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През пролетта на военната 1942 г. двадесетгодишната 
Весна Парун от родната си Далмация се премества в 
Сесвете, тогава малко населено място близо до Загреб. 
Парун става известна на публиката като поетеса, 
докато живее в Сесвете – през 1947 г. Дружеството на 
хърватските писатели издава първата ѝ стихосбирка, 
озаглавена „Зори и вихри“.

През 2020 г., на десетата годишнина от смъртта 
на великата хърватска поетеса, Музей „Пригорие“, 
разположен в Сесвете, днес най-големият градски 
квартал на хърватския мегаполис, откупи малка 
частна колекция, състояща се от картини на Весна, две 
награди, три рамкирани и подписани стихотворения 
от една графична папка и около стотина книги от 
личната ѝ библиотека. Освен авторското творчество 
на Весна, най-голямата част от откупените издания 
са книгите на български автори, които са подарили 
творбите си на Весна с посвещение.

Книгите на българските автори породиха идеята 
за организиране на изложба в България, страна, за 
която Весна Парун заявява, че „стана моя съдба“, 
„моята прародина богомилска“. Изложбата е повод 
за представяне на българо-хърватските литературни 
връзки, за развитието на които Весна получава 
наградата „Баларт“ в София, която ѝ е присъдена от 
международно жури под патронажа на сдружение 
„Българска духовност“.

Искрено благодарим на Къщата музей „Никола 
Вапцаров” в София към Националния литературен 
музей за възможността на стогодишнината от нейното 
рождение отново да доведем Весна в скъпата на 
сърцето ѝ България.

Морена Желя Желле
директор на Музей „Пригорие”

Катя Зографова е 
единственият досега автор 
у нас, посветил монография 
на българския период в 
житейския и творчески път 
на хърватската поетеса 
(„Българската Одисея на 
Весна Парун“, 2016). 
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ВЪВЕДЕНИЕ

Окована от прегръдките на всенародната любов, най-великата хърватска поетеса 
Весна Парун е първата жена в Хърватия, която живее изцяло от литературен труд. 
През своя половинвековен творчески път тя оставя след себе си над деветдесет 
самостоятелни книги в сферата на поезията, прозата, драматургията, есеистиката, 
пътеписите, сатирата, музикалните шлагери и творбите за деца. Весна Парун, по 
своя или по чужда воля, е поставяна в периферията на литературния хоризонт, а 
често се е налагало поетесата сама да издава, разпространява и продава книгите 
си. Весна се изявява и в сферата на изобразителното изкуство и представя 
картините си на десет самостоятелни изложби.

Сред тази всеизвестна творческа фактография нейните преводи на немски, 
френски и словенски писатели остават в незаслужена сянка, а за преводите ѝ от 
български език се знае съвсем малко. Сред богатата ѝ преводна библиография 
присъстват стихосбирките „Поезия“ от Пеньо Пенев („Младост“, Загреб, 1971 г.) 
и „Рицарски замък“ от Христо Ясенов (Стубичке Топлице, 2006 г.), а също така и 
пъстра палитра от преводи, публикувани в периодични издания от 60-те години 
насам.

Днес по случай 100-годишнината от рождението на поетесата припомняме 
нейната връзка с България.

ФАНАТИК
НА ИСТИНАТА: 
ВЕСНА ПАРУН В НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
(1962 – 1967)
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Научно-литературното изследване на писателката и 
преводачката Людмила Миндова, открила и интерпретирала 
досиетата на агенти и доносници на българската Държавна 
сигурност; книгата на Катя Зографова „Българската одисея на 
Весна Парун“ и творбите от български автори с посвещения на 
поетесата, които Бранко Пейнович, дългогодишен приятел на 
Весна Парун, е запазил и сега се намират в Музей ”Пригорие”  и 
свидетелстват за социално-културния контекст на събитията, 
предопределили живота на поетесата, са подтикът да се 
представи българската част от живота на Парун и чрез изложбата 
Фанатик на истината: Весна Парун в Народна Република България 
(1962 – 1967). По думите на академика, поета и преводача Тонко 
Мароевич, голям ценител на творчеството на Весна Парун: „наш 
културен и емоционален дълг е да припомняме епохалното 
значение на нейното творчество и да насърчаваме широката 
публика да се обърне към вдъхновяващите и с непроходна 
стойност стихове и страници!“

ВЕСНА И БЪЛГАРИЯ 

Историята на Весна с България започва точно преди шестдесет години, но и до 
днес едва се промъква в нейната биография.

