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Интервю на Лидия Гълъбова | Снимки: личен архив на Марцел Черни

Винаги ще има 
четяща аудитория
С Марцел Черни се сближихме около превода на книгата ми „Ангелите на града“. Работата ни заедно беше 
интересна, защото Марцел е един от онези, призвани да служат на словото в истинския смисъл на думата. 
Беше интересно да видя отблизо как работи над текста и внимателно пристъпва към думите, търсейки най-
точната, адекватната. По-късно, съвместно сме работили и върху други поетични и прозаични текстове и 
това затвърди моето убеждение, че Марцел Черни наистина е перфекционист по отношение на превода. 

Марцел Черни е завършил Философския фа-
култет на Карловия университет в Прага със 
специалностите „Бохемистика“, „Сравнителна 
славистика“ и „Българска филология“, с док-
торат по „Славянска литература“. Занимава 
се с научна дейност в „Славянския отдел“ на 
Чешката академия на науките от 2007 г., като 
същевременно е асистент в Катедрата по юж-
нославянски и балкански литератури във Фи-
лософския факултет на Карловия университет 
със специализация по „История на българската 
литература от Възраждането до съвремен-
ността“. Неговите занимания обхващат бъл-
гаристиката, сорабистиката и историята на 
литературата. Публикува предимно в списание 

– Марцеле, ти си специалист по 
бохемистика, сравнителна славис-
тика и българистика. Специали-
зирал си също история на българ-
ската литература от Възраждането 
до наши дни. Какво конкретно те 
подтикна да се заемеш с история на 
българската литература?

– Трябва да призная, че първона-
чално се ориентирах към историята 
на литературоведската славистика 
(дисертацията ми е посветена на 
личността на чешкия литературен 
историк и публицист Йозеф Карасек, 
виенския ученик на Ватрослав Ягич) 
и към културните аспекти на чехите 
във Виена и в Света Гора Атон, чак 
по-късно започнах и с българската 
литература – покрай интересите ми 
свързани с личността на българист-
ката Венцеслава Бехиньова (една 
от двете – заедно с Дана Хронкова 
– принадлежащи към Славянския 
институт на академията на науките, 
където от 2001 г. чак досега работя и 
аз). По-подробно се занимавах напр. 
с Васил Д. Стоянов, Люба Касърова, 
мястото на българската литература 
в рамките на балканските литерату-
ри и с чешко-българските култур-
ни връзки и сношения. През 2005 г. 
Ивана Скалова искаше да направи 
тематичен брой на сп. „Navýchod“, 
посветен на славянските литерату-
ри. Тогава имах за пръв път възмож-
ността да дебютирам и в областта 
на литературната история, като на-
писах два прегледа – един по-кра-
тък за лужишкосръбската литера-
тура и един по-дълъг (в две части) 
за българската: 1. „Od „zlatého věku“ 

„Славия“ и е съавтор на няколко книжни публи-
кации като „Чешката интелигенция в обществе-
ния живот на България след Освобождението“ 
(2008 г.), „Славянските митични приказки на 
Карел Яромир Ербен“ (2009 г.), „Пражките следи 
на Якуб-Барт Чишински“ (2010 г.), „Литература и 
жанрове в европейския контекст. Не само чеш-
ка литература в полето на компаративистиката“ 
(2014 г.) и др. Превел е творби на поетите Дими-
тър Кенаров, Бойко Ламбовски, Лидия Гълъ-
бова, Анамария Коева. Участва в подготвяния 
сборник с български поети с работното заглавие 
„Най-доброто от соца“, участва в превода на „Ан-
тология на българския диаболизъм. Полунощ-
ни истории“ (2014 г.).

Марцел Черни, лято, 2019 г.
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po socialistický realismus. Přehled 
dějin bulharské literatury do roku 
1989“, 2. „Polychromatická paleta 
současné bulharské literatury“.

