба; вече съм облечена и сресана; 
дворцовият часовник удря десет часа, още два часа има 
до обяда – ще напиша днес това, което знам за себе си, за 
семейството си, за нашия дом, за Полша, а после ще пиша 
последователно за всичко интересно, което ни се случва.
Родила съм се през 1743 г., сега съм на шестнадесет годи-
ни; на Светото кръщене ми е дадено името Франчишка. 
Не малко пъти съм чувала вече, че съм красива и изглеж-
дам добре, и не един път, когато се погледна в огледало-
то, дори на мен ми се струва, че съм хубава. „Благодари 
на Господ Бог – казва ми Негова милост моят Благодетел 
– но не се възгордявай. Той ни е сътворил, а не ние себе 
си.“ Имам черни очи и коси, бяла кожа, румени страни; 
иска ми се да бъда малко по-висока, защото макар и 
стройна и добре оформена, всички девойки са по-високи 
от мен; но ме плашат, че няма да израсна. Произлизам 
не само от благородния, но и много стар и уважаван род 
Корвин Крашински; чест е, че нося тази известна фами-
лия – пази Боже! – да не я опетня, но бих се радвала, ако я 
украся и затова понякога съжалявам, че не съм се родила 
мъж, защото това пò би ме улеснило. Негова милост 
моят баща и Благодетел и Нейна милост моята майка и 
Благодетелка така са отдадени на значимостта на дома 
на Корвин Крашински, така често за това и те самите, 
и дворяните, и дори самите гости говорят, намират за 
укорително, ако не знаем нещо за своите предци, затова 
всички сме запомнили добре; познавам генеалогията на 
рода Крашински и историята на всеки от този род така, 
както си знам молитвите, и по-лесно би ми било да изре-
дя имената на моите предци, отколкото всичките пол-
ски крале. О, нека изпробвам знанията си в тази област! 
Нека започна! Няма да свърша така бързо... Все пак съм 
сигурна, че някои неща не са записани другаде, освен в на-
шата памет; така че е по-добре да им придам трайност 
чрез девичето перо. Може би някога, някога, след моята 
смърт, този, който намери дневника, а и бъдещите внуци 
ще прочетат в него нещо за себе си? Странна мисъл... тя 
немалко ме занимава; дали десетки години след смъртта 
ми някой би чел този дневник? А защо не? (…)

18 май (1760), вечерта
Да вярвам ли в това, което се случи? А в това, което ще 
стане? Аз, Франчишка Крашинска, а не някоя принцеса, 

ще бъда съпруга на кралския син, 
курландска княгиня4, а може би 
някога и нещо повече?... така съм 
обичана от него, че заради мен 
забравя за баща си, за разликите в 
нашия статус, за всичко. О Боже! 

Всемогъщи Боже! Нима всичко това ми се присъни? Наис-
тина днес всички следобед отидохме в зоопарка. Княгиня-
та, слизайки по стълбите, стъпи накриво и трябваше да 
остане в двореца с придворната дама, която е навсякъде 
и всякога с нас, а князете, той и аз отидохме в гората; 
княз Марчин спря да покаже на княза войвода как да се 
подготви за лов, а кралският син каза, че предпочита да 
върви, и ме хвана под ръка. Дълго мълча, а аз се чудих на 
това, защото много обича да говори, особено с мен; на-
края попита дали не искам да разбера защо и заради кого 
е дошъл тук. Както съм свикнала, му отговорих, че със 
сигурност е дошъл при княз Марчин, заради лова, който 
така обича. А той, вече без да крие, най-недвусмислено и 
възможно най-ясно обясни, че е дошъл единствено заради 
мен и щастието за цял живот... Изненадах се от тези 
думи. „Нима е възможно това да се случи – казах. – Прин-
це, нима забравяш кой си и кой можеш да бъдеш? Кралски 

дъщери са за теб...“ „Ти си моята кралица – каза той 
разпалено – най-напред очите ми бяха изпълнени с твоята 
прелест, а после твоята скромност и добродетели завла-
дяха сърцето ми (…).“
Как да не се чудя дали не ми се присъни всичко това? 

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, Dziennik Franciszki 
Krasińskiej w ostatnich latach Augusta III pisany – Първо 
издание през 1825 г., най-ново издание – в издателство Na-Na-
sza księgarnia, 1976. Преводът е правен по електронната 
публикация в: Wolne lektury, �https:��wolnelektury.pl�kata-Wolne lektury, �https:��wolnelektury.pl�kata- lektury, �https:��wolnelektury.pl�kata-lektury, �https:��wolnelektury.pl�kata-, �https:��wolnelektury.pl�kata-https:��wolnelektury.pl�kata-:��wolnelektury.pl�kata-wolnelektury.pl�kata-.pl�kata-pl�kata-�kata-kata-
log�lektura�dziennik-franciszki-krasinskiej�>

Превод: МАРИНА БРАТАНОВА

Бележки
1 Клементина Хофманова посвещава дневника си на действи-Клементина Хофманова посвещава дневника си на действи-
телни личности и събития. Франчишка Крашинска (1742–1796) 
е най-малката дъщеря на генерал Станислав Крашински. През 
1760 г. тя сключва неравностоен брак с престолонаследника на 
полския престол Карл Саксонски (1733–1796), син на Август III 
от саксонската династия на Ветините, управлявала Полша 
през първата половина на XIX век.) Клементина живее в двора 
на рода Крашински, впечатлява се от историята на Франчишка 
и й посвещава своя роман. Бел. ред.
2 Село в Полша, бел. прев.
3 Секстерн – лист хартия, който е сгънат шест пъти и е за-
шит, за да оформи книга или тетрадка, бел. прев.
4 Курландия е регион, разположен в Западна Латвия, който към 
годината на написване на Дневника на Франчишка Крашинска, е 
част от Полша. Бел. прев.

Дневникът на Франчишка Крашинска1

Клементина Хофманова 
(23.11.1798–21.09.1845) – първа-
та полякиня, която професио-
нално се занимава с творчест-

во за деца. Педагог, преводач, 
редактор.

(Анонимен художник, POLONA)

Франчишка Крашинска (худ. Пер Крафт) и Карл Саксонски (худ. 
Пиетро Ротари)

(Фрагменти)
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Ян Бжехва, 
самообреклият се 
на литературно 
насилничество

Камен Рикев

Полският език е благословен с първомайстори на 
детската литература. Чудна работа: тъкмо на 
такива изключителни творци е било напомняно за 
тяхната нечиста полска расовост, а и те са били 
принудени цял живот да се съобразяват с това. 
Превратностите на ХХ век ще се стопят в паметта 
на поколенията, както може би и имената на Болеслав 
Лешмян, Юлиан Тувим, Ян Бжехва. Ще останат обаче 
техните текстове – не обезателно като произведения 
на изкуството, а под формата на стихчета и приказки, 
песнички, сентенции и отделни фрази. Защото в 
творенията на Лешмян, Тувим и Бжехва полският 
език танцува както си поиска, но винаги прекрасно. 
Техническа виртуозност и образни обрати там не 
спират да озадачават професионалистите, без да се 
усещат като маниерен данък на епохата. Историята 
пък сочи, че това, което провокира литератора и 
тормози преводача, се приема по най-естествен начин 
от децата.
Стихотворението „Змей“1 е точно такова 
свидетелство за разтапянето на езика до 
сплав, скрепяваща митологичния светоглед на 
подрастващите. Полският smok е българският 
змей, дракон, ламя, но той навеки се свързва със 
средновековната легенда за краковския змей, който под 
хълма Вавел приемал седмичен данък от поданиците на 
легендарния владетел Крак – добитък или, при липсата 
му, хора2. Няма никакво съмнение, че в полското 
съзнание Вавелският змей дълги векове олицетворява 
ирационалната и същевременно конкретна заплаха 
над народа, владетеля и държавността. И изведнъж 
у Бжехва страшилището се вталява до биберонче, 
дъвкано от беззъбите дечица. Операцията е възможна 
благодарение на полската чудатост, според която 
умалителната форма смочек би могла да означава 
змейче (драконче), но основният й денотат е биберон.
И тук започват мъките на преводача. Далеч преди да 
се втренчи в дилемата смок – смочек той вече изпитва 
морални угризения. Така е, понеже непреводимият 
елегантен финт на Бжехва априорно изисква измяна 
на посланието, концентрирало цялата чаровност на 
творбата и живеещо самостоятелно като запазена 
марка на маестрото: Wprost nie smok, lecz zwykły 
smoczek. � Odtąd każda mądra niania � Dziecku daje go do 
ssania (Не змей, а най-прост биберон. / Оттогава всяка 
мъдра бавачка (дойка) го дава за смучене).
Ако текстът ще се превежда, неговата оригиналност 
ще бъде автоматично нарушена. Кой би се решил на 
подобна изневяра? А и всяко преводаческо решение е 
обречено да бледнее пред образеца като съзнателно 
пласиран сурогат. Така че въпросът не се изчерпва 
нито с тщеславието и на най-самоуверените 
преводачи, нито с угризенията за посегателство върху 
Бжехва. Той е теоретическа дилема за нуждата от 
превод и невъзможността за задоволително предаване 
на това, заради което текстът си струва да бъде 
преведен. С една дума: поднасям извинения на Ян 
Бжехва и ценителите на словото за това, че изобщо 
се забърках в такава каша, при това преднамерено и 
без смекчаващи обстоятелства. Простете, господин 
Бжехва!
Втори теоретически, вече изцяло литературоведски 
извод: гениалният творец се самообрича на 
литературно насилничество, дарявайки света със 
страхотни произведения, които все някой някога ще 
поиска да бъдат преведени. Впрочем какво тогава съм 
му крив на Ян Бжехва, че е написал такъв текст?! 
Моите почитания, господин Бжехва, но Вашият 
текст не е Ваша собственост, макар да си оставате 
гениален заради него!

1 За първи път излиза в книга в сборника „Сто басни“ 
(Warszawa: Czytelnik, 1958).
2 Това е оригиналната версия, записана в хрониката на 
Винценти Кадлубек (нач. XIII в.). Следващите историци 
променят редица обстоятелства, включително начина за 
справяне със змея. Вж. Рикев, Камен. Два зубъра и муза. 
София: Балкани, 2014, с. 344.

Змей

Змеят вавелски, детенца,
сутрин хапвал три прасенца
цели или на парченца.

А на обед не пропускал
(след обилната закуска)
крава или бик да схруска.

Но един ден вдигнал врява:
„Нещо вредно с мене става,
щом стомахът наболява.“

И не само!: кръст, главата,
гърло, дробове (и двата)... –
вие змеят и се мята.

„Мъчно смилам тез суджуци,
тъй че с месните боклуци
край! От утре – зеленчуци!“

И започнал оттогава
със диета ей такава:
морковчета на жарава,

грах със зелка преварена,
лук и репичка червена –
пълна чревна хигиена!

С тази стриктна дисциплина
змеят станал за година
по-втален от ламарина.

Глей го днес: таквоз пиронче
змей не е, а Онче-бонче.

                         Превод от полски: КАМЕН РИКЕВ

Бръмбар 

Мъхнат бръмбар приближи
до калинкината къща,
на прозорчето й чука: 
– Покажи се! Покажи!
А калинката отвътре: 
– Момент, моля! Кой жужи? 

Бръмбарът се оживи, 
че я вижда виз-а-ви,
като скакалец скочи на крака,
шапка й свали и каза така: 
 
– Калинке, здравей!
Излез, на слънчице се погрей,
ще те водя на полето, дето
сред тревата
тържествено ще ти искам ръката.
Ти си прелестна калинка,
сладка и мънинка,
с червена рокля на черни петна –
стани ми жена!

– Не, мерси! – 
аз съм на петна, 
а ти – не си!

– Ти си прелестна калинка,
сладка и мънинка....

– Не бръмчи! Замълчи и не пречи!
Аз съм на петна, на точки – точка до точка! –
не мога – и точка!

Калинката се увлече,
рече там, каквото рече,
отсече – и отлетя.

А надвечер идва тя – 
сгодена
за сър Гъб O´Мухомор – с мантия червена
и от горната страна, както трябва –
на петна. 

Отук поуката за бръмбарите е една:
бръмбар бръмбарка да търси за жена.

Квачка

Една квачка била маниачка
на тема добри маниери,
и на работа да се намери
поканила гости
да ги учи на обноски

Влиза магарето, но се смути то
и две-три чаши счупи с копито,
Квачката бясна му крясна: И-и-и!
Стига с тия магарии!

Идва и кравата, звънна с звънчето,
но вътре с рог повлече пердето,
а квачката: Прилоша ми направо!
Браво, краво! Краво с краво!

Забързана от блатата
тук дотичва и свинята,
Квачката: Не си нормална,
я се виж, колко си кална!
Обикаля всичко да накаля!
Как ей-тонинко не поумня -
мръсна си като свиня!

Ах, напразно квачката опита – 
то такива кой ще ти възпита!
И крещи, и с двата крака тупка:
Хайде, чупка! Марш оттука! Чупка!

Ето тук възниква едно питане –
тези квачки колко са възпитани. 

Ръце и крака

Казва всеки зоолог –
конят е четириног!
Чет’ри! Повече – ни крак!
Това е научен факт.

Щраусът – с два крака само,
а змията хич си няма – 
ако имаше краче,
нямаше да се влече.

Кенгуруто – как си тичка?
С четри крака, казват всички.
Но използва само два,
като хукне през глава.
Кенгуруто с двата задни
крака скача, без да падне,
питаме с едно ему –
другите защо са му?

Уж два крака има щърка,
чакам някой да се сбърка
да ми каже защо?, как?
все стърчи на един крак.

А стоножката, горката,
(цял свят й брои краката!) –
по-бавна от таралеж!
(Ако той се движи пеш.)

Охлювът пък – като цяло –
крак ли има, или тяло?
Учени от вси страни,
някой да ми обясни!

А при малката маймуна
изчислих такава сума:
има четири ръце.
Смеем й се от сърце.

Колко да си пожелаем
крайници за нас? – Не зная.
Вий решете си сами, 
за мен – колкото са ми:

дясна ръка, лява; – пак:
десен крак, и – леви крак.
Толкоз, повече не ща,
стигат толкова неща. 

Че така се разпознава
и така се различава,
ей по този точно брой,
кой какво е и кой – кой.

Следователно ще може
с точност да се предположи
с моя брой ръце, крака –
аха-а-а, като е така – 

значи: имаме един
сериозен господин,
той се среща тук и там,
и се казва Бжехва, Ян.

Превод от полски: 
АНТОАНЕТА ПОПОВА

Ян Бжехва (1898–1966)
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Веселият таралеж

Видя ли преди миг не знам,
но мина таралеж хей там.

Той беше целият в бодли,
но няма да отгатнеш ти

че бе с усмихнато лице – 
а там бодличка не расте

с големи весели очички
като чадърчета-стрехички

носленце – с топчица отгоре
 и тъй доволен, като че наскоро

напил се е със мляко от гърненце,
такова, цветничко, май на лаленца

той има музикални лапки
не с щраусови, леопардски шарки

а просто тъй, готови за шегички
и затова наричаме го всички

този тъй моден еж
ВЕСЕЛИЯТ ТАРАЛЕЖ.

Рис. Йежи Суханек

Въртележки

              На дъщеря ми Марта

Искам да имам шапка с въртележки
тогава ще полетя високо
ще видя целия свят

Океани, планини, гори и пустини,
а после ще се върна и ще разкажа
какво съм видял отгоре.

Рис. Йежи Суханек

Ученическа рисунка

Йоанна Папужинска

Пимсът, който го няма           
 
нито в антрето,  
ни в стаята,
нито в полето,
нито в гората,
ни в тревата,
ни в Африка, нито в Америка,
в никой град, село или държава
такова животно не се наблюдава,
и в пустинния пясък, и на полюса в леда
от пимса няма ни следа.

И може да ви е неприятно,
може да мислите обратно,
може дори да ви е яд,
но:
пимса го няма в целия свят.  

А можеше да бъде като зебра на райе,
а можеше и на петна да е,
а можеше да е с рога като елен,
а можеше да е сребрист или зелен,
а можеше да плува като рибка,
а можеше като козле да припка,
а можеше да бъде див и страшен,
а можеше да бъде и домашен
а можеше да маха със крила, 
а можеше да мърда пипала,
а можеше трева да си пасе,
а можеше яйца да си снесе,
а можеше да бъде клепоух,
а можеше да е покрит със пух,
а можеше на слънчице да се припича,
а някой можеше да го обича,
а можеше да си отгледа малко,

ах, можеше...ах, можеше, но жалко –
защото пимса си го няма, за беда.
А ние – вярваме ли в пимса? – Да!

Превод: АНТОАНЕТА ПОПОВА

Предание

Седяла мама във висока кула,
когато седем рицари нахлули.
Те мечове размахвали,
крещели:
Ний седемте глави  ще отсечем!
Ний лапите му седем ще прострем!
Пиф! паф!
А който свари змея да убие
Красивата принцеса ще сдобие.
Какъв  късмет!
А мама казала: О, неее!
Но те врещели  толкоз гръмко
тъй викали със пълно гърло,   
че нищо не могли да доловят.
Тогава от далечен свят
явил се татко ни.
Пред замъка подвикнал само: Хей!
Тогава кротко и послушно
от пещерата се показал змей.
Те седнали на змейската гърбина 
и полетели над поля, долини
чак до градчето с къщи бели
и мъничка рекичка, дето заживели.
Така започнала историята цяла
тъй нашето семейство се създало.  

Превод: МАРГРЕТА ГРИГОРОВА

Сако с приказки

Моят вуйчо 
е голям лъжец
носът му е километричен
а карираното му сако
пълно с приказки.

С шалче
от Хиляда и една нощ
загръща шията си
за да не се простуди
 през нощта

Ризата му е в стихове
вратовръзката – в анекдоти
а легендите ще откриете 
в джобовете на панталоните му.

Макар че носът му ми пречи
много обичам вуйчо си
така живо разказва

Какво е видял
какво е чул
какво е правил
къде е бил
при кого е гостувал

Макар че, казвам ви честно,
когато разказва
носът му расте
а очите му са смешни.

Превод: МАРГРЕТА ГРИГОРОВА

Мария Конопницка

От всичките джуджета остана само Кошчо-Дървошчо, 
който не успял да стигне на общата сбирка. 
Стар, изоставен, осиротял, той стъпва тихо по снега, 
огрян от лъчите на месеца, и грее треперещите си ръце 
на сребристата светлина. 
Само Кошчо-Дървошчо ходи по земята и разнася сивата 
си брада, дебелите настръхнали вежди, качулката с 
тъмния пискюл и старото си почтено сърце; той носи 

връзка ключове на колана си 
и заключва с тях полските 
звънчета, да не будят 
заспалите поля и момините 
сълзи, да не будят горите 
през зимата. 
Само Кошчо-Дървошчо ходи 
по земята и ниже от светлия 
скреж гердани от перли. Той 
съвсем е изоставил онези 
свои мисли за слава, от 
които започна и неговата 
надменност, и неговото 
нещастие. 
Станал е простичък, добър, 
тих, с най-малките дружи и 
всяко живо същество с обич 
дарява. 
Той много страдал, когато 

разбрал от маестро Сарабанда за залеза на своята 
дружина, която се скрила от мразовете под земята. 
Но после надживял мъката си. Не един път старото 
джудже сяда под онзи дъб с малкия гъдулар и слуша 
неговите песни. 
Своята „Голяма история на джуджетата“ той сигурно 
никога няма да напише. 
Каква полза за него и за света от такава книга, която 
огънят може да изгори, а вятърът да развее?
Той си бе намерил по-хубава, жива книга:
Да сяда при креватчетата на децата, когато не могат 
да заспят, и да им разказва за крал Блясък, за златната 
му корона, кралската мантия и брилянтения скъптър; 
разказва им за кристалната пещера, за мечовете, за 
щитовете, за рицарите; говори им за голямото пролетно 
пътешествие с каруцата на Скробек, за скритите 
съкровища, за дружината верни другари и за сирачето 
Мариша.
Веднъж през една безсънна зимна нощ той и на мене 
разказа тази история, която написах за вас. 
Мария Конопницка. Джуджетата и Мариша. София: 
Народна младеж, 1985. (Илюстрации: Ада Митрани)

Превод от полски: РАЙНА ЦВЕТКОВА

Мария Конопницка (23.05.1842 – 08.10.1910) полска 
поетеса и новелистка, литературна критичка, 

публицистка, преводачка и авторка на литература за 
деца и юноши.

Джуджетата  
и Мариша
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Юзеф Игнаци Крашевски

Скъпи, о, колко скъпи са тези ваши години, драги мои 
деца, макар че вие изгаряте от нетърпение да се 
сбогувате с тях, макар че и на вас, както на всекиго от 
нас, се разтуптява сърцето при мисълта да захвърлите 
детските дрешки и да се освободите, за да тръгнете 
сами по широкия Божи свят, да вкусите всичко и да 
познаете всичко, към което ревниво поглеждате от 
прозореца на родителския дом!
Но само да знаехте как по-късно, когато косите 
побелеят, човек тъгува и жали за тези дни, които за 
вас сега едва-едва се влачат; колко скъпи са му сълзите, 
които е пролял като дете, по-сладки от не една по-късна 
усмивка… 
Деца! Може и да не ми повярвате… но щастието в 
живота е толкова много, колкото са младите години и 
светлите дни на утрото!…
Излизаме от люлката облъхнати с дъха небесен, 
очаровани от отвъдсветови сънища, и носим със себе си 
в душата си запас за цял живот. 
Само помислете… огледайте се наоколо – колко красив 
ви изглежда светът в блясъка на това, което сте 
донесли със себе си от небето… Как бие сърцето ви за 
всичко, което е красиво и добро, как дори не вярвате, че 
съществува злото! 

