
Н а 15-ти ноември в  „Лилавия 
салон“ на Чешкия център 

в  София се събраха почитатели на 
чешката литература, изкуствоведи, 
художници, архитекти, театроведи, 

журналисти, студенти-бохемисти 
и  техни преподаватели, защото 
името на магьосника на словото 
вече е  познато на българските чи-
татели от публикации на негови 

творби в сборници и периодичния 
печат.

Поетесата-журналистка Силвия 
Чолева и литературният критик Ми-
тко Новков представиха новоизлез-
лите книги на Михал Айваз, темпе-
раментно споделиха впечатленията 
и  мислите си, възникнали под вли-
яние на прочетеното и не по-малко 
темпераментно дискутираха заедно 
с автора и публиката на тема що е то 
художествено произведение и  как 
възниква. Преводачката, Маргари-
та Кюркчиева заяви, че ще остане 
вярна на „своя“ автор и вече се под-
готвя за превод на новоизлязлата му 
повест „Люксембургската градина“.

Писателят гостува и  в  Пловдив-
ския университет на студентите-
бохемисти, които не за първи път 
се срещат с  майстори на чешката 
художествена реч. Те вече познават 
Ева Кантуркова и  Ян Яндоурек, за 
посрещането на Михал Айваз бяха 
подготвили куп въпроси и само не-
умолимият часовник, който ги при-
зова за следващата редовна лекция, 
прекъсна интересния разговор меж-
ду автора и бъдещите му преводачи. 
Мил подарък поднесе на госта д-р 
Жоржета Чолакова, професор и зам. 
ректор на университета. Тя го изне-
нада с  превода си на негово стихо-
творение, което бе прочетено в ори-
гинал и  в  превод и  стана повод за 
оживена дискусия на тема иносказа-
телното в литературната творба.

Изненада в гостуването на Михал 
Айваз беше повишеният интерес 
към чешката белетристика, проявен 
от габровската културна общест-
веност. В  Габрово развива дейност 
сдружението „Приятели на Чехия“. 
В него членуват абсолвенти на чеш-
ки висши учебни заведения и чита-
тели, изкушени от прочетените до-
сега произведения на чешки автори, 
от изложби, гостуващи в  града със 
съдействието на Чешкия културен 
център в София и от други прояви, 
дали възможност за допир с чешка-
та култура. Този път програмата на 
посещението се различаваше от пре-
дишните две. В България не е твърде 
популярно така нареченото „автор-
ско четене“, особено от страна на 
чуждестранни писатели. Тази форма 
на популяризация на художестве-
ни творби бе представена за първи 
път пред многобройните домакини: 
авторът прочете в  оригинал откъс 

не се случВа често В  течение 
на една календаРна Година 
да излязат В  пРеВод на бъл-
ГаРски език тРи книГи от един 
чешки аВтоР. тази Година тоВа 
се случи! най-напРед В  изда-
телстВо „еРГо“ излезе обемис-
тият Роман на майстоРа на 
пеРото „пътуВане на юГ“ В пРе-
Вод на маРГаРита кюРкчие-
Ва. и  пак В  неин пРеВод изле-
зе В  издателстВо „паноРама 
плюс“обаятелната поетично-
философска импРесия „пет-
десет и  пет ГРада“. под печат 
В  момента е  Романът „дРуГият 
ГРад“ В  пРеВод на добРомиР 
ГРиГоРоВ.

Михал Айваз 
в България
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от своя роман, а  Мария Кюркчиева 
прочете превода на същия откъс. 
Проведе се оживен разговор, писа-
телят разказа как се раждат идеите 
и сюжетите на творбите му, как про-
изведенията му се разрастват, поня-
кога „не по волята“ на техния автор, 
колко често героите са „непослуш-
ни“ и  с  поведението си изненадват 
дори своя творец. Радушното по-
срещане приключи с гореща покана 
и  настояване за ново посещение на 
Михал Айваз в Габрово.

И това не е изненадващо. В семей-
ната история на госта има епизод, 
свързан с  пребиваването на баща 
му в България при бягството му от 
Кавказ след събитията през 1919 го-
дина. Но далече по-привлекателни 
за читателите са вълшебните редове, 
написани от поета, белетриста, фи-
лософа, есеиста, теоретика Михал 
Айваз.

Обемистият роман „Пътуване на 
юг“ е  решен като разказ в  разказа 
и  илюстрира авторовата мисъл, че 
художественото произведение ни-
кога не свършва, че дори излиза от 
рамките на един жанр и преминава 
в  друг. В  безброй разкази, взаимно 
преплетени като в калейдоскоп, на-
ред с хората се появяват като дейст-
ващи лица демони и  роботи, Кан-
товата „Критика на чистия разум“ 
е  представена като балет, Kабалата 
– като комикс и екшън, таоизмът – 
като сайънс фикшън. Не е спестена 
иронията спрямо американските 
трилъри. С изискан хумор, който по-
някога кара усмивката на читателя 
да замръзне, се разказва как с умела 
манипулация един несъществуващ 
проблем се превръща в  сериозен 
национален политически въпрос. 
В  повествованието е  вмъкнат цял 
роман, чийто текст е изписан с огъ-
ната тел. Основните протагонисти 
пътуват на Юг, пътуват към себе си, 
а пътят им рисува върху картата на 

цяла Европа един огромен йерог-
лиф, който им помага да намерят 
собственото си Аз.

В поетичното есе „Петдесет и пет 
града“ авторът разсъждава как чо-
векът и  градът се оформят взаим-
но чрез паметта, очите, думите и се 

превръщат в  един общ организъм.
Колкото и  да са различни двете 

произведения по обем и структура, 
обединява ги голямото майсторство 
на създателя им, а  читателите вече 
очакват нови преводи на творби от 
Михал Айваз. 

МИХал айВаз
(30.X.1949 г., Прага) е  чешки 
поет, писател, есеист, философ 
и  преводач (от немски език), 
представител на т.нар. магиче-
ски реализъм в  съвременната 
сайънс-фикшън литература.
Произхожда от семейството на 
кавказки емигрант – химик 
и  преводач. Завършва специ-
алността чешки език и  есте-
тика в  Карловия университет 
в  Прага. След дипломирането 
през 1974 г. почти двайсет го-
дини упражнява работнически 
професии – иконом, нощен 

пазач, работник в предприятието „Водопроводи и канализация“. По-късно, като редактор и по-
стоянен сътрудник на в-к „Литерарни новини „ дава предимство на свободната практика.
Първата му издадена творба е сборник с поезия (1989 г.). В творчеството му има много символи-
ка. Произведенията му се отличават с определена игривост, която олекотява философските теми, 
но от това те не губят сериозността си, а присъщата естествена митологичност и магичност на 
текстовете е съхранена.
От 2003 г. Михал Айваз работи в Центъра за теоретични изследвания към Академията на науките 
и Карловия университет.
Той е един от първите истински представители на магическия реализъм и на жанра урбан фанта-
зи в чешката литература.
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