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140 години от рождението на класика на 
българската литература Йордан Йовков

Свръх съсредоточен в собст-
вените си, занимаващи го сю-
жети и естетически търсения, 
Йордан Йовков остава чужд на 
практиката, присъща на  мно-
зина от съвременниците му  
писатели с тяхната преводаче-
ска дейност. Единственото из-
кушение,  намерило  публичен 
израз в тази насока, е  плод на  
престоя му в Букурещ и общу-
ването му с румънската литера-
тура, към което може би тряб-
ва да добавим и специалното 
предложение и настоявания на  
авторитетния тогава в. „Зора“. 
Именно там, през втората поло-
вина на 1937 г.,  излизат  след-
ните, преведени от него творби, 
отразени в рубриката „Прево-
ди от чуждите литератури“ на 
справочника „Йордан Йовков. 
Биобиблиографски указател“ 
/С., 1980, с.53-54/:
 Петреску Чезаре, „Връщането 
на героя“ /разказ/,  бр. 5411 от 
11 юли 1937 г.;
Бръеску Георге, „На зъболе-
кар“, „Урок“, „Профилактия“, 
„Между два сюрприза“ /разка-
зи/, юли-номври 1937 г.;
 Брътеску-Войнещ Йон, „Бе-
дният трик“, бр. 5423, юли 1937 
г.;
Тацит. „Смъртта на Отона“/раз-
каз/, бр. 5492 от окт. 1937 г.;
 Плиний Млади,  „Изригването 
на Везувий и смъртта на  Пли-
ний“,  бр. 5493 от окт. 1937;
 Садовяну Михаил, „Неизвест-
ното“/разказ/, бр. 5435, авг. 
1937 г.
Брътеску-Войнещ Йон, „Нику-
шор“ /разказ/, бр. 5572 от 23 ян. 
1938 г.
Разбра се, че при вкючването 
им в  библиографския  спра-
вочник, е прибягнато до общата 
формула „Преводи от чужди-
те литератури“. Като имаме 
предвид по-особения характер 
на два от  от  публикуваните  
текстове, за които ще стане 
дума,  останалите са  разкази 
от актива на съвременната му 
румънска литература. На част 
от  тях читателят може да на-
мери коментара и характерис-
тиката им в една от книгите на 
Иван Сарандев /Вж. „Йордан 
Йовков“, С., 1986, с. 274-276/. 
В съответствие с пределно 
скромното място, кое  то заемат 
публично оповестените публи-
кувани преводи, са и оскъдните  
съхранени чернови материали  
в   стигналия до нас  личен  не-
гов  архив.
 Независимо от така очерта-
ващата  се оскъдна картина на 
преводачески прояви  при беле-
трист от ранга на Йордан Йов-
ков, оставил ни  оригинално 
творчество,  трайно вградено в 
актива на родната литература, и 
те  трябва да се имат предвид, 
когато се обръщаме към негова-
та памет и наследство. Пък и се 
оказва, че залегналото в библи-
ографския справочник напълно 
не я изчерпва и конкретизира. В 
това отношение сме подпомог-
нати в някаква степен от  сви-