От 2010 г., когато станах асис-
тент по българска литература в 
пражкия Философски факултет 
на Карловия университет (до 2011 
г. към Института по източноев-
ропейски изследвания, след това 
към Катедрата на южнославянски 
и балканистични изследвания), 
ми се налагаше да се занимавам 
по-систематично с българската 
литература „от Възраждането до 
наши дни“. Особено близко ми 
е Възраждането и българският 
модернизъм и диаболизъм. През 
2015 г. издадохме с колегите пър-
вата чешка литературна исто-
рия на Балканския романтизъм 
– „Počátky novodobých literatur a 
metamorfózy romantismu u jižních 
Slovanů, Rumunů a Albánců“. В 
тази книга почти 1/3 от изложе-
нието се отнася до българската 
възрожденска книжовност. Като 
литературен историк изследвам 
и проблематиката на чешката ре-
цепция на българската литерату-
ра и с голямо удоволствие пиша 
паратексти (предговори или по-
слеслови) към чешките преводи 
на българската поезия и проза 
(Димитър Кенаров, Теодора Ди-
мова, Антология на българския 
диаболизъм, Георги Господинов, 
твоите „Andělé Zlatého města“).

– Какво означава термина 
„сорабистика“ и защо се зае с 
тази славистична дисциплина?

– „Сорабистиката“ (подобно 
на българистиката, бохемистика-
та, германистиката и т. н.) е науч-
на славистична дисциплина, коя-
то се занимава с езика, фолклора 
и литературата (в по-широк сми-
съл с всички аспекти на духовния 
и материалния живот, включи-
телно изкуство, история и т. н.) на 
лужишките сърби (също лужича-
ни), малък западнославянски на-
род (микронация) използващ два 
книжовни езика (горнолужишки 
и долнолужишки) и обитаващ 
някогашна историческа Лужица 

– днес част от Саксония и Бран-
денбург (Германия). Точни статис-
тически данни няма, но предпола-
га се, че в Саксония живеят около 
30 хиляди горнолужишки сърби и 
в Бранденбург по-малко от 5 хи-
ляди долнолужишки сърби.

През ХIХ век по чешките земи, 
а по-късно и в Чехословакия, ви-
наги е имало траен интерес към 
лужичаните, съпровождан с ох-
ранителски патос на по-големия 
„брат“. Прочее, самият термин 
„сорабистика“ е измислен и въ-
веден от чешкия фонетик, бълга-
рист и сорабист, проф. Антонин 
Фринта. Много известни чешки 
българисти са били същевремен-
но и сорабисти – освен Фринта 
напр. Йозеф Пата, Зденек Урбан, 
Ян Петър… Така в духа на тази 
традиция започнах и аз да посе-
щавам летни школи по лужиш-
косръбски език и култура в Буди-
шин (немски Баутцен) (за първи 
път ходих през 1998 г.) и няколко 
пъти пътувах из Лужица с колело.

В България трудно може да 
се говори за дълготрайна сора-
бистична традиция. Първите 
стъпки на сорабистиката в Бъл-
гария прокарва чешкият матема-
тик Владислав Шак с брошурата 
„Лужицките сърби“ (Библиотека 
на „Славянска Беседа“, София 
1907). В този текст Шак освен 
друго се противопоставя срещу 
българското германофилство и 
предупреждава (основателно) за 
бъдещия военен конфликт: „На 
първо място исках да обърна вни-
манието ви върху растещата обич 
към всичко немско у някои бълга-
ри, исках да ги предупредя от една 
опасност, която те не съзират, тъй 
като нямат прями сношения със 
‚свръхчовеците‘ – немци. Истори-
ята на злочестите лужишки сърби 
е много поучителна за всеки сла-
вянин. Тя оказва, какъв опасен 
противник на славянството е нем-
ският народ. Аз не мога да повяр-
вам, че славянското лековерие у 
българите би могло да иде до там, 
щото те да могат забрави немски-
те интриги, които развалиха Сан-
Стефанския договор и които са 
основната причина на днешните 

