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FINISTRANSILVANIAE 

(разказ) 

 
Ева Майровиц, Румъния  

 
Страната. Татковината  

 

Родени сме и отгледани в просторна бяла къща в средата 

на голям двор, която принадлежеше на баща ни. Пред нея 

имаше още една по-голяма къща, която беше на дяда ми и 

няколко по-малки сгради: конюшната, пералнята… Селото, 

наречено Мария - Радна, се намира в долината на река Марос, 

обградено от ниски хълмове, част от Трансилванската 

алпийска верига. Трансилвания е най-голямата област в 

Австро-Унгария, централноевропейска държава, великата 

империя на Хабсбургите от векове. 

Трансилвания беше земя богата на житни култури, 

царевица, овошки и лозя. Всички градове в Унгария имаха 

добра комуникация благодарение на железопътната линия. 

Улиците бяха широки и чисти, въпреки че все още не бяха 

павирани. В мирни години страната беше добре управлявана 

и цареше ред. Или поне така изглеждаше. Преди около век, 

официалният език по тези места е бил австрийския немски, но 

след време унгарците успяват да наложат своя език. В 

определен момент, по времето на моите прародители – баба и 

дядо, за да избегнат подчинението на централната власт, 

унгарците въвеждат латинския в правителствените офиси и 

така немският език не успявада се наложи. Баба ми все още си 

спомня това, което била научила на латински.  

В Унгария живееха различни групи хора, говорещи 

различни езици: както фермери, така и бизнесмени от 

градовете. Унгария е католическа страна, докато селяните в 

Трансилвания изповядват православието. В малките градчета 

живеят саксонци и шваби, които са евангелисти. По времето 
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на императрица Мария Терезия те са изпратени в тези места, 

за да разпрастраняват своята култура сред населението. Като 

цяло те са затворена общност, но заедно с нас и унгарците 

посещаваха държавните училища. Имаше и евреи. Що се 

отнася до нас, религията никога не е била тема на дискусия у 

дома.  

В Трансилвания все още могат да се видят следи от 

продължителната османска окупация: развалини на крепости 

по хребетите, използването на малки дървени дюкяни, 

наречени „базари“, отворени през повечето време на пазарите 

или по панаирите, предлагащи разнообрази стоки. 

Определени ниски постройки, разположени около малки 

правоъгълни площадчета, са спомен от кервансараите, както и 

наличието на безплатни обществени тоалетни. Но нищо не е 

останало от турския език или религия. Поражението на 

унгарците и смъртта на краля през 1526 г. не води след себе си 

смесване на културите или религиозно влияние. Всичко това 

остава в миналото.  

Войни и революции са опустошавали тези земи, 

променяли са границите, трансформирали обичаи, традиции, 

посявали са омраза, пораждали са желание за отмъщение, 

изправяли са хората един срещу друг. А днес се стремим към 

обединение и разбирателство. Дали това някога ще бъде 

възможно? 

(…) В началното училище учехме писмен и говорим 

немски. По това време все още се използваше готическия стил 

на писане, който впоследствие беше изоставен и заменен с 

азбуката на другите европейски страни. Използваше се и 

кирилицата, но за щастие само от славяните. Не си спомням 

да съм чела книги на готически, може би само илюстрирани. 

Обичах рисуваните картички, които пристигаха предимно от 

Германия – от компанията STENGEL (не съм сигурна дали се 

пише така) – с репродукции на известни художници като 

Рубенс и Рембранд, както и религиозните картички, които 

Мици ми подаряваше. Тогава бях достатъчно голяма, за да 
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чета книги и аз четях, четях, четях… Това бяха дни (или 

седмици?) без часове, без дати, като мъниста на скъсан гердан, 

разпилени в пространството. А аз? Как живеех в тази празна 

неопределеност? Бях на друго място. Плавах през океана с 

капитан Грант, търсех зелената светлина. Бях приятел на 

Маугли в тропическата гора в двата тома на „Книга за 

джунглата”. Понякога ми се струваше, че познавам чичо Том и 

неговата колиба. Или се разхождах с котарака, който обичаше 

да се шляе сам. Бях разбрала, че книгата е отворена врата към 

света и тогава у мен се породи желанието да бъда „винаги в 

движение”, да виждам и разбирам, да срещам хора, да добивам 

знания, да превръщам своя опит в огромна кошница цветя, 

които не вехнат, а се трансформират в спомени.   

