
 

Въведение

Живот в огъня
МарИна ЦВЕТаЕВа (1892–1941) Е ЕДИн от най-големите писате-
ли на XX век; нейната съдба е сред най-трагичните. Тя е неотде-
лимо свързана със съвременната история на Европа, белязана от 
две световни войни и от установяването на два тоталитарни ре-
жима. Залята в кръв от Първата световна, нейната страна русия 
става арена на Октомврийската революция, която я хвърля в хаос 
и глад, преди да я подложи на изпитанията на гражданската война 
и на терора. Една от дъщерите на Цветаева умира от глад и изто-
щение. нейният съпруг се сражава срещу червените на страната 
на белите и се озовава в емиграция; тя напуска русия, за да го по-
следва. По-късно, когато семейството се установява в Париж, той 
изцяло преминава към другата страна, става съветски таен агент 
и се замесва в убийство; тя отново е принудена да го последва. 
След завръщането си в русия цялото семейство е репресирано 
най-брутално. Довършващият удар ще бъде нанесен от герман-
ското нахлуване през 1941 г.: лишена от всякаква възможност да 
съществува, на Цветаева ѝ остава единствено да сложи край на 
мъките си.

През целия си живот Цветаева, тази безбожница, не спира 
да се изповядва. Прави го в писма, които адресира понякога до 
много близки свои приятели, друг път – до напълно непознати. 
Продължава монолога си в послания, записвани в нейните чер-
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нови тетрадки. Освен това запълва множество бележници с ла-
конични бележки за това какво чувства и мисли. Тези изповеди 
са останали неизвестни за другите; жестоката ѝ смърт попречва 
на Цветаева да ги събере в книга. Живот в огъня е плод на тази 
страст, тя реализира един от нейните замисли – да напише потре-
саващ разказ за самата себе си и за своя живот, както и за онова 
време. не би било пресилено да видим в настоящата книга най-
завършеното ѝ произведение: живот-писане – една био-графия в 
буквалния смисъл, – то е толкова амбициозно, колкото са нейни-
те стихове и нейната проза и е дори по-вълнуващо от тях.

По какво се познава наистина великият писател? По това, 
че успява да намери думи за онова, което преди него е оставало 
неизказано. Той е майстор на словото, разбира се, но не се за-
доволява с езикови игри. Целта му е много по-амбициозна: точ-
ността на думите за него е само средство да достигне истината за 
нещата. Това е предизвикателството на призванието да си поет и 
Цветаева успява да го посрещне достойно: да се вслушва в света 
и да открива изреченията, с които позволява на другите, на на-
стоящите и на бъдещите си читатели, да разпознаят и проумеят 
собствения си опит. Изглежда е поискала да сложат на гроба ѝ 
като епитаф: „Стенограф на Битието.“ (с. 112)1 Великият писател 
създава, разбира се, хубави стихове, сътворява грабващи картини, 
разказва омайващи истории; но той има и една по-голяма амби-
ция: да мисли напрегнато и да казва – по спешност – истината. 
Тези мисли обаче не приемат формата на някаква доктрина, което 
му позволява да се обърне към всички, а не само към просветени-
те. Цветаева знае това и го заявява: „аз не съм философ. аз съм 
поетеса, която може и да мисли“ (с. 271), и още: „Вместо възгледи 
за света, имам усещане за него.“ (с. 390) Тя ни отвежда отвъд ли-

 1 Числата в скобите, предшествани от с., указват страниците от насто-
ящата книга. Препратките към други текстове на Цветаева сочат тома 
от Събраните ѝ съчинения на руски (с римски числа) и страницата (с 
арабски числа). Пълните библиографски данни се съдържат в библи-
ографията. – Б.р. (Всички бележки под линия, които не са специално 
обозначени, са на Цветан Тодоров.)
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тературата, вдъхвайки живот на един модел на съществуване, а и 
разкрива скритите страни на човешката съдба.

Тя обаче заема особено място дори сред великите писатели. 
наистина, рядко се среща автор, който дотолкова да внушава чув-
ството, че е живял и писал в постоянен досег с абсолюта. Една 
дума сякаш е създадена специално, за да опише душевното състоя-
ние, в което тя се намира непрекъснато: пламенност. Тя може да 
се потопи до най-дълбокото, да се издигне до най-високото; сти-
гайки до края на собствените си преживявания, тя открива уни-
версалния им смисъл и ги прави близки до всички. Благодарение 
на своя вкус към екстремното може да разкрие пред погледа ни 
онова, което обикновено усещаме само смътно.

