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В плен на поезията
На 5 юни Българското посолство в Прага организира литературен следобед под надслов „На чаша кафе 
с творчеството на Григор Ленков”. Прецизно премислената програма включваше коментари, спомени и 
анализи на госпожа Горяна Ленкова, изпълнения на стихове на български и чешки език от Гинка Бакър-
джиева, Либор Вацек и учениците Гергана Димитрова и Калин Георгиев. Атмосферата на изисканост бе 
допълнена от изпълненията на цигуларя Давид Мирзоев. 

Литературната среща се 
състоя в Огледалната 
зала на Посолството, а 
кокетно подредените ма-
сички създаваха уют и 

канеха любителите на поезията да по-
седнат с чаша кафе в ръка и да се насла-
дят на следобеда. Водещ на събитието 
бе Горяна Ленкова, която сподели пред 
публиката, че изборът на този вариант 
не е случаен, тъй като през 60-те годи-
ни на миналия век по подобен начин 
са се организирали такива срещи в 
Чехословашкия културен и информа-
ционен център в София. За мото на 
афиша, а всъщност и на целия следо-
бед беше избрано двустишието: 

На този свят не всичко ще умре.
На този свят не сме случайни гости...
от „Понтийска елегия”, последно-

то стихотворение на Григор Ленков. 
Присъстващите имаха възможност да 
се запознаят (или пък да обогатят по-
знанията си) с личността на твореца, 

оставил ярка следа в историята на бъл-
гарското преводачество, чрез разказа 
на неговата дъщеря Горяна Ленкова. Тя 
беше подбрала мнения, коментари, от-
къси от записките на баща си, негови 
стихове, за да разкрие пред публика-
та поне частичка от разнообразния и 
изключително продуктивен талант на 
Григор Ленков. В гласа й се долавяше 
обич, възхищение, гордост, но много 
често и трудно скривана болка по рано 
отишлия си родител. Докато се ровех 
да прочета повече, да науча повече за 
този талантлив българин, открих за 
него различни ласкави определения, 
включително и „слънчевото момче 
на българската литература”, както и 
единодушната оценка на много хора 
за неговия изключителен, при някои 
автори и ненадминат преводачески та-
лант. Григор Ленков не просто превеж-
да, той „претворява на родния си бъл-
гарски език поезия, написана на чужд 
език, създава поезия равностойна на 

оригинала, а оригиналът е винаги 
изключителен, от най-висока класа”. 
Често пъти Ленков казва, че „добри-
ят преводач трябва да знае преди 
всичко родния си език“, а самата по-
езия за него е „звук, слово, смисъл, 
мелодия“. Само за петнадесет години 
превежда Пушкин, Гьоте, Лермонтов, 
Тютчев, Байрон, старата поезия на 
Виетнам, от чешките поети – Неруда, 
Незвал, Михалек, Връхлицки и още, 
и още... Пресътворената от Ленков 
поезия за тези 15 години „е изключи-
телен труд не само, защото не е малък 
броят на тези творби, не само защото 
това е поезия от най-висока проба, а 
най-вече, защото на български звучи 
естествено, няма насилие над езика, 
нито над смисъла”.

Публиката имаше възможност да 
чуе в оригинал стихове на чешки по-
ети, в изпълнение на Либор Вацек и 
превода на Григор Ленков на българ-
ски език в изпълнение на Гинка Ба-
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кърджиева. Признавам си, не знаех, че 
едно от любимите ми стихотворения 
– „За мъничко любов...” – е преведено 
от Ленков – мисля си, че всеки от при-
състващите е научил нещо ново, инте-
ресно, насладил се е на изящното сло-
во. Неразривна част от литературния 
следобед бе и музиката, защото Григор 
Ленков е обичал музиката, наричайки 
я „най-богатото въображение на този 
свят”. Цигуларят Давид Мирзоев бе 
подбрал творчеството на Бах като фон 
на поетичното представяне. 

Интересна бе историята на прево-
да на поемата „Едисон” от Витеслав 
Незвал. За първи път този превод е 
представен в Чехословашкия кул-
турен и информационен център в 
София през 1967 г., режисьор е Вили 
Цанков, а артистичната интерпрета-
ция е дело на Руси Чанев. На преми-
ерното представление присъства и 

една от най-известните български по-
етеси, Дора Габе. След края на пиесата 
тя споделя, че също е правила опит да 
преведе „Едисон”, но сътвореното от 
Григор Ленков заслужава поклон и... 
наистина му се покланя. 