тък негови ръкописи в  личния 
му архив. На отделен лист /
може ли от  авторовата ръка/ 
са възпроизведени заглавия на 
следните публикувани тексто-
ве в следния вариант, с точно 
указание на  вестника и  дата на 
отпечатването:
* „На зъболекар“ –Георге Бръ-
ческу /разказа е взет от „Весели    
скици“/...;
* „Между два сюрприза“....;
* „Връщането на героя“... от 
Цезар Петреску;
*„Урок“ от Георге Бръческу...;
*„Профилаксия“ –Георге Бръ-
ческу....;
*„Неизвестното“ –Михаил Са-
довяну.
В така представения списък 
срещаните заглавия са извле-
чени – и то непълно - от актива 
на съвременната му румънска 
литература. На практика съх-
ранените оригинални  ръко-
писни варианти в личния архив 
на Йовков не само  обогатяват 
картината в количествено от-
ношение, но в известна степен 
я и обогатяват откъм нейния 
обхват. Всичките те са с начал-
ната си страница, поднесена с 
четливия почерк на писателя и 
въпреки срещаните единични 
зачерквания и добавки, са до-
казателство, че не са първичен  
вариант, обикновено осъщест-
вяван от него с молив и трудно 
разчетим. В това отношение 
разполагаме със следното сви-
детелство на съпругата Деспи-
на Йовкова, което се отнася за 
оригиналните му творби, но в 
подхода и за преводите:
„Преди да почне да преписва 
разказа си, Йовков дълго вре-
ме го обмисля... И е зает само 
с него. Непрекъснато нахвърля 
мисли на отделни листчета. 
През това време нито моето 
присъствие, нито на детето го 
безпокои... Но щом разказът 
вече назрее в него, сяда да го 
препише с мастило. Да се каже, 
че преписва от отделните лист-
чета на бюрото, не. Преписва-
нето е последната творческа 
редакция на разказа“ /Вж. Дес-
пина Йовкова. „Йордан Йовков.  
Спомени. Записки. Писма“, С. 
1987,  с. 50/.
     На фона на тези разсъждения 
от по-общ характер за Йовков 
като преводач, си позволявам 
да привлека онова, което пред-
лага в тази насока личния му 
архив. В  него са запазени с 
началото си ръкописните вари-
анти на следните, осъществени 
от него преводи. В тях също са 
отразени допълнителни наме-
си /зачерквания, добавки.../, но 
очевидно отразяват завършени-
те му усилия върху текстовете.  
Колкото и да е оскъдна откъм 
обхват и брой на привлеклите 
го автори и техните съчинения, 
картината се нуждае от извест-
на конкретизация, не просто 
в името на прегледността, а 
поради спецификата на самите 
творби.
      Естествено е в случая на 

преден план  сред архивирани-
те ръкописи да се окажат пре-
водите от РУМЪНСКАТА ЛИ-
ТЕРАТУРА. При първите двама 
белетристи, те са придружени 
„под линия“ от кратки характе-
ристики на самите автори.

„Чезаръ Петреску*

 ВРЪЩАНЕТО 
НА ГЕРОЯ

    В общината трябваше да ча-
кам. Господин кметът с начал-
ник на поста бяха имали в Пъ-
рае един случай за разследване 
и на връщане били се отбили в 
кръчмата на Хаскал, за когото 
се казва, бил донесъл минала-
та седмица две бъчви чудесно 
вино от полето. Тия осветления 
ми даде телефонистът, един 
момчурляк с тясно чело, по-
крито с червени пъпчици, но с 
твърде тържествена официал-

ност.... 
*Чезар Петреску е от по-мла-
дите и даровити съвременни 
румънски писатели. Роден е в 
Молдова, в средата на  така на-
речените „ръзеши“, т.е селяни, 
които открай време са прите-
жавали своя земя. Първата му 
книга, сборник разкази, носи 
заглавието „Писмата на един 
резеш“. След това идат разка-
зите „Пътят между тополите“, 
романът „Тъмнина“ и др. При-
тежава точен, образен език и 
психологическо проникновение 
и живо социално чувство“.
 Това въведение в превода на 
разказа, с незначителни про-
мени и добавки, го има съхра-
нено и в един втори ръкописен 
вариант на същата творба. Съ-
ществената добавка в него е: 
„Редактира литературното спи-
сание „Тъндиря“ /Мисъль/“.
 Михаил Садовяну*
   
 НЕИЗВЕСТНОТО
    Поп Йонъ, като обличаше 
подрастника си, каза на попа-
дията:    
- Защо ли ме вика тъй набързо 
болярина Манолаке? Знам, че 
той веднъж в годината в първа-
та седмица на  велики пости, се 
изповядва и причестява;  след 
туй няма вече работа с мене. 
Чудно! Може пък да е болен.
- Мислиш ли, че не?  - остро от-
говори попадията – след такъв 
разпуснат живот никак не е за 
чудене. Дошел му часа. Сега 
кукува сам: няма кой да му до-
несе чаша вода. Тъй му се пада.
- Може наистина да е болен - 
каза попът като....
*  Михаил Садовяну е най-го-
лемият съвременен ромънски 
белетрист. Неговите много-
бройни разкази са из живота 
на чифликчиите и селяните в 
Молдова. Епическа широта, 
пластично изображение и не-
поседствена поезия отличават 
произведенията му. Той е на-
надминат  майстор на разказа, 
но е написал, особено напосле-
дък, и мнго романи. Той е тво-
рец плодовит и днес книгите му 
наброяват около петдесет“.
       Георге Бръеску
   