Изтъкнатият чешки преводач не скрива интереса си 
към българския диаболизъм

Първата чешка литературна история 
на Балканския романтизъм

Стихосбирката, в превод на Марцел Черни, 
бе официално представена на 4.12.2018 г.
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печални обстоятелства в Македония. 
[…] ще дойде ден, в който ще стане 
едно голямо и ужасно сражение меж-
ду славяни и немци. Естествен съюз-
ник на Германия ще бъде Турция.“ 
(„Лужицките сърби“, с. 4)

Първият българин, който е деен 
в областта на сорабистиката, лите-
ратурният историк Борис Йоцов, 
пише доста често за лужичаните, в 
което го мотивира приятелството с 
вече споменатия велик чешки сора-
бист и българист Йозеф Пата, раз-
стрелян от немските нацисти през 
времето на пражската хайдрихияда 
(1942 г.). И двамата, Йоцов и Пата, са 
били почетни членове на „Лужишко-
сръбско дружество „Адолф Черни“ 
в Прага“ („Łužisko-serbske towarstwo 
„Adolf Černý“ w Prazy“); на българ-
ски е преведено обемис-
тото произведение на 
Пата „Лужица. Земята 
на най-малкия славян-
ски народ“ (София, 1924 
г.). Лужишкосръбската 
поезия и проза е пре-
веждал вече починалият 
литературен историк, 
известен предимно като 
словакист и белорусист, 
Георги Вълчев (на бъл-
гарски има негови ан-
тологии „Лужишки по-
ети“ (София, 1963 г.) и 
„Такава орис. Разкази от 
Лужица“ (Пловдив, 1972 
г.); освен това от немски е преведен – 
от Анна Лилова – световно известни-
ят алегоричен роман на Юрий Бре-
зан „Крабат или преобразяването на 
света“ (София, 1983 г.).

На началата на българската 
сорабистика посветих студията 
„České kořeny bulharské sorabistiky“ 
(Lětopis. Zeitschrift für sorbische 
Sprache, Geschichte und Kultur, LVII, 
2010, № 1), в която всеки желаещ ще 
намери релевантната литература 
към тази в България малко извест-
на проблематика.

– Превеждаш на български про-
за и поезия. Каква е спецификата на 
превода при тези два жанра?

– Прозата се превежда по-свобод-
но, човек не е ограничен с никакви 

правила, метрични стъпки, рими. У 
поезията зависи – по-класическите 
поети са много претенциозни и взис-
кателни за превод. Ако ми се налага 
да превеждам такива текстове, ви-
наги се съветвам с по-опитните пре-
водачи. Лично аз се радвам, че имам 
възможност да общувам с Людмила 
Кроужилова, много активна прево-
дачка на П. Яворов, Д. Дебелянов, 
Т. Траянов, В. Петров и ред други 
майстори на българското слово, или 
с доайена на чешката българистика 
Дана Хронкова, преводачка напр. на 
стихове на Г. Милев, В. Раковски, А. 
Далчев и др.

Но съществуват и поети, които 
пишат в свободен стих (това е и тво-
ят случай). Този тип поезия обичам 
да превеждам най-вече: тъй като не е 

проза (дикцията може да е поетична, 
„възвисена“), и няма стъпки и рими 
(не трябва да се мъчите с този сло-
жен поетически арсенал). В послед-
но време много по-млади превода-
чи вече са резигнирали от строгите 
метрични правила и рими, даже има 
случаи, че един класически поет е 
„почовечен“ със свободен стих. Ала 
на мен не ми харесват такива симп-
лификации (тази практика е приета 
като нормална и неутрална напр. 
във Франция, където стихотворе-
нията се превеждат във формата 
на подстрочници) – П. Яворов или 
Д. Дебелянов не бива да звучат като 
Уолт Уитман, нали…

– Един от известните преводачи 
на Джеймс Джойс – Сергей Хору-
жий, твърди, че преводът не зави-

си от преводача, а от автора – при 
едни автори на първо място е фе-
номенът на звука, а при други – на 
изображението. Кой е водещият, 
зависи от текста. Какъв е твоят 
опит в това отношение?