След като през 1947 г. двадесет и пет годишната Весна дебютира със 
сборника „Зори и вихри“, агитпроповски критици веднага я посичат с обвинения 
в дребнобуржоазен индивидуализъм и анархизъм, и в буржоазна, декадентска и 
реакционна поезия. Поетесата научава за тези критики по време на младежката 
бригада, където участва в изграждането на ж.п. линията „Шамац-Сараево“. Там 
тя се разболява тежко от тиф, прекарва петдесет дни в сараевска болница и в 
резултат на това остава с легастения – заболяване, което ѝ пречи да чете. На 
бригадата се среща със своите български връстници писателите Радой Ралин 
и Блага Димитрова, на които гостува през 1962 г. През следващите пет години 
Весна живее между Загреб и София.

„От този момент България влезе в моя живот и стана моя съдба“1, „моята 
прародина богомилска“².

Весна Парун живее в центъра на София, най-често в хотел „Славянска беседа“, 
и всекидневно се наслаждава на културните събития в компанията не само 
на писатели, но и на музиканти, актьори, композитори и философи. През тези 
години тя създава красиви есета и пътеписи, отдадено изучава българския език, 
пътува из страната, попива от извора българската култура, превежда и издава 
български поети.

Своя бунтовнически дух тя подклажда, като се сприятелява с българските 
интелектуалци, млади сатирици и дисиденти Радой Ралин, Иван Коларов, Блага 
Димитрова, Петър Динеков, Ганчо Савов. Самата тя бързо попада в полезрението 
на Държавна сигурност, за което пространно пише Людмила Миндова в статията 
„Поетесата и Държавна сигурност. Весна Парун в България“. Връща се в София до 
1967 г., но след нахлуването на съветските танкове в Прага през август 1968 г., 

1 „Жрица на бавните сенки“, 
интервю с българския поет 
Красин Химирски, http://
www.euro2001.net/is-
sues/1_1999/1BR99F7.htm

2 Христо Ясенов, „Рицарски 
замък“, превод Весна Парун, 
самиздат, Стубичке Топлице, 
2006. Из предговора.

Български поети, които 
преведох свободно на 
връщане от София (1963 – 65) 
Весна Парун, С любезното 
съдействие на Хърватския 
държавен архив (ХР-
ХДА-1755. Парун Весна.)
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политическата ситуация необратимо се усложнява, тъй като Народна Република 
България застава на страната на Брежнев, а Весна идва от Югославия, която е 
на страната на Дубчек. 

Хърватският държавен архив в Загреб съхранява богатото художествено 
наследство на Весна Парун, което включва букет от непубликувани преводи на 
български поети и прозаици; нейни виждания за българската литература, театър 
и актьори; списания; есета и пътеписи; документи за съдебните дела, които води 
срещу философа Иван Славов; гаранциите, които е изпраша на приятелите си 
за престоя им в Хърватия; преводи на поезията на Весна на български език; 
шансонни текстове, които са се радвали на голям слушателски интерес; лични 
коментари при описването на нейното наследство и др.

 
ПРЕВОДИТЕ НА ВЕСНА ПАРУН НА БЪЛГАРСКИ ПОЕТИ 

Весна Парун превежда българска поезия без речник, разчитайки на интуицията 
си на поет и спомените за Витоша, Варна, Тракия..., изненадвайки се: „Два 
толкова сродни славянски езика, а какви упорити препятствия, когато и двата езика 
галопират!“ В свои есета, които представя на литературни вечери в Хърватия, 
тя описва тенденциите в българската поезия. Общувайки с български автори, 
тя възстановява прекъснатите връзки между двете култури, които след 1945 г. 
са толкова увредени, че преводът на българска литература в Хърватия тогава 
се смята, меко казано, за „демоде“. Малка част от преводите на Весна Парун са 
публикувани в периодични издания, а повечето от тях се съхраняват в оригинал 
в Хърватския държавен архив.

Сред превежданите от нея поети и писатели са: Атанас Далчев, Банчо Банов, 
Димитър Дублев, Пейо Крачолов Яворов, Гео Милев, Димчо Дебелянов, Младен 
Исаев, Христо Ясенов, Пеньо Пенев, Николай Лилиев, Елин Пелин, Никола 
Вапцаров, Дора Габе, Елисавета Багряна, Димитър Пантелеев, Веселин Ханчев, 
Александър Геров, Блага Димитрова, Павел Матев, Андрей Германов, Радой 
Ралин, Слав Христов Караславов, Любомир Левчев, Божидар Божилов, Станка 
Пенчева, Стефан Цанев, Дамян Дамянов, Валери Петров, Ваня Петкова, Иван 
Коларов, Симеон Владимиров, Валентина Радинска, Първан Стефанов, Иван 
Теофилов, Невена Стефанова, Християна Василева, Божидар Божилов, Георги 
Струмски, Христо Фотев, Иван Давидков, Иван Пейчев, Николай Кънчев, Илко 
Ирманов, Красин Химирски, Димитър Ценов, Добри Жотев, Николай Кирилов 
и Саша Настев.