Не бързайте към нашата старост и скърби; останете 
при вашето веселие и вяра; вашият свят е истинският 
свят; нашият е негова сянка и скелет; ние, възрастните, 
струваме нещо само дотолкова, доколкото сме успели да 
спасим частица от съкровищата на младостта… 
За да ви убедя, че говоря истината, ще ви разкажа една 
приказка… Приказката за някои е играчка, но ако човек се 
замисли, на дъното винаги ще намери зрънце поука.
Знаете, че на някои боголюбиви хора е дадено да отидат 
по-далеч от своята земя и да пътешестват в страни, 
до които е позволено да отидат само избраните души. 
Имало едно време един такъв старец, много благороден и 
праведен, който живеел в Италия.
Италия, както знаете, е красива страна, в чиито 
брегове се плиска синьото море, богата е на чудни 
планини и хвърлящи сянка портокалови, лаврови и 
лимонови дървета… Този старец живеел в един от най-
прекрасните италиански градове, във Флоренция, градът 
на цветята. Младостта си прекарал със сабя в ръка, 
после се трудил на полето, а когато силите му започнали 
да го напускат, зажаднял за почивка и решил да тръгне по 
света, да се моли, да мисли за Бога и да учи малките.
И тъй, взел тояжката – и тръгнал бавно от село на село. 
А там, където спирал, събирал децата около себе си, 
разказвал им и тълкувал различни интересни истории 
и красиви неща. А понеже там било топло и светло, и 
ласкаво, а страната била многолюдна, гъсто населена, 
вървял си бавно човекът и прекарвал часовете много 
весело, защото не му се случило да не намери подслон, 
нещо за хапване и слушатели. Но имало и дни, когато 
потъвал в мислите си, седял по цели дни неподвижен, не 
отронвал нито дума, а когато му минавало, сякаш се 
събуждал от дълбок сън.
Тогава го питали: какво му е? Но той нямал желание да 
отговаря, отклонявал въпроса или се усмихвал засрамен, 
отдавайки го на някаква болест. Но не било болест, 
защото ако бил болен, е щяло да си личи по него, а то, 
точно обратното – ставал по-весел и се разхождал с още 
по-ведро лице и след такъв унес се вдигал още по-бодър, с 
озарено лице и сякаш опиянен… 
На никого не казвал какво е преживял… докато не го 
накачулили децата и започнали да го молят, да го целуват, 

да се усмихват и да го разпитват. Оглеждайки се 
наоколо дали случайно някой не ги подслушва, им разказал 
следното:
Веднъж, когато във възхитената си душа бил грабнат 
на другия свят, се промъкнал през врата, достигаща до 
самото небе.
Било тъкмо моментът, когато сам Господ Бог изпращал 
младите душички в житейското им пилигримстване, 
благославяйки ги за път. На всяка от тях окачвал 
торбичка с различни дарове… Но старецът не можел да 
види какво има вътре в тях, защото, макар и праведен, 
с пренесените си току-що от земята очи не можел да го 
долови.
За щастие, някакъв стоящ до вратата свят мъж, 
виждайки любопитството на нашия старец, се 
приближил до него и го попитал: искаш ли да видиш какво 
има в тези торбички?
– O, да! Много! 
– Тогава знай – казал светецът, – че никоя душа не тръгва 
оттук без небесни дарове, с които сам Бог с щедрата 
си длан ги дарява. Но всички след това, завръщайки 
се, трябва да дадат точен отчет за повереното им 
съкровище.
– Погледни само – добавил светецът – през това 
прозорче, откъдето се вижда земният път и вървящите 
по него душички. – Виж какво става с тези небесни 

торбички!
Старецът, 
който бил много 
любопитен за 
такива неща, 
протегнал шия 
през прозорчето 
и погледнал… 
По широкия път 
вървели хиляди 
мънички душички 
с пълни торбички 
на гърдите… а 
по пътя пъплело 
безбройно 
множество… 
Трудно се 
ориентирал 
старецът в това 
множество, но 
постепенно окото 
му тръгнало 
след една, после 
след друга душа 
и разбрал как 
се прахосват 
Божиите дарове. 
Едни вървели, 
пеейки, и по 
невнимание ги 

разпилявали по пътя, други не гледали къде вървят и 
падали, разсипвайки съдържанието на торбичката, 
трети се натъквали по пътя си на шутове измамници 
и разменяли най-скъпоценните запаси на живота срещу 
евтини дрънкулки… И само малцина успявали да донесат 
до финала цяло или приумножено това, което Бог им дал. 
Често човекът пристигал на границата опустошен и гол 
и едва пред небесните двери забелязвал, че торбичката 
му е празна. Имало и такива, които опазвали цялото 
имане, но когато се завръщали за равносметката, ги 
питали защо не са се възползвали от Божиите дарове и не 
са ги умножили с труд?
Някои, вместо с небесните брилянти, се завръщали с 
торбичка кал и пясък… други – с препълнена с горчиви 
сълзи и скръб… Но тях старият Небесен Отец 
притискал до сърцето си, защото сълзите и скръбта 
струват повече от скъпоценни камъни. Гледал така, 
гледал нашият старец и не се знае колко още щял да 
остане там, при чудната гледка на тези земни пилигрими, 
облечени в началото в бели одежди, които се окалвали, 
изпрани със сълзи, отново засиявали, за да бъдат окаляни 
наново… – ако светецът не го дръпнал от прозорчето.
На нашия старец се сторило, че се събужда от сън и седи 
отново на крайпътния камък, на който седял преди.
Но споменът за онова видение не го напуснал през 
остатъка от живота му; спомнил си как е излязъл на 
пътешествие в живота и как трябва да се върне от това 
пътешествие; събрал това, което бил изгубил, умножил 
събраното и когато стигнал до равносметката, сигурно 
е допълнил торбичката със сълза от благородна тъга.

Józef Ignacy Kraszewski, Boże dary, w. Bajki i powiastki, 
Księgarnia Dra Maksymiljana Bodeka, Lwów, 1924, сканирано 
в : https://pl.wikisource.org/wiki/Bo%C5%BCe_dary

Превод от полски: ВЕРА ДЕЯНОВА

Йозеф Игнаци Крашевски (28.07.1812–19.03.1887) 
е полски писател, издател, историк, журналист, 

художник и автор на повече от 350 литературни 
произведения. Най-продуктивният писател в 

полската литературна история. 

Божиите дарове Из Приключенията 
на Синдбад 
Мореплавателя

Болеслав Лешмян

Първо приключение

След като чу моя отговор, капитанът рече, 
наблюдавайки ме внимателно:
– Моите моряци неведнъж са ми казвали, че Морските 
дяволи умеят да четат и пишат. Така и не повярвах на 
тези разкази. Сега обаче се убеждавам със собствените 
си очи, че твърденията на моряците ми са били истина. 
Ще ти бъда изключително благодарен, ако ми позволиш 
да прочета това писмо, разбира се, само ако не съдържа 
някакви лични тайни.
– С удоволствие ще удовлетворя любопитството ти, 
капитане – отвърнах, подавайки му писмото – Летяща 
риба ми донесе това писмо в устата си, докато стоях до 
един отворен прозорец в моя дворец.
Капитанът прочете писмото и повика един от най-
старите моряци.
– Държа в ръцете си писмо от Морски дявол – рече на 
моряка. – Тъй като си опитен, кажи дали наличието на 
такова писмо на борда на кораба ще донесе щастие или 
нещастие?
– Нещастие – отвърна старият моряк със сериозен и 
мрачен глас.
– Тогава какво да сторя с това писмо? – попита 
капитанът.
– Бързо го изхвърли в морето! – каза морякът.
– Синдбад! – извика капитанът. – Трябва да ми позволиш 
да ти отнема това писмо.
– Съгласен съм, капитане! – отвърнах на мига. – Бих имал 
угризения на съвестта цял живот, ако неволно причиня 
нечие нещастие.
Капитанът изхвърли писмото в морето. Писмото, 
вместо да заплува по водата, започна да се свива и 
разпъва, да подскача от вълна на вълна, докато накрая 
самї се сгъна на две, после на три, после на четири и 
изведнъж зашумя, засъска, превърна се в морска пяна, 
разтвори се и изчезна от морската повърхност.
Морякът ме погледна изпод вежди и мрачно рече:
– Ако беше задържал това писмо в себе си, щеше 
да загинеш след няколко часа заедно с целия екипаж. 
Сега, след като изхвърлихме писмото в морето, те 
чакат приключения, нещастия, неочаквани събития 
и непредвидими опасности. Въобще не ми се нрави, че 
получаваш писма от Морски дявол, но предполагам, че си 
неопитен и не разбираш нито от Морски дяволи, нито 
от техните писма.
Не отговорих на моряка, само погледнах капитана в 
очакване какво ще каже. Чувствах, че морякът ме 
гледа с недоверие и ме подозира в някакъв таен заговор 
с Морския дявол. Капитанът също го забеляза и рече на 
моряка:
– Не гледай с такова подозрение този младеж, аз 
гарантирам за неговата невинност. Ако имаше зли 
намерения, би скрил от нас писмото на Морския дявол; 
а той сам ми призна честно и откровено, че чете писмо 
от Морския дявол, и го повтори отчетливо два пъти 
подред.
Успокоен от думите на капитана, морякът се отдалечи, 
но веднага разказа на целия екипаж какво се бе случило. 
Така всички, освен капитана, започнаха да странят от 
мен и да избягват компанията ми.
[…] Стоях си самотен в един ъгъл на борда и гледах 
морето, което издигаше сапфирена вълна с разпенен 
гребен. Вълната беше висока и огромна. Корабът се 
люшкаше бавно по нея, ту изкачвайки се на стръмния й 
гребен, ту спускайки се по него, за да се добере отново до 
следващата вълна.
Слънцето светеше, блестейки и пламтейки по 
неравностите и извивките на вълните. Времето беше 
чудесно. Вятърът, който беше издул платната ни, 
отслабваше. Бавно настъпваше, досега непозната за 
мен, неподвижна, безжизнена Морска тишина. Вълните 
постепенно се снишаваха, морската повърхност се 
изглаждаше все повече.
Аз продължавах да стоя на борда и да се наслаждавам на 
времето.
Изведнъж долових неспокойното раздвижване на целия 
екипаж. Огледах се зад себе си.
Тълпа моряци се струпа на борда, мърморейки и гледайки 
мрачно чистите, спокойни небеса. Личеше си тяхната 
тревога и безпокойство. Не можех да разбера откъде 
идва тази тревога и това безпокойство? Че нали небето 
беше чисто, ясно, без облаци… Времето се задържа 
така за дълго. Никаква буря не 
застрашаваше кораба ни.

на стр. 30

© Emilia Dziubak. Корица и илюстрация от книгата на Емилия Джюбак „Необикновени приятелства. В 
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на симбиоза в природата, които Джюбак представя чрез идеята за приятелството.
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Наслаждавах се на слънцето и тишината, гледайки с 
изумление разтревожените от вида на спокойното 
небе моряци. Капитанът стоеше сред тях, взираше 
се в небето със същата тревога и говореше нещо или 
издаваше някакви заповеди.
Стоях в края на борда и не можех да чуя гласа на 
капитана. Любопитен за какво е всеобщата глъчка и 
безпокойство, леко се приближих, за да доловя думите на 
капитана.
– Не очаквах такива препятствия и такова забавяне – 
говореше капитанът – надявах се и дори бях убеден, че 
късметът ще съпътства кораба ни. Сега обаче трябва 
да се примирим с нещастието, което ни сполетя. Това 
нещастие е прекалено очевидно, за да се съмняваме в него. 
Вихърът все повече намалява, повърхността на водата се 
изглажда с необичайна бързина, изчезват и замират вълна 
след вълна. Във въздуха започва да звънти страшната, 
опасна, заплашителна и гневна морска тишина. Още миг 
и всеки повей ще замре, платната ще се обездвижат и 
вместо да се издуват, ще увиснат безсилни. Корабът 
ще спре като вкаменен в тази безжизненост и това 
вцепенение. Ще бъдем принудени да стоим на едно място 
дотогава, докато някакъв вятър не ни дойде на помощ. 
Предпочитам бурята пред Морската тишина. С бурята 
можеш да се бориш, с тишината борбата е невъзможна.
Сега разбрах, че времето и тишината, на които така 
се наслаждавах, са опасни за кораба. И действително, 
вятърът с всеки изминал момент отслабваше, а 
платната се издуваха все по-слабо, по-неохотно и по-
немощно. Последвалият разговор между капитана и 
моряците ме изпълни с ужас. Старият моряк, който 
беше заръчал писмото на Морския дявол да се изхвърли 
в морето, каза с мрачен глас, сочейки ме с пръст и 
обръщайки се пряко към капитана:
– Този непознат е причината за нашето нещастие. 
Никак не ми се нрави неговата кореспонденция с 
Морския дявол. Ако бях капитан, щях да заповядам да го 
изхвърлят в морето заедно с писмото на Морския дявол. 
Присъствието на този човек на кораба може да причини 
хиляди нещастия и неприятности.
[…]
За първи път в живота си виждах Морски кон. Това беше 
един необикновен и почти магически кон с козина, зелена 
като морска вълна. Имаше зелени очи, зелена грива, зелена 
опашка и зелени копита.
Помръдна с устни, изви шията си в дъга и започна 
да се движи ловко, да танцува и да подскача толкова 
прелестно, че не можех да откъсна очи от него. Гривата 
му се извиваше и гърбът му се извиваше. На моменти 
изглеждаше сякаш морска вълна танцува по брега.
Кралските коне, омагьосани от този танц, дълго се 
взираха в него, докато накрая започнаха несъзнателно 
да повтарят движенията и рефлексите му. Подредиха 
се в редица – един до друг – и, поддържайки линията, 
започнаха да се движат ловко, да танцуват и да 
подскачат, възприемайки извивките на неговите лебедови 
движения. Цял час продължи танцът на кралските коне. 
Морският кон съзнателно ги увличаше в този танц и ги 
омагьосваше със своите ловки движения, за да може в 
неочакван момент да нападне омагьосаните и погълнати 
от танца коне и да ги изяде със зелените си зъби.
Когато забеляза, че кралските коне вече са достатъчно 
омагьосани, спря танца си, притаи се, очите му блеснаха 
и вече щеше да се хвърли върху тях, но кралските коняри 
мигновено изскочиха от храстите, за да го стреснат с 
внезапен вик и крясък.
Викът и крясъкът на кралските коняри уплашиха 
Морския кон. Със светкавичен скок той се хвърли от 
брега в морските дълбини и изчезна сред вълните.
Кралските коне още танцуваха, неспособни да устоят 
на очарованието и изкушението на вълшебния танц. 
С копринени камшици конярите ги отправиха към 
пещерата, която служеше за убежище на конете. 
Цялата пещера се изпълни с коне и хора. Пренощувахме 
в пещерата заедно с конете, а на следващия ден, на 
разсъмване, поехме по пътя към града.
Пътят криволичеше, губеше се в урви, в гъсталаци, 
труден бе за изминаване. Когато се приближихме до 
стените на града, кралските коняри неочаквано спряха и 
един от тях се обърна към мен:
– Бяхме гостоприемни и добронамерени към теб. Не ти 
отказахме нито храна, нито нощувка, нито помощ. Дори 
не си се досетил, че в наше лице те грозеше опасност. По 
заповед на крал Мираж сме длъжни да убием всеки, който 
се осмели да приближи брега на острова, до мястото, 
където кралските коне се учат на танца на Морския 
кон. Достъпът до това място е забранен и наказанието 
е смърт. На никого, освен на нас, не е позволено да 

стъпва там. А дори и ние имаме 
право само веднъж годишно на 
еднодневен престой на онзи бряг. 
Крал Мираж пази в строга тайна 
съществуването на Морския кон 
и неговото вълшебно влияние 
върху движенията на кралските 

коне. Всеки поданик се възхищава на тези игриви 
движения, но никой не знае, че те уподобяват танците 
на Морския кон, и никой не се досеща, че в дълбините на 
вълните, в крайбрежието на този остров, се крие дивно, 
зеленогриво и зеленооко животно, наречено Морски кон. 
Късметът и случайността те зaпратиха на този остров. 
Първоначално смятахме да те намушкаме като неканен 
гост и свидетел на кралската тайна. Но твоят разказ 
ни развълнува и постъпихме в разрез със заповедта на 
крал Мираж. Помилвахме живота, който трябваше да 
ти отнемем. Чака ни смърт заради престъпването на 
кралската заповед. Затова от своя страна те молим да 
запазиш в тайна нашата постъпка. На никого не казвай 
за това, което се случи. Сега ще влезем сами в града, а 
ти спри пред стените. Стой търпеливо и чакай, докато 
се отдалечим. Чак тогава влез в града като самотен 
пътник. Ако някога ни срещнеш на улицата, престори се, 
че не ни познаваш и не ни се кланяй.
– Можете да сте сигурни, че ще изпълня молбата ви и ще 
запазя тайната! – отвърнах с развълнуван глас и стиснах 
подред силните им широки длани.
Тогава те се отдалечиха спокойно, водейки пред себе си 
конете, които все още се движеха игриво, омаяни от 
спомена и магията на Морския кон. Стоях търпеливо, 
докато не се скриха от погледа им. След като се уверих, 
че вече са достатъчно далече, влязох в града като 
самотен пътник.
Обликът на този град ме изуми! Паважът, тухлите на 
къщите, покривите, прозорците – всичко беше зелено, с 
цвета на морска вълна. Струваше ми се, че гледам света 
през зелено стъкло. Подминавайки улица след улица, 
се качих на огромен площад. На този площад заварих 

тълпи от хора. Омесих се с тълпата и над гърбовете 
на насъбралите се хора отправих поглед към центъра на 
площада.
В центъра на площада имаше златен трон. На трона 
седеше самият крал Мираж със зелени одежди и зелен 
скиптър в ръка.
Обърнах се към един от своите съседи и попитах какво 
означава цялото това стълпотворение около кралския 
трон?
– Сигурно си чужденец – отговори съседът – и затова не 
знаеш, че днес е именият ден на крал Мираж. На този ден 
крал Мираж е решил да даде ръката на своята дъщеря, 
красивата Пируза, на този, който разгадае неговата 
тайнствена загадка. Всяка година на имения ден на краля 
се провежда едно и също тържество, но никой досега 
не е успял да разгадае загадката. Гледай внимателно! Ей 
сега ще се появи красивата Пируза, за да седне до краля, 
и ще чака разгадаването на загадката. Тя от дълго време 
гори от желание да се омъжи и е обидена на всички тези 
рицари, които не могат да отгатнат загадката. Загубила 
е надежда, че някой някога някак ще разгадае кралската 
загадка. Затова обикновено гледа с презрение тълпите, 
роящи се около трона.
Моят съсед млъкна, а аз отново отправих поглед към 
площада.
Точно в този момент до златния трон беше поставен 
втори – сребърен, и красивата Пируза се приближи до 
сребърния трон. Изгледа тълпите с презрение и седна 
на трона. Нейното презрение беше толкова голямо, че 
засрамените рицари сведоха очи. Никой от тях не беше 
уверен в бързината на своя ум, въпреки че всеки имаше 
най-искрено намерение да разгадае загадката и да спечели 
ръката на красивата принцеса.
Крал Мираж стана от трона и, след като огледа 
присъстващите, рече със силен глас:
– Според ежегодния обичай огласявам своята загадка 
пред всичките си поданици. Който я отгатне, ще 
получи ръката на моята дъщеря красивата Пируза – и 
половината ми кралство. Надявам се, че тази година ще 

се намери досетлив рицар, който ще разгадае загадката, 
тъй като дълги години досега никой не ми е дал правилен 
отговор. Не е тайна, че дъщеря ми вече не може да търпи 
недосетливостта на моите поданици. Тайнствената 
загадка се състои от три въпроса. Следователно очаквам 
три отговора на трите въпроса.
Първи въпрос:
кое е туй време, що въпреки времето,
вещае несгоди и тежко е бреме то?
Втори въпрос:
кой ловко танцува, но с идеята тая
да погълне ония, що танцуват в омая?
Трети въпрос:
кой пише писма сред вълните зелени
и дявол е той, но не в ада роден е?
Това са трите въпроса. Сега чакам отговорите. 
Поданици мои! Напрегнете своите мисли, изострете 
вниманието си, съсредоточете цялата мощ на своя 
ум, за да отгатнете загадката. Не ви ли притеснява 
нетърпението на красивата Пируза? (…)
Сърцето ми затуптя бясно в гърдите. Чувствах, 
как след малко мога да получа красивата Пируза и 
половината кралство! Освен това отговорите на 
трите кралски въпроса ми бяха известни благодарение на 
приключенията, които бях преживял по време на своето 
пътуване. Достатъчно беше да ги изрека на глас пред 
краля, за да се сдобия с ръката на красивата Пируза и да 
завладея половината кралство! Проврях се през тълпата 
и се приближих смело към трона.
Погледите на всички присъстващи се обърнаха към мен. 
Кралят ме погледна, красивата Пируза също ме погледна. 