 ТРЕВОГА
       Имаме един съмнителен 
случай на петнист тиф – съоб-
щи от вратата полковият  лекар, 
като влезе без да чука в кабине-
та на командиря.
      Полковникът почервеня като 
цвекло, поразщирочи яката на 
куртката си, пое издълбоко дъх, 
спасен като из иглени уши от 
апоплектически удар, стана на 
крака, отиде до закачалката, об-
лече шинела си, закопча всич-
ките си копчета, тръгна бързо 
към вратата, върна се, съблече 
се, остави шинела на мястото 
му и като седна на бюрото, из-
мънка ниско:
- Така е, когато си много добър.
- Г-н полковник!
- Оставете.... Казах ли ви нещо? 
Да се събере полка.
- Целият полк?
- Не, да доде майорът.

- Както заповядате, г-н полко-
вник!
- Чухте ли?
- Не съм чул нищо.
- Как  майоре? Аз зная преди 
вас, че имаме петнист тиф в 
полка?
...............................
ПРОФИЛАКСИЯ
       Имаме един съмнителен 
случай на петнист тиф – съоб-
щи от вратата полковият  лекар, 
като влезе без да чука в кабине-
та на командиря.
      Полковникът почервеня като 
цвекло, поразщирочи яката на 
куртката си, пое издълбоко дъх, 
спасен като из иглени уши от 
апоплектически удар, стана на 
крака, отиде до закачалката, об-
лече шинела си, закопча всич-
ките си копчета, тръгна бързо 
към вратата, върна се, съблече 
се остави шинела на мястото 
му и като седна на бюрото, про-
мълви ниско:
- Така е, когато си много добър.
-  Г-н полковник!
- Оставете.... Казах ли ви нещо? 
Да се събере полка.
- Целият полк?
- Не, да доде майорът.
- Заповядйте, г-н полковник!
- Чухте ли?
- Как  майоре? Аз зная преди 
вас, че имаме пеитнист тиф в 
полка?
........................................
П.П.Това са двата  варианта на 
началото на разказа, публику-
ван във в. „Зора“ със заглавие-
то „Профилаксия“. Налице е  и  
един трети опит с промененото 
заглавие „Предпазване“, но 
само с първата фраза: „Имаме 
един съмнителен случай...“.
      За пълнота на онова, което 
може да свидетелства от личния 
архив на Йовков за интереса му 
към румънската литература, ще 
си позволя да добавя и пример, 
при който изложението е в съв-
сем начален суров вид, възпро-
извежда  поднесена   началната 
му страница, без  очакваните  
много на брой зачерквания и 
добавки. Става дума отново за 
разказ на Чезаре Петреску  - ако 
правилно е разчетено - с малко 
казващото заглавие   „Сметка“. 
За да се схване насоката на 
сюжета му, ще направя опит с 
известни   непълноти, поради  
избледнелия почерк и трудно-
то разчитане,  да  възпроизведа 
текста:
   
 СМЕТКА
       На билото на  хълма шосето 
се разделя.
      Царският път поема надо-
лу към Ромънския край, път 
широк и отива към полето на 
Молдова... с бели мостове над 
релсите. Нагоре към планината 
се възкачва.... между хълмове-
те.... се превръщат в гористи  
върхове....
       Едно време по двата пътя 
бе кипеж – неясна глъчка, коля 
с жито скърцаха към планин-
ските села, от там слизаха дру-
гите с дъски. На всяка... по една 
кръчма с хладен чардак...
       Каруцарите се познаваха 
като да бяха от едно село, раз-
правяха си патилата, знаеха се 
един друг, пиеха една или пове-
че, като някой... от други край, 
си ставаше между две чаши...
      Сега железния път, който 
простира над водите на Молдо-
ва черните си релси.... Шосето 
е пусто. Каруци минават, но от 
едната страна...“.
 В библиографския  справоч-
ник, сред застъпените преводи  
на румънски белетристи, някак 
изненадващо и самотно стоят 
следните две публикации на 
белетриста, от които личният 
му архив предлага ръкописната 
версия само на първия: 
 1. ТАЦИТ,„Смъртта на Ото-
на“. Разказ. Прев. Й. Йовков /в. 
„Зора“, бр. 5492 от окт. 1937 г./;
 2. ПЛИНИЙ МЛАДИ. „Из-
ригването на Везувий в 79 г. 
и смъртта на Плиний Стари“. 