ЦИТАТ 1: Още тогава не се отказах от българската поезия, а продължих да 
превеждам онези по-нови поети, които ми бяха по-лесни от Ясенов, и след като Хрушчов 
вдигна забраната за свободния стих, всички млади „пленени“ таланти се втурнаха „към 
свободата“. Рецитирах частно в училища или културни центрове в Загреб, защото 
издателите на литература, замислена под билото на Стара планина, в сърцето на 
Балкана – планините, странно нито чуваха, нито имаха интерес. Смятаха ме – вече 
според мъжката традиция – за непълноценна, а естетическият ми вкус – за странен 
и демоде“3. 

ЦИТАТ 2: „Докато преписвах преводите на ръка, за сетен път – като в добрите 
стари бавни времена – бях обхваната от съмнения относно тяхната точност; 
горчивото осъзнаване, че най-магическото нещо в нечия поезия е непреводимо, защото 
словото се е превърнало в музика. Поезията е велика магьосница. Може би съм се 

3 Христо Ясенов, „Рицарски 
замък“, превод Весна Парун, 
самиздат, Стубичке Топлице, 
2006. Из предговора.
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докоснала в някое стихотворение до нейния връх. Какво изобщо означава да преведеш 
нейната поезия? Първо да я лишиш от дрехите на езика, да откъснеш от нея тези 
странни чужди думи, така че да остане само голото мисловно стръкче. Стръкче 
музика, върху което ще посадим същото растение, вплетено в тъканта на друг език. 
С други думи, което му се съпротивлява. Което не я обича, докато не извлече поне 
зрънце красота от нея за себе си.4 

ВЕСНА В КРЪГА НА БЪЛГАРСКИТЕ ДИСИДЕНТИ 

РАДОЙ РАЛИН 
Весна не крие, че резкият ѝ поетичен завой към сатирата, чрез която с нецензурни 
стихове безмилостно напада политическото злободневие, особено през 
последните петнадесетина години, дължи именно на влиянието на Радой Ралин.  

В допълнение към политическата актуалност от деветдесетте години, тя 
пародира най- вече новохърватската реч и празното бърборене (сборниците 
„Политическият свети Валентин“ и „Джобна куротрошачка“). В антологията си 
„Смей се, палачо! Световна антология на сатиричната поезия"5, книга, чието 
публикуване в продължение на тридесет години цензурата забранява, Ралин 
превежда сатиричните стихове на Весна и включва поемата „Антипсалмопевец“, 
в която поетесата осмива „абсурдния атеизъм на комунистическата пропаганда“. 

АНТИПСАЛМОПЕВЕЦ
Едно време властниците забранили
на поетите да бъдат псалмопевци.
Най-изтъкнатият псалмопевец 
не изтраял и написал нова ода:
„Относно правилното решение
да се забранят
всички оди и псалмопения.“
Той не бе в затвора хвърлен,
а му се присвои звание
„Заслужил антипсалмопевец“,
продължи да пише антипсалми
срещу псалмопевците
или псалми
ради антипсалмопевците…
Все едно…
Впрочем
той бил вуйчо на Министъра на елеодобивите
и си могъл 
да си пее, колкото си иска.

Архивът на сатирика в Държавна агенция архиви (ДАА) вече е обработен и 
достъпен за изследователите и в него са запазени няколко ценни писма от Весна 
Парун до връстника, приятеля и съмишленика ѝ Радой Ралин.

БЛАГА ДИМИТРОВА 
Весна поддържа до края на живота си тясна връзка с един от най-големите 
дисиденти на българския комунистически режим и инициатор на съпротивата 
на интелигенцията срещу деспотизма на Тодор Живков. В едно от интервютата 

4 Пак там, стр. 117.

5 Из антологията на Радой 
Ралин „Смей се, палачо! 
Световна антология на 
сатиричната поезия" 
Издателство „Фльорир“, 
1994, с. 338.

Корицата на брошурата на 
култовия забранен сатиричен 
спектакъл „Импровизация“ 
С любезното съдействие на 
Хърватския държавен архив 
(ХР-ХДА-1755. Парун Весна.)
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си Димитрова изтъква: „Весна е свободна поетеса, пише честно и освобождаващо. 
Започна да идва в България, когато нашата поезия беше още много скована. Нейното 
творчество ни помогна да се чувстваме по-уверени, да мислим и пишем по-свободно."6

ИВАН КОЛАРОВ 
В края на седемдесетте години в едно от писмата си до Радой Ралин Парун със 
съжаление отбелязва, че освен приятелят ѝ Иван Коларов, никой от писателите 
вече не ѝ изпраща вестник „Литературен фронт“. Творчеството на Иван Коларов 
също е под контрола на Държавна сигурност, а подготвената за печат през 1968 
г. сатирична лирика „Хипотези“ е сполетяна от съдбата на Ралиновите „Люти 
чушки“ – забранена е и е публикувана едва през 1990 г.

