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Позоваванията на Маринети на спомени, свързани с
България и български хора на изкуството и на перото се
съдържат в един от най-късните му текстове, датиращ от
периода, прекаран във Венеция между октомври 1943 и август
1944 г., “Една италианска чувствителност, родена в Египет”.
Когато се връща от Русия, където, в доста разклатено здраве, е
отишъл доброволец да участва, макар и не на предната линия, в
нацистката агресорска война, оставя Рим и се премества в
Италианската социална република на Мусолини. На Русия е
посветена само една негова творба, писана през есента на 1942
г. и публикувана едва 54 години по-късно.1

Оригиналният ръкопис на “Една италианска чувствителност,
родена в Египет” представлява подвързана със зелена кожа
тетрадка от 192 страници, от които почти 40 са изписани от
самия Маринети, а останалите – продиктувани на съпругата
му Бенедета, на писателя и художник футурист Джовани
Акуавива и на една венецианска болногледачка. Авторовият
възглед за заглавието е “Италианизиращите пътешествия на
аеропоета Маринети и футуристите”, но редакторът Лучано
де Мария по договорка с наследниците на писателя предпочита
друго. “Една италианска чувствителност, родена в Египет” е
публикувана чак през 1969 г. заедно с още един текст, неин
хронологичен и тематичен близнак – “Великият традиционен и
футуристки Милано”.2  Двете произведения имат, заради
възпоменателния си характер, донякъде автобиографично
звучене. Но не бива да се подвеждаме и да черпим от тях нови
конкретни данни за биографията и поетичните битки на
автора, защото тук Маринети прилага масирано и съвършено
съзнателно принципа на симултанността на “време-
пространство, далечно-близко, спомен-настояще, конкретно-
абстрактно”, към които Де Мария добавя и “мечтано-
преживяно”3 .
Отрязъкът, който ни вълнува, “Една италианска
чувствителност, родена в Египет”, заема страници 201-334 от
въпросното издание. В началото на произведението Маринети
пише: “На Събранието на Футуристите във Венеция 1944
Джовани Акуавива, автор на “Същината на футуризма” ме
подбуди към създаването на тази литературна творба”.
“Една италианска чувствителност, родена в Египет” се състои
от 34 глави с различна дължина. България се споменава в 17., 18. и
последната, 34. Седемнайсетата е озаглавена “От софийското
кафене България до розите от италианска смелост в Балкана и
военния дух на Дезароа”. Възкресяват се обстоятелства и
атмосфери от пребиваването на автора като кореспондент на
френски вестник по време на първата Балканска война: както
около бомбардировката на Одрин, така и около композицията с
ранени бойци, която среща сериозни затруднения при
спускането си от Балкана. “Бомбардировката на Адрианопол” и
“Влакът с болни войници” са първите написани части от общо
десетте, които съставят прочутата футуристка
“свободумна” поема “Дзанг Тумб Тумб” – тях Маринети се
погрижва да разпространи и на френски.
Глава 18 описва пристигането на Маринети в София с неговата
мощна Изота Фраскини със сто конски сили, непоправимата
повреда на двигателя, престоя и дискусиите в кафе-ресторанта
на хотел “България”, сложното придвижване до фронта,
наблюдаването на сблъсъците от височината на хълмовете над
Марица и Тунджа и вдъхновението за написване на поемата.
Много наситен и изразителен е следният пасаж:  “Премервам в
аеропоетични думи на свобода героизма съдържан във вика
“Петнанойе” надаван през цялото време от българските
турските бойци които с едно та та та на картечница и едно
дзадзу дзадзу дзадзу дзадзу дзадзу дзадзу на секири пилоните на
моста за прерязване си оспорват мястото за преминаване през
реката”
Глава 34 заема последните три страници от творбата и е
особено богата на информация за срещите на Маринети с
български творци при два случая, с двайсет години отстояние
един от друг: първата Балканска война и престоят на автора
през 1932 г., свързан с поканата на ПЕН клуба за две сказки. Що
се отнася до първия – припомняме си за разговора относно
думите на свобода и “Бомбардировката на Адрианопол” с
Петко Тодоров. А в ядрото от спомени от 1932 г. твърде
любопитни са думите за Сирак Скитник, Йордан Бадев, Анна
Каменова, Владимир Василев, Елисавета Багряна, Николай
Марангозов, Александър Балабанов и цар Борис.

ДЖУЗЕПЕ  ДЕЛ АГАТА

Преведе от италиански НЕВА МИЧЕВА

1 Filippo Tommaso Marinetti, Originalitа russa di masse distanze
radiocuori, Voland, Roma 1996. (Ф. Т. Маринети, “Руската
оригиналност на маси разстояния радиосърца”)
2 Filippo Tommaso Marinetti, La grande Milano tradizionale e futurista
Una sensibilitа italiana nata in Egitto, Prefazione di Giansiro Ferrata. Testo
e note di Luciano De Maria, Mondadori, Verona 1969.
3 Пак там, стр. XXIII.
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България
От софийското кафене България

до розите от италианска смелост в
Балкана

и военния дух на [изкуствоведа] Дезароа

Думите на свобода се родиха на две бойни полета
Триполи и Адрианопол

Докато излизах от
побъркващата смесица от
вони и ухания на Сука
пишех наум думите на
свобода за съсипващите
товари мъкнати от
колониалната пехота под
знойното слънце което
тегнеше в пушките
раниците завивките
пълнителите
картечниците топовете
мулетата и пясъка в
неподходящите за дюните
ботуши
Обяснявам всичко това на
бледите славяни български
поети в голямото
софийско кафене
настръхнало от
политически ежби и димни
спирали от всички цигари и
всички лули както и
всички ламтежи
Тъй като българският
Генерален щаб намери за
необходимо да ми прибере
коня отивам с влак в
Стара Загора където
моята хазяйка груба хубава
селянка от симпатия към
моята раса ме похищава за
някакво време с глезотии и
сочни дневни и нощни
пиршества които
прекъсвам с решението да
замина за фронта с
биволска кола купена и
карана от мен и от един
виенски кореспондент

повече говедар отколкото журналист
За да се приготвя за заминаването посрещам с
револверни изстрели свирепа глутница от подивели
кучета сетне бавно с трака трака хлоп хлоп на
колата стигам до селото на Мустафа Паша
Една нощ в къщурката с Корадо Дзой и Бевионе
едва се диша от дупка в дъсчения под смрадта на
зеле и риба която лъха откъм трупа на съсечен
стар турчин а после на път с блокчета керванен
шоколад сред българските батареи които
обсаждат Адрианопол
Дългите червеи погълнати от гърлото на
бутилката с блатна вода и жестоката жажда и
мостовете прехвърлени от Българите през Марица
стават част от прочутите ми думи на свобода
които изразяват вихрената поетика и
геометричната механика на една бомбардировка
Усъвършенствах моята кратка синтетична и
румористична1  поема докато присъствах на
картечния разстрел на три хиляди коне заповядан
от турския генерал-губернатор преди падането на
бастиона
Тя съдържа и скрипове от изморения от релси влак
с ранени който обезумя в Балкана
Дали защото бяха прекомерно нагнетени
еротичните есенции на розовите насаждения и на
грамадните казани за дестилация набъбнали от
венчелистчета или защото ранените страдат
прекомерно докато се лашкат между носилки
охлабени бинтове гниещи рани без меки майчини
ръце става така че вагоните се юрват един връз
друг строшават спирачките и цялата претъпкана с
плът дърво метал крясъци композиция ускорява
ритъма си надолу по старопланинското било
между две пропасти
Освен ранените почти в един кюп с мен се озовават
петима журналисти французин немец руснак

у

Писмото на Маринети до ямболските

футуристи
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англичанин американец
Пребледняват от ужас защото подскачащата ярост на
колелата вещае катастрофа
Изведнъж овладявам повече или по-малко прозирните си
физически неудобства искам да дам урок по италианска
доблест и на крака обяснявам че сега му е времето на
едно стихотворение абсолютно без стихове нито
класически нито бели а с думи на свобода за да се изкаже
това трагично и чудато спускане презглава и презколела
и започвам да декламирам с цялата изобретателност на
белите си дробове свободните си стихове в чест на
състезателния автомобил
Белите лица на червени петна на ранените пресинелите
лица на моите приятели чуждестранните журналисти
следят устрема на моята футуристка поезия в смут
който после приветстват понеже не са допускали че е
възможно да надделеят така елегантно с лирични
избухвания
[...]

Войнствен руморизъм
и интонарумори Русоло

Автомобилът изота фраскини със сто конски сили с
който преди 30 години се врязах сред осеяните с
къщурки калища на Румъния и Македония трябваше да
спре заради тежка повреда в София докато се
аклиматизирах в кафе-ресторанта на хотел България
където се опушваха и пиеха чай стотици журналисти
политици партийни лидери писатели и брадати поети
заедно със селячество в цървули със завит връх
Надушвам вероятната скорошна война
На следващата сутрин следвам в периферията шествие
от каруци накамарени с каси с надпис Creusot и говоря за
тях с нашия Посланик като го уверявам че според мен
войната на българи гърци и черногорци против турците
предстои скоро
Посланикът вежлив и изискан културен ме обявява за
визионер и ми говори за Теокрит и Сафо
Войната избухва и аз купувам кон за 200 лири но си го
присвоява българският Генерален щаб и оставам спешин
с някакъв виенски журналист в разтеклия се шоколад на
един проливен октомври в кола теглена от два бивола
която пренася куфарите и няколко пакета с оскъдна
сухоежбина
По хълмовете извисили се над реките Марица и Тунджа
всяка сутрин след преспиване на въшливата земя с нос
върху капака на мазе вкиснато от турски трупове
премервам в аеропоетични думи на свобода героизма
съдържан във вика «Петнанойе» надаван през цялото
време от българските турските бойци които с едно та
та та на картечница и едно дзадзу дзадзу дзадзу дзадзу
дзадзу дзадзу на секири срещу пилоните на моста за
прерязване си оспорват мястото за преминаване през
реката
Всеки следобед върху същите хълмове станали мое
писалище уточнявам с молива си звучните договори на
началния и крайния трясък на среднокалибрените оръдия
на сърбите които макар и да са съюзници будят завист у
българските офицери дотам че присъствам на сеир като
ступване между висши чинове в батареята
Турските оръдия откликват и всеки ден турците
успяват отново да се освободят от българските
мостове та обсадата на Адрианопол продължава и се
синтезира в моите нерви и белите ми дробове до степен
че се превръща във вече прочутата “Бомбардировка на
Адрианопол” която декламирана в повече от 100
американски града на Америка на Бразилия на Уругвай на
Аржентина бе наречен «звуковото знаме на Южна
Америка»
От София се понасям към Лондон където Луиджи
Русоло е пристигнал да дирижира своя оркестър от
интонарумори в Колизеума
Дебнат недоверия и враждебни пасатизми

[...]

Симултанност на «Огнения барабан»
и на триумфиращия маестро Силвио Микс

и на «Бомбардировката на Адрианопол»
в София Париж Прага

Литературната стойност на “Бомбардировката на
Адрианопол” като най-първа революция в световната
поезия извън прозодията и синтаксиса за
музикализирането на новите механизации на живота е в
основата на всички беседи и всички критични студии в
салоните и периодиката на България при моето
преминаване на поет лектор пропагандатор
Колкото и да е странно в Париж “Бомбардировката на
Адрианопол” се оказа полезна и улесни продажбата на
Ерио на една картина от Сегонзак

[...]

През първата балканска война обсъждам думите на
свобода и “Бомбардировката на Адрианопол” с Теодоров2

четвъртита руса славянска брада в софийското кафене
България поет възцарен над наперени български
революционери и уговарям цената на един хубав кон
който Фитесев главнокомандващ на Генералния щаб на
следващия ден конфискува по силата на пълномощията
си така че трябва да замина пеша
Влакова композиция пълна с войници ме глътва като
чувал а сетне на биволската кола на австрийския
журналист Клайн
Мустафа Паша и окопите български турски (?) пред
Марица ме изправят пред гледката на героизъм достоен
за възпяване с бързи симултанни думи наситени и на
свобода разнообразните духовни и румористични сили на
“Бомбардировката” на града обсаден от Българи Сърби
Черногорци Гърци и бранен от Шукри Паша генерал на
Турците
Футуризмът е въведен в България чрез преведените
творби на поета Маяковски
Трябва значи да обясня разликите които откъснаха
Футуризма «италианска гордост обезстарител новатор
ускорител» с неговите думи на свобода тактилизъм
синтетичен театър пластичен динамизъм от
произлезлия от нас руски футуризъм
Заявявам нашата неуморна борба срещу пасатизъм
меркантилизъм и традиция
Естетиката на машината се появява в думите на
свобода и става душа на поезията и се въздига в
аеропоезията в аерохудожеството във въздушните
душевни състояния и гледките откъм висотата на
полета
Италианските теории неволно предизвикват онова
което е наричано «първостъпност» от българския поет
критик Сирак Скитник нетърпелив откривател на общи
идеи
Той се влюбва в новаторските дързости от други страни
и веднага ги възхвалява илюстрира с гениалност и
полемична мощ и пропагандаторски устрем
На критика и художник Йордан Бадев който със
закъснение но красноречиво открои изобразителния
Футуризъм в италианския футуристки Павилион на
едно Венецианско биенале остроумно лидерът на
първостъпничеството Сирак Скитник рекъл «Маринети
няма нужда от вас»
Първостъпникът (primopassista) Сирак Скитник посвети
възхвали и на футуристките костюми правени в Париж
от Прамполини и носени от прелестна българска
танцьорка която демонстрира тържеството на думите
на свобода и на футуристката сценография в Париж
Публиката която отначало изглежда резервирана
иронична скача на крака от въодушевяващата бърза и
игрива музика на двайсет и петгодишния Силвио Микс
Ликьорите-танцьорки които в Туксепие3  замислен от
нас ярки и опиянителни се смесиха под изненадващи
струи газирана вода високи 20 метра
Със свежа и бодра елегантност отбелязва наблюденията
си поетесата Багряна описва оригиналностите на
поезията на своята страна на масата у госпожа
Каманова4  най-значим литературен салон
Познавам Василев директор на най-важното списание
«Златорог» което публикува първия превод на
“Бомбардировката на Адрианопол” направен много
проницателно от младия български поет Ивалиев5 .
 Познавам и българските футуристки умове
Николай Марангозов автор на “Ода за моята многолика6

любовница” и Райнов автор на Беседи за Верлен
Маринети Маяковски Есенин

Вече прославената “Бомбардировка” успява да сгорещи
Площада по време на Водосвета при балкански
декемврийски мраз и успява да насочи разговора ми с Цар
Борис към неговата любов към локомотивите
Университетският преподавател Балабанов ме
представя пред огромната публика в Царския театър в
София и припомня за триумфа на интонаруморите в
Пражкия национален театър в моята драма Огненият
барабан и триумфа на двайсетгодишния маестро Силвио
Микс в парижкия Театр дьо ла Мадлен

Преведе от италиански НЕВА МИЧЕВА

1От rumore, ит., «шум» – rumorismo (изкуството на
музициране с шумове) е едно от многото понятия,
изковани от футуристите. «Думи на свобода»/»свободуми»
(parole in libertа/parolibere) например е друго от тях. По-
нататък се срещат и още от същия порядък:
изобретеният от Луиджи Русоло инструмент за
произвеждане на шумове intonarumori (букв. «шумодел») или
ключовите «симултанност» (едновременно случване) или
«пасатизъм» (от passato, ит., “минало” –
миналопоклонничество, старомодност и мракобесие
наведнъж, обратното на футуризъм). – Б. пр.
2 Има предвид Петко Тодоров. - Бел. ред.
3 Футуристкото название на пивницата, бара: “quisibeve”
на италиански. – Б. пр.
4 Има се предвид Анна Каменова. – Бел. ред.
5 Има предвид Петър Увалиев. – Бел. ред.
6 В текста на Маринети е използвано типично
футуристкото «симултанна». – Б. пр.

Филипо Томазо Маринети, “Великият традиционен и
футуристки Милано. Една италианска
чувствителност, родена в Египет”. Предговор на
Джансиро Ферата, текст и бележки под редакцията
на Лучано де Мария, Верона, 1969 г.
F. T. Marinetti, La grande Milano tradizionale e futurista.
Una sensibilitа italiana nata in Egitto. Prefazione di G.
Ferrata, testo e note a cura di L. De Maria, Verona 1969

Маринети