Настъпи мълчание, 
изпълнено с 
очакване. Поклоних 
се и сложих край на 
това мълчание.
– Кралю – рекох 
– отгатнах 
загадката ти! 
Мога да отговоря 
на твоите три 
въпроса!
– Отговори – рече 
кралят.
Красивата Пируза 
се усмихна, а аз 
продължих:
– Първи въпрос: кое 
е туй време, що 
въпреки времето, 
вещае несгоди и 
тежко е бреме то? 
– Морската 
тишина.
– Позна – рече 
кралят.
Красивата Пируза 
стана сериозна, а аз 
продължих:
– Втори въпрос: 
кой ловко танцува, 
но с идеята тая да 

погълне ония, що танцуват в омая? – Морският кон.
– Позна – повтори кралят.
Красивата Пируза ме погледна с възхищение и 
благодарност, а аз продължих:
– Трети въпрос: кой пише писма сред вълните зелени и 
дявол е той, но не в ада роден е? – Морският дявол.
– Позна – отново повтори кралят.
Красивата Пируза протегна двете си ръце към мен и 
прошепна:
– Най-накрая!
– Как се казваш? – попита кралят.
– Синдбад – отвърнах.
– Синдбад! – викна кралят. – Ти си най-умният от всички 
хора на света! Благославям съдбата, че те предопредели 
за съпруг на моята дъщеря! Разгада загадката, което 
никой досега не беше успявал на направи. Измислих я 
сам, тъй като измислянето на загадки е най-любимото 
ми занимание. Много по-лесно е обаче да измислиш 
загадка, отколкото да я отгатнеш. Веднага ще дойдеш 
заедно с нас в двореца. Красивата Пируза трябва да 
огледа своя бъдещ съпруг. Двамата ще имате време да 
си поговорите. Давам ви днешния ден, за да можете да 
се опознаете по-добре. Давам ви утрешния ден, за да 
успеете да свикнете един с друг. А вдругиден ще вдигна за 
вас пищна сватба!

Bolesław Leśmian, Przygody Sindbada żeglarza (първо 
издание през 1913 г.) Публикация на страницата на 
Лешмян във WIRTUALNA BIBLIOTEKA LITERATURY 
POLSKIEJ, https:��literat.ug.edu.pl�sindbad�0002.htm

Превод от полски: ЖАНА СТАНЧЕВА

Болеслав Лешмян (22.01.1877 – 05.11.1937) е полски 
поет и прозаик, представител на литературата на 
Млада Полша и на междувоенното двадесетилетие, 

литературен критик.

Из Приключенията на Синдбад...
от стр. 29

Морски свят. Леон и Антон. Детско творчество. По идея от изд. „Фют“
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Аркадий Фидлер

Един от най-старите градове в Америка е Кумана, 
разположен върху крайбрежието на Венецуела на около 
триста километра западно от устието на голямата река 
Ориноко. Градът е основан от испанците през 1520 г. на 
излаза от дълбокия залив, защитен от североизточните 
пасати чрез дълъг полуостров, и от самото начало е 
оживен търговски и културен център, както и база за 
експанзията на конквистадорите. Оттам експедициите 
на страховитите конквистадори навлизат в страната 
чак до река Ориноко, за да поробват индианските 
племена и да завземат земите им, оттам минават и 
многобройните мисионери, дошли да поробват или, ако 
предпочитате, да спасяват душите на индианците и 
да основават богати мисии. В Кумана, разбира се, има 
много църкви и манастири, натрупали зад своите стени 
колекции от хроники, документи и трактати. До днес 
са се запазили множество 
ценни ръкописи, хвърлящи 
светлина върху човешките 
дела и историята на страната 
и върху злощастията на 
отминалите дни. На няколко 
десетки километра северно от 
Кумана изплува от Карибско 
море обширният остров 
Маргарита, открит от Колумб 
и известен с лова на перли и 
бунта на последния безумен 
конквистадор – жестокия 
Агире. Между Маргарита и 
континенталната част се 
намира и друг остров, много по-
малък – Исла Коча – необитаем 
дълги векове, чийто първи 
жители се заселват там едва 
в средата на XVII век, и то 
само за кратко. В една от 
куманските библиотеки се 
съхранява докладът от този 
период на някакъв францисканец, 
който, докато бил на остров Коча, описал как неговите 
жители открили в пещера голяма лодка, със сигурност 
скрита там преди десетилетия. На лодката се виждал 
издълбан в дървото тайнствен надпис: JOHN BOBER 
POLONUS, а под него година: 1726. Францисканецът 
се опитал да разкрие тайната на откритата лодка и 
странния надпис, но напразно – въпреки че съвсем логично 
свързал лодката с известната по онова време експедиция 
на десетина испанци от Маргарита, които в преследване 
на избягали роби през същата 1726 г. тръгнали по море 
и изчезнали безследно заедно с кораба си. Толкова казва 
докладът на францисканеца. 
Други открити в куманските колекции документи от 
онова време съобщават за някакъв странен бял човек, 
който малко след 1726 г. се появил сред независимите 
индианци араваки, живеещи в горите южно от 
устието на река Ориноко, и придобил огромно влияние. 
Известен под името вождът Хуан – име, отговарящо 
на английското Джон – успял да събере много от 
околните племена под своето командване. Притежавайки 
неголямо количество огнестрелно оръжие, много години 
успешно защитавал независимостта им от набезите 
на испанските нашественици. Едва след смъртта му 
индианската съпротива била разбита и те били поробени. 
Въз основа на запазените записки, оставени ни от този 
необикновен човек – г-н Бобер – може би си струва 
да се опитаме да пресъздадем неговите интересни 
приключения на пустинния остров в Карибско море. Да 
изслушаме собствените му разкази. […]

2. Пиратски кораб 
Корабът се казваше „Добра надежда“ и беше тримачтова 
бригантина. Стоеше на котва от няколко дена. 
Страхувах се, че властите на Вирджиния ще подушат 
присъствието ми на борда, но Уилям – опитен морски 
вълк – ме успокои. 
 – Щом си се качил на борда – ми каза той – все 
едно приживе си вече мъртъв... Ти за тях вече не 
съществуваш... 
Но никой не ме издирваше, а и скоро вдигнахме котва 
и потеглихме в морето. Дисциплината на кораба беше 
желязна; и за най-леки нарушения се налагаха наказания. 
Екипажът представляваше сбирщина убийци, но всички 
се страхуваха от капитана като от дявола. Аз като 
новоизпечен моряк бях принуден да върша най-черната 
работа. Нямах почивка от зори до късно през нощта. 
Ако не беше приятелската ръка и по някоя човешка дума 
от Уилям, не знам как бих оцелял през този първи, най-
тежък период на плаването си. Уилям имаше искрено, 
макар и грубо сърце, беше с над двадесет години по-стар 
от мен и ми беше истински приятел. Всеки ден, преди 
почивка, водехме с него приятелски разговори. Когато из 
кораба се разнесе новината, че четвърт век от живота 
си съм прекарал в гората и съм бил отличен ловец, 
моряците малко поомекнаха към мен и ме тормозеха по-
поносимо. Боцманът ме назначи при оръдието на Уилям 

и ми нареди да стана добър артилерист. Оръдия на борда 
имаше много. 
– Плаваща крепост ли е това, или що? – изразих 
учудването си пред моя приятел.
– Дявол те взел, а ти какво си мислиш? Че плаваме за 
удоволствие?
Дълбоко в кораба имаше големи люкове, напомнящи 
затворнически подземия – още повече, че в тях беше 
пълно с вериги.
– Защо са ни толкова вериги? – попитах веднъж Уилям. 
– Да връзваме хората, които хванем – ми каза той 
директно.
– Ще ловим хора? Шегуваш ли се с мен?
– Ни най-малко!
– Какви хора?
– Всякакви: негри, индианци, метиси, датчани, французи, 
холандци, португалци, испанци – всеки, който ни падне, 
само без англичани.

– И какво ще 
правим с тези 
пленници? 
– Как какво? 
Чернокожите 
и другите 
цветнокожи ще 
продадем като 
роби на нашите 
плантации, а 
от заловените 
европейци 
ще събираме 
тлъсти откупи 
срещу тяхното 
освобождаване. 
– Ама това е 
разбойничество! 
– Какви ги 
дрънкаш?
Когато се 
ориентирах за 

целта на нашето 
пътуване, завесата 
започна да пада 

от очите ми: попаднал съм не на обикновен каперски 
кораб1, а на пиратски. (…) Веднъж качил се на борда, 
нямаше как да се измъкна. Вратата зад мен се беше 
затворила. А щом си попаднал сред вълци – както се 
казва в поговорката – трябва да виеш като тях. Когато 
четях конско на Уилям, че не ме е предупредил навреме, в 
сините му очи се бунтуваше огромна изненада.
– Хей, Джони, мътните те взели, ти какво искаш 
от мен? – ми казваше с укор – Не съм крил, че това е 
каперски кораб и че ще се бием и плячкосваме. Скрих ли 
това от теб?
– Не, но ...
– Но това не е най-важното … Не си ли живял в горите 
на запад и не си ли влизал там в тежки свади? Не си ли 
се бунтувал срещу властите на колониите и не си ли 
бил побойник? Бил си, бил си, Джони! Затова искаха да 
те обесят и така те преследваха! Бил си смел и дързък, 
момче. Такъв си, нали? 
– Просто бях...
– А щом си бил смел и дързък там в твоята гора, ще 
бъдеш също толкова смел и в морето. Кръвта ти няма да 
стане на вода. 
Исках в подробности да му разясня разликата между 
вдигането на оръжие за справедлива кауза в горите на 
Вирджиния и използването на това оръжие за грабеж и 
пиратство в морето, но виждайки мътния му, почти 
добродушен поглед, се въздържах: не бих го убедил 
толкова лесно колко различни са моралните мотиви. И 
неговата съвест не беше чиста, затова се опитваше да 
насочи разговора към друга тема. Предложи ми чаша ром 
и ме попита защо в гората са ме наричали Ян вместо 
Джон, което звучи по-естествено. 
– Понеже майка ми е полякиня, а баща ми, нищо че е 
англичанин, е от полски произход – му отговорих. 
– Поляци – това не е ли нейде недалеч от Турция и 
Виена! – похвали се Уилям със знанията си по география и 
история. (…)

Arkadiusz Fiedler, Wyspa Robinsona, 1954.

Превел от полски: МИЛЕН МИТЕВ

Аркадий Фидлер (28.11.1894 – 07.03.1985) е полски 
писател и пътешественик.  Книгите му описват 

пътешествия в Бразилия, Амазония, Таити, Мексико, 
Индокитай, Мадагаскар, Западна Африка, Канада 
и др. Създава богати ботанически и зоологически 
сбирки, които предоставя на музеи, вълнуват го 

природата и човешките култури и съдби по света.

1 Двумачтов ветроходен кораб. С течение под  „капер“ се 
разбира „легален“ пиратски кораб, т.е. такъв, който е получил 
разрешение от дадена страна да напада кораби под чужд флаг. 
Каперите не са били третирани като пирати. Бел. прев.

Островът на Робинзон Из Академията 
на Господин 
Мастилено Петно

Ян Бжехва

Тази и другите приказки

Казвам се Адам Размирен, дванадесетгодишен съм и 
вече от половин година уча в академията на господин 
Мастилено Петно. В къщи нищо не можех да направя 
както трябва. Редовно закъснявах за училище, не успявах 
да си науча уроците, нито да си напиша домашните и 
бях с две леви ръце. Изпущах на пода и чупех всичко. А 
чашите и чинийките се пукаха и се разхвърчаваха на 
парченца още щом ме видеха, преди да съм ги докоснал. 
Не можех да понасям булгурена супа и морковчета, 
а за обяд всеки ден ми даваха точно булгурена супа и 
морковчета. Защото било хранително и здравословно. 
Когато на всичко отгоре залях с мастило един панталон, 
покривката за маса и новия костюм на мама, родителите 
ми решиха – ще ме пратят да се уча и възпитавам при 
господин Мастилено Петно. Академията се намира 
на самия край на улица Шоколадова. Това е голяма 
триетажна сграда, построена от цветни тухли. На 
третия етаж са скрити никому неизвестните тайни 
на господин Мастилено Петно. Никой няма право да 
се качва там, а дори ако някой поиска да се качи, няма 
откъде, защото стълбите стигат само до втория етаж 
и самият господин Мастилено Петно влиза при своите 
тайни през комина. На партера са класните стаи. На 
първия етаж са спалните и общата трапезария, а на 
втория живеят господин Мастилено Петно и Матеуш, 
но само в една от стаите. Всички останали са заключени.
Господин Мастилено Петно приема в своята академия 
само ония момчета, чиито имена започват с буквата 
А, защото – както казва той – няма намерение да си 
тъпче главата с всички букви от азбуката. Затова 
в академията има четирима Адамовци, петима 
Александровци, трима Анджеевци, трима Алфредовци, 
шестима Антониевци, един Артур, един Алберт и един 
Анастази, или общо двадесет и четири ученика.
Малкото име на господин Мастилено Петно е Амброжи 
и само Матеуш в цялата академия не почва с А. Впрочем 
Матеуш въобще не е ученик. Това е ученият скорец на 
господин Мастилено Петно. Матеуш може прекрасно да 
говори, обаче произнася само края на думите, без изобщо 
да обръща внимание на началото. Когато например 
звъни телефонът и Матеуш вдигне слушалката, той 
обикновено казва:
– Ло, ук емията дин лено тно!
Това означава:
– Ало, тук академията на господин Мастилено Петно.
Естествено, външни хора не могат да го разберат, но 
господин Мастилено Петно и учениците му чудесно се 
разбират с него. Матеуш ни помага да си учим уроците 
и да си пишем домашните и често замества господин 
Мастилено Петно в клас, когато той отиде да лови 
пеперуди за закуска.
Ах, вярно! Съвсем щях да забравя да кажа, че нашата 
академия е разположена сред огромен парк, пълен с 
най-различни долове, валози и клисури, и е заобиколена 
от висок зид. Никой не може да излиза от парка без 
господин Мастилено Петно, а зидът не е обикновен. 
Страната, която е откъм улицата, е съвсем гладка, с 
голяма остъклена врата по средата. На останалите 
три са наредени една до друга безброй железни вратички, 
заключени със сребърни катинарчета.
Тези вратички водят към различни съседни приказки, 
с които господин Мастилено Петно е в много добри, 
приятелски отношения. Всяка вратичка си има табелка. 
На нея пише към коя приказка води вратичката. Там са 
всички приказки на Андерсен и на Братя Грим, приказката 
за лешникотрошачката, за рибаря и златната рибка, за 
вълка, дето се правел на просяк, за сирачето Мариша и 
джуджетата и много, много други. Никой не знае точно 
колко са вратичките. Защото почнеш ли да ги броиш, 
не може да не сбъркаш и след миг вече не знаеш до колко 
си преброил. Там, където трябва да бъдат дванадесет, 
изведнъж се оказват двадесет и осем, а там, където уж 
са били девет, се оказват тридесет и една или шест. 
Дори Матеуш не знае колко са приказките и казва, че са 
„оже и о, а оже и еста“, което означава, може би сто, а 
може би двеста.
Господин Мастилено Петно пази ключетата от 
вратичките в голямо сребърно ковчеже и винаги знае 
кое ключе за кой катинар става. Много често господин 
Мастилено Петно ни праща да му свършим някоя работа 
в разни приказки. Изборът му пада главно на мен, защото 
съм риж и веднага ме забелязват. Веднъж господин 
Мастилено Петно беше останал без кибрит, извика ме, 
подаде ми едно златно ключе, закачено на златна халка, и 
ми каза:
– Адам, момчето ми, прескочи до приказката на Андерсен 
за малката кибритопродавачка. 
Кажи, че аз те изпращам, и я помоли 
да ти даде една кутия кибрит.

на стр. 32

Детско творчество. Кит. Антон и Леон
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Страшно зарадван, аз изхвърчах в парка и, без изобщо 
да разбера по какъв начин, веднага се озовах пред 
съответната вратичка. След миг вече бях от другата 
страна. Пред очите ми се разкри улица в непознат град, 
по която се движеха много хора. И дори валеше сняг, 
макар че от нашата страна по това време беше лято. 
Всички минувачи трепереха от студ, който аз изобщо не 
усещах, и върху мен не падна нито една снежинка.
Докато стоях така слисан, към мен се приближи 
възрастен побелял мъж, погали ме по главата и рече 
усмихнато:
– Не ме ли познаваш? Казвам се Андерсен. Чудно ти е, че 
тук вали сняг и е зима, а при вас е юни и зреят черешите. 
Нали? Но трябва да разбереш, момчето ми, че ти си от 
съвсем друга приказка. Какво те води при нас?
– Дойдох за кибрит, господине. Изпрати ме господин 
Мастилено Петно.
– А, ти си ученик на господин Мастилено Петно – 
зарадва се господин Андерсен. – Много го обичам този 
чудак. Ей сега ще получиш кутия кибрит.
При тези думи господин Андерсен плесна с ръце и след миг 
зад ъгъла се показа премръзнало момиче, което държеше 
кутии с кибрит. Господин Андерсен взе от момичето 
една кутия, подаде ми я и каза:
– Ето, занеси това на господин Мастилено Петно. И 
не плачи повече. Недей да съжаляваш това момиче. То 
е нещастно и премръзнало, но само наужким. Та това е 
приказка. Всичко тук е измислено и въображаемо.
Момичето се усмихна, махна ми с ръка за сбогом, а 
господин Андерсен ме изпрати до вратичката.
Когато разказах на момчетата за това приключение, 
всички ми заблазяваха, че съм се запознал с господин 
Андерсен.
След това често ходех до една или друга приказка по 
различни работи: веднъж да взема чизми от приказката 
за котарака в чизми, друг път – да доведа самия котарак, 
защото в тайните на господин Мастилено Петно се бяха 
появили мишки, а когато нямаше с какво да пометем 
двора, взех на заем метла от баба Яга.
Случваше се и обратното. Един хубав ден при нас се 
появи непознат мъж с широк кадифен кафтан, къси 
кадифени панталони, шапка с перо, и поиска да го заведем 
при господин Мастилено Петно.
Всички бяхме много любопитни да узнаем за какво е 
дошъл той. Господин Мастилено Петно дълго време 
разговаря с него шепнешком, черпеше го с хапчета за 
растеж на коса, които самият той имаше навик да гълта 
непрекъснато, след това посочи към мен и към единия от 
Анджеевците и каза:
– Вижте какво, момчета, този господин е дошъл от 
приказката за спящата царкиня и седемте братя. Двама 
от тях вчера отишли в гората и още не са се върнали. 
Разбирате сами, че при това положение приказката за 
спящата царкиня не може да свърши. Затова ви предавам 
на този господин за два часа. Обаче помнете, трябва да 
се върнете за вечеря.
– Ерята е в ест са! – извика Матеуш, което трябваше да 
означава, че вечерята е в шест часа.
Тръгнахме подир човека с кадифените дрехи. По пътя 
научихме, че той е един от братята на спящата царкиня 
и че и ние също ще трябва да си облечем такива дрехи. С 
удоволствие се съгласихме. И двамата бяхме любопитни 
да видим спящата царкиня. Няма да се разпростирам 
тук върху самата приказка, всеки от вас навярно я знае. 
Трябва обаче да кажа, че когато спящата царкиня се 
събуди, тя ни покани с Анджей на следобедна закуска 
заради участието ни в приказката. (…)
След закуската царкинята нареди да впрегнат няколко 
понита в малка каляска и ни придружи чак до оградата на 
нашата академия.
– Поздравете господин Мастилено Петно от мен – 
каза ни тя на сбогуване – и му предайте, че го каня на 
пеперуди в шоколад.
А след миг добави:
– Толкова съм слушала за приказките му. Някой ден 
непременно трябва да ги посетя.
Така аз разбрах, че господин Мастилено Петно има 
собствени приказки, но самите приказки научих доста 
по-късно.
Във всеки случай от този ден още повече започнах да 
уважавам господин Мастилено Петно и реших да се 
сприятеля с Матеуш, за да узная от него всичко.
Матеуш не е особено словоохотлив, а има дни, когато с 
никого не желае да разговаря.
Господин Мастилено Петно знае специално лекарство за 
неговия инат. Това лекарство са луничките.
Не си спомням казах ли ви вече, че лицето на господин 
Мастилено Петно е изпъстрено с лунички. В началото 
най-много ме учудваше, че луничките всеки ден променят 
местата си: един ден красят носа на господин Мастилено 
Петно, на следващия ден се преместват на челото, за да 
се появят на третия ден на брадата или на шията.
Оказа се, че причина за това е разсеяността на господин 
Мастилено Петно, който нощем обикновено сваля 
луничките и ги прибира в златна табакера, а сутрин 
отново ги прикрепва, но всеки път на различно място. 

Ян Бжехва, Академията на Господин Мастилено Петно, 
Ил. Ралица Станоева. Изд. 
Отечество, София, 1978.