 
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ 
Весна се опитва да преведе и посредничи в хърватския театър за поставянето на 
емблематичната пиеса „Импровизация“ на тандема Радой Ралин и Валери Петров 
(1962/63), в която играе и нейният приятел Вели Чаушев. ЦК на БКП забранява 
и сваля пиесата от репертоара на Държавния сатиричен театър – център на 
съпротивата срещу култа към личността.  

ПЕТЪР ДИНЕКОВ 
Людмила Миндова в своите проучвания напомня за литературния критик и 
литературен историк, университетски преподавател и академик Петър Динеков, 
който свидетелства, че няма български изследовател на южнославянската и 
балканската литература, който да не е обърнал внимание на творчеството на 
хърватската поетеса. Дори и обектът на постоянно наблюдение от страна на 
Държавна сигурност оставя бележка в „Дневниците“ от 20 юни 1967 г.: „Утре 
за Весна ще пишат книги, ще я прославят в речи и събрания, ще я издават с 
дълги, обстойни предговори. Но сега животът ѝ е тежък, пълен с противоречия, 
с безумства, с лишения, с рискове. Никакво спокойствие, никаква сигурност в 
днешния и утрешния ден. Просто се чудиш откъде намира сили тая жена за 
такъв живот.“. 

ВЕЛИ ЧАУШЕВ 
През 60-те години, докато Весна живее в София, младият Вели Чаушев играе в 
Сатиричния театър „Сълза и смях“. Чрез много личните писма, които Весна и Вели 
си разменят от 1963 г. до 1965 г., се разкрива обществено-политическият фон на 
времето, в което се развива интимната им любовна история, интерпретирана и 
от Катя Зографова в книгата „Българската одисея на Весна Парун“. Хърватският 
държавен архив притежава писмо, което гарантира на Югославското посолство, 
че тя ще се погрижи за Вели по време на престоя му в Загреб, спомени за 
съвместни приготовления, в които Вели се е подготвял за поетични рецитали, 
текстове на шансони, които Весна е написала, а Вели е превел. В него тя намира 
вдъхновение и за поема за родния му Златоград. 

ЛЮБЕН ЖЕКОВ 
Своя единствен брак Весна сключва с Любен Жеков пред свидетелите Весела 
Несторова, музикант и философ, и Иван Добрев, есперантист, в деловодството на 
Кирковски район. По време на престоя си в София те се разхождат по склоновете 
на Витоша, а в Загреб – по Медведница. Срещу нея в България се водят седем 
мъчителни дела по обвинения в шпионаж. В крайна сметка, като жертва на 
политическата манипулация, тя трябва да разтрогне брака си с Жеков и да 

6 Боговац, Бранка. Разговори 
в Париж (Второ допълнено 
издание), Бар: Културен 
център, 2008. (Цетине: IVPE)
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напусне България. Носи брачната халка, която той ѝ дава, до последния си ден. 
И винаги мислено се връща към своята „прародина” България.

ЦИТАТ: „Вместо да отида на сватбата на приятеля ми, когато той се върна в Белград 
от Париж, аз тръгнах някъде напосоки. И стигнах до България. Всъщност в люлката 
на Орфей; но като се опомних – не е Тракия, няма там няма Орфей, нито богомили…“ 
„И аз отидох в София в някакво полуизгнание, без ничия благословия и подкрепа, като 
свободен човек на изкуството и свободна гражданка... да пиша, да превеждам и ако искам 
– дори да се омъжа, защото ми омръзна да бъда вечна студентка и стара мома от 
ул. Бадел 15. Сега на тази скала, създадена от символични фабрични бутилки, останах 
напълно сама, пресекла пътищата си със силата на политиката, след нахлуването на 
съветските войски в Прага през август 1968 г., с тази моята „втора родина“, както 
и със съпруга си Любен Жеков ." 7

„Това, което най-много ме впечатли у Жеков, беше неговата почти благочестива 
привързаност към природата. И към растителния свят повече, отколкото към 
животинския. По склоновете на Витоша, през лятото, той гледаше надолу към поле 
от високи златни стъбла. „Жълт кантарион“ би прошепнал и би се усмихнал, както се 
усмихва пастир..." 8

7 Весна Парун, „Нощ за пакост, 
Моят живот в 40 чувала“, 
Матица хърватска, Загреб, 
2001, стр. 71-72.