Акад.Иван Радев

Йордан Йовков – сред проявите му на преводач
Прев. Йордан Йовков/в. „Зора“, 
бр. 5493, 12 окт. 1937 г./.
      Да възприемем тяхната поя-
ва като естествен акт сред пре-
водаческите   прояви на Йордан 
Йовков сме подпомогнати от 
следните  свидетелства на г-жа 
Деспина Йовкова в нейните 
спомени:
 „Обичаше да чете старите 
гръцки и римски класици, кои-
то проф. Дечев му набавяше 
от Университетската библи-
отека. Една от любимите му 
книги беше „Историите“ от 
Тацит. Беше си я купил още в 
Букурещ... Тя беше му станала 
настолна книга и не бих преу-
величила – известни пасажи 
знаеше наизуст. Много често 
превеждаше за свое удоволст-
вие някои пасажи от нея. И не 
преставаше да се възхищава от 
мъдростта на Тацит“/Вж. Дес-
пина Йовкова, „Йордан Йовков. 
Спомени...“/С., 1987,   с. 53/.
     В личния архив на белетри-
ста попадаме на два варианта, 
отвеждащи към  началната 
страница  на първата публика-
ция в „Зора“. Тъй като очевид-
но единият е последна версия  
на превода /срещат се само две  
подмени - „боя“ вм. „битката“, 
„да се отбегне от нея“ вм. „да 
отбегнем от нея“/ преди изпра-
щането му в „Зора“,  ще въз-
произведа само  този ръкописен 
вариант:
   
СМЪРТТА НА ОТОНА*
   От Тацитъ
    Отон чакаше вести от битка-
та, никак не смутен, но решите-
лен. Първом тревожни слухове, 
после люде спасили се от боя 
потвърждават, че всичко е  из-
губено. В усърдието си войни-
ците изпреварват гласа на им-
ператора, макар да има смелост, 
тъй като му остават още нови 
сили и, че те сами са решени 
всичко да издържат и всичко 
да изтърпят. И това не беше 
само ласкателство: те горяха 
от желание да вървят на бой, да 
върнат щастието на войската и 
тая мисъл ги хвърляше в особен 
вид възбуждане и опиянение. 
       Тия, които гледаха отдалече 
тая сцена простираха ръце, по-
близките прегръщаха колената 
му;  най-настойчив бе Плотиус 
Фирмус, префекта на претори-
анците: той не преставаше да 
заклина Отона да не напуща 
една тъй вярна войска и вой-
ници, тъй достойна за призна-
телност; иска се, казваше той, 
повече сърцатост да се понесе 
злочестината, отколкото да се 
отбегне от нея; храбрите, реши-
телните дори на пук....
*Tacite. Historis, livre II, XLVI“.
   
III. КАТО ПРЕВОДАЧ НА 
ЛЕВ Н. ТОЛСТОЙ?...
В  книгата „Срещи и разговори 
с Йордан Йовков“ на Спиридон 
Казанджиев -   и то с късната 
дата 17 януари 1937 г.  - ако не 
греша, само един-единствен 
път става дума за  класиците на 
руската  литература от XIX в. 
Имам предвид оценката на бе-
летриста по повод на Пушкин:
 „Гениален писател. Колко мал-
ко са писателите по света, които 
могат да се сравнят с него. Сега 
по повод на юбилея му ще поте-
че цяло море от литература. Ето 
това се казва безсмъртие!/ изд. 
Български писател, 1980,  с. 95/.
В книгите, посветени на беле-
триста,  „темата“ се изчерпва 
с твърдения, които по прави-
ло имат пределно общ харак-
тер  - че проявява интерес и 
е запознат с творчеството на 
Л.Н.Толстой, Пушкин, Турге-
нев и др. Основанието е преди 
всичко в липсата на автентични 
авторски оценки и признания  
на самия Йовков /Вж. също 
А. Анчев, „Лев Н. Толстой и 
българската литература“, С., 
1978/... 
 След като е факт неоповестя-
ването на каквито и да е преки 

