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Българска историческа библиотека, Год. III, 1930, № 1, с. 154 – 189.

ЙОЗЕФ ДОБРОВСКИ И НАШЕТО ВЪЗРАЖДАНЕ1 

Когато към края на XVIII век идеите на просветения абсолютизъм из-
буяват и в Австрия, като намират в лицето на нейния монарх Йозеф II 

свой последовател, Чехия, след громола2 на Била хора в 1621 г., загубила до 
забрава почти своята народностна свест, почва да проявява признаци за 
нов самостоен духовен живот. Йозефинизмът3, ако и да създава условия, 
ако и да дава подкладка със своите реформни усилия за възмога4 на чеш-
кия народен дух