8 Парун, Весна. „Топузина“,  
стр. 447.

Корица на туристическия проспект "Болгария страна роз" с бележка от Весна Парун: Страната на розите (и сталинизма!).  
С любезното съдействие на Хърватския държавен архив (ХР-ХДА-1755. Парун Весна.)
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Поздрав към Розовата долина  
 
Кажи ми, дали се 
надяваше, Любене, 
че ще стъпиш 
преди мен 
западнячката 
в хубавата Европа. 
 
Ние сме ѝ морето 
показали своето. 
И пошип, вугава, 
и зелената дубрава, 
и Ина, и Хина, 
и сладката балерина. 
 
Но тя, Сатаната, 
и ни
прецака. 
И мило ни  
потупа: 
балканци, 
по по-лека! 
 
И Русе, твоят дунавски 
град-красавец
на моя Загреб 
помаха, 
и горд
подвикна: 
отдавна 
ме нарекоха 
Малката Виена -

В голямата 
до скоро
виждане!

Весна Парун 

ВЕСНА И ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ 

За това, че Весна е била следена в България от Държавна сигурност, свидетелстват 
донесенията на четирима агенти в Българския държавен архив в София, за 
които Людмила Миндова пише пространно в статията „Поетесата и Държавна 
сигурност. Весна Парун в България“, а Весна също споменава на няколко места: 

„А аз междувременно с пясъчен часовник в сърцето и гонг в главата пресякох 
българската граница, водех ултракафкиански съдебни дела почти на живот и смърт 
от другата страна на Стара планина, учих се от големия дисидент Радой Ралин – 
ждановски, тодорпавловски и тодорживковски изгнаник – да пиша пародия, сатира, 

В София в тази тетрадка 
нахвърлях едно есе за 
поезията (от 1963 г.?) – всичко 
си остана дотам, защото 
това творческо занимание 
изведнъж – като удар с чук – 
беше заменено от жестоката 
реалност: политически 
съдебни дела, ходене по 
мъките, които нямат никаква 
връзка с поезията, но от които 
едвам се измъкнах жива! 
Весна Парун, юли 2000 г.  
С любезното съдействие на 
Хърватския държавен архив 
(ХР-ХДА-1755. Парун Весна.)
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епиграма. Въоръжена с това се върнах в родното лоно, където – ето ти идилия – 
папагали и гарвани ме засипаха с бърборене и квазиполитически клевети. Благодаря им." 9 

През 1967 г., след седем трудни съдебни дела, които води през 1965 г. и 1966 
г. срещу философа Иван Йорданов Славов, Весна е екстрадирана от България 
по обвинение в шпионаж в полза на Тито. Държавна сигурност възнамерява да 
дискредитира Славов чрез интимен скандал, в който тя уж е била замесена, с 
цел да изплаши свободомислещия интелектуален елит в България. След това 
нейни текстове излизат все по-рядко в българската периодика, дотогавашните ѝ 
приятели престават да общуват с нея от страх. Напуска България, в която никога 
не се връща, с горчивина, все още носейки в сърцето си спомените от годините, 
прекарани там, както и от своите приятели. 

„Залепих на стената, над неизползваемия газов котлон, малка географска карта 
на държавата България, после седнах там и я гледах дълго и примирено... Сбогувах се 
без думи с пронизалата сърцето ми красота на Дунава покрай румънската граница 
от Силистра до Видин... но на сърцето ми са и Варна, и Созопол на изток, от рояка 
разхвърляни спомени и недовършени строфи за златистото Черноморие..." 10   

ШАНСОНИ 

Животът на Весна Парун между Загреб и София до голяма степен се финансира 
от хонорари, получавани за преводи на текстове, които български композитори, 
най-вече Петър Ступел, но също така Марин Големинов и Васил Казанджиев, са 
писали музика към нейни творби. След това записаните грамофонни плочи се 
разпространявали масово в десетки хиляди копия на пазарите в Китай, СССР и 
Източна Германия. И днес в България са известни композиции по текстове на 
Весна: „Софийските градини“, „Прозорец на север, прозорец на юг“, „Двама в есента“. В 
Хърватския държавен архив се съхраняват около четиридесет страници с идеи за 
шлагери, преведени на български предимно от Вели Чаушев и Димитър Ценов .