авторски податки,  свидетелст-
ващи за Йовковите  контакти 
с наследството на въпросните 
класици на руската литература, 
намирам за оправдана личната 
си удовлетвореност, че сред  ар-
хивите на белетриста на – макар 
и пределно скромен като обем  
- попадаме на  негов  ръкопис, 
документиращ  проявения му 
преводачески интерес към един 
от тях, към  Лев Н. Толстой и 
неговата повест „Казаци“.
 Имам предвид съдържанието 
на  един  нестандартен, голямо-
форматен кариран лист, съхра-
нен в личния архив на белетри-
ста  –  изпълнен с познатия ни 
негов почерк, възпроизвеждащ 
фрагмент от  началото на 19 
гл. на творбата. Сам по себе си 
това не е особено убедително 
доказателство, даващо ни пра-
во да говорим за „преводача 
Йовков“. Но достатъчни са ос-
нованията, които говорят, въ-
преки липсата на номерация, че 
всъщност става дума за съхра-
нена страница от по-разгърнато  
изложение, поднесено не като 
предпоставка за евентуално 
цитиране, не като плод на екс-
промтно родила се, случайна 
импровизация. В такива слу-
чаи  архивът на белетриста ни  
предлага десетки примери, но 
осъществени според  практи-
ката му с молив, едва четливи, 
с наличието на много зачерква-
ния, съкращения и пр. Занима-
ващият ни тук текст е поднесен  
във вид, в който липсва каквато 
и да е допълнителна намеса – 
във вид, в койито Йовков обик-
новено предава материалите си 
за печат. И друга показателна 
особеност, превръщаща се в до-
казателство за по-цялостно из-
ложение  – както началото, така 
и финалът на стигналия до нас 
фрагмент – са част от  завърш-
ваща и започваща фраза... Ето и  
самия откъс:
 „...ваше едно приятно и ново 
за него чувство. Чичо Ерош-
ка, който вървеше напред, при 
всяка бара, където забелязва-
ше двойна следа от звяр, се 
спираше, разглеждаше я вни-
мателно и я показваше на Оле-
нина. Той не продумваше нито 
дума почти; само сегис-тогис 
и шупреншата правеше своите 
забележки. По пътя, из който 
вървяха те, преди време беше 
минава кола, от колелетата на 
която се виждаха полузаличе-
ни  дири; пътят бе обраснал с 
трева. Брестовата и яворовата 
гора от двете страни беше тъй 
гъста и сплетена, че през нея 
не се виждаше нищо. Почти 
всяко дърво от горе до долу, 
беше увито с  дива лоза; около 
дънерите на дърветата  разте-
ше гъст и тъмен трънак. Всяка 
малка полянка беше обрасла 
с къпина и тръст, сивите баи-
рчета на която се люлееха. На 
места големи зверски и малки 
като тунели фазанови пътечки 
се отделяха от пътя в честата 
гора. Богатата разстителност на 
тази гора, недостъпна за доби-
тък, на всяка крачка поразява-
ше Оленина, който още не беше 
виждал нещо подобно. Тая 
гора, опасността, старецът с 
тайнствения си тенор, Марянка 
и нейната стройна мъжествена 
снага – всичко това се струваше 
на Оленина като един сън.
     „Той изкара един фазан“ – 
пошушна старецът, като се 
озърташе и нахлупяше на лице 
калпака си – Затули си сурата: 
един фазан! – Той направи едно 
сърдито движение с ръка към 
Оленина и отмина наназад пъл-
зешком – Фазаните не обичат 
човешката муцуна.
     Оленин беще доста назад 
още, когато старецът се спря и 
взе да оглежда дървото. Един 
петел изгугуца от дървото на 
кучето, което лаеше...“.
За съжаление,  не разполагаме с  
данни както за целите,  в името 
на които Йовков се заема с пре-