Неоценима е заслугата на Ленков и 
за откриване на млади таланти. Самият 
той започва като поет на страниците на 
сп. „Родна реч”, а години след това, като 
зам.-главен редактор на същото това 
списание, насърчава писането у млади-
те, сред откритията му е и Петя Дубаро-
ва. По тази причина Горяна Ленкова бе 
поканила и деца от Българското учили-
ще в Прага – Гергана Димитрова и Ка-
лин Георгиев, които прочетоха преводи 
на стихове и откъси от така наречената 
от съпругата му книга „Ненаписана по-
езия” на Григор Ленков. „Като червена 
нишка през писмата и личните му за-
писки минава бленуването по лично 

творчество”. Григор Ленков мечтае да 
се реализира като поет, да каже нещо 
свое в поезията. Не успява да осъщест-
ви мечтата си, отива си от този свят, 
ненавършил 40 години. Дъщеря му Го-
ряна споделя: „Винаги казвам изчезна, 
защото никой никога не го е виждал 
мъртъв”. Съпругата му, Цвета Ленкова, 
се превръща в пазителка на творческо-
то наследство на Григор Ленков – тя съ-
бира, подрежда и издава през годините 
книги с негови преводи, личната му по-
езия, пълния му архив. 

Трудно е да се каже какво се крие 
в душата на големите таланти, как 
точно си представят своя принос към 
света. Едно е сигурно – Григор Ленков 
е бил истински поет, защото от всеки 
свой превод сътворява възвишена 
поезия. Доказателството е налице – 
37 години след смъртта му той е жив 
чрез творчеството си.  ◆

Za trochu lásky... 
Jaroslav Vrchlický

Za trochu lásky šel bych světa kraj, 
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý, 
šel v ledu – ale v duši věčný máj, 
šel vichřicí – však slyšel zpívat kosy, 
šel pouští – a měl v srdci perly rosy. 
Za trochu lásky šel bych světa kraj 
jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.

За мъничко любов...
Превод: Григор Ленков 

За мъничко любов избродил бих света, 
бих крачил бос, без шапка в утрин синя, 
бих крачил в сняг, скрил в мене пролетта, 
бих крачил в буря, с пеещ дрозд в гръдта, 
бих крачил сякаш по роса в пустиня.
 За мъничко любов избродил бих света
 като слепец, протегнал длан за милостиня.

Григор Ленков, български поет и преводач, е роден на 10.05.1938 г. в село Опицвет, Софийско. През 1962 г. завършва българска филология в СУ „Св. Климент Ох-
ридски”. Работи като учител в село Петърч (1962-1964), литературен консултант във в-к „Студентска трибуна” (1965). В периода 1965-1968 г. е редактор за чуждестранна 
литература при Радио София, от 1968 г. е заместник-главен редактор на сп. „Родна реч”. През 1974-1977 г. е секретар на секция „Художествен превод” при Съюза на пре-
водачите в България. Един от активните учредители на Съюза на българските преводачи. Дебютира със стихове през 1957 г. в сп. „Родна реч”. Превежда поезия от 1959 
г. от чешки, руски, сърбохърватски, полски, лужишки и др. езици. Член на СБП. Най-голямото му преводаческо дело е „Евгений Онегин” на Пушкин (1971). Преводите му се 
характеризират с чистота на поетическата фраза, спазване на ритмиката, образността и логическите акценти на оригинала. Заедно със Светомир Иванчев превежда „Разкази 
от единия и от другия джоб” (1966) на Карел Чапек, а с Любен Любенов – „Древноегипетска лирика” (1969, превод от руски). Превежда стихове от Ф. Тютчев, В. Незвал, В. Ми-
халек, Я. Връхлицки, Байрон, Гьоте, Шели и мн. др. Съставител и редактор на „100 шедьоври на европейската любовна лирика” (1976), „Това е една любов” на Олег Шестински 
(1978). Съставител и преводач на антологиите „Антология на световната любовна лирика” (1967, 1978), „Болка за Виетнам” (1971), „Чешки и словашки поети” (1971). Участва 
със свои преводи в „Лужишки поети” (1963), „Избрани стихотворения” (1964) от М. Ю. Лермонтов, „Избрана лирика” (1965) от А. С. Пушкин, „Избрани произведения в 4 тома” 
(1966, 1967) от Лермонтов, „Избрани произведения в 5 тома” (1965-1967) от В. Юго, „Лирика” (1968) от Дж. Байрон, „Избрани произведения в 6 тома” (1969-1972) от Пушкин, 
„Виетнамски поети” (1973) и др. Умира внезапно по време на Пушкиновите празници в Михайловское на 07. 06. 1977 г. в Ленинград. След смъртта му е публикувана „Небесни 
релси” (1986). Съпругата му Цвета Ленкова подготвя книгите „Спасена светлина” и „Как всичко се превръща в болка и история…”, излезли в ИК  „Жанет-45” през 2002 г.
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