ЕСЕТА И ПЪТЕПИСИ

Неразривната духовна връзка на Весна с България извира от всички творби, които 
тя пише за втората си родина от 1963 до 1967 г., като поредицата пътеписни есета 
„На чуждо море. Четиридесет дни в НРБ“ 11 и пътеписите, отпечатани в книгата 
„Незавършена мозайка: фейлетони, пътеписи, критики и есета“: „Морето без 
слънчеви залези“, „Момичето и вятърът“, „Събудената медна гравюра“ 1². В есето 
„Добро утро, неграмотни“: възхвала на грамотността“, написано след завръщането 
й от България, в което тя развълнувано споделя откритието си, че в съседна 
България празникът на грамотността в чест на светите братя Кирил и Методий 
е издигнат до нивото на най-голям и най-прекрасен държавен празник и, че в 
тогавашна в България не е имало неграмотни:

„Къде още не съм била по тази земя? Ако съм я обиколила цялата, тогава защо все 
още я търся неспокойно? Всяка крачка по-близо до нейната истина ми носи нова радост 
и вдъхновение – защото живея с тези цветове и ги слушам как стареят, обновяват се 
и дишат... Тази земя е в мене вече тиха съкровищница на спомени. И гласът, и ехото 
нежно се съхраняват, но не стихват, в старинен ковчег. Като на онази потъмняла 
дърворезба на иконостаса в пловдивската църква – птица и змия, преплетени като 
бръшлян, не спират. Птицата е пламъкът на откривателството, жаждата за слънце. 
Змията – сянка на отчуждението, изгнание на любовта..." 13

9 Весна Парун, „Смехът е 
по-силен от смъртта“, от 
послеслова, Студентско 
културно-художествено 
дружество „Иван Горан 
Ковачич“, Загреб, 1997.

10 Весна Парун, „Нощ за 
злонамереност, Моят 
живот в 40 чувала“,  
Матица хърватска, Загреб, 
2001, стр. 72.

11 Весна Парун, „На чуждо 
море. Четиридесет дни в 
НРБ“, Вйесник, Загреб,  
8. ХI. – 16. XI. 1966 г.

12 Весна Парун, „Незавършена 
мозайка: фейлетони, 
пътеписи, критики и есета 
(1958 – 1989)“, Младост, 
Загреб, 1990 г.

13 Пак там.
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ПЪЛНО ОБНОВЛЕНИЕ

За мен това е страната на екстрасенсите, на лечението чрез внушение, страната на 
телепатията, ясновидството, на сляпата ясновидка баба Ванга от Петрич, земята 
на Тракия, в която съм влюбена, на която съм посветила цяла книга, пълна със 
стихийна сила, страстна връзка със земята, пълна с гейзери, столетници, земята, 
в която всичко, което расте, е здраво. Там намерих нещо, от което наистина имах 
нужда, там напълно се обнових, върнах се към природата и избягах от Запада, 
(37 мин. аудиозапис Литературен петък: Вечер на българската поезия, 1963). 

По време на престоя си в България Весна Парун посещава лекции в Българския 
институт по парапсихология при д-р Георги Лозанов, световноизвестен психиатър 
и психотерапевт, основател на научното направление сугестология и неговото 
педагогическо приложение – сугестопедия. Весна споменава д-р Лозанов през 
1964 г. и 1965 г. като потенциален свидетел по един от съдебните процеси 
срещу Славов.

ИЗБРАНА ЛИРИКА И „ВЯТЪРЪТ НА ТРАКИЯ“

В биобиблиографията на Весна Парун 1964 г. е много важна година. В България са 
публикувани в книга избрани нейни стихотворения. Сборникът „Избрана лирика“ 
е отпечатан от Издателство „Народна култура“, под редакцията на Радой Ралин 
и Симеон Владимиров и с предговор от Ганчо Савов. За преводите се грижи 
отличен екип от поети-преводачи: Блага Димитрова, Радой Ралин, Вели Чаушев, 
Андрей Германов, Димитър Пантелеев, Симеон Владимиров, Иван Коларов, Иван 
Пауновски, Християна Василева, Ваня Петкова и Вангелия Атанасова, което 
говори за силната духовна връзка, която Весна е установила с най-добрите 
български поети.

Не можейки да остане безразлична към магическата планина Родопи, родината на 
Орфей и Евридика?“ 14, в загребската „Зора“ през същата година Весна издава сборника 
„Вятърът на Тракия“, изцяло вдъхновен от тази мистична земя. Не е за вярване, че до 
днес стиховете не са заинтригували българските преводачи и литературни критици, 
с изключение на отпечатаните в българската периодика – „Созопол“, „Несебър“ и 
„Нощта, когато ме събуди вятърът на Тракия“. „Вятърът на Тракия“ е стихосбирка, 
която трябва пълноценно да участва в поетичния живот не само на хърватската, 
но и на българската литература. При това не само защото тази книга събира в себе 
си огромна българска символика, но и защото самата Весна Парун със своя талант, 
чувствителност и ерудиция успява да „влезе под кожата“ на българския интелектуален 
и творчески елит от 60-те години на ХХ век. Стихотворенията в сборника „Созопол“, 
„Несебър“, „Казвам сбогом“ и „Изгнаници“ показват доколко културният топос на 
България е запечатан в творчеството на поетесата. От 1967 г. нито една нейна 
книга не е издадена в България.“