Превод от полски: 
ЛИЛИЯ РАЧЕВА

Людвик Йежи Керн

X
Който никога не е бил куче, той не може да разбере 
какво представлява за истинското куче изложбата 
на кучета. Това е нещо, за което кучето мечтае, 
нещо, което му се присънва. Нещо, за което разговаря 
тихичко с другите кучета, когато случайно се 
срещнат на разходка. Каквото е за девойката първият 
бал, каквото е за момчето ритането на топка, 
каквото е за очите синевата на морето, а сладоледът 
за небцето – това е за кучето, за истинското куче, 
изложбата на кучета.
Асансьорът кацна благополучно на една поляна, 
заобиколена от дървета. Сред приветственото лаене, 
ръмжене и джафкане на всички събрани на изложбата 
експонати, Фердинанд и директорът тържествено, без 
сянка от прибързаност, излязоха навън. Лицата им бяха 
безразлични, но сърцата в гърдите им подскачаха от 
радост. Няма какво да говорим, много приятно е след 
такова неочаквано пътешествие да стъпиш отново на 
Земята и да я усетиш под краката си.
Фердинанд, който при всякакви положения умееше да 
запази хладнокръвие, се обърна към директора веднага 
щом излязоха от асансьора:
– Да имате случайно въженце?
– Защо ви е въженце? – попита директорът.
– Въженцето ни е крайно необходимо – заяви Фердинанд. 
– Трябва да привържем асансьора към някое дърво, за да не 
отлети без нас.
– Нека си лети където си иска! – извика директорът. – 
Нямам намерение да се ползвам от услугите му.
– Аз също нямам. Но асансьорът е част от хотела, така 
ли е?
– Така е – съгласи се директорът.
– А вие сте директор на хотела, така ли е?
– Така е.
– Ето, виждате ли? Като се върнете, могат да имат към 
вас претенции, че не само използвате служебния асансьор 
за частни пътувания извън града, но и че му позволявате 
да лети където му душа иска. Помислили ли сте как 
ще изглежда вашият хотел без асансьор? Защото каква 
гаранция имате, че като отлети оттук, ще се върне на 
мястото си между етажите…
– Струва ми се, че сте прав, Фердинанд – каза 
директорът и трескаво започна да рови из джобовете си. 
– Да опитаме да го вържем с това… За съжаление нямам 
у себе си нищо по-дълго.
И директорът извади една скъсана връзка за обувки. 
Мушнаха я през дръжката на вратата и я вързаха за 
тънкото клонче на някакво дърво. С огромни усилия 
направиха възел.
– Интересно, кой ще го развързва? – каза Фердинанд.
– Какво ме интересува – отвърна директорът. – Да 
си го развързва който си иска. Важното е, че що-годе е 
завързан.
Впрочем асансьорът, уморен от пътуването, засега 
изобщо нямаше желание да лети където и да било. „С 
удоволствие ще подремна“ – помисли си той. Сянката на 
дървото, към което беше привързан, изглеждаше много 
обещаваща.
Преди да тръгнат, Фердинанд и директорът потупаха 
асансьора, както се потупва добър кон след приятна 
разходка.
– Да вървим да видим кучетата – каза директорът.
– Да вървим! – съгласи се Фердинанд. […]
Заобиколени от членовете на комитета, директорът и 
Фердинанд тръгнаха да разглеждат изложбата.
В главната алея на парка за всяко дърво беше вързано 
куче. На шията си всяко куче имаше голям номер. 
Същият този номер беше отпечатан в каталога на 
изложбата. Който искаше да узнае какво е кучето и как 
се казва и коя е била майка му, а кой – баща му и откъде 
произхожда и на колко е години, и дали е добро, или лошо, 
поглеждаше в каталога и търсеше там същия номер, 
който висеше на нашийника на кучето. До кучето на 
малко сгъваемо столче обикновено седеше собственикът 
му или някой от семейството на собственика, когато 
собственикът се уморяваше да седи и отидеше до 
близкото павилионче да пие газирана вода с малинов 
сок. Някои пиеха газирана вода с лимонов сок, а трети с 
портокалов сок. Имаше и такива, които искаха вишнев 
сок, да не говорим пък за тия чудаци, които пиеха 
газирана вода без никакъв сок.
Толкова ли е важно кой какво пие? И още как! Това в 
известен смисъл обяснява защо по света има толкова 
много различни породи кучета. Един обича газирана 
вода със сок от вишни, друг с малинов сок, трети с 
портокалов сок, четвърти с лимонов сок, а пети обича 
само вода без сок. Същото е и с кучетата. Един обича 
овчарските кучета, друг ловджийските, трети обича 
боксерите, четвърти доберманите, пети териерите и 
тъй нататък, и тъй нататък, и тъй нататък. Май вече 
всичко е ясно…

– Мисля, че най-добре ще бъде да започнем от началото, 
от номер първи – каза заместник-председателят, 
защото председателят тихичко го бе помолил той 
да обяснява на високите гости поради неговото, на 
председателя, заекване.
– Естествено! – извика Фердинанд. – Ще разглеждаме 
всичко поред.
Тъкмо приближаваха към голям булдог, който на 
нашийника си имаше табелка с номер 1.
– Изключително красив експонат – каза заместник-
председателят. – Нарича се Бас, вероятно защото има 
необикновено нисък глас. Това е адски зло куче. До него не 
бива да се приближавате.
– Много е хубав! – похвали го Фердинанд и приближи до 
Бас, за да го погали.
– Дръпнете се назад! – изкрещяха членовете на 
изложбения комитет. – Бас може да ви ухапе.
– Само да опита. Мислите ли, че няма да му го върна? – 
предизвикателно рече Фердинанд.
– Все пак по-добре внимавайте, Фердинанд – намеси се 
директорът. 
– Моля, за мен не се безпокойте, ще се оправя.
Булдогът, който досега лежеше спокойно, внезапно 
настръхна, започна да души и да ръмжи. Фердинанд беше 
на една крачка от него. Кучето изобщо не обръщаше 
внимание на останалите лица и озъбило се срещу 
Фердинанд, ръмжеше все по-страшно.
Фердинанд го гледаше с иронична усмивка и в един 
момент също започна да ръмжи. На пръв поглед това 
беше едно обикновено „Въррррр!“, обаче ако се вслушаше 
по-внимателно човек, положително щеше да забележи, че 
това е начало на много интересен разговор.
– Върррррне върррррглу върррррпей! – каза Фердинанд.
– Въррррка върррррркво върррррси върррррсе въррррна – 
въррррдул! – отвърна булдогът.
– Въррррррце върррррррлу въррррррни върррр ме 
върррррпо въррррно върррррррса! – предложи му 
Фердинанд.
– Върррррох върррркак въррррррще върррррте въррррцап 
въррррна! – закани се булдогът.
– Върррргле въррррдай върррраз въррррда въррррне 
върррте въррррцап въррррна! – отвърна Фердинанд и 
показа на булдога великолепните си зъби, но така, че никой 
друг да не види.
Булдогът ги погледна възхитено и веднага омекна. 
Заръмжа къде-къде по-нежно…
– Върня върма върза върщо върда върсе въро върбиж върда 
върме… – каза булдогът и се усмихна кисело.
– Въро върби върчам въруч върти вървост върта – със 
същия тон отвърна Фердинанд. – Върдай върси върла 
върпа върта!
Докато траеше тоя разговор, се събра цяла тълпа 
посетители на изложбата и всички удивени гледаха 
как свирепият булдог си подава лапата на Фердинанд. 
Председателят беше така поразен, че започна още повече 
да заеква. Говореше нещо много дълго, но всъщност това 
бе само една дума:
– ннееееобббббббиииккккккконоонононовввввввввннннно!
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Корнел Макушински

I. Дяволът изскача от кутията

Господин учителят Гонсовски преподаваше история по 
свой, малко шеметен, метод. Някои известни герои, 
залутани по елисейските полета или кръжащи около 
звездите, той много обичаше, за други разказваше с 
подигравателно пренебрежение, а сред внушителната 
безсмъртна тълпа имаше и такива, за които изобщо не 
искаше да говори. Ако ги срещнеше, ги заобикаляше и се 
правеше, че не ги забелязва, дори не ги поздравяваше. За 
любимите си личности говореше с жар, посвещаваше им 
химнични песнопения, „засаждайки“ след всяко изречение 
удивителен знак като кипарис на гроба им. За Наполеон, 
най-любимия от любимите, разказваше като вдъхновен 
поет. Очаквахме всеки миг да се провикне гръмко: „Да 
живее Императорът!“ — и да се хвърли в боя, кървавият 
му дявол. Наполеон, яхнал една комета като огнен 
жребец, с огромно удоволствие слушаше г-н учителя 
Гонсовски. Ако можеше да се протегне от небето, би 
го закичил с Ордена на Почетния легион. По-малко 
удовлетворен от тези лекции беше красивият Алкивиад, 
за когото г-н учителят говореше пренебрежително, че 
е „конте, денди и изобщо надута персона“. Нямаше как 
да разберем с какво благородният атинянин е заслужил 
подобно мнение. Единственото, което можеше да 
го утеши, е, че за другите безсмъртни г-н учителят 
разпространяваше направо клевети. Цезар имаше 
изтрита ипотека и, ако зависеше от г-н Гонсовски, 
безсмъртието му щеше да го лиши от правото на 
безмерна почит. Този, за когото г-н учителят въобще 
не искаше да говори, когото не би поздравил дори и на 
когото не би подал ръка, беше Ханибал. Но защо? – ще 
попитате вие. Това знаят само картагенските богове, 
ако изобщо знаят нещо, охранените идоли. Ханибал 
имаше много врагове, страшни врагове, смъртни врагове, 
но абсолютно никога не е имал такъв твърд, ожесточен 
и неотстъпчив враг като г-н Гонсовски. От дълги 
години двамата са в конфликт. Нещастният Ханибал, 
святкайки с единственото си око, се хващаше за главата 
и стенеше: „Какво чак толкова съм направил, че г-н 
учителят Гонсовски не може да ме понася?“ Никой не 
знаеше. Знаеше само г-н учителят. Той имаше големи 
светли очи с един такъв израз, като че ли е вечно учуден. 
Понякога внезапно прекъсваше лекцията, отправяше 
поглед напред и дълго се взираше в нещо. Целият седми 
клас проследяваше погледа му, вглеждаше се в същото 
нещо, но никой не можеше нищо да забележи, защото там 
нямаше дори една нищо и никаква муха, която да подскача 
на пролетното слънце. Все пак там трябваше да има 
нещо... Може пък да е бил Перикъл, който се радваше на 
доста голяма симпатия от страна на г-н учителя; може 
пък той да преминава през атинския площад? Или пък 
да се разиграват някакви боеве? Или кръстоносците да 
завземат Антиохия? Когато призраците се пресяваха 
през блясъка на слънцето, г-н учителят въздишаше 
и гледаше тридесетте румени физиономии с такова 
учудване, сякаш ги виждаше за първи път в живота си. 
Тридесетте лица го следяха с топъл поглед, защото 
г-н учителят беше наистина много обичан. Седми 
клас, в който той преподаваше страници от славната 
история, познавайки добре сърцето му, замряло в набожно 
благоговение пред личността на Наполеон, й отдаваше 
при всеки удобен случай такива почести, че г-н учителят 
просто сияеше. Ако Наполеон можеше да се върне на 
земята, поне за още едни „сто дни“, щеше да вдигне 
и понесе знамето, а класът щеше да хукне след него. 

Дяволът от седми клас
Но все пак човек не живее само с Наполеон, ще трябва 
от време на време да се позанимае и с тоя вагабонтин 
Ханибал. Какво да се прави... Историята е гювеч, тежко 
смилаема смес не просто от дните на една седмица, а от 
цели стотици хиляди години. Г-н учителят Гонсовски, 
скитайки се през своя дълъг живот по необятните 
полета на историята, прескачайки през хилядолетията 
като през пропасти, взимайки дейно и пламенно участие 
във войните, сключвайки съюзи и предизвиквайки 
революции, беше станал изключително разсеян. И това не 
е толкова изненадващо, при положение, че в нещастната 
му глава вековете са препускали като коне, а датите са 
подскачали като бълхи. Г-н учителят имаше в главата 
си трещяща мелница. Някои твърдяха, че би се справил 
по-лесно с няколкото хиляди години история, отколкото 
със смущението в благородната си душа, причинено от 
борбата с хилядите вироглавци и маймуночовеци, които 
е обучавал през годините. Подобно твърдение е много 
близо до истината. 

XIII. Кой е този, който не иска да яде от плоска 
чиния? 

[…] – „... Н и к о г а  н е  я д я л  н а  п и р  о т  п л о с к а   
ч и н и я...“ – говореше си самичък. – Г-н учителю! – каза 
на глас. – Нещо ме осени...
– Най-сетне! – зарадва се учителят.
– Кой е този, който не ядял на пир от плоска чиния?
– Убий ме, не знам.
– Лисицата поканила веднъж на пиршество щъркела...
– И му дала храна в чиния – извикал учителят.
– Лисицата не можела да яде от бутилка, а щъркелът от 
чиния. Щъркелът!
– Така ми се струва... А кой „с к о р о  щ е  с е  з а в ъ р н е   
о т  Е г и п е т“? – Г-н учителю! Французите дошли в 
Бейгола посред зима... Прекарали там дълго време... 
Пролетта наближавала... Щъркелите се връщат от 
Египет... Още не са се върнали, но когато офицерът 
рисувал своите знаци на брадата си, трябвало да се 
върнат всеки момент... „Ще  н а м е р и ш  в  к ъ щ и   
т о в а... “
– Накъде си хукнал, Пьотруш?
Адаш хвана вилицата, побягна от стаята и всички след 
него.
Той през вратата, те по петите му. Той при 
гостилницата пред къщи, те след него. Лицето му беше 
пламнало, очите му блестяха. – Ето я къщата на този, 
който никога не ядял от плоска чиния! – викаше Адаш и 
размахваше вилицата. 
Сред гъсталаците стърчеше вековен дъб, разцепен от 
гръмотевица; от него беше останал само невисок дебел 
пън, мощен и семпъл като дорийска колона. На нейния 
отсечен връх беше наместена гума на кола за щъркелово 
гнездо. 
– Откога помните това гнездо, г-н учителю? – питаше 
Адаш трескаво.  
 – От най-ранните ми дни... Това гнездо е било тук 
винаги... В този момент е празно, защото малките 
бродят вече из ливадите. Ти как мислиш?
 – Няма какво да е друго!
Той се обърна рязко и показа с ръка.
– Вижте само! Този пън стърчи срещу прозорците на 
гостната. Офицерът, легнал на леглото и погълнат 
от размисли върху избора на скривалище, вероятно 
часове наред е гледал през прозореца... Накрая е съзрял 
гнездото... И тогава несъмнено в главата му се е родила 
тази идея. Трябвало е да излезе от дома тайно със своя 
товар. До гората едва ли би се добрал, защото изпитвал 

Корици на аудиокнигата от 2011 г  (Изд. „Наша кшенгарня“) и 
рекламен афиш на филма от 1960 г. със снимки на актьорите в 
ролята на Адаш – Юзеф Скварк (1960) и Бартош Файге (2011)

Йоанна Папужинска

Как мама развали магията на великана

В центъра на нашия град има парк. Насред парка има 
пързалка, катерушки и игрище. Там всички ходим да 
играем. 
Но незнайно откъде в града дойде великан. И веднага зае 
целия парк. На вратата окачи табела: 
„Никой не може да влиза и толкоз!“. 
По цели дни се излежаваше на тревата, а всички деца 
трябваше да играят на улицата. 
Един ден нашето малко братче хвърли топката си 
така силно, че тя излетя през оградата и падна в парка. 
Великанът я хвана и не искаше да му я върне. Прибрахме 
се у дома разплакани 
Тогава мама се ядоса. 
– А-аа, не – каза тя – повече няма да търпя това! 
И тръгна към парка. 
Всички, дори и възрастните чичковци, се бояха от 
великана. Но мама – не. Приближи се до него и му извика: 
– Не позволявам повече да досаждате на малките деца! 
И понеже забеляза, че палтото на великана се е скъсало на 
гърба, добави: 
– Такъв голям, а изглежда като дрипльо. Как не Ви е срам! 
Почакайте малко, ей сега ще взема игла и конец и ще 
зашия скъсаното! 
Мама винаги се нервира ужасно, ако някой не се грижи за 
дрехите си. Затова ни изпрати да вземем игла и конец, 
опря на гърба на великана една градинска стълба и започна 
да му закърпва палтото. 
Ши, ши, но по едно време стълбата се залюля и мама, без 
да иска, убоде великана с иглата. 
– О, извинявайте – каза тя, защото великанът изсъска 
от болка. 

силна болка в краката си, а гнездото било близо. Можел 
е да успее... Около пъна растат храсталаци, никой не 
идва тук... и успял. Г-н учителю! Напълно съм сигурен, че 
намерихме скривалището, абсолютно сигурен!  
– Стълба! Бързо дайте стълба! – викаше белобрадият г-н 
Гонсовски. Адаш го спря с ръка.
– Мисля, че стълбата ще е излишна...
– Гнездото е доста високо... 
– Да. Ако обаче на нас ни е нужна стълба, и офицерът 
не би могъл да мине без нея. Отец Кошичек пише, че 
офицерът не е могъл да ходи, значи просто се е влачел. 
Как тогава ще домъкне отнякъде далече тежка стълба 
и как ще може да се покатери на нея с товара? Не! 
Офицерът не се е качвал на стълба – обясняваше Адаш 
и много внимателно оглеждаше пъна на дъба. – А ако 
не се е качвал на стълба, а точно тук е решил да бъде 
скривалището, то със сигурност го е избрал такова, че 
да може лесно да бръкне с ръка в него. Какво е това? – 
запита Адаш, сочейки с пръст.
– Това аз наредих да се замаже с глина – каза г-жа 
Гонсовска. Имаше отвор в пъна.  
– Отвор в дънера? Значи той е или изгнил, или 
гръмотевицата го е изпепелила. Сташек, имаш ли нож? 
Полезен ученически инструмент: финландският нож 
лесно изрони засъхналата от слънцето глина. Адаш оголи 
ръката си и я пъхна в отвора. Дълго рови с пръсти в 
стритата на прах сърцевина на дървото. Притвори очи, 
сякаш заби погледа им в някаква тъмна челюст.
– Ето го! – изрече със сподавен глас.
С голямо усилие измъкваше нещо, което тежеше, едва 
прокара през отвора кожена торбичка, залепнала от 
мухлясал прах. 
– Поверявам го в ръцете Ви, госпожо – промълви той с 
много изморен глас.
Г-н Гонсовски вдигна изоставения на земята нож и с него 
разкъса кожата на торбичката.
 – Охо-хо! – извика удивен.
На слънцето заблестяха със седемте си цвята диаманти 
и в тъмночервено заискриха едри рубини. Всички гледаха и 
мълчаха като омагьосани. 

Kornel Makuszyński, Szatan z siódmej klasy (първо издание 
1937).

Превод от полски: ДИМИТРИНА ХАМЗЕ

Корнел Макушински (08.01.1884–31.07.1953) е прозаик, 
поет, фейлетонист, театрален критик и публицист. 

„Дяволът“, това е Адаш, необикновено умен и 
изобретателен ученик, с детективска жилка. Книгата е 

екранизирана три пъти (1939, 1960, 2011).

Но великанът продължаваше да съска. Мама забеляза, че 
през дупчицата, направена от иглата, излиза въздух като 
от спукана гума. 
Той взе да се гърчи и свива и след пет минути стана 
обикновено момче – почти колкото мен. 
– Много благодаря! – каза той на мама. – Вие развалихте 
магията ми! Аз бях много високомерно момче и все се 
надувах. Мислех се за най-умния, най-хубавия и най-важния 
на света. И от това надуване ставах все по-голям и по-
голям, докато накрая се превърнах във великан. В началото 
това много ми харесваше, защото бях най-големият и най-
силният. Но какво от това? Никой не ме харесваше, никой 
не искаше да играе с мен. Сега знам, че е по-добре да си 
обикновено момче и да не се възгордяваш. Вече мога да се 
върна у дома. Довиждане! Ето ви топчицата! 
И отново в нашия град стана весело и спокойно, както 
винаги. Отново можехме да прекарваме цели дни в парка. 
Но от този момент мама взе да се плаши някой от нас да 
не се превърне във великан. 
Затова има винаги на разположение чашка със сапунена 
вода и сламка за пускане на сапунени мехури. Ако някой 
започне да си мисли, че е „най…най…най…“ и да се 
надува – мама му дава сламката и казва: 
– Ето, направи малко сапунени мехури! Ще ти стане 
добре, ще издухаш навън възгордяването. Защото, май ми 
се струва, че доста си се надул! 

Kaк мама излекува Луната

Мама веднъж разказа, че се събудила през нощта, защото 
луната й светила право в лицето. Станала от леглото, за 
да пусне пердето на прозореца. И тогава чула как някой 
хлипа на двора. Затова погледнала през прозореца, за да 
види какво става. И видяла, че луната свети в небето, 
но лицето й е тъжно, а по брадичката й, покрита с малко 
бяло облаче, като с памуче, текат сълзи. 

– Какво ти е? – попитала мама. – Защо плачеш? 
– Ааааа!... – разплакала се тогава луната с все сила – исках 
да видя как изглежда отблизо градът, спуснах се надолу, 
но се закачих за една висока кула и ми се отчупи рогчето! 
Луната повдигнала бялото облаче и мама видяла, че 
долното й рогче е отчупено. Изглеждала съвсем като 
отхапана кифличка. 
– И сега какво? – оплаквала се луната. – Когато стана 
отново цяла и кръгла, ще изглеждам като пита кашкавал, 
нагризана от мишки. Всички ще ми се присмиват! 
– Тихо – казала мама. – Тихо, че ще събудиш децата. 
Ела на балкона, легни на шезлонга и ми свети, а аз ще се 
опитам да измисля някакво решение за твоя проблем. 
Луната доплувала до балкона и внимателно полегнала на 
шезлонга. А мама си сложила пеньоара и пантофите и 
отишла в кухнята. Тихичко извадила дъската за точене, 
брашно, яйца, сметана и замесила голямо златисто 
тесто. От това тесто оформила рогче като това, 
което липсвало на луната. 
– Стой сега спокойно – казала – това ще ти върне 
нещастното рогче. 
Мама облепила брадичката на луната с тесто и оформила 
гладичко рогче – съвсем същото, като това, което 
луната била изгубила. После взела малко портокалови 
изрезки и с тях като с лепенка прилепила тестото към 
луната. 
– Готово! – казала. – След няколко дни рогчето ще 
ти зарасне и ще можеш да изхвърлиш тези лепенки. 
Но помни, следващият път не се зазяпвай, избягвай 
стърчащите покриви и високите 
кули. Можело е да се разбиеш на 
парченца!  

Превод от полски: 
МАРГРЕТА ГРИГОРОВА

Мама е вълшебница
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От комина на жълтата 
къщичка ниско над 
нея се носеше дим, 
сякаш висящите 
облаци искаха отново 
да го върнат вътре. 
Отворих прозореца. 
Дъждът ухаеше на 
ливада, гъби и мокра 
козина. Момичето в 
небесносиня пелерина 
се люлееше на висока 
люлка. Мога да се 
закълна, че вчера тук 
нямаше люлка. 
– Падна от дъжда – каза Моника, когато застанах край 
нейната ограда. – През нощта. Можеш да седнеш тук, ако 
искаш... – тя задържа люлката.
Портичката изскърца и след миг вече се промъквах през 
високите треви. Седнах край Моника на широката дъска, 
окачена на дебели въжета. Когато погледнах нагоре, чак 
ми се зави свят. Беше прикрепена към най-високия клон на 
един бор. Люлеехме се, като пищяхме малко от страх и 
малко от радост. Престанах да пищя едва когато зяпнах 
от удивление. 
Котката седеше между клоните на ябълката. Не я бях 
виждал нито вчера вечерта, нито сутринта и започнах 
да се безпокоя. 
– Напълних ти купичката. Стои там, където 
обикновено – говорех й в мислите си. – Защо се мокриш, 
скрий се на верандата...
Моника проследи погледа ми, но май не я забеляза. 
Престана да маха с крака, затова и аз престанах и 
люлката спря. 
После търсихме гъби на ливадата, а аз разказах на Моника 
своя сън. 

Anna Onichimowska, Dzień czekolady, Emilia Dziubak 
(ilustrator), Wyd. Literatura, Łódź, 2015.

Превод от полски: МАРГРЕТА ГРИГОРОВА

Анна Онихимовска (р. 28.01.1952) пише поезия и проза, 
автор на книги за деца, юноши и възрастни, както и 

на радио, телевизионни и филмови сценарии. 
Емилия Джюбак е автор и илюстратор. Абсолвентка 

на Художествената академия в Познан. Книги с нейни 
илюстрации са номинирани трикратно в конкурса 

„Най-красиви книги на годината“. Лауреат е на 
Литературната награда на Варшава.

Уши за продан
Из „Каспериада. Разкази  
за пакостници и не само“

Гжегож Каздепке

Ушите са много благодарна тема.
Веднъж вече писах за ушите на моя син – днес е време за 
поредната история.
Имаше период в живота на нашето семейство, когато 
ни се струваше – на мен и на жена ми Магда, че Каспер 
изобщо няма нужда от уши, и дори че донякъде му 
пречат…
Казваме му: „Каспер, ела да обядваме!“
Каспер не чува.
Казваме му: „Каспер, прибираме се вкъщи!“
Каспер не чува
Казваме му: „Каспер, излизай от ваната!“
Каспер не чува.
Продължава да играе, като че ли думите не стигат до 
него.
Прави си торти от пясък или гледа телевизия, или се 
плиска във ваната – в зависимост от това къде се намира 
в момента.
– Може би е оглушал? – изплаши се веднъж Магда, но аз 
бързо я успокоих.
– Сега ще проверим – казах аз и извиках към пясъчника, 
от който от четвърт час се опитвахме да измъкнем 
Каспер. – Синко, хайде да ходим на сладолед!...
Каспер тоз час скочи, грабна си кофичката и лопатката и 
за миг се озова при нас.
– На клечка или в кофичка?... – попита той и се облиза 
лакомо.
Значи не е оглушал.
Но с всеки изминал ден ставаше все по-трудно да се 
разбираме с него. Докато един ден, на вечеря, когато 
за двайсети път попитах сина си за нещо, а той не ми 
отговори, ми хрумна една идея – след като ушите на 
Каспер не му трябват, може би да ги продадем, а с 
парите, които спечелим, да отидем на почивка на море 
или на планина?...
– Какво ще кажеш? – обърнах се към Каспер, но не очаквах 
да ме чуе. – Това са млади уши, почти неупотребявани, 
сигурно цената им ще е добра… И сигурно на някого ще 
му свършат добра работа.
Каспер наостри уши като кон, който иска да прогони 
досадна муха – но не каза нито дума.
– Малко ми е жал… – рече Магда. – Съвсем нови уши…
– Жал ти е, жал ти е… – възразих аз. – Имаш ли по-добра 
идея?
Магда нямаше.
Дадохме обява във вестника: „Продавам уши. Почти 
неупотребявани, струват си!“ и телефонния номер.
На другия ден от сутринта Каспер беше неспокоен; 
питахме го защо, но той не отговаряше – всеки път 
обаче се колебаеше, като че ли искаше да каже нещо. След 
дванайсет часа телефонът звънна.
Преди да успея да стигна до него, Каспер вече бе вдигнал 
слушалката.
– Ало?... – чух гласа му. – Ушите ли?... Не, вече не е 
актуално… Не, не са продадени… Просто собственикът 
им си промени намерението…
Щях да се задавя от смях, а и Магда също – искаше да 
отиде в стаята при Каспер, но я спрях.
– Не, не… – продължаваше Каспер. – Просто реши, че ще 
му вършат работа… Да… Довиждане… Или по-точно – 
дочуване! – Каспер затвори слушалката, а ние на пръсти 
се върнахме в кухнята. След малко Магда извика:
– Каспер, ела да обядваме!...
Застинахме в очакване.
– Идвам! – извика в отговор Каспер.
И оттогава наистина Каспер си използва ушите по 
предназначение – но колкото повече расте, толкова по-
сигурен става, че гласът на господина, който искаше 
да купи ушите му, странно му напомня гласа на дядо 
Ируш…

Разказът е преведен и четен във връзка с гостуването 
на Гжегож Каздепке на проведения през 2007 година 
в София и Пловдив литературен фестивал за 
югоизточноевропейска детска литература, в чиято 
организация участва Лилия Рачева. Те са публикувани 
в списание „Aeolus“ за югоизточноевропейска детска 
литература, в броя, посветен на фестивала.

Превод от полски ЛИЛИЯ РАЧЕВА

Гжегож Каздепке (р. 4 май 1972 г.) полски писател 
на литература за деца и юноши, автор на сценарии, 
журналист. Носител на редица национални награди.

Анна Онихимовска

Денят на танца
Когато я видях за първи път, носеше поличка от тънки 
цветни лентички, прикрепени към панделка на кръста. 
Никога по-рано не бях виждал такова нещо. 
– Това е поличка за танцьорки на хула, знаеш ли? – попита 
тя. 
Поклатих глава.
– Баба ми я прати. Тя също е танцьорка на хула. 
Чак въздъхнах от завист.
– Това се танцува ето така... – момиченцето започва да 
подскача на място и да се върти, а лентичките и те се 
въртяха с шумолене. 
И на мен ми се прииска да се повъртя, но като нямаш 
поличка, не е същото, затова само гледах. 
– Аз се казвам Моника, а ти? – попита тя, подскачайки 
на един крак. 
– Давид... – промърморих.
– Имаш ли котка? – Тя не можеше дори за миг да застане 
на едно място и постоянно правеше нещо. 
– Не.
Изведнъж спря и лентичките на поличката й клюмнаха.
– Видях днес в твоята градина рижаво-черна котка с бели 
уши. Тя на кого е?
Повдигнах рамене. Едва я познавах. Не можех да й кажа 
каква всъщност е тази котка. Беше странно дори и за 
самия мен.
– Аз ще живея тук, знаеш ли? До тебе – и тя показа 
жълтата къщичка, в която до този момент живееха 
само две дами.
Това е хубаво – помислих си и й се усмихнах.

Денят на дъжда
Събуди ме почукването на капки по тенекиения покрив. 
Чувствах, че вече съмва, но не ми се искаше да отварям 
очи. Сънят все още се разхождаше в главата ми. Седях по 
турски върху черупката на исполинска костенурка, а под 
нас се разбиваха морските вълни. Някъде далеч блестеше 
остров. Приближавахме към него със светкавична 
бързина. Под една самотна палма видях подскачаща в 
такт с почукването на дъжда фигурка. Носеше поличка 
от цветни лентички. 
– Моника! Моника!!! – извиках, но вероятно не ме чуваше.
– Това е баба й – промърмори костенурката и започна да 
се потапя. 
Не мога да плувам – уплаших се аз, повдигайки глава от 
възглавницата. 

Михал Рушинек

Глава I Колеленце

– Влодек, можеш ли да караш колело? Ще ми помогнеш ли? 
Пфу! Що за въпрос! Естествено, че мога. Кой не може.
Беше есен, ваканцията свърши и щяхме да започнем 
трети клас, когато избухна войната. Всъщност, 
реално нищо не избухна, поне не в нашия квартал. И 
все пак, нещо не беше наред. Уж трябваше да е весело 
защото винаги е весело, когато няма училище, но ние, 
децата, като че ли нямахме настроение за игра. Затова 
пък всички възрастни, произнасяйки думата „война“, 
снишаваха глас и очите им ставаха едни такива странни 
и изплашени. След известно време се разбра защо. Тази 
дума с „в“ май беше заклинание, измислено от някакъв 
много зъл магьосник. И имаше ужасна сила: когато някой 
я произнасяше и гледаше към някакъв предмет – този 
предмет преставаше да бъде цветен! Дърветата, в 
близост до които е била изговаряна думата „война“, 
губеха есенните си цветове; от небето, ако под него 
се шептеше за войната, изтичаше цялата синева, а 
тревата, ако я тъпчеха войнишки обувки, избеляваше 
като риза, прана прекалено често. Беше много странно 
и съвсем не весело. Чувствахме се като в черно-
бяла фотография. Разбира се, да разглеждаш такива 
фотографии може да е супер, но да живееш в тях съвсем 
не е приятно. Ще попитате сега защо черно-бяла, а не 
само бяла? Защото малко след това се появиха у нас 
Черните Господа, тези, които предизвикаха войната. А 
ние – бяхме белите. 
– Влодек, как е с колелото? Ще ми помогнеш ли? – попита 
ме още веднъж моят познат Белия Господин.
Нямах нищо кой знае какво за правене, та се съгласих. 
Още повече, че нямах свое собствено колело, вярно, че и 
това не бях получил като подарък, но можех да го карам, 
когато си поискам. Като че ли беше твърде детско и 
малко за мен – понякога си удрях колената в кормилото 
– но пък все едно, че беше мое. Ала чудно нещо, то си бе 
запазило цветовете, сякаш военното заклинание не му 
действаше. Може малко да бе избеляло, но така както се 
избелява от слънцето. Имаше ясен червен цвят. И какво 
от това, че колелото е детско? Всички момчета много 
ми завиждаха за него. 

Из Денят на шоколада

Моята работа беше да разнасям сватбени покани в 
квартала. Към колелото имах прикрепена голяма чанта, 
такава каквато имаха пощальоните. Веднъж в седмицата 
познатият господин ми слагаше там красиви пликове 
с нарисувани гълъбчета и цветчета, а аз ги носех на 
съответните адреси. Нямах право да си записвам тези 
адреси, трябваше да ги запомням всичките. 
По пътя понякога ме спираха Черни Господа и ме питаха 
какво имам в чантата, а аз им казвах, както си беше, че 
това са покани. Дори с гордост им показвах какво нося. 
Пликовете бяха много красиви. Тогава господата махаха с 
ръка и ме пускаха. 
Винаги съм си мислил, че тези, които получават сватбени 
покани, трябва да са много весели. Но хората, на 
които връчвах поканите, съвсем не ми правеха такова 
впечатление. Имаха тъжни и сериозни лица. И то всеки 
път, защото всеки път носех на едни и същи адреси. 
Помислих си, че сигурно на хората им е писнало. Сватби 
всяка седмица? Това би трябвало да е досадно.
Едва когато войната приключи, разбрах че моят познат 
ме е лъгал. Това съвсем не са били сватбени покани, а 
много важни разпореждания. Ако съм знаел какво нося, 
можело е случайно да се разбъбря пред някого или някой 
Черен Господин, срещнат по пътя, можел да познае по 
очите ми, че крия нещо. И тогава навярно съм щял да 
загина. Може би не само аз... По-добре, че нищо не съм 
знаел. Носил съм ги и толкова. Нямаше тогава SMS-и 
(можете ли да си представите?), нямаше и имейли. Но 
затова пък ни имаше нас – мен и моето детско колеленце. 

Michał Rusinek, Zaklęcie na „w”, Ilustracje: Joanna Rusinek, 
Wyd. Literatura, Łódź, 2017, s. 5-12.
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Заклинание с  „в“



Литературен вестник 27.05-2.06.2020      35

Анна Червинска-Ридел

Скъпи млади читатели! 
Много се радвам, че държите в ръце биографията на една 
изключителна личност. Ирена Сендлерова – защото тази 
книга е за Нея – наистина заслужава с Нейната история 
да се запознаят преди всичко децата, младите хора, но и 
възрастните. 
Каква беше Ирена Сендлерова, с която имах възможност 
да се запозная? Беше скромна. Тиха. Много мъдра. Цял 
живот помагаше на другите, многократно излагайки на 
опасност собственото си здраве и живот. Постоянно 
повтаряше, че хората могат да се делят само на добри 
и лоши, а вярата, народността, цветът на кожата, 
възгледите нямат никакво значение. Когато някой се 
възхищаваше от Нейното геройство, все казваше, че не 
е направила нищо особено! А само това, което всеки би 
направил на Нейно място. Благодарение на Нея много 
прекрасни хора успяха да преживеят страшната война, а 
две хиляди и петстотин деца получиха шанс да порастат 
без заплаха за живота им. 
Тя получи много отличия и медали, два пъти бе 
предложена за Нобелова награда за мир, а дълги години за 
Нея не се говореше много... 
А вие? Знаете ли Нейната история? Знаете ли коя 
всъщност е била тази мила възрастна госпожа с очи на 
добра фея – Ирена Сендлерова? 
Прочетете „Писма в бутилка. Разказа за Ирена 
Сендлерова“. Убеден съм, че историята, която авторката 
разказва на страниците на тази книга, няма да остави 
никого от вас равнодушен. 
Може да ви се стори, че писмата в бутилка вече са само 
история. Но не – и днес хората използват този начин на 
комуникация, тоест поща в бутилка. Съвсем неотдавна 
получих такова писмо в бутилка от деца. Връчиха ми 
го Усман от Пакистан и Садики от Гвинея, които се 
намират в бежанския лагер „Елеонас“ в Атина. Тези 
деца са пристигнали в Европа, често пъти бягайки от 
опасностите на войната и свързаната с тях загуба на 
живот. В писмото си, пъхнато в бутилчица, те пишат, 
че копнеят за мир и искат всички в Европа взаимно да 
се уважават, а също така да уважават правата на 
бежанците и на децата, които просто искат да бъдат 
деца. Молят за помощ и разбиране. В лагера срещнах и 
момче, което беше на около пет години и тичаше с малко 
пластмасово пистолетче. Попитах го защо си играе 
с пистолет. То ми отвърна: „Защото нямам мече...“. 
Децата не искат война, оръжия, насилие. Всички искат 
нормално, спокойно детство. За това толкова се е борила 
Ирена Сендлерова и днес ни се налага да се борим за 
същото. Затова за мото на 20181 избрах думите на тази 
прекрасна Личност, героиня и на тази книга: „Когато 
човек потъва, трябва да му подадем ръка“. Най-сърдечни 
поздрави и приятно четене!

Марек Михалак
Обществен защитник на правата на децата, 

ръководител на международното жури на Ордена на 
усмивката

Книгата е писмо от автора до приятел, 
тоест до читателя 

Ярослав Ивашкевич 

Част I  ПОЩА

Всяко писмо има свое лице. 
Корнел Макушински 

Четири и трийсет
Варшава, 18 юли 1942

Тя си погледна часовника. 
– Четири и петнайсет – промърмори. – Още малко и ще 
закъснея. Чакаме вече повече от час. Какво става там? – 
попита на висок глас. 
– Май някой се е опитал да мине без пропуск – отвърна 
някакъв човек, който стоеше пред нея.
– Хората все още вярват в чудеса – поклати тя глава. 
– Стават чудеса, сестро Йоланта2 – усмихна се мъжът. 
– Вие ме познавате? 
– Нали вие няколко пъти на ден идвате в гетото, 
носите дрехи, ваксини за тиф, лекарства, храна и 
най-необходимото? След известно време започваш 
да запомняш лица. И имена... – погледна я той 
многозначително. 
– Мислех, че като не съм облечена като медицинска 
сестра... – започна тя, но млъкна, защото тълпата пред 
нея започна да отстъпва при затварянето на бариерата. 
– Четири и двайсет – погледна тя пак часовника си. – 
Вече няма да успея...
– Къде толкова бързате? – попита мъжът. 
Тя му подаде листчето, което стискаше в ръка. 
– „Нещо повече от текст, защото е настроение“ – 
прочете той тихо. – „Нещо повече от емоция, защото 
е преживяване. Нещо повече от актьори, защото са 
деца“3 – той направи пауза. – Покана за представление в 
Дома за сираци на Корчак... За шестнайсет и трийсет... 
Елате с мен – каза той и я хвана за ръка.
Пробиха си път през тълпата, на бегом прекосиха 
улицата и влязоха в една от къщите, а после бързо се 
втурнаха надолу по стълбите към мазетата. Беше 
тъмно, влажно и тясно, но човекът, който я водеше, 

явно знаеше пътя, защото крачеше 
уверено, завивайки без никакво колебание 
ту наляво, ту надясно, все едно всеки ден 
си се разхожда из тези мрачни коридори. 
Най-сетне стигнаха до една малка врата. 
Мъжът я отвори и те излязоха навън. 
– Виждате ли? Пристигнахме – усмихна се 
той и я погледна победоносно. – Понякога 
използвам този по-кратък път, когато 
нося разни неща на хлапетата на Корчак. 
Така не губя ненужно време да чакам на 
портала. Е, и не се ядосвам ненужно... – 
той си погледна часовника. – Две минути 
до четири и трийсет. Хайде, тичайте – 
махна той с ръка. 
– Благодаря ви. А как се казвате? – 
подхвърли тя всъщност вече в празното 
пространство, защото непознатият 
беше изчезнал. Забързано тръгна нагоре, 
вземаше по няколко стълби наведнъж и 
най-сетне, запъхтяна нахълта в залата, 
в която тъкмо бяха угасили лампите. 
Представлението започваше. 

Театърът
– Не можеш да излизаш от стаята – каза 
сериозно момчето, облечено като лекар. – Много си 
болен. Излизането навън за теб може да завърши със 
смърт. 
– Господин докторе, аз не искам да умирам... – въздъхна 
слабичкото момченце, което лежеше в леглото. – Но не 
искам и да прекарам целия си живот в самота. Аз обичам 
света! Обичам хората! Искам да се срещам с тях, да 
разговарям. Искам да имам приятели! – малкият актьор 
играеше невероятно прочувствено. 
– Не бива да ставаш от леглото, Амал – поклати глава 
докторът. – Знам, че е трудно, но така стоят нещата – 
горчивите лекарства и добрите съвети толкова повече 
помагат, колкото е по-трудно да ги преглътнеш. 
Амал замълча, а после се усмихна едва-едва.  
– Имам прозорец, през който мога да гледам – каза той. 
– От другата страна на прозореца ще срещам различни 
хора. Може пък някой да надникне и да ме заговори? Освен 
това има и поща. Мога да пиша писма и да ги изпращам 
на всички, дори на самия крал, и да чакам отговор. Колко 
е хубаво, че има поща! Благодарение на писмата всички 
хора по целия свят може да са близо един до друг, дори 
ако всъщност са далеч. На пощата й е все едно кой какъв 
е – как изглежда, какво прави, дали е здрав, болен, висок, 
нисък, стар, млад, дебел, слаб, нахранен или гладен, каква 
религия изповядва и какъв е цветът на кожата му. 
Всеки може да напише писмо и да чака отговор... – каза 
момчето и отпусна глава на възглавницата. 
Завесата (тоест широкият чаршаф) закри сцената. 
Настъпи тишина. Въпреки че представлението беше 
свършило, завесата пак се разтвори и малките актьори 
застанаха в редица, очаквайки аплодисментите. Но никой 
не помръдна. 
– Браво, скъпи мои, браво!!! Бяхте чудесни! – доктор 
Корчак наруши мълчанието и отиде при децата. 
Прегърна ги от все сърце, а публиката започна да 
ръкопляска. Някои бършеха сълзите си, други идваха и 
поздравяваха младите артисти и госпожица Естерка4, 
която беше режисирала целия спектакъл, а трети стояха 
замислени, все още преживявайки пиесата на Рабиндранат 
Тагор.
– Докторе – доближи се тя до Корчак и му стисна ръка. – 
Не преставам да се чудя как го правите! В тези условия, 
в тези времена, при тези обстоятелства организирате 
истински театър... 
– Сестро Йоланта! – възпитателят я погледна през 
леко замъглените си очила. – Свали ги и тържествено 
ги избърса, а след това ги сложи и пак я погледна. – 
Всъщност госпожо Ирена – каза той. – Та нали и вие 
правите същото – потупа я той по ръката. 

Писмо от краля
Варшава, 5 август 1942

[…] Накрая немците събраха хората от еврейски 
произход в определените за това квартали на града. 
Варшавското гето бе затворено на 16 ноември 1940 
година. Масовото преселване бе толкова трудно преди 
всичко за евреите, но и за поляците, за които също 
важеше заповедта да напуснат домовете си и да се 
пренесат в други, за да може да се създаде квартал за 
евреите. Стените на гетото бяха високи три метра, 
а бодливата тел, която ги опасваше, беше висока 
четири метра. Границата между еврейския квартал 
и останалата част на Варшава беше граница между 
живота и смъртта. Влизането в гетото се пазеше от 
тройна полиция – германската жандармерия, полската 
полиция и еврейската Служба за поддържане на реда. 
Никой не можеше да влезе без специален пропуск. 
Така немците разделиха Варшава на три жилищни 
района – немски, полски, еврейски. Немците имаха всички 
привилегии, удобства, атракции и развлечения. Поляците 
бяха лишени от права, живееха в трудни условия и в 
постоянен страх от окупатора. Евреите бяха осъдени на 
бавна смърт в гетото, където беше ужасно пренаселено 
и заради глада, липсата на хигиена, а сега и заради 
страшната жега мине не мине избухваха епидемии. 

Как да им помогна? – мислеше Ирена, оглеждайки се. – Не 
знаеш откъде да започнеш... Дали да лекуваш болните, 
или да предпазиш тези, които още са здрави. Да спасяваш 
умиращите или тези, които още са живи? Да им носиш 
това, което им е необходимо, или да ги извеждаш от 
този кошмар? Последното би било най-добре... Но и най-
трудно... 
Ирена си пробиваше път през тълпата, отбивайки се 
ту тук, ту там, за да остави някои необходими неща, 
да предаде някоя вест, да поговори, да попита, да научи 
какво е положението на хората, които най-много имаха 
нужда от помощ. Не всички в гетото говореха полски, 
но Ирена умееше да се разбере с всекиго. Още от дете 
знаеше идиш. Баща й – доктор Станислав Кшижановски – 
лекуваше както поляци, така и евреи, често пъти без 
пари. Домът на родителите на Ирена бе радушен, винаги 
отворен, винаги пълен с гости, дом, в който еврейските 
деца си играеха с малката госпожица Кшижановска и я 
учеха да говори техния език.
Изведнъж Ирена забеляза някакво странно раздвижване. 
Хората си сочеха нещо с пръст, някои охкаха, плачеха, 
други закриваха лицето си с ръце. Сендлерова се повдигна 
на пръсти. В далечината съзря развяващо се знаме и 
странно шествие. Присви очи, за да види по-добре 
знамето и да се ориентира кой върви в тази процесия. 
Струваше й се, че на пряпореца вижда зелена детелинка...5

Anna Czerwińska-Rydel. Listy w butelce. Opowieść o Irenie 
Sendlerowej, Ilustracje: Maciej Szymanowicz, Wyd. Literatura, 
Łódź, 2018.

Превод от полски: МИЛЕНА МИЛЕВА

Анна Червинска-Ридел е музикант, педагог, автор 
на редица книги за деца и младежи, между които: 
„Всичко е наред“ (Wszystko gra), „Кучешки живот 

по Шопенхауер“ (Życie pod psem według Artura 
Schopenhauera), „Брат ми магьосникът“ (Mój brat 

czarodziej). Работи в радиото по детски радио пиеси. 
Обича топъл ябълков пай по всяко време. 

Мачей Шиманович е автор на книжни корици и 
илюстрации за деца, младежи и възрастни. От 

детинство обича да рисува, но завършва Кукли в 
Театралната академия в Бялисток. Но се връща към 
детската си любов и илюстрира книги. Носител е на 

редица награди за илюстрация. 

Бележки
1  По инициатива на Обществения защитник на правата на 
детето Марек Михалак Сеймът на Република Полша обявява 
2018 година за Година на Ирена Сендлерова. 
2  Сестра Йоланта е военният псевдоним на Ирена Сендлерова, 
който тя използва, работейки в нелегалност. Като медицинска 
сестра Йоланта е можела да влиза в гетото и да помага на 
евреите. 
3  Цитат от поканата за представлението Поща в Дома 
за сираци на Януш Корчак. Автор на текста на поканата е 
Владислав Шленгел. 
4  Естера Виногронувна – възпитателка в Дома за сираци 
на Януш Корчак. Занимавала се е с танцовия състав и е 
организирала театрални представления. Естера Виногронувна 
е задържана, когато започва ликвидирането на гетото, веднага 
след 22 юли 1942 година. Януш Корчак се опитва да я спаси, 
ходатайства пред властите след задържането й. Напразно. 
5  Става дума за „шествието“ на децата, начело с Корчак по 
пътя към влаковете за Треблинка. Бел. ред.

Писма в бутилка. Разказ за Ирена Сендлерова

Фотограф: Симон Варсано



36Литературен вестник 27.05-2.06.2020

Барбара Космовска

Вълшебницата, която развързваше езици

– Баба ти ще дойде да живее при нас – каза майка му и 
продължи да прави печени сандвичи.
Как можеше да пече сандвичи, след като знаеше такова 
нещо? 
Ерик зяпна от изненада.
– Баба Мъничка ли? – искаше да узнае на секундата той. 
Поне това да се изясни! 
Моментът за изясняването беше много неподходящ. 
Закуската в дома на Ерик беше състезание, което 
печелеше този, който говори най-малко и най-бързо сложи 
чинията си в мивката. Ерик никога не печели, защото 
не понася състезанията. Само се преструва, че участва 
в тях, за да достави удоволствие на родителите си. Но 
сега беше склонен да се откаже дори от любимите си 
сандвичи, само и само да научи колкото се може повече за 
предстоящото гостуване. 
Баба Мъничка е майка на майка му и Ерик я е виждал само 
няколко пъти. По-добре познаваше Баба Голяма, майката 
на баща си. Когато тя идва, трябва старателно да си 
оправи стаята и да отговаря с цели изречения, защото 
Баба Голяма някога е била началничка. Командвала и все 
тя знаела най-добре. Ерик беше забелязал, че нищо не 
се е променило оттогава. И макар че баба му отдавна 
се беше пенсио-нещо си там, у тях продължаваше да 
е началничка. Да не би затова всички да се страхуваха 
малко от нея? 
Дори и Балбина се страхуваше. Морското свинче на Ерик, 
галено наричано шопарче, свинчица, прасенце и Балбина, 
като видеше Баба Голяма, се преструваше, че спи. В 
действителност цялото семейство се преструваше, че 
спи, а баща му дори успяваше фалшиво да похърква.
И всичко това, защото на баба му нищо не й харесваше. 
Супата била прекалено кисела, хлябът твърде пресен, 
Ерик твърде нисък, а майка му трябвало да е по-слаба и 
задължително да направи нещо с косата си. Ерик идея си 
нямаше защо да се прави каквото и да е с косата на майка 
му, къдрава до крайност и великолепно непослушна, както 
казваше баща му. Точно такава коса таткото и Ерик най-
много харесваха. Своите забележки баба му отправяше 
от татковия му фотьойл, докато гледаше любимите 
си сериали. Най-лошо обаче беше, че непрекъснатото 
наричаше Ерик „Ерикчо“. 
Как може да се причиняват такива неща на голямо 
момче? – чудеше се Ерик, като слушаше непрекъснато 
тези „срички“ с които баба му го наричаше. За Баба 
Мъничка той беше „млади човече“, което напълно 
отговаряше на мнението му за самия него. И въобще 
не му помагаше обяснението на майка му, че дори на 
татко му, Михал, се налага да търпи странното галено 
име, което в изпълнение на неговата майка звучеше 
„Минуско“. Навярно винаги е бил „Минуско“ и някак се е 
справял с това. Майката на Ерик под секрет му разказа 
за проблемите в детството на баща му, но от това на 
Ерик никак не му олекна. 
Ерик също така беше забелязал, че когато татко му 
изпраща майка си на гарата, се връща сияещ и толкова 
зарадван, сякаш тя тепърва трябваше да пристигне. 
Баба Мъничка се появяваше без предизвестие. И в мига, в 
който прекрачваше прага, къщата скачаше на глава. Не на 
покрив, а именно на глава.
Баба му вадеше от стария куфар странни подаръци. Разни 
раковини, ароматни подправки, смешни слънчеви очила 
или шарени камъчета, които после украсяваха лехата на 
майка му. Всеки избираше от тези съкровища по нещо за 
себе си. Татко му смешните очила, майка му индийските 
подправки, Ерик декоративните раковини. А после сядаха 
на чаша ароматен чай и баба Мъничка им развързваше 
езиците. Наистина умееше да го прави. Не така, както 
се развързват връзки за обувки. На практика не се знаеше 
как го прави. Просто всички започваха да говорят 
едновременно и да се смеят високо. А баба му слушаше 
семейните истории с блеснали очи.
 Веднъж Ерик не издържа и я попита направо защо се 
интересува от толкова прости неща. Пита за училище, 
за новия строителен проект на татко и за рецептата 
за скариди. Иска да знае дали харесаха рододен-нещото 
си там. И въобще..., интересува се дори от смяната 
на зимните гуми на татковия автомобил. Така че, 
защо пита за такива глупости, след като самата тя 
преживява най-истински приключения?
Тогава баба му отвърна, че обикновените неща са 
необикновени приключения, ако дълбоко се замислиш над 
това. 
Дотогава Ерик не беше имал време за дълбоки 
размишления, но сметна мнението на баба си за 
необикновено важно. Със сигурност беше дълбоко 
премислено, защото баба Мъничка, макар че живееше в 
непрекъснато търчане, винаги успяваше да намери време, 

за да премисли нещата.
Или приятелството на баба му с 
Балбина. 
Това вече беше наистина 
впечатляващо, макар че не винаги 

в полза на Ерик. Баба му тактично, но твърдо го молеше 
да сменя по-често водата на свинчето и да не го затваря 
в шкафчето за обувки.
Право казано, тези, а и други провинения се случваха. 
Дори провинения, за които свинчето на Ерик гък не беше 
казало. Но обикновено мълчаливото свинче също можеше 
да си развърже езика пред баба му и да дрънка без мярка.
– Мамо! – Ерик пита повторно. – За баба Мъничка ли 
става дума? Тя ли ще дойде да живее у нас?
Майка му отвърна утвърдително, а Ерик така се зарадва, 
че безропотно изяде ужасно прегорелия сандвич.

Barbara Kosmowska, Niezłe ziółko, Wyd. Literatura, Seria „Z 
parasolem”. Ilustracje Emila Dziubak, Łódź, 2010.

Превод от полски: ДИЛЯНА ДЕНЧЕВА

Барбара Космовска пише за деца и възрастни. Един 
от най-награждаваните съвременни детски автори. 
За „Ех че Билка“ (Niezłe ziółko) получава наградите 
„Книга за деца“ и „Жълтата обувчица“ (Żółta 
Ciżemka). През 2015 г. получава наградата на списание 
„Гъливер“ за цялостно творчество.

Планината  
на змея Змий

Зигмунт Милошевски

Глава първа
в която ние се запознаваме със Старата Магия, а 
Филомена се запознава със Змий и изобщо не е във 
възторг от това

Филомена сложи лакти на парапета на прозореца в 
своята стая, опря лице върху дланите си и с тъжна 
физиономия се загледа в града, простиращ се между 
кралския дворец и брега на Морето Без Край. Второто 
слънце преди миг се бе скрило зад хоризонта, но първото 
още не бе залязло зад планината и в неговата виолетова 
светлина ясно се виждаха корабите в пристанището. 
Един от тях, с квадратно платно, тъкмо напускаше 
Наргилия, оставяйки подире си ивица разпенена вода.
– Така бих искала да отплавам заедно с тях – въздъхна 
Филомена.
Редът обаче забраняваше на жените от Великите 
Родове да напускат дома си преди големия банкет по 
случай навършването на единайсет години, единайсет 
месеца и единайсет дни. Наскоро Фила бе навършила 
десет и трябваше да изчака още почти две години. 
Често наблюдаваше през бинокъла Морето Без Край, 
Змейската планина и града в подножието на двореца. Как 
й се искаше да плава с корабите, да се разхожда, да отиде 
на тържището и да си играе с децата, които бягаха 
по уличките, гонейки с пръчка търкаляща се дървена 
топка. Би дала всичките си играчки, сладкиши и красиви 
дрехи, само и само да може да тича през локвите и да 
се смее, докато остане без дъх. Колко пъти бе молила 
родителите си да отиде там поне за малко, ала те бяха 
непоколебими. Дори таткото-крал. Когато му говореше 
за тези неща, той ставаше сериозен и все повтаряше, че 
не бива да се противопоставяме на традициите и волята 
на Старата Магия, която е въвела Реда.
Почукване на вратата прекъсна тъжните мисли на 
принцесата.
– Който и да си, иди си – изръмжа Фила.
– Време е за баня, госпожице – долетя иззад вратата 
приглушеният глас на бавачката.
– Чиста съм, не искам да се мия – извика Фила към 
вратата.
– Госпожице, моля ви, заради вас ще си имам проблеми...
Филомена стана и се приближи до вратата.
– Какви проблеми, Силвия? Дали Старата Магия налага 
някакви страшни наказания на прислужниците, които не 
успяват да склонят принцесите да умият кралската си 
коса и да си измият зъбите?
Силвия помълча за миг, после събра смелост и накрая рече:
– Аз не се страхувам от Магията, но кралицата ще се 
ядоса. Ще каже, че аз съм виновна, дето принцесата не ме 
слуша.
„Права е“ – помисли си Филомена и се върна при своя 
наблюдателен пост на прозоречния парапет.
– Е, добре, нека е по волята на принцесата. Ще измисля 
нещо, та кралицата да не се ядоса. Вие потърпете, 
принцесо.
„Потърпете, принцесо“. Съвсем същото каза и баща й, 
когато дойде при нея след скандала по време на закуската. 
– Още малко, дъще – обясни й с молещ за извинение 
поглед. – Потърпи още малко – рече.
Тя обаче не искаше да потърпи. Не искаше Реда, нито 
Старата Магия, ежедневното къпане и всички тия 
глупости. Искаше да види света извън двореца. Този, 
който виждаше през прозорците и онзи, по-далечния, 
който не можеше да съзре.
– Бих направила всичко, за да се измъкна от тук – каза тя 
на глас и удари с юмрук по прозореца.
А после изтича в другия края на стаята и пак извика, с 
възможно най-силен глас: – Всичко! 
През отворените прозорци повя полъх, който угаси 
всички свещи и огъня в камината. Фила потрепери 
от студ. Леденият вятър разбърка листчетата 
на масичката и преобърна шишенцето с мастило. 
Момиченцето бързо изтича да го вдигне и забеляза, че 
петното от разлятото мастило се е подредило на едно 
от листчетата във въпрос: „Всичко?“
Без да се замисля какво прави, тя притисна с лакът 
носещото се вихрено във въздуха листче, потопи 
пръста си в мастилото и написа с големи букви: „ДА“. 
Въпросът „Всичко?“ изчезна и там се появиха нови думи. 
Фила прочете: „А би ли дошла при мен да ми служиш?“ 
Поколеба се. Вятърът виеше като пощурял, тряскайки 
прозорците и дърпайки косата и дрехите й. Тя се изправи 
с мъка, като се придържаше за масичката. Видя как 
възглавниците и юрганите изхвърчат от леглото и 
отлитат през прозореца. Намаза пръста си с разлятото 
мастило и още веднъж написа „ДА“. 
Тогава вятърът задуха още по-силно. Фила се прилепи към 
пода, за да не я отнесе. Пусна масичката, тя подскочи 

Ех че Билка 

Фотограф: Симон Варсано

Снимка на корицата на книгата на Михал Рушинек „Заклинание 
с „в“, худ. А. Рушинек, фотограф Симон Варсано.
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тъй огромна пропаст, че момиченцето не бе в състояние 
да различи дали малките зелени петна са дребни храсти 
или огромни дървета. Погледна нагоре, но не можа да види 
скрития в облаци връх.
Единственият начин да се махне от този странен 
балкон без парапет бе да пропълзи в неголямата пещера. 
Филомена побърза да направи това. Пълзеше по толкова 
тесен коридор, че от време на време се налагаше да гълта 
корема си, за да се промуши.
Веднъж дори й се стори, че е заседнала за вечни времена, 
но успя да премине, а веднага след най-тясната пролука 
тунелът се разшири и след миг тя можа да се изправи. 
Още няколко крачки и се оказа в голяма каменна пещера. 
Не беше тъмно. На еднакво разстояние една от друга 
висяха смешни жълти сфери, напълнени със зелена 
светлина, която искреше, все едно искаше да се измъкне 
от своя затвор.
– Ами да, роклята ми със сигурност вече за нищо не 
става – измърмори на висок глас принцесата, оглеждайки 
дрехата си. Така беше, след измъкването на Филомена 
през прозореца, бурния полет, съня на скалната издатина 
и промушването през тясната пещера нейната рокля 
имаше вид на ушита от сляп дървар със силно треперещи 
ръце.
Филомена се огледа. Към помещението водеха три 
пътя. Първият бе именно този, през който тя току-що 
се бе промушила. Вторият бе широк и висок коридор, 
завършващ със солидна врата от блестящ метал. 
Третият представляваше стълби, водещи нависоко.
Принцесата се насочи към стълбите. Стоеше на 
третото стъпало, когато дочу шумолене зад голямата 
врата. Спря се. Шумът ставаше все по-силен, сякаш 
откъм оная страна нещо приближаваше бързо. Хрумна 
й, че този звук хич не е приятен и че може би трябваше 
да избяга, преди обаче дори да помръдне крак, вратата 
се отвори и Филомена съзря това, което не беше виждал 
нито един жив човек. Видя Змий.
Не беше в състояние да помръдне, не беше в състояние 
да крещи. Само гледаше как чудовището изпълзява от 
тунела и застава насред залата. Главата му беше плоска, 
с жълти кòси очи и дълга шия – наистина приличаше 
на змийска глава, но с това приликата свършваше. По-
нататък Змий изглеждаше като много кльощав змей. 
Цялото му тяло бе покрито със синкавoзелени люспи, 
на гърба му стърчаха червени шипове; със същия цвят 
бяха и дългите му криле, елегантно прибрани отстрани. 
Филомена не виждаше как изглежда укритата в сянката 

Марчин Шчигелски

Глава 1
В която вали, появява се една черна котка, а ние се 
запознаваме с Мая, която още не знае, че е магьосница

Когато преди няколко седмици баща й се върна у дома в 
четири следобед, а не както обикновено в девет вечерта, 
и с тържествен тон заяви, че тъкмо бил напуснал 
работа, защото имал намерение да основе своя собствена 
фирма, майка й пребледня като стена, а Мая рече:
– Е, най-сетне! Може би сега ще успеем да свържем двата 
края.
Всъщност Мая не разбираше особено за какви краища 
става дума, защото и този израз бе чула по телевизията, 
но в общи линии усещаше, че става въпрос за пари. А 
когато имаш собствена фирма, автоматично имаш и 
повече пари, че дори и много повече, защото във филмите 
всички хора, които имат свой бизнес, са богати и 
обратно – всички богаташи имат собствени фирми.
Досега семейството на Мая не беше особено богато, 
макар също така да не бе и особено бедно; по-скоро средна 
работа – повечето от семействата на съучениците на 
Мая, също като нейното, живееха в средна ръка блокове, 
имаха средна ръка коли и средна ръка телевизори в средна 
ръка големи холове. Но имаше и изключения – например 
Кашка, чиято майка се показваше по телевизията, имаше 
много по-хубави неща и много повече пари за пазаруване в 
училищната лавка. Навярно на Мая това не би й пречело, 
ако не беше малката подробност, че Кашка на всяка 
крачка се хвалеше с джобните пари и тоалетите си, а 
освен това непрестанно разказваше какво си е купила 
или какво смята да си купи майка й. При мисълта, че сега 
най-после и тя ще може да има всичко това, което имаше 
Кашка, Мая въздъхна с облекчение, защото, макар от 
една страна, да си даваше сметка, че липсата на пари по 
никакъв начин не я прави по-лоша, то все пак – от друга 
страна – чувстваше, че ако родителите й имаха повече 
пари, то и самата тя щеше да бъде малко по-добра.
Майка й – тежаща повече от обикновено – седна тежко 
на дивана, който изскърца предупредително под нея. 
Всеки момент трябваше да дойде на бял свят сестрата 
на Мая и майка й от няколко месеца се приготвяше 
за това появяване. Ядеше ли, ядеше, и ставаше все 
по-дебела, за да има достатъчно сили да се занимава с 
новото дете – така обясняваше тя нещата на Мая, но 
Мая, разбира се, знаеше, че това са бабини дeветини. 

и се разби в стената, върху която я хвърли ураганът. 
Тежкото легло започна да се плъзга към прозореца. Едва 
сега тя забеляза, че вятърът не вее откъм прозореца, 
а изсмуква всичко от стаята. След миг щеше да грабне 
и нея! Някой дърпаше отвън дръжката на вратата. – 
Татко, татко! – изкрещя и тогава чу ужасяващ, съскащ 
глас, при чийто звук цялата се вцепени. – Хайде, идвай, 
моя нова прислужничке!
Не можеше повече да се държи за голямата пролука в 
пода. Отпусна ръце, а ураганът моментално я вдигна от 
земята, завъртя я и я изсмука през прозореца, понасяйки 
я във въздуха далеко към Змейската планина. Докато 
летеше, тя виждаше отдалечаващия се дворец, кулата и 
прозорчето на своята стая, което ставаше все по-малко 
и по-малко, докато накрая съвсем изчезна. […]
Филомена летя във въздуха толкова дълго, че накрая 
престана да се страхува. Докато здрачът не премина 
в нощ, тя виждаше под себе си къщи, гори и поля. По-
късно – само звезди (ако се обърнеше, летейки, по гръб) 
или тук-там светлинките на големи огньове и бледото 
отражение на луната в реките и езерата (ако летеше с 
лице, обърнато към земята). Малко приличаше на плуване, 
само дето беше по-малко мокро, по-малко студено и 
уморяващо.
Въпреки това Фила би предпочела сега да плува в басейна 
на двореца, вместо да лети незнайно къде. Ставаше 
хладно, а затоплената вода със сигурност би била по-
приятна от летенето без палто. Така си мислеше и дори 
се опита да полети обратно, но без успех – носеше се 
устремно в посока, обратна на замъка, към Змейската 
планина. В началото тя изглеждаше като камъни, 
подредени на хоризонта от дете, след това наполовина 
скалната, наполовина ледена планинска верига започна да 
заема все по-голяма и по-голяма част от небето. Сега 
гранитната стена заемаше половината небе, а тя се 
носеше устремно към нея като падащ камък. Закрещя 
и се завъртя във въздуха, но от това само се ускори – 
колкото по-близо бе, толкова по-силно крещеше, а когато 
вече бе сигурна, че сблъсъкът е неизбежен, затвори очи и 
се сви на кълбо – досущ малък таралеж без бодли. А после 
Филомена се спря, увисна за миг във въздуха и падна върху 
малка, обрасла с трева скална издатина. Лежеше там, 
страхувайки се да помръдне. И така заспа.
Събуди се гладна и премръзнала, ала поне беше светло. 
Стана, протегна се и веднага пак седна. Нейната 
издатина представляваше мъничка полянка с размерите 
на кухненска маса насред огромна стена. Под нея зееше 
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опашка на чудовището, но предполагаше, че бе голяма, 
бързоподвижна и с отровно жило в края й.
– Моят татко е крал – рече най-сетне. Това бе най-
доброто, което й хрумна.
– А моят не – просъска Змий. Тя забеляза още една 
прилика със змиите – езикът му беше дълъг, раздвоен 
накрая. Гадост.
– Казвам се Филомена и съм принцеса.
– А аз не и не – каза този път Змий.
– Но сигурно имаш някакво име? – Филомена ужасно се 
страхуваше, ала в гласа й прозвуча също заядлива нотка.
– Змий – отвърна змеят спокойно. – Аз съм твоят 
господар. Господарят, при когото се съгласи да дойдеш и 
да му служиш.
– Съжалявам, но си промених мнението – рече Филомена, 
без да се замисли. – Ще бъдеш ли така любезен да ми 
посочиш пътя? – Майка й винаги повтаряше по време 
на скучните уроци по добри маниери: „Ако бъдеш 
любезна към другите, и те ще бъдат любезни към теб“. 
„Интересно дали е била права“ – помисли си Фила.
– Съжалявам, но това е невъзможно – каза Змий, 
разсейвайки нейните съмнения.
– Бих могъл да поспоря с теб, но нещата са прости. 
Ти написа ДА и сключихме договор – аз ще ти върна 
свободата, но ти трябва да поработиш при мен сто 
и единайсет дни. Ясно ли е, моя малка прислужничке? 
Чудовището се приближи и наведе глава така, че ако 
пожелаеше, тя би могла да я докосне. Но нe желаеше. Не 
желаеше също да проверява дали стърчащите от пастта 
на Змий зъби са остри и дали горящите в неговите ноздри 
дребни огънчета могат да се превърнат в пламъци. Не 
желаеше да се шегува, не желаеше да бъде нагла, нито пък 
непослушна. Единственото, което желаеше да направи, бе 
да отвърне: „Прав си, господарю“.
Тъй и рече, покланяйки се ниско, а сълзите й капеха по 
пода на пещерата досами зелените лапи на Змий. „Това ще 
са най-лошите дни в живота ми – помисли си тя. – Ако 
изобщо остана жива“.