Защо избрахме заглавието Живот в огъня? Защото този образ 
се среща често под перото на Цветаева, за да определи начина на 
живот, който ѝ подхожда. Още съвсем млада, тя заявява: „За чий 
дявол ми е конституцията, когато искам Прометеевия огън.“ (с. 73) 
Малко по-късно идеята се появява в бележника ѝ – тя мисли за ле-
гендарния саламандър, който може да издържа на пламъците, като 
вижда в неговия образ себе си: „Колко е хубаво да живееш в огъня!“ 
(с. 109) няколко месеца след това тя отново се връща към идеята в 
една поема, като се отъждествява с друго приказно животно, с пти-
цата феникс: „аз пея единствено в огъня!“ (I, 425) Героите, които за-
гиват в пламъците, Жана д’арк, Савонарола или Джордано Бруно, я 
запленяват. Тя казва на един свой кореспондент: „Ще бъда огън“ (с. 
109), а на друг: „При мен всичко е пожар!“ (с. 225) но защо точно огъ-
нят? Защото този елемент олицетворява максималния интензитет, 
душата, нажежена до бяло – онази екстремност, без която Цветаева 
не може да живее. Цялото ѝ съществуване е стремеж към абсолю-
та, който тя следва и чрез упоритото си вечно желание все по-навъ-
тре да „дълбае в стиха“, за да стигне колкото е възможно по-близо 
до съвършенството, и чрез взаимоотношенията, които установява 
със своите близки, защото идеалът ѝ остава същият: лудата любов, 
пълното доверие, непоколебимата вярност. С това Цветаева ни 
поднася своя дар: чувството за радост от прекия досег с красотата, 
толкова ефимерно и в същото време толкова необходимо на всеки; 
позволява ни да го докоснем и да го отнесем със себе си.
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При нея творчеството не може да се отдели от съществуване-
то: „Изобщо не става дума за живот и писане, а за живот-писане 
и за писане-живот.“ (с. 319) Тази връзка следва да се разбира по ня-
колко начина. Първо, да пишеш, значи да живееш: какво би стру-
вала поезията, ако беше само забавление за ума? За да пише, по-
етът влага цялото си същество. Малко преди смъртта си Цветаева 
отбелязва с горчивина: „Викат ме да чета стихове. Без да разби-
рат, че всеки мой ред е любов, че ако цял живот само бях чела сти-
хове, тях изобщо нямаше да ги има. ‘Какви хубави стихове!’ Ох, 
не стиховете са хубави.“ (с. 550) Поезията не е въпрос на думи, а 
на житейски опит и именно той трябва да бъде задълбочаван и 
осмислян, ако искаш поемата да достигне целта си.

Заедно с това, да живееш, значи да пишеш. Първо в най-прак-
тическия смисъл: целият живот на Цветаева е организиран около 
тази силна потребност – да има време да се усамоти със своята 
тетрадка. наистина, подобно поведение е присъщо единствено 
на професионалните писатели; от друга страна, този опит е отво-
рен за всички: за Цветаева писането е средство да открие смисъл 
в хода на ежедневието. Тя пише на един от своите кореспонден-
ти: „не обичам живота като такъв, за мен той започва да означава 
нещо, т.е. да добива смисъл и тежест – само преобразен, т.е. в из-
куството.“ (с. 270) Това преобразяване не е привилегия единствено 
на професионалните писатели, то може да се извърши – без не-
пременно да стане публично достояние – в съзнанието на всеки.

И накрая самият живот може да бъде изграден като творба, 
да следва същите изисквания, на които се подчинява поетът: и 
едното, и другото се стремят към максимум красота, богатство, 
интензивност.

В своето изкуство Цветаева стига толкова далеч, колкото го 
желае. но тъй като духът съществува единствено чрез тялото, тя 
трябва да води и земен живот – а там нейните сполуки са по-ред-
ки. Едновременно призната и оспорвана от руските си съвремен-
ници, тя рядко успява да получи задоволително възнаграждение 
за своите стихове и се оказва осъдена, от революцията през 1917 
до смъртта си през 1941 г., да живее в изключителна бедност. В 
същото време предявява към хората, които я обкръжават, толко-
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ва високи изисквания, че нейните очаквания така и не се сбъдват. 
Светът невинаги се оставя да бъде преобразен в хармонична кар-
тина и опитите на Цветаева завършват катастрофално. нейната 
съдба много напомня друга личност от миналото – Винсент 
Ван Гог. Както и при художника, геният на поетесата е очебиен. 
Подобно на него, тя води съществуване, едновременно мизерно 
и екзалтирано, в настойчиво търсене на абсолюта. Подобно на 
него, тя решава да свърши със самоубийство.

ала между тях има две съществени разлики. Първата произ-
тича от техния пол. Като жена Цветаева приема вековечната роля 
на жената да се грижи за другите. Освен това, за разлика от по-
вечето жени по онова време, които искат да се посветят на худо-
жествено творчество, тя избира – със страст, подобно на всичко, 
което прави – да бъде майка. Човек трудно би си представил как 
Ван Гог готви всеки ден за няколко души, как топли млякото на 
детето, как кърпи чорапи и ризи, как поддържа огъня в печката, 
как разхожда децата из парка и им помага да си научат уроците – и 
през цялото време създава шедьоври...

Втората разлика идва от историческия контекст, в който 
живеят двамата творци. През осемдесетте години на деветнаде-
сети век Франция може би не е нито най-гостоприемната стра-
на за един лишен от средства холандски художник, нито пристан 
на социален мир; но в сравнение с водовъртежите, през които 
Цветаева е трябвало да мине в живота си, тя ни прилича на ня-
какво идилично място. Ето как съдбата на тази жена се вписва в 
една от най-големите политически трагедии на нашето време – на 
индивидите, смазани от комунистическата машина, задейства-
на в русия и в Европа. Дали въпросната машина е единственият 
виновник за гибелта на Марина Цветаева? Дали в собственото ѝ 
разбиране за живота няма нещо, което да предизвестява финал-
ната катастрофа? Живот в огъня ни предлага да изследваме тази 
загадка.
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Шокът от Революцията

ЦВЕТаЕВа СрЕЩа СВОяТа СъДБа ЕДВа след Октомврийската 
революция.

През първите двадесет и пет години от живота си тя все пак 
има време да свърши много неща. родена в Москва в културно се-
мейство (нейният баща е историк, основател на Московския му-
зей за изобразителни изкуства, майката – талантлива пианистка), 
тя загубва майка си на четиринадесетгодишна възраст. Майка, 
която обожава и която ѝ причинява страдания: Цветаева не се 
чувства обичана. Тя има изключителен словесен талант: за да се 
убедим в това, е достатъчно да прочетем първите ѝ писма, кога-
то е петнадесетгодишна. Тя се среща с поети, които я ухажват, 
пише стихове. на двадесет години издава първата си стихосбир-
ка, която ще бъде забелязана от критиката. По това време руският 
артистичен живот е много оживен: списания, многобройни ли-
тературни течения (Цветаева обаче не се отъждествява с никое 
от тях), художници, попили уроците на Запада, които поемат по 
нови пътища, кипящ театър, музика и балет.

След един младежки период на чист „романтизъм“, през кой-
то заявява, че обича покойния наполеон II – Орлето – повече от 
всяко живо същество и би искала да умре за него, Цветаева въз-
приема поведение, което ще запази до края на живота си: ще тър-
си същата изчерпателност в литературното творчество, както в 
личните си връзки. Този избор ще я отдели от другите членове на 
литературните среди: толкова, и дори повече, отколкото на пое-
зията, тя държи на „своите“, т.е. на този, който през 1912 г. става 
неин съпруг, Сергей (Серьожа) Ефрон, и на тяхната дъщеря аля, 
родена същата година.

Външните събития не я вълнуват особено. Избухва Първата 
световна война, русия се раздвижва – Цветаева сякаш не го забе-
лязва. няколко години след като се омъжва, тя се впуска в дълга 
поредица от твърде специални любовни истории. Обектите на 
нейните увлечения не влизат в съперничество със Сергей, поне за 
нея. Това са мъже и жени, които тя познава слабо, идват от артис-
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тичните среди, върху които тя проектира идеални образи, общо 
взето твърде далеч от реалността. Тези увлечения, най-често крат-
котрайни, раждат онова, което тя самата нарича „умо зрителни 
идилии“, като довеждат до поетични цикли, вдъхновени от тях; 
до физически отношения обаче стига рядко. През тези години 
Цветаева охотно общува с театралната бохема, участва в поетич-
ни вечери, мечтае. През април 1917 г. се ражда втората ѝ дъщеря 
Ирина; Февруарската революция вече е избухнала, а царят е абди-
кирал, слагайки по този начин край на хилядолетната монархия. 
Тогава тя пише на своя приятелка: „Множество всевъзможни пла-
нове – чисто вътрешни (стихове, писма, проза) – и пълно безраз-
личие къде и как живея.“ (с. 103) Цветаева може да си позволи това 
безразличие – между другото и защото произхожда от заможно 
семейство и не страда от насъщни материални нужди.

Този живот би могъл да продължава дълго – би могъл да бъде 
нейният живот; Цветаева би станала един от добрите писатели. 
Октомврийската революция ще ѝ отреди друго.

Подобно на мнозина съвременни руски поети, Цветаева не 
се противопоставя по принцип на идеята за революция. Тази от 
1905 г., удавена в кръв, тогава събужда младежкия ѝ ентусиазъм 
до такава степен, че тя пише съвсем сериозно на своя възлюбен: 
„Именно възможността от една близка революция ме възпира от 
самоубийство.“ (с. 65) В същото писмо намира ницшеански нотки, 
за да изрази своето прехласване от войната, като момент на мак-
симално напрежение: „Само ако имаше война! Колко трепетен 
щеше да бъде животът, колко щеше да заблести! Тогава може да 
се живее, тогава може да се умре!“ (с. 67) Тази юношеска илюзия 
обаче не трае дълго, реалният свят взема превес. Идеята за рево-
люция привлича Цветаева с отприщването на стихиите, отхвър-
лянето на съществуващия ред, дързостта на антиконформизма. 
Всъщност това е освобождаване, което всеки трябва да извърши 
в собственото си съзнание, а и да доведе до форма, обгръщаща 
примитивната мощ – без обаче да я премахва. За известно време 
професионалните революционери могат да намерят общ език с 
поетите – докато разклатят установения ред; тяхната цел обаче не 
е да поддържат винаги жива тази тревожност. Тъкмо обратното: 
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те се стремят да вземат властта от настоящите управници, за да я 
направят още по-силна и по-репресивна. От подобна революция 
Цветаева не очаква нищо добро. Години по-късно тя ще уточни 
разликата между двата възгледа: „Страстта на всеки поет към бунт. 
[...] Без тази страст към онова, което преминава границата – човек 
не е поет. [...] Тук обаче революционерите допускат грешка: въ-
трешният бунт на поета не е външен бунт.“ (V, 509, 523)

Победата на болшевиките през ноември 1917 г. изобщо не 
прилича на поетичен бунт, меко казано. Онова, което тя внася 
конкретно в живота на Цветаеваи на милиони други хора в русия, 
не е осъществяването на няколко пламенни лозунга (победа на 
народа, власт на съветите), а преди всичко нищета и разруше-
ние. Частната собственост е поставена под въпрос, имущества-
та са иззети, приемствеността между поколенията е прекъсна-
та. Изведнъж Цветаева осъмва, подобно на мнозина други, без 
средства за съществуване. Човекът престава да бъде господар на 
себе си, трябва да се обърне към държавата, бързо превърнала се 
в единствен работодател в страната: след като всичко ѝ принадле-
жи, всички разчитат на нея. Индивидите вече не зависят един от 
друг, а от държавната власт – посредник без лице, който обаче не 
може да бъде заобиколен. Поетите трябва да ѝ служат по същия 
начин като работниците или селяните.

Към това разпадане на социалните връзки, такива, каквито 
са съществували преди, много скоро се прибавя нова опасност 
– гладът. Бушува гражданската война между червените и белите, 
реколтите са унищожени, запасите на селяните са реквизирани и 
те не смеят повече да сеят. В един доклад на политическата по-
лиция ЧК се казва: „Вече никой не работи, хората се страхуват.“ 
Жителите на големите градове откриват новото лице на револю-
цията – глада. В своя бележник Цветаева отбелязва разни случ-
ки:   „Видели са куче, което носи табела: ‘Долу Троцки и Ленин 
– иначе ще ме изядат!’“ (с. 111) Патриарх Тихон се обръща към 
вярващите с писмо, в което казва: „Мършата стана деликатес за 
изгладнялото население, но и тя се намира трудно.“

Тази ужасяваща ситуация засяга пряко семейството на Цве-
тае ва. Тя вижда как двете ѝ дъщери слабеят: всичко, което може 
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да им предложи като храна, е супата от обществената кухня – но 
тя едва стига за едното, и още: „Това е просто кипната вода с кар-
тофени обелки и няколко мазни петна с неясен произход.“ (с. 116) 
Тя научава за някакъв дом за сираци в околностите на Москва, 
където би могла да повери момиченцата, за да бъдат гледани и 
хранени по-добре. Отива там и ги оставя – но малко след това раз-
бира, че и там е същият глад плюс мръсотия, болести и насилие. 
„За да удължат удоволствието, децата ядат зрънцата леща едно по 
едно.“ (с. 127) аля се разболява сериозно, Цветаева я прибира вкъ-
щи, за да се грижи за нея; тя пише след видяното трескав разказ за 
този живот на мъчително гладуване. Преди да е успяла да вземе от 
приюта втората си дъщеря, тя умира. Цветаева се чувства смазана 
още повече от това и защото Ирина винаги е била по-малко оби-
чаното дете. Това събитие слага неизличим отпечатък върху нея; 
тя вече никога няма да бъде своенравната млада жена, каквато е 
била преди революцията.

Цветаева има двойствено отношение към болшевишката 
власт.

От една страна, може само да я заклеймява. Тази власт е отго-
ворна за изчезването на всички форми на живот, които в стария 
свят са ѝ били скъпи. Довела е до пълна социална и битова дезор-
ганизация, докарала е глада. Освен това е смачкала опозицията 
и свободата на словото, въвеждайки цензура, много по-страш-
на от царската; поверила е на ЧК контрола над населението. не 
трябва да се забравя и фактът, че през тези години нейният съ-
пруг Сергей се сражава на страната на белите срещу червените. У 
Цветаева се събужда интерес към политиката и тя дори възнаме-
рява – без много да вярва в идеята – да напише статия, озаглавена 
„Оправдаване на злото“. Злото, това е болшевизмът; по някакъв 
парадоксален начин обаче, като реакция на подобно зло, се про-
явяват някои човешки качества: хората например престават да се 
вкопчват в материалните блага, започват да ценят духовните цен-
ности! няколко години по-късно тя заключава: „натиквайки жи-
вота вътре в нас, комунизмът даде изход на душата.“ (с. 206)

В същото време обаче Цветаева се издига над конфликта меж-
ду червените и белите, като не прави разлика между двете воюва-
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щи армии. В случая става дума за една надполитическа, а може би 
просто за човешка гледна точка. Тя смята, че фанатизмът и заслеп-
лението се срещат еднакво от двете страни, насилието и страда-
нието също; наблюдавайки ожесточената битка за властта, тя не 
се вижда в нито един от лагерите. Цялата тази огромна енергия, 
изразходвана за толкова нищожни цели, ѝ се струва напразна; тя е 
готова да оплаче жертвите на едните и на другите, независимо от 
цвета им. Едно стихотворение от декември 1920 г. изразява това 
второ нейно отношение към бушуващия конфликт; в него между 
другото се казва:

От ляво, както от дясно,
окървавени синури само
и всяка рана разрасна:
Мамо!

И аз, опиянена,
чувам и виждам само
безпорядък от плът разчленена:
Мамо!

Всички редом са легнали в миг –
не знаеш кой до кого е.
Вижте: войник.
Наш или техен той е?

Бил е бял, а сега – червен:
като с пурпур кръвта го покрила.
Бил червен – бял сега. Вцепенен.
Смъртта го е обезцветила.

  (превод Иван Теофилов)

През 1920 г. нито червените, нито белите искат да чуят по-
добна песен: те признават само „за“ и „против“ и всяка гледна точ-
ка, която събира двете страни, няма право на съществуване.