Людмила Миндова

14 Миндова, Людмила. 
Вятърът на Тракия на 
Весна Парун. Българските 
вдъхновения на 
хърватската 
поетеса. Сб. Българо-
хърватски научни, културни 
и духовни връзки, София, 
2022. стр. 407
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ПРЕВОДИ НА ПОЕТИЧНИ МОНОГРАФИИ

ПЕНЬО ПЕНЕВ
През 1971 г. Весна Парун публикува превод на поезията на Пеньо Пенев, 
български поет, близък до стила на Владимир В. Маяковски, който в интимната 
си лирика чрез сатирични стихове се противопоставя на суетата, демагогията, 
бездушието и бюрокрацията.

„Скитайки се из стотиците страници българска поезия, без предварително начертан 
план, отдавайки се единствено на поетическата магия на един сроден славянски език, 
както и на всички форми на тяхната художествена специфика, се спрях на името на този 
преждевременно починал поет и поетичното му наследство, което ме развълнува и ме 
принуди да подходя с изключителна предпазливост. Пеньо Пенев, взет като цяло, съвсем 
не е типично явление за днешната българска поезия, а се е зародил напълно от само 
себе си. Разбира се, всеки ще забележи още от първата страница своеобразна смесица 
от Маяковски и Есенин, която може да обърка и постави под съмнение злонамерените 
критици. [...] Щом получих изненада от София: тази разкошна посмъртно издадена 
книга, за чиято трагична съдба бях чула всички полемики в тамошните литературни 
среди, я прочетох и веднага се захванах за работа. Намерих някакъв стар българо-
немски речник, добавих превода и моя послеслов. Придържах се към фактите, които 
се потвърждават от текстовете му, а не до мрачните задкулисни приказки, които 
помня. Книгата с преводи е публикувана от издателство „Младост“ през 1971 г., точно 
преди кървавия „погром“. Последва политическо мракобесие, но книгата въпреки това 
остана незабелязана в Хърватия; и от Сдружението на българските писатели, на 
което я изпратих, получих отрицателен отговор, тъй като за убедените партийци 
послесловът ми беше идейно неподходящ. А именно, не подкрепях официалната версия 
за самоубийството на поета, тоест, казано накратко по сталински: шизофрения. 
Пеньо Пенев е лауреат посмъртно. Истината за него е недосегаема. Може да се каже, 
че той е последният романтик на Балканския полуостров или последният Дон Кихот 
на българската поезия." 15

„В хотелската стая Пеньо Пенев, български работник и поет самоубиец, 
разочарован от всичко, е намерен със стиснат юмрук, в който върху лист хартия 
е написано последното му изречение: Ще умра, защото целувах повече, отколкото 
трябваше. Превеждайки Пенев, според за тогавашния редактор в Издателство 
„Младост“ Петър Шегедин, Весна Парун не е предполагала, че това горчиво 
изречение ще бъде ключът към нейната съдба. Съдба, която трае."   
Денис Дерк16

ХРИСТО ЯСЕНОВ
„Посвещавам тези преводи, завършени в инвалидната количка, на моя бивш 
съпруг Любен Жеков – любител на планината и музиката; на разкошната поетеса 
Блага Димитрова, в която открих своя сестра; на безстрашния майстор на сатирата 
Радой Ралин – мой модел за подражание и най-искрен приятел. Благодаря им!"

Първата книга, която Весна Парун прочита на български през 1962 г., подарена 
й от журналиста Симеон Владимиров, е именно стихосбирката „Рицарски замък“ 
на Христо Ясенов (1889 – 1925), с първо издание през 1921 г. Сбирката на този 
поет и художник, който първоначално пише под влиянието на символистите, а 
след това клони към ляво ангажираното творчество от междувоенния период, 
пишейки сатирични стихове на революционна и социална тематика, Весна 
публикува през 2005 г. в самиздат. След почти половинвековна работа над 
преводите, тя събира множество едва четливи скици, първите, от които датират 

15 Пеньо Пенев, „Поезия“, 
издателство Младост, 
Загреб, 1971 г.

16 Послеслов на редактора 
Денис Дерк, сборник 
на Весна Парун Смехът 
е по-силен от смъртта. 
Студентско културно-
худжествено дружество 
„Иван Горан Ковачич“, 
Загреб, 1997 г.
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от края на шестдесетте години, и най-накрая се заема да довърши превода, 
припомняйки си как е научила наизуст отделни строфи в чакалнята на зъболекаря, 
превеждайки без речник.