Превод от полски: ЛИНА ВАСИЛЕВА

Зигмунт Милошевски (р. 1976) е сред водещите 
полски автори на криминални романи. Виждаме го 
тук в различно амплоа – на автор на книга за деца. 
В „Планината на змея Змий“ сюжетът протича в 

приказно-магично русло. 

Та нали детето през цялото време си беше в корема на 
майката, откъдето скоро щеше да изскочи, а понеже 
то растеше, майка й ставаше все по-дебела. Тези неща 
всеки ги знае. Все пак Мая не оспорваше думите на майка 
си, защото смяташе, че това не е нейна работа. Щом 
майка й е толкова наивна, че вярва в глупостите, които 
говори, то трябва сама да се убеди, че греши. Животът 
ще я научи – както каза едната жена на другата жена 
за третата жена в телевизионния сериал, който Мая 
понякога гледаше заедно с майка си сутрин, когато 
часовете й в училище започваха по-късно. А освен това 
Мая се забавляваше при мисълта колко ли ще се учуди 
майка й един ден, когато новото дете изскочи от корема 
й. Беше много любопитна каква физиономия ще направи 
майка й тогава и много се надяваше това да се случи в 
нейно присъствие.
„Ама че ще се изненада!“ – мислеше си Мая, която 
обичаше изненадите.
Та значи, баща й стоеше насред стаята с триумфиращ 
израз на лицето, а майка й заплака. Отначало Мая се 
учуди, а после си помисли, че майка й най-вероятно плаче 
от радост, та нали тя винаги се оплакваше, че нямат 
достатъчно пари, а сега това щеше да се промени. Миг 
по-късно обаче стигна до извода, че майка й съвсем не 
плаче от радост, а от притеснение.
– И какво ще правим сега? – попита тя през сълзи.
Лицето на баща й почервеня, той хвърли чантата си на 
пода и изкрещя:
– Много ти благодаря за подкрепата!
Това се стори на Мая нелогично, защото баща й стоеше 
със собствени сили и въобще не изглеждаше, че има 
опасност да изгуби равновесие. Майката плачеше, бащата 
се ядосваше, а Мая не знаеше за кого от родителите най-
напред да се погрижи. В крайна сметка отиде до дивана, 
седна до майка си и я прегърна – тоест, сложи ръка на 
рамото й, защото майка й беше толкова дебела, че Мая 
не можеше да я обгърне.
– Всичко ще бъде наред – каза грижовно. – Докато човек е 
жив, има надежда.
Това бе израз от друг телевизионен сериал, който 
майка й гледаше следобед, когато Мая се връщаше от 
училище. Този филм Мая не го харесваше, защото беше 
чуждестранен. Играещите в него актьори говореха на 
чужд език, а думите им ги предаваше някакъв мъж.1 (…)
Когато Мая каза това, което каза, майка й и баща й 

1 В Полша репликите в дублираните филми по телевизията се 
четат от мъж. – Б. пр.

започнаха да се смеят, така че Мая въздъхна с облекчение. 
След това баща й си пусна някаква компютърна игра, 
майка й отиде в кухнята да приготви вечерята, а Мая 
започна да прави списък на нещата, които ще може да 
придобие, щом семейството й вече ще бъде богато. (…)
Преди няколко дни страшна дандания събуди Мая 
посред нощ. Баща й търчеше из цялото жилище само по 
долнището на пижамата и с маратонки, а майка й седеше 
на леглото и се държеше за корема. Дойде такси, баща й 
изведе майка й на стълбището и каза на Мая:
– Оставаш сама, аз ще се върна след малко. Бъди 
послушна!
И те тръгнаха, заключвайки вратата. Мая остана сама в 
къщи. Посред нощ!
– Ами това е, дами и господа! – рече тя с висок глас, а 
след това отиде в хола, защото вече не й се спеше.
Включи телевизора, в който млада жена стоеше до дъска 
с букви и молеше някой, който я вижда, да подреди дума 
от тези букви, а след това да й се обади и да й каже 
думата. Жената изобщо не успяваше да се справи със 
задачата, а май много държеше да открие решението, 
защото обяви, че ще плати цели сто злоти2 на този, 
който й се обади.
Мая погледна дъската, позамисли се и реши да се обади 
на жената, първо, защото я съжали, че така се мъчи да 
намери отговора, вместо да спи, и второ, понеже на 
родителите й им трябваха пари.
Позвъни. Най-напред чака много дълго, а в слушалката 
глас на запис я уверяваше, че след миг ще може да каже 
отговора. Най-сетне – след цели десет минути – се обади 
жената от телевизора.
– Слива! – каза Мая високо и отчетливо.
Едновременно виждаше по телевизията жената, с 
която говореше, и чуваше собствения си глас. През 
високоговорителя звучеше съвсем различно, отколкото 
когато го чуваше на живо. Жената смръщи вежди и 
попита:
– А ти на колко си години?
Мая си припомни, че по-рано жената бе казала, че могат 
да й се обаждат само възрастни. 

2 Около 50 български лева. – Б. пр.
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Най-вероятно не се надяваше, че тази задача може да я 
реши дете, щом самата тя не се справяше с нея. Затова 
Мая реши да не я засрамва и – макар много, ама страшно 
много да не обичаше да лъже – каза, все така високо и 
ясно:
– На 40.
Излъга. Лошо е да лъжеш, ама този път тя излъга за 
доброто на онази жена, тъй че се чувстваше донякъде 
оправдана. Жената на екрана още повече смръщи вежди.
– А през коя година си родена?
Мая изобщо не очакваше такъв въпрос. Освен 
това жената съвсем не изглеждаше щастлива от 
разгадаването на загадката. Затова Мая се изнерви и от 
това изнервяне изобщо не успяваше да се ориентира през 
коя година би бил роден някой, който сега е на 40 години. 
Със сигурност се беше родил много отдавна...
– През хиляда осемстотин... – започна с несигурен глас и 
телефонната връзка веднага прекъсна.
(…) Баща й се върна, когато навън започваше да се съмва. 
Беше много уморен и малко тъжен.
– Имаш сестричка – каза той на Мая.
– А къде е мама?
– Мама трябваше да остане в болницата.
– Защо?
– Защото сестра ти се роди по-рано и трябваше да я 
сложат в кувьоз.
Мая не знаеше какво е кувьоз, така че таткото й 
обясни, че това е един вид голям буркан, в който детето 
седи и му се струва, че все още е в майка си. Спокойно 
продължава да расте, докато дойде денят, в който е 
трябвало да излезе от майка си. Тогава го изваждат от 
този буркан и може да си отиде вкъщи. Мая предложи 
сестра й да поседи в буркана по-дълго и да излезе, когато 
вече може да говори и да ходи, защото тогава ще може 
да си играе с Мая и дори да бъде в един клас с нея. Баща 
й обаче каза, че така не може, а след това отиде да спи. 
Но преди да си легне, каза на Мая, че сестра й се казва 
Алиция.
Мая много хареса името и се зарадва, че сестра й има 
такова хубаво име. Но веднага след това стигна до 
извода, че името Алиция е много по-хубаво от името 
Мая, защото, когато казваш „Алиция“ имаш чувството, 
че държиш върху езика си нещо сладко, а когато казваш 
„Мая“, ти се струва, че устата ти се разтегля като 
жабешка уста. Значително по-приятно е да имаш име, 
свързвано с бонбон, отколкото с жаба – призна си Мая и 
настроението й малко се поразвали.
На другия ден заваля. Мина една седмица, учебната година 
свърши и Мая премина в трети клас, със съвсем нелош 
успех. Започна ваканцията. Майка й (значително по-слаба) 
се прибра у дома, но всеки ден ходеше в болницата, така 
че най-често я нямаше в къщи. Мая оставаше с баща си. 
Валеше и валеше. Преди това бяха решили, че веднага 
след края на учебната година всички заедно ще заминат 
на почивка на море, но сега, разбира се, стана ясно, че 
това няма как да стане. Тъй че Мая все си седеше в 
къщи и гледаше телевизия, след като заради дъжда не 
можеше дори да излезе на двора. Ама колко време може 
да се блещиш в екрана, дори ако като Мая толкова много 
обичаш да гледаш телевизия?
Затова този следобед Мая изключи телевизора, дръпна 
тънкото перде и се загледа през прозореца, опирайки 
лакти на парапета. Загледа се в дъжда – най-обилния, 
който бе виждала досега.
На улицата нямаше жива душа. Стъклата на прозорците 
на къщата от другата страна на двора изглеждаха като 
правоъгълни парчета тъмна ламарина. Единственото 
живо същество пред погледа на Мая бе черната котка, 
седяща на прозореца на мазето в отсрещния блок, точно 
зад мократа ливадка. Гледаше право към Мая с тъжен, 
примирен поглед. Май и на нея този дъжд не й харесваше. 
Всъщност на кого би могъл да се хареса? 
       

Превод от полски: ЛИНА ВАСИЛЕВА

Марчин Шчигелски (р. 1972) е един от най-
популярните автори на детско-юношеска литература 
в Полша. В България е познат с романа си „Театърът 

на невидимите деца“ (2019). С „Магьосницата от 
първия етаж“ започва поредицата му за Мая, която 

можем да определим като „градско фентъзи“. В 
нея той въвежда в традиционното ежедневие на 

едно варшавско семейство, появяват се необичайни 
явления и чудати същества, а бабите на солидна 

възраст се оказват магьосници. Пристрастената 
към телевизията Мая навлиза постепенно в света на 

магиите. 
Книгата е отличена за най-добра детска книга  

(10-12 г.) за 2019 година.

Анджей Сапковски

Краят на света не настъпи в Лето Господне 1420. 
Макар и много неща да подсказваха, че ще настъпи.

През 1421, следващата година, в понеделника след 
Средпостната неделя1, след шейсет години достоен 
живот в Ополе, умря Ян apellatus2 Кропидло, принц с 
кръвта на Пястите3 и episcopus vloclaviensis4. Преди 
смъртта си дарил шестстотин гривена на град Ополе. 
Говори се, че според волята на покойния част от тези 
пари отишли в прочутия ополски бордей „При рижата 
Кунда“. Епископът гуляйджия се ползвал от услугите 
на това заведение, помещаващо се в задната част на 
францисканския манастир, до самата си кончина, макар и 
в последните години от живота си само като зрител.
През лятото – не помня точната дата – на 1422 година, 
във Венсен умря английският крал Хенри V, победителят 
в битката при Аженкур. Надживял го само с два месеца, 
почина и кралят на Франция Шарл VІ, който през 
последните пет години си беше изгубил напълно ума. 
Короната пожела синът на безумеца, дофинът Шарл. Но 
англичаните не признаха правото му. Все пак майката 
на дофина, кралица Изабел, отдавна го беше обявила за 
копеле, заченато извън брачното легло с напълно нормален 
мъж. И тъй като незаконородените не наследяват 
престола, законен владетел и монарх на Франция стана 
англичанин, синът на Хенри V, малкият Хенри, който 
едва бе навършил девет месеца. Регент във Франция 
стана чичото на Хенри, Джон Ланкастър, херцог 
Бедфорд. Заедно с бургундците той задържа Северна 
Франция – заедно с Париж – докато дофинът Шарл и 
арманяките властваха на юг. А между владенията им, 
сред труповете, останали от битките, виеха кучета. 
През 1423 година, на Петдесятница, в замъка Пенискола 
близо до Валенсия умря Педро де Луна, авиньонският 
папа, проклет схизматик, който до самата си смърт, 
въпреки решението на два събора, продължи да се нарича 
Бенедикт ХІІІ. 
Сред другите, които умряха по това време и които 
си спомням, беше Ернст Железни Хабсбург, владетел 
на Щирия, Каринтия, Крайна, Истрия и Триест. 
Умря Ян Рациборски, принцът едновременно с пястка 
и пшемисловска кръв. Почина младият Вацлав, dux 
Lubiniensis, в чужбина умря княз Хенрик, който с брат 
си Ян управляваше в Жембице. В изгнание умря Хенрик 
dictus на Румполд, княз на Глогов и ландвойт на Горно 
Лужице. Умря Миколай Тромба, архиепископ на Гнезно, 
благороден и умен мъж. В Малборк почина Михаел 
Кюхмайстер, Велик магистър на Ордена на Пресветата 
Дева Мария. Умря също Якуб Пенчак по прякор Рибата, 
мелничар от Битом. Ха, трябва да призная, че той не 
е толкова прочут и известен, колкото останалите, но 
има предимството, че го познавах лично и дори съм пил 
с него. А с онези, изброени по-горе, така и не ми се удаде 
възможност.
По това време се случиха важни неща и в културата. 
Проповядваше тласканият от божествено вдъхновение 
Бернардин от Сиена, проповядваха Ян Канти и Ян 
Капистран, поучаваха Жан Жерсон и Павел Влодковиц, 
пишеха поучения Кристина от Пиза и Тома Кемпийски. 
Вавжинец от Бжезова пишеше своята превъзходна 
хроника, Андрей Рубльов рисуваше икони, рисуваше 
Томазо Мазачо, рисуваше Робер Кампен. Ян ван Ейк, 
придворният живописец на крал Ян Баварски, създаде за 
катедралата „Свети Бавон“ в Гент „Поклонение пред 
мистичния агнец“, красив сложносъставен триптих, 
който украсява параклиса на Йодокус Вид. Във Флоренция 
Пипо Брунелески завърши великолепния купол над 
четирите нефа в църквата Santa Maria del Fiore. А и ние 
в Силезия не останахме назад – при нас господин Петер 
от Франкенщайн завърши в града Ниса строителството 
на доста величествена църква, посветена на свети Яков. 
Това се намира съвсем близо оттук, от Милич, който не 
я е виждал, може да отиде и да я види.
В тази същата 1422 година, в град Лида, старият 
литовец, кралят на Полша Йогайла, се ожени за Сонка 
Холжанска, девойка в разцвета на силите си, младичка, 
седемнайсетгодишна, повече от половин век по-млада от 
него. Говореше се, че девицата е по-прочута с поведението 
си, отколкото с красотата си. И това донесе големи 
неприятности. А Йогайла, сякаш забравил как се развлича 
млада съпруга, още в началото на лятото тръгна да се бие 
с пруските владетели, тоест с кръстоносците. А след 
това и на новия – след Кюхвмайстер – Велик магистър 
на Ордена, господин Павел от Русдорф, едва ли не веднага 
след встъпването в сан му се наложи да се запознае – и то 
сериозно – с полското оръжие. Трудно може да се каже как се 
е представял Йогайла в леглото на Сонка, под балдахина, но 
силите му стигнаха да натрие носовете на кръстоносците.
По това време и в Чешкото кралство се вършеха сериозни 
неща. Имаше много размирици, големи кръвопролития 
и неспирна война. За които, между другото, изобщо не 
бива да споменавам... Простете на дядото, уважаеми, 
но страхът е нещо човешко, а аз немалко пъти съм си го 
отнасял заради някоя неволно изпусната дума. Защото 
на ръкавите ви, господа, виждам гербовете на Абданк 
и Наленче, а на вашите, благородни чехи, петлите на 
господарите на Добра Вода и стрелите на рицарите от 
Стракониц... А вие, войнствени съпруже на Цетриц, 
мечтаете за зубърска глава на герба. А за вашите коси 
саби и грифони, господа рицари, нищо не мога да кажа. Не 
е изключено ти, братко францисканецо, да не докладваш 
на Светата Инквизиция, но вие, братя от ордена на 
свети Доминик, докладвате, със сигурност. Затова 

сами разбирате, че ми е невъзможно да говоря в такава 
разнообразна и международна компания по чешките 
въпроси, без да знам кой тук подкрепя Албрехт, а кой 
е за полския крал и принц. Кой е за Менхарт от Храдец 
и Олдржих от Рожмберк, а кой за Хинек Птичката от 
Пиркщайн и Ян Колда от Жампаха. Кой тук поддържа 
Спитка от Мелщин, а кой – бунтовниците на епископ 
Олешницки. А изобщо не ми се иска да отнеса боя. Нали 
знам много добре, че така ще стане, защото вече няколко 
пъти съм го отнасял. Ще попитате: как така? Ами 
така: ако изтърся, че по ония времена, за които говоря, 
смелите чешки хусити са натупали здраво немците, като 
направили на пух и прах три папски кръстоносни похода, 
току-виж отнеса удар по главата от едните. А ако кажа, 
че тогава в битките под Витков, Вишеград, Жатец и 
Немски брод еретиците са победили кръстоносците с 
помощта на дявола, то ще ме натупат другите. Така че 
е по-добре да си мълча, а ако ще казвам нещо, то трябва 
да е с безпристрастността на наблюдател – да предам 
случилото се, както се казва, sine ira et studio5, кратко, 
равнодушно, делово и без личен коментар.
Затова ще ви кажа накратко: през есента на 1420 година 
полският крал Йогайла отказа да приеме чешката 
корона, която му предлагаха хуситите. В Краков 
решиха да дадат короната на литовския dux Витолд, 
който винаги бе мечтал да стане крал. Само че за да не 
раздразнят твърде римския крал Сигизмунд и римския 
папа, изпратиха в Чехия витолдовия племенник Зигмунт, 
син на Корибут. Корибутович пристигна в Златна Прага 
начело на пет хиляди полски рицари през 1422 година, 
точно на деня на свети Станислав. Само че още на деня 
на Трите влъхви следващата година на принцчето му се 
наложи да се върне в Литва – така заламтяха за чешкото 
наследство Люксембургеца и Ото Колона, Светият отец 
Мартин V. И какво ще кажете? Още през 1424 година, 
на Благовещение, Корибутович отново се появи в Прага. 
Този път напук на Йогайла и Витолд, напук на папата, 
напук на римския крал. Като изгнаник и престъпник. 
Начело на подобни нему изгнаници и престъпници. И вече 
не хиляди, както преди, а само стотина на брой...
В Прага имаше преврат, както Сатурн изяде собствените 
си деца, така и тук се бореха два лагера. Ян от Желива, 
обезглавен през 1422 година в понеделника след втората 
неделя от Великите пости, през май същата година вече 
беше оплакван като мъченик във всички църкви. Златна 
Прага се възпротиви твърдо на Табор, но тук косата удари 
на камък. Тоест на Ян Жижка, велик воин. В лето Господне 
1424, на втория ден след юнските нони, под Малежов, на 
река Бохинка, Жижка преподаде на пражаните страховит 
урок. Много, ох, много вдовици и сираци останаха в Прага 
след тази битка.
Кой знае, може би точно сиротните сълзи станаха 
причина по-късно, в срядата преди Гавел, в Пшибислав, 
недалеч от моравската граница, да умре Ян Жижка от 
Троцнов, а после и от Калих. И го погребаха в Храдец 
Кралове, и там си лежи до днес. И докато едни плачеха 
заради него, други го оплакваха. Че ги оставил сирота. И 
затова се нарекоха Сироти... 
Но това вече го помнят всички. Защото това бяха 
съвсем неотдавнашни времена. А изглеждат толкова... 
исторически.
Знаете ли, господа, как може да се разбере дали едно 
време е историческо? По това, че се случват много неща, 
и то бързо. 
А тогава се случиха много неща, и то много бързо.
Както казах, Краят на света не настъпи. Макар 
много неща да подсказваха, че това ще се случи. 
Та нали започнаха – точно както предсказваше 
пророчеството – големи войни, и големи нещастия 
сполетяха християните, и много мъже загинаха тогава. 
Като че ли сам Бог искаше появата на новия ред да 
изпревари гибелта на стария. Изглеждаше, че наближава 
Апокалипсисът. Че Десетрогия Звяр ще излезе от 
Бездната. Че всеки момент ще прозвучат тръбите и ще 
се счупят печатите. Че от небето ще изригне огън. Че 
звездата Пелин ще падне върху една трета от реките 
и водоизточниците. Че човек, като види в пепелищата 
следите на други, ще се хвърли да ги целува през сълзи. 
Беше толкова страшно, че – с ваше позволение – дупе да 
ти е яко.
Страшно време беше. Зло. И ако позволите, господа, ще 
ви разкажа за него. Ей така, просто да убием скуката, 
докато не спре дъждът, който ни задържа тук.
Ще ви разкажа, ако желаете, за онези времена, за хората, 
които живееха тогава, и за онези, които живееха по 
същото време, но изобщо не бяха хора. Ще ви разкажа 
как и едните, и другите се бореха с онова, което им бе 
донесло времето. Със съдбата и със самите себе си.
Тази история започва мило и приятно, мъгливо и 
чувствено, радостно и трогателно. Но нека това не ви 
заблуждава, любезни господа.
Нека не ви заблуждава.