вода, така и  за времето, когато 
го прави. За косвен ориентир  
може да ни послужи елемент 
от обичайната му практика - на 
гърба на даден ръкопис да до-
кументира нещо /било заглавие 
и начало на друг  сюжет, било 
варианти на списъци от загла-
вия на  свои творби.../ и др. 
под. Тук в тази роля се оказва 
следния  фрагмент, оставен от  
„неговата ръка“:
       „Къщата на чифлика беше 
голяма, двуетажна, с широ-
ко отпуснати стрехи, както са 
всички стари   български къщи 
и с издаден отпред чердак. Горе 
чердака се подпираше от чети-
ри хубаво издълбани диреци, 
като малки капители...“.
       Вероятно става дума за вре-
мето, когато Йовков работи над 
текстовете, съставящи романа 
„Чифликът край границата“, 
т.е. в края на  20-те и началото 
на 30-те години. Любопитен 
факт е, че по това време изли-
за томчето „Казаци. Кавказка 
повест“/1928 г./ в превод на Н. 
Чонова и изд. „Посредник“. За 
да не утежнявам изложение-
то – само ще отбележа, че съ-
поставката на занимаващия ни 
фрагмент между ръкописа на  
белетриста и публикувания му 
вариант във въпросното  изда-
ние от 1928 г., е несъмнено  на 
страната на преводача Йовков. 
По същата причина, но вече 
като доказателство за неговите 
качества, не привличам същия  
откъс в   превода на Толстоева-
та повест, който удовлетворява 
интересите на читателя у нас 
през последните десетилетия /
Вж. Л.Н.Толстой, „Повести и 
разкази в два тома“, С.,  т. 1, 
с. 255-256/. Като финал ще си 
позволя  възпроизвеждането на 
занимаващия ни фрагмент от 
„Казаци“ на руски:
 „... и испыывал приятное и 
новое для его чувство. Дяда 
Ерошка, идя впереди, при 
каждой луже, на которой были 
двойчатые следы зверя остана-
вливался и, внимательно раз-
глядывая, указывал их Олени-
ну. Он почти не говорил, только 
изредка и шептом делал свои 
замечания.  
 Дорога, по которой они шли, 
была когда-та проезжена арбой 
и давно заросла травой. Кара-
гачевый  и чинаровый  лес  с 
обеих сторон был так густ и 
заросл,что нечего нельзя было 
видеть  через него. Почти каж-
дое дерево бУло обвито сверху 
донизу диким виноградником; 
внизу густо рос темный  тер-
новник. Каждая маленькая по-
лянка вся заросла ежевичником 
и камышом с серыми колеблю-
щими ся махалками. Местами 
большие звериные и маленкие, 
как туннели, фазаньи тропы 
сходили с дороги в чащу леса. 
Сила растительности этого не 
пробитого сктом леса на каж-
ком шагу поражала Оленина, 
который не видал еще ничего 
подобного. Этот лес, опаснос-
ть, старик с своим таинственн,м 
шепотом, Марьянка с своим му-
жественным стройным станом 
и горы – все это казалось сном 
Оленину.
- Фазана посадил – прошептал 
старик, оглядываясь и надвигая 
себе на лицу шапку. – Мирло-
то закрой: фазан – он сердито  
махнул на Оленина и полез 
дальше, почти на чевереньках, 
-  мурла человечьего не лю-
бит.  
Оленин еще был сзади, когда 
старик остановился и стал ог-
лядывать дерево. Петух тор-
докнул с дерева на собаку, ляв-
шую на него, и Оленин увидал 
фазана. Но в тоже время раз-
дался выстрел, как из пушки, 
из здоровеннаго ружья Ерошки, 
и петух вспорхнул, теряя пе-
рья...“/Вж. Л.Н.Толстой, Собра-
ние сочинений в двадцати двух 
томах, М., 1979, т. 3,  с. 223/.
                       Акад.Иван РАДЕВ