„Този Христо Ясенов за мен не беше стихосбирка, а призрачен момент от историята, 
календар от потъналата Атлантида, молитва, плач.“ [...] „В онзи – дотогава немислим 
– национален „глад“ за книги, това издание от 1953 г. още тогава беше рядкост. Когато 
се върнах в Загреб през есента, носих тази книга навсякъде със себе си като някакъв 
амулет. „Златна есен, златни листи рони...“ Е, не съм ли това самата аз и светът около 
мен? Душата на този преждевременно остарял и при самото си рождение, разпънат 
на кръста на всеобщата непоносимост на века, чиято неизбежна Прокоба, стенеща 
към небето, можеше да бъде духовно разпозната само от един велик, истински поет.“

„... и това беше върховна самота. Медитация. [...] призовах в паметта си познатите 
ми пейзажи, изумруденото небе на Витоша, черноморската позлата на Варна, 
сериозната красота на Тракия, моята тайнствена прародина богомилска – и оттук 
до ухото ми достигнаха думите в техния изконен образ и тяхното древно предезиково 
значение. Но за преводите имах нужда от жива, реалистична лексика, а не от моите 
семантични фантазии. Два толкова сродни славянски езика, а какви упорити пречки 
има, когато и двата галопират! Съвършената класическа форма на Ясенов изглеждаше 
непреводима в периодите, когато самата аз пишех предимно в свободен стих. Но не 
губех надежда. И чаках..." 17

„Има още нещо на сърцето ми – и мисля, че принадлежи към автобиографичния 
характер на тази творба – искам да спомена това. В тази така любима за мен 
стихосбирка на Христо Ясенов в цикъла „Луна“, в стихотворение номер 3 [...] последните 
две строфи от това стихотворение определих – въпреки всички времена на погроми 
– като моя епитафия. Гравирано върху невинен каменен стечак." 18

Ксения Банович 

По твойта тънка стълба от коприна
възлизат те до модри небеса
и търсят там изгубена родина
и нови, непознати чудеса.
 
И всеки свойта земна скръб забравя,
магьосан в твоя сребърен светлик,
и всеки свойта болка притаява
в един псалом тържествен и велик.
 Из цикъла „Луна“, стихотворение №. 3

Но на гроба на Весна Парун, на остров Шолта, в Грохоте, 
е написан стихът:
Ако търсиш път към душата ми, 
отведи ме към морето бурно....

 

17 Христо Ясенов, „Рицарски 
замък“, превод Весна 
Парун, самиздат, Стубичке 
Топлице, 2006 г., стp. 115.

18 Пак там, стр. 118 – 119.

Също така трябва да намеря 
преводите си на тези 
бълг. поети: С любезното 
съдействие на Хърватския 
държавен архив (ХР-
ХДА-1755. Парун Весна.)
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Папката, в която се намират "пътеписни откъси, бележки, дневникови записки от пътуването из България – някои са 
издадени в подлистници на вестници, в книгата ги няма. Трябва да ги завърша напълно. Твърде късно! (Изтървах влака!)" 
Весна Парун, септември 1998. С любезното съдействие на Хърватския държавен архив (ХР-ХДА-1755. Парун Весна.)
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СЦЕНАРИЯТ НА ЖИВОТА

„Трябва да напиша сценарий за преживяванията си в България, но на кого да 
го предложа? С всички преживени ужаси! За моите познанства, за престоя ми 
в хотел „Славянска беседа“, в квартирите, после при поетесата Ваня Петкова, 
която ме предаде в съдебната зала, измами ме, фалшифицира показанията ми.

Моето виждане за седемте съдебни дела, всичките на политическо основание, 
във връзка с Македония, с обвинението на млади философи за вербуването им 
/чрез мен!/ за югославския Титов ревизионизъм.

Ужасният асистент Тодор Павлов, който ме обвини в шпионаж. Имам неговите 
писма.

Спаси се от лагера, хвърляйки вината върху мен. За разлика от неговия колега 
Желю Желев, който беше арестуван и осъден да лежи в затвора (По-късно 
президент!)

Едва си спасих кожата. А можех да запечатам всичко това в прекрасни, 
опитомени пейзажи. В розите и житните полета. На черноморските пясъчни 
плажове. В планините Рила и Витоша, в зелените Родопи.

И аз обичах България и нейната поезия, изпълнена със сърдечност и мъдрост.
Трагичния Ясенов и Яворов, Вапцаров, Пенев... Обичам я!“
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ФАНАТИК НА ИСТИНАТА

Жена поет, но не и мъжкарана,  
жена нераждала, но все пак майка.
Любовница, но не и прелюбодейка.  
Жена бунт и жена укор.

Весна Парун 