Какво означава да си централноевропеец? Означава много 

неща, които осъзнаваш, когато си тръгнеш оттам. Защо? 

Защото тогава научаваш и разбираш повече за континента 

Европа и говориш поне два езика. Накратко: твоята култура е 

мултиетническа. Това не значи, че си по-малко привързан към 

родното си място, даже обратното. Централна Европа е 

културна реалност. Територията к е набраздена от дълги реки, 

разнообразни по релеф планински вериги, богата е на гори. 

Тя е дом на хора с различен произход – потомци на германци, 

славяни и унгарци (угро-фини, ако трябва да сме точни, които 

не принадлежат към арийското семейство) – всеки със свой 

език, обичаи и традиции и изповядващи предимно 

християнство (католицизъм, православие, лутеранство), а така 

също юдаизъм и рядка форма на исляма на Балканите. 

Етническото групиране остава почти непроменено от времето 

на варварските нашествия. Докато са под властта на Австрия 

със столица Виена, всяко населено място запазва своята 

идентичност. Ръка за ръка с властта в преследване на нови 

постижения в областта на изкуството и науката и 

допринасяйки за социалния просперитет, се постига културно 

единство. Завиден модел, плод на сътрудничество във всички 

измерения на Прогреса, станал възможен благодарение на 
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доброто управление на Хабсбургите, които отделят специално 

внимание на запазването на традиционните ценности и 

идеали без да накърнят правото на прогрес. Войните и 

страданието не са избегнати, но политиката на правителството 

е насочена към защита и запазване на империята в 

безопасност – нещо, което е доста трудно заради 

малцинствените погранични групи (потомци на славяни и 

албанци в пограничните европейски региони и на Балканите), 

постоянно бунтуващи се, подстрекавани от панславистката 

политика на царска Русия. 

Въпреки това, в продължение на няколко поколения, 

хората от Централна Европа живеят и се развиват в атмосфера 

на откровеност, в контакт със своите съседи, придобивайки 

интернационален мироглед, който  може би е по-богат от 

този на другите държави, притиснати от тесногръдия 

национализъм. Те се многопластови и образовани хора. Дали 

бяха? Спомням си времето на моето детство като период, 

изпъстрен с дискусии за култура. Тази дума винаги се 

произнасяше с интонация, придаваща к такава грандиозна 

важност, че още малко и щеше да звучи нелепо. Представях 

си, че хората, изричащи я, усещат изискан сладък вкус в устата 

си. Излизането на вестник „NEUE FREIE PRESSE“ беше 

истинско тържество – хората си оставаха в леглата и го 

поглъщаха с очи с лакомията на гладуващ. Със своите 

монокли-пенснета – на една ръка разстояние, всички говореха 

за култура без да спират… изглеждаха като удавници, хванали 

се за думата като за спасителен пояс. А може би беше такъв… 

тогава. Поне за известно време.  

Италианците. Моята първа година в Милано. 

В чужбина представата за италианеца е тази на човек с 

мандолина, изпълняващ сладникаво-драматична музика и т.н. 