– Аз досега по-скоро съм се за-
нимавал с поезията, за която е пър-
вично изображението. Звукът е също 
важен, но щом всеки език е оригина-
лен и уникален, как бихме могли да 
постигнем напр. изящността на Бо-
тев, служейки си с чешки, или пък 
музикалността на Маха, използвай-
ки български? Всеки превод е ком-
промис: нещо се губи, нещо ново 
добавя. Лошият превод само лишава 
и ограбва, без да има някаква „пре-
мия“, някаква обогатяваща ценност. 

Зависи от преводача, 
дали е изобретателен, 
взискателен, амбицио-
зен, оригинален, твор-
чески надарен и вдъхно-
вен, просто как „общува 
с Музите“, за да може да 
направи един добър (или 
поне среден) превод (да 
не кажем отличен – пле-
нителни преводи правят 
само гениални превода-
чи-поети, или по-скоро 
поети-преводачи, и те са 
винаги редки явления), 
т.е. адекватен, убедите-
лен и естетически въз-

действащ. Такъв преводач трябва 
да знае перфектно езика, от който 
превежда, но същевременно „свръх-
перфектно“ и целевия код (най-често 
това е майчинският му език). Много 
начинаещи преводачи забравят за 
това извънредно важно условие, и 
понеже днешният човек изобщо чете 
по-малко и по-малко, неговият език 
е по-малко култивиран, не е стилис-
тично богат, сочен и багрено нюанси-
ран. Но не се отчайвам!

– Оптимист ли си по отношение 
на четящата аудитория в наше вре-
ме и над какво работиш сега?

– Както казах преди малко, не 
се отчайвам. Мисля, че винаги ще 
съществува четяща аудитория, ви-
наги ще има читатели-почитатели 

В Атон, 2006 г.
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на изящното слово. Това е прос-
то нещо, което имаме вписано в 
гените – като деца обичаме при-
казки и детски книжици. В този 
момент се решава, дали ще бъдем 
читатели-почитатели, или нечи-
татели-фасулковци.

Що се отнася до моите бълга-
ристични дейности, след почти 
четирийсет „ялови“ години под 
печат е една нова антология на 
българската поезия „от А. Дал-
чев до 90-те г. на ХХ век“ „До 
другата трева…“, чието заглавие 
превзехме от стихотворение-
то (и стихосбирката) на Биньо 
Иванов. Главната причина, под-
тикнала съставителите и прево-
дачите (Людмила Кроужилова, 
Йорданка Трифонова, Ондржей 
Заяц, Дана Хронкова и мен) към 
създаването на антология за един 
отминал период от българската 
литература (помежду си назова-
ваме тази книга „Най-доброто 
в българската поезия от соца“) 
беше желанието да се продължи 
добрата чешка традиция за адек-
ватно представяне на актуалната 
„модерна класика“ в българската 
поезия. Поетите, споделящи ес-
тетическите принципи на Атанас 
Далчев, отказващи да приемат 
колективните преживявания за 
свои и говорещи само лично (в 
антологията включихме 25 лич-
ности), бяха пренебрегвани и 
възпрепятствани да публикуват, 
а част от тях – Иван Цанев, Ека-
терина Йосифова, Борис Христов 
– определени за „тихи“ лирици. 
Аз написах един малък речник 
на авторите и преведох стиховете 
на Николай Кънчев, Ани Илков и 
Бойко Ламбовски. За съжаление, 
подготвени бяха и стихотворе-
нията на Иван Радоев, в Чехия 
много малко познат като поет, но 
не можахме да се договорим с на-
следниците заради правата.

Освен това преведох няколко 
стихотворения на младата бур-
гаска поетеса Анамария Коева 
(род. 1993), която посети в края 
на миналата година Прага, и съв-
сем „пресно“ свърших превода на 
най-новите ти стихове, които ще 
се публикуват в сп. „Tvar“.  ◆

София, 26.11.2018., премиера на документалния филм „Гражданинът Сис“

С Георги Господинов, Прага, 22.11.2018 г.

В литературното кафене „Ржетезова“ на премиерата на стихосбирката 
на Лидия Гълъбова „Ангелите на златния град“