Анджей Сапковски, „Кулата на шутовете“, изд. „Сиела“, 
София, 2020.

Превод: ВАСИЛ ВЕЛЧЕВ

Бележки
1 Неделята в средата на Великите пости. Б. пр.
2 Наричан (лат.). Б. пр.
3 Пясти – кралска династия, управлявала Полша от създаването 
й до 1370 година. Б. пр.
4 Вроцлавски епископ. Б. пр.
5 Без гняв и пристрастие (ит.). Б. пр.

От автора на „Вещерът“

Кулата на шутовете
Магьосницата от...
от стр. 37
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Въведение

Животните по естествен начин съпътстват детската 
литература – сътворената менажерия се подава от 
страниците на много книги. „Населява“ приказки и басни, 
стихотворения и романи, книжки с картинки, а също 
така научнопопулярни издания: от произведенията, 
определяни като „книги за животни“, в които играят 
главна роля, чак до текстовете, в които се срещат само 
на втори план. Затова не е преувеличено твърдението 
на Дженифър Армстронг, че „детските книги са пълни 
с животни като Ноевия ковчег“ (Armstrong 2010). 
Както обаче твърди Йежи Чешликовски: „Някои от 
тях едва в [детските – бел. Б. Н.-Ш.] приказки имат 
зашеметяваща кариера: патицата, козата, петелът, 
таралежът, заекът и дори лисицата, да не говорим 
за кучето и котката; а освен това: ракът, жабата, 
калинката, охлювът, щурецът – каталогът не е малък, 
но е и характерен, точно върху тях пада акцентът в 
тези народни текстове, които най-лесно достигат 
до детското въображение и вкус“ (Cieślikowski 1985: 
327–328). Към този характерен каталог принадлежат 
птиците – от векове те будят интереса на хората и 
заемат своето място в различните култури, вярвания и 
в литературата. 
Обикновено птиците в литературата препращат – 
като символ или алегория – към репертоара на 
конвенционализираните културни значения. Обаче 
за читателя на детска литература е от значение 
нещо друго: птиците имат най-големи „гласови“ 
възможности, служат си с „език“, чиито думи и фрази 
„могат да означават тайнствени, важни и много 
стари неща […]. Птиците „говорят“ и пеят на първия 
език“ (Cieślikowski 1975: 120), който заради своята 
необикновена непонятност може да изпълнява магически 
функции, но също така може да представлява чисто 
забавление с думи, звучене, търсене на езиков контакт 
с природата, а също така и създаването на свой език, 
на група на посветените (Cieślikowski 1975). Детските 
писатели усвояват този език, като използват също 
така и второто ниво на езика на животните1, на което 
животните говорят помежду си, изказвайки се по 
„своите въпроси“ по начин, приспособен към езика на 
хората. (…)
В най-новата литература героите животни приемат 
немалко интересни образи. Няколко от тях са 
представени в нови произведения, в които присъстват 
герои птици, между другото: книжките от „птичата“ 
поредица на Господин поет, в която подред се появяват: 
кокошка, патица, врабче, гарван, а напоследък към тази 
групичка се присъедини и паун. До този момент са 
публикувани 5 книги от поредицата: „Кокошката, която 
надебеля, докато беше на диета“ (Kura, co tyła na diecie), 
„Врабчето, което очурулика съседите си“ (Wróbel, co 
oćwierkał sąsiadów), „Гарванът, който грачи грастранно“ 
(Kruk, co kracze pokrakanie), „Патицата, която прекрачи 
границата“ (Kaczka, co przebrała miarkę), „Паунът, 
който получи опашката си от приятели“ (Paw, co ogon 
miał z przyjaźni).2 Автор е Пьотр3 Рески (не разкрива 
фамилията си, изявява се под псевдонима Господин поет), 
а илюстрациите и графичното оформление са дело на 
Йоанна Млинарчик. 
Образът на всяка от представените птици представя 
някакъв проблем в държанието, близък на хората, 
описан спокойно и шеговито, едновременно с това 
обаче героите запазват нещо от своите животински 
черти, благодарение на което – както е присъщо на 
съвременните приказки – поучителните размишления са 
дълбоко скрити. 

1. Осъществяване на контакт
Нека първо да разгледаме посочената поредица от гледна 
точка на прагматичния аспект, който е изобразен в 
нея4. Тъй като за да постигне посланието своята цел, 
то трябва да достигне до адресата и да бъде разбрано 
от него, а това няма да се случи без осъществяването на 
успешен контакт с този адресат. 
В посочените заглавия стремежът на авторите 
(на текста и графичното послание) е да направят 
представяния проблем достъпен и обикновен, на 
първо място се поставя простотата на формите при 
общуването с действителния адресат и неговото 
активизиране чрез забавление по време на запознаването с 
произведенията. 
При това авторът на текста препраща към една от 
най-изпитаните и най-рано усвоените от детето 
литературни форми – а именно приказката: „смесен 
жанр, обединяващ елементи от различни подтипове 
приказки, кратка, „писана най-често в стихотворна 
форма, притежаваща ритъм и ориентирана към езиково-
звуковия пласт“, най-често с герой животно, с епически 
или драматичен сюжет (Cieślikowski 1985: 314–319; пак 
там: 206–208). Заедно с илюстраторката използват 
в посланието всички достъпни инструменти, защото 
въпреки че писането за деца не е лесно, за тях книгата, 
като интерсемиотично произведение разполага с много 

техники (такива като: илюстрация, цвят, редакторски 
техники), които не могат да бъдат използвани при 
литературата „за възрастни“ (Adamczykowa 2004: 
29). И въпреки че интегралността на концепцията за 
интерсемиотично произведение може да бъде постигната 
по-лесно, когато авторът на текста и илюстраторът/
авторът на графичното оформление е едно и също лице, 
в случая на „птичата“ поредица двамата втори отлично 
обединяват всички компоненти, създавайки единно, 
напълно обмислено и успешно послание.  
Разбирането с адресата улеснява създаването на 
съответните взаимоотношения: авторът се представя 
като Господин поет, залагайки в този случай на 
простотата на посланието и разбирането от страна 
на детето, тъй като – както пише самият той – иска 
неговият псевдоним „да бъде разпознаваем и лесен 
за запомняне. [А – бел. Б. Н.-Ш.] нищо не се асоциира 
така добре с автор на римувани приказки за деца като 
думата „поет“5. По този начин авторът става някой 
добре познат на децата6, който има нещо, което да им 
съобщи – познат като господина пожарникар, господина 
полицай или госпожата художничка – представители на 
различни професии и представяни по време на различни 
срещи, напр. в детската градина. 
Да посегнем към текста ни подканят: първо езиковата 
форма на заглавията, които подсказват, че нещо „ще се 
случи“ и ще срещнем интересни герои, защото както и 
фолклорните произведения (Cieślikowski 1985), те вече са 
ориентирани към някакво действие и забавление […].
Импулс да се запознаем със самите заглавия става 
употребата в тях на „тайнствени“ думи – неологизми 
(очуруликам, грастранно) или фразеологизми (да прекрача 
границата, но не се знае в какво, да надебелея, докато 
съм на диета – въпреки че не се знае защо), защото нали 
самото дете има склонност да измисля нови думи7, а 
незнанието, пораждащо познавателен дисонанс, буди 
интерес, води до желание да се опознае непознатото. 
И двата неологизма – колкото са по-загадъчни и 
експресивни, толкова повече въздействат на адресата: 
първият може да бъде приет за своеобразен евфемизъм 
(очуруликам – като овикам), a другият – като пример 
за лексикална алюзия (грастранно – грача ↔ странно)8, 
въпреки че за детето това ще бъдат преди всичко нови, 
интересно звучащи думи, които имат нещо общо със 
звучните: чуруликане и грачене. 
Третият важен компонент, благоприятстващ 
разбирателството с адресата, е формата, в която 
се представят приказките, а именно под формата 
на диалог, въпреки че невинаги има представяне на 
диалог, който водят героите. Понякога текстът е 
изказване на разказвача („Гарванът, който грачи…“) 
или в преобладаващата част монолог на героините 
(„Патицата, която прекрачи…“; „Кокошката, която 
надебеля…“). Понякога започва с повествование като 
в приказките (с екзистенциалното изречение: „Веднъж 
една кокошка беше на диета“), което е прекъснато 
изведнъж от изказване на трето лице („Ядеш ли, 
кокошко, или не ядеш?“), за да се превърне по-нататък в 
монолог на героинята („Кокошката, която надебеля…“). 
Обаче винаги това е текст, който е насочен към 
адресата, което превръща приказките в изказвания, 
представляващи диалог (или диалогизирани). […]. 
Диалогичен – с помощта на преки обръщения и въпроси, 
насочени към читателя – може да бъде и самият 
език на текста, защото точно желанието да се 
активизира малкият читател, неговото почти осезаемо 
присъствие в текста, поставя началото на диалог 
с детето. Разказвачът напр. „предвижда възможния 
отговор“, а текстът е насочен „от самото начало към 
предстоящото изказване-отговор“ (Żyłko 1994: 133), 
като например в разказа за гарвана или в приказката за 
пауна, който губи опашката си:

А защо ли така 
казва гарванът: Граа!!
Предполагам, не знаеш. 
Мислиш: казва той „ГРА“ на игра? […]
Ще ти кажа едно,
чух да казват защо…
   („Гарванът, който грачи…“)

Тя художниците въодушеви,
Ветрилата вдъхнови.
Най-красивата в света!
Без опашка съм, деца!?
   („Паунът, който …“)  

От тази гледна точка целият цикъл е диалогичен 
и съвсем ясно кани адресата в дебрите на текста 
(например със заглавията или визуалната страна). 

2. Какво носи текстът?
Преди да обърнем внимание на забавленията и игрите, 
които ни предлагат двамата автори, си струва да 
се спрем на проблематиката за приказките, насочени 
към по-малките деца – издавани старателно на дебела, 
матова хартия и с твърди корици, които издържат 
многократния контакт с малките ръчички на читателя. 
Както вече беше отбелязано, текстът, най-често 
изговарян – с пряко обръщение към адресата – представя 
събития от „живота“ на героите и героините. 
Самият автор отбелязва, че неговите първи три 
приказки „по доста приятен начин повдигат въпроса 
за толерантността“9 в много широк смисъл, а след 
това разглеждат проблеми, свързани с поведението. 
Едновременно с това обаче птиците внасят в 
обсъжданата тема своите естествени животински 
атрибути („животното се ражда с тях“ (Cieślikowski 
1975: 276), заради което ги виждаме „двояко“ – през 
призмата на природата и културата (от перспективата 
на човека, обясняващ държанието на животното, 
захвърлящ тяхната конвенционална маска от приказката 
за животни).
Например кокошката от произведението на Господин 
поет „Кокошката, която надебеля, докато беше на 
диета“, започваща поредицата остроумни книжки, 
изобразява съвременната „мода да бъдем слаби“ и 
подчиняването на своя живот на диетите. Героинята 
не е пример за първообраза на майчинството, мътеща 
търпеливо пиленцата си, изцяло погълната от 
домакинската работа, нито пък „сляпа, глуха, мокра“ 
кокошка (Biedremann 2003: 180). Нито пък копира 
героинята на Ян Бжехва, която се притеснява за 
отглеждането и невинаги познава правилата за учтиво 
поведение („Яйце“, „Квачка“). Споменатата в заглавието 
кокошка, която е на диета се поддава на общата мода да 
бъде в добра физическа форма. Иска да отслабне, затова 
се опитва да се храни здравословно и да спортува. Но тъй 
като е лакома, за съжаление, не се справя с това, защото 
обича да яде. […]
А врабчето („Врабчето, което очурулика съседите си“) 
е представено като птица, която вечно е склонна да се 
оплаква, да мърмори, да критикува другите, което се 
случва също често и на хората – както на децата, така и 
на възрастните. Врабчето по забавен начин показва един 
от хорските недостатъци: то е постоянно недоволно – 
всичко му пречи: песента на славея, кълвачът, който 
почуква и потропва, за да открие 
нещо за ядене, грачещият гарван 
или радостното бърборене на 
кукувиците. 

За птиците, които радват дечицата…

Господин Поет (Михал Рески) с две от куклите на своите герои от птичата поредица

на стр. 40
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Врабчето, враждебно настроено към всички, показва 
своя гняв, като чурулика: мърмори и се оплаква, като 
при това е изключително неприятно. С нищо не напомня 
симпатичните врабчета, срещащи се в литературата 
(Елемелек от приказката на Ханна Лохоцка или врабчето 
Чурулик от поредицата приказки за лека нощ). Има 
обаче някои общи черти с кресливото и наперено 
врабче от произведението на Тувим „Птиче радио“, 
което се възмущава от песента на славея, тази птица 
е представена в негативна светлина и в народните 
предания (Kępa-Figura 2007: 131)10, а черти, които му се 
приписват, са напереност, ненаситност, самоувереност 
(Kopaliński 1990: 482)11. […]  
Поредният птичи герой е „Гарванът, който грачи 
грастранно“. Това е кратка история: гарванът се 
събужда и от сутрин до вечер грачи – в това се състои 
„птичият“ му език, птичата „песен“. За съжаление, 
никой не разбира неговото грачене, въпреки че птицата се 
старае да дава „тон“ на другите – да ги учи на този първи 
език, който в своята неразбираемост става код, който 
е разбираем само за посветените. Посланието на автора 
за малкия читател е доста ясно формулирано: за да не 
останем далеч от тайните, предавани на непознат за нас 
език, трябва да научим този език. Изборът на Господин 
поет този път се спира на птица, която има богато 
символично значение – често негативно: тя е символ на 
безпокойство, болест, война, смърт, жестокост. Обаче 
героят на приказката няма много общи неща с тези 
значения.12 13[…] 
Има и героиня, която прекрачи границата – обожаваща 
да се пременява. И въпреки че в най-известното 
произведение за деца за този вид птици – в „Странната 
патица“ й е приписана различност, странност, 
отхвърлянето на всички черти, приписвани й от човека, 
а в друго свое стихотворение, в „Патиците“, Бжехва 
създава героини, държащи се точно като кокетки, 
преобличащи се с женски дрехи, а не с пера. Патицата, 
която прекрачи границата, толкова дълго стои пред 
огледалото, колебае се и преоблича перата си (въпреки че 
илюстрациите внушават, че това са дамски „дрешки“), 
че чак не забелязва, че е отминал денят на нейната 
среща с патока. От суета забравя за срещата… Това 
е предупреждение за адресата – прекомерната грижа 
за външния вид може да стане причина да загубим нещо 
значително по-важно. […]
Последният от птичите герои е „Паунът, който 
получи опашката си от приятели“. Читателят се 
запознава с него в момента, когато той губи опашката 
си, което за този вид птици след размножителния 
период е естествено явление (това е т.нар. смяна на 
оперението14). В приказката – след като скорецът 

му се подиграва, че няма пера – паунът намира много 
птичи приятели, които му помагат. Това са совата, 
папунякът, кълвачът, щъркелът, жеравите и други. 
Благодарение на тях и на дадените от тях пера паунът 
си връща внушителната опашка – още по-ценна, защото 
e резултат на птичата емпатия и доброжелателност – 
текстът носи посланието за стойността на 
приятелството и желанието да помагаме в трудни 
моменти. Паунът се среща многократно в детската 
литература – и то от самото й начало13. Най-често 
обаче творците препращат към символичната 
семантика на птицата: нейното високомерие и гордост, 
а също хвалбите с красивата опашка и не съвсем 
дружелюбното й отношение. Господин поет променя 
този образ, запечатан в културата и литературата14: 
птицата не е животно, загледано в своите пера (макар 
и да е наясно с ценността на собствената си приказно 
цветна опашка), а представените черти на пауна са 
свързани с неговата биологична природа. […].
Птиците, също както и другите животни, съпътстват 
децата на страниците на книгите от години. Би могло 
да ни се стори, че формите на тяхното изобразяване 
са експлоатирани докрай. Както се вижда обаче в 
приказките на Господин поет, възможностите в тази 
област са безкрайни. 

Niesporek-Szamburska Bernadeta, O ptakach, co bawią 
dzieciaki…, Filoteknos, 2019/9, 206–221, http://www.ifp.uni.
wroc.pl/filoteknos/pdf/Filoteknos_09.pdf

Превод от полски: СТЕЛИАНА АЛЕКСАНДРОВА

Проф. Бернадета Неспорек-Шамбурска е ръководител 
на Катедрата по методика на полския език в 

Силезийския университет. От 1993 изследва детския 
език. Научните й интереси включват: езиковият 

образ на света на децата и юношите; езикова форма 
на масовата култура, създавана от и за младото 

поколение; различни аспекти на училищната 
комуникация; глотодидактика и др. 

Птичата поредица на Пан Поета е включена в „Златната 
листа“ на Фондация ABC „Цяла Полша чете на децата 
си“  (Cała Polska Czyta Dzieciom).

Бележки
1 Й. Чешликовски пише за три нива на „езика“ на животните: 
1) „език“, на който животните „говорят“ на себе си, това е 
„подслушан“ език – неразбираем; 2) език, на който животните 
говорят помежду си – предаван на разбираем човешки език; 3) 
език, на който хората говорят на животните (Cieślikowski 
1975).
2 Всички заглавия са издадени от май 2017 до средата на април 
2018 година от издателство Прушински и С-ка. (Prószyński i 
S-ka). Наблюденията и цитатите са по тези издания.
3 Истинското собствено име име на поета всъщност е Михал, а 
Пьотр също е псевдонимно име, бел.ред. 
4 Прагматичният аспект на посланието – в случая на 
литературното послание, обхваща: целта на изказването, 
подателя, адресата – взаимоотношенията между тях – във 
вътрешно- и външнотекстова рамка (сравни Tabisz 2006).
5 Вж. www.panpoeta.pl – авторът има своя интернет страница, 
на която „разказва“ за своето творчество и други творчески 
дейности за активизиране на децата. www.panpoeta.pl 
[последен достъп: 16.03.2018]. Традицията да се представят 
на малкия читател, да се отнасят към него сериозно и като 
с равен е въведена по-рано от поетите като например Юлиан 
Тувим и Ян Бжехва, които се надсмиват на задължителните 
и отличаващите се с открит дидактизъм педагогически 
системи.
6 Авторът позволява да бъде опознат: на задната корица 
казва нещо повече за своята личност: „Господин поет е най-
големият – защото е висок почти два метра – писател на 
приказки“.
7 Детските езикови иновации се появяват около 4-та година 
от живота на детето и свидетелстват, че детето овладява 
процеса на конструиране на думите и модифициране на 
значението (сравни: Chmura-Klekotowa 1971; Haman 2003).
8 Двата неологизъма сякаш изпълняват функцията на „езиков 
жокер“ – думи, които поради различни съображения се 
заместват с други думи, което в литературата за малкия 
читател става необикновено функционално (Jawór 2010). […]
9 От интервюто на Изабела Наперала с Господин поет 
на 15.11.2016. http://stymulowanie-rozwoju-dziecka.blogspot.
com/2016/11/wywiad-z-panem-poeta-kim-jest.html [последен 
достъп: 16.04.2018].
10 Тази птица се свързва със сферата на дяволски влияния или с 
мотиви за кражба, а дори характеристиките, асоцииращи я с 
находчивост, лекота и енергия не надделяват над това описание. 
Тя се свързва и с еротично-любовната символика. Образът на 
врабчето от всекидневието обединява в себе си следните черти: 
то е птичка, малка, невзрачна, пребивава близо до къщите на 
хората, издава звуци (сравни Kępa-Figura 2007: 133).
11 Тези черти потвърждават старите народни поговорки: Като 
врабчета на сова; Крие се като сова от врабчета (сравни D. 
Kępa-Figura 2007: 162). 
12 Сравни http://mojeptaki.info/atlas-pior [последен достъп: 
16.04.2018].
13 Автори на „паунови“ приказки са: Игнаци Крашицки („Паунът 
и орелът“), Станислав Яхович („Славеят и паунът“), Тадеуш 
Кубяк („Паунови стихотворения“), Станислав Шидловски 
(„Приключението на един паун“), а съвсем неотдавна и Агнешка-
Волни Хамкало с илюстрации от Юзеф Вилкон („За това как 
паунът падна в езерото“)
14 Паунът е символ на вечността, честта, достойнството, 
гордостта (горд като паун), разкоша и вечната красота (сравни 
Kopaliński 1990: 305).

За птиците, които радват дечицата…
от стр. 39

Илюстрация от птичата поредица: Врабчето казва на славея: „Фалшиво пеете, Пан Славей! От тези писъци 
главата ме боли!“ 

Поздрав от Редакторския екип, в който 
участваха като фотомодели  

и децата Леон и Антон Варсано (в снимките 
на кориците).