Това, което видях, беше съвсем различно: вместо със 

сантимент, животът бе изпълнен с прозаичност и 

пресметливост. Италианците нямат чувство за хумор. Когато 

са в компания, пият малко. Сякаш винаги се наблюдават един 



 

6 

 

друг и изключително държат да правят добро впечатление . Те 

са лицемерни. Секс = Тайна любовна връзка. Никой не знае 

как да се забавлява, липсва настроение. Да продължавам ли с 

разликите, които открих в Италия? Много са: научих се колко 

е важно винаги да си облечен модерно, независимо от това, че 

модата постоянно се променя. Колко е важен кварталът, в 

който живееш. В Будапеща бях все още студентка, в Милано 

бях синьора Масарани, член на Градинарското общество, 

посещаваща премиерите в Ла Скала... Научих италиански за 

една година, четейки вестници, но не и граматиката и все още 

допускам грешки при правописа и т.н.  

Всичко се случи толкова бързо. Милано през 30-те беше 

различен, но преди всичко хората от Милано бяха различни, 

говорещи на своя ироничен и експресивен диалект, като 

истински велики лордове и дами, наследници по право на 

тази земя. Притежаваха своя собствена елегантност. Техните 

обичаи и традиции идваха от далечни времена, което беше 

изненадващо за мен. Научих се да шофирам. Не можех да 

готвя и плаках първия път, когато трябваше да уволня „жената 

за всичко”. Скоро се преместих в нов апартамент, защото се 

беше появила дъщеря ми и швейцарската к бавачка. Аз можех 

да върша само едно нещо: да посрещам гости. Бях сивкнала да 

го правя още от детството. Имахме голям приятелски кръг. 

Имахме, както се казва, „обкръжение”, въпреки че 

впоследствие историческите и политически събития (войната) 

разрушиха всичко… и след това… след това… всичко 

трябваше отново да бъде възстановено с нови приятели. Но 

може би стана по-добре, отколкото преди. 
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Мотиви на журито 

Откъсът „Finis Transilvaniae”, включен от журито сред 

носителите на „специална награда” в конкурса „Да 

разказваме Европа”, е сбор от разкази, включени в една по-

обширна автобиография, която се съхранява в Archivio 

Diaristico Nazionale на Пиеве  Санто Стефано (Държавния 

архив). Сътрудниците на архива са подбрали кратки откъси от 

общо 70 страници, които позволяват на читателя да „вкуси” от 

съдържанието на тази творба.  

Това е една от причините за направения избор от страна 

на журито. Според нас е важно да можем да предложим на 

читателската аудитория документи от архивите, създадени из 

цяла Европа и писани в първо лице като автобиографии, 

дневници, писма. Този вид документи и институциите, които 

ги съхраняват, предизвикват все по-голям интерес – както от 

страна на учените, така от и от страна на обикновените 

читатели. На национално и европейско ниво те са важен 

източник на информация, свързана с различни аспекти на 

нашата история и съвремие. Това включва не само 

възможността да се запознаем с информация, която 

обикновено убягва на макроисторията, но е и удобен случай 

да вникнем в обществените, културни и исторически 

реалности чрез живия разказ на очевидци, да съпреживеем и 

научим повече за историята и съвременните събития през 

призмата на личния опит. По тази причина бихме искали да 

подчертаем приноса на „Finis Transilvaniae” (и още по-

голямото значение на автобиографията, част от която е този 

текст) по темата „Пътища през разнообразието на Европа”.  

Това е и причината на главната страница на сайта на 

проекта „Европейски памети” да създадем предварителна 

база данни от архиви и организации, които работят в областта 

на мемоаристиката: така се предоставя възможност на 

посетителите на сайта да научат повече за тези места, да  
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подготвят образователни проекти или просто да се насладят 

на възможността да прочетат спомените, които тези архиви 

съдържат.  

Казвайки това, подчертаваме, че „Finis Transilvaniae” е 

необикновен извор на информация. Само чрез няколкото 

подбрани откъса пред нас се разкрива панорамата на 

мултикултурна и мултиетническа Централна Европа преди 

катаклизмите на Първата световна война. Ева Майровиц 

пише: „Какво означава да си централноевропеец? Означава 

много неща, които осъзнаваш, когато си тръгнеш оттам. 

Защо? Защото тогава научаваш и разбираш повече за 

континента Европа и говориш поне два езика. Накратко: 

твоята култура е мултиетническа.”  

Друг откъс, едновременно забавен и съдържателен, е 

този, описващ пристигането на авторката в Милано. Тя 

установява, че стереотипът за италианеца не отговаря на 

истината: „В чужбина представата за италианеца е тази на 

човек с мандолина, изпълняващ сладникаво-драматична 

музика и т.н. Това, което видях, беше съвсем различно: 

вместо със сантимент, животът бе изпълнен с прозаичност и 

пресметливост. Италианците нямат чувство за хумор. Когато 

са в компания, пият малко. Сякаш винаги се наблюдават един 

друг и изключително държат да правят добро впечатление…” 

Забавният портрет, доколкото той е реалистичен, ни 

въвежда в темата за националния стереотип и неизбежния 

етикет, лепнат на всяка нация или културна група в тази наша 

Европа. Този стереотип, ако се приеме с чувство за хумор, 

въпреки всичко може да ни научи, тогава, когато го осъзнаем 

– а това винаги си случва, че под етикета има една много по-

сложна реалност, за която ние често не знаем нищо.  
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Основна информация за разказа 

 

Прочетете или свалете този и други разкази от Дигиталния 
архив: http://www.europeanmemories.eu/bul/Stories 

 

Допълнителна информация за съдържанието 
Родословното дърво на фамилия Майровиц датира от 

началото на ХІХ век и обхваща всички предци, родени в Унгария, в 

Трансилвания или там някъде наблизо, които след това са 

принудени да се разселят в различни континенти поради 

очевидни политически и расистки причини. Членовете на рода 

принадлежат към върховете на средната класа; някои от тях се 

издигат в областта на изкуството, а други в сферата на 

строителния бизнес. По това време Трансилвания е най-голямата 

област в централно-европейската територия на Австро-Унгария, 

могъщата империя на Хабсбургите от векове.  

Версайският мирен договор, подписан през юни 1919 г., 

признава суверенитета над област Трансилвания на Румъния.  

Договорите от Сен-Жермен (1919 г.) и от Трианон (юни 1920 

г.) още по-ясно дефинират статута на провинцията и очертават 

границата между Унгария и Румъния. През 1922 г.  

FinisTransilvaniae 

Тематична  област: Моята история като част от 
историята на Европа 
 

Време, в което се развива 
действието: 

1910 – 1960 г. 

 
Място на действието: Виена 

Будапеща 
Милано 
 

Година на написване на разказа: 
 

2004-2005 r. 

http://www.europeanmemories.eu/bul/Stories
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 Фердинанд I и кралица Мария са коронясани за владетели на 

Румъния в Алба Юлия. В периода между двете световни войни 

различните правителства, управлявали страната, провеждат 

политика на културна асимилация в ущърб на унгарското 

малцинство, което е подложено и на рестриктивни мерки в 

областта на икономиката, политиката и администрацията (всички 

молби за административна автономия на региона и за 

разрешение да се ползва майчиния език в комуникацията с 

официалните власти са отхвърлени). 

Семейната собственост остава в различни градове на 

анексираната територия, земеделските земи са изгубени по 

силата на Закона за аграрната реформа, а комунистическата 

революция довършва останалото: не им остава почти нищо.  

През тези години Ева преживява последователно загубата на 

баща си и втория брак на майка си, две събития, които повлияват 

върху решението к да продължи образованието си в Академията 

за изящни изкуства във Виена, а след това и в Букурещ, където се 

установява за постоянно. Когато се омъжва за адвокат от Милано, 

тя се премества още веднъж: еврейската художничка си спомня 

срещата с италианската култура, изгнанието в Швейцария и 

връзките с родината, които значително отслабват след смъртта на 

майка к. 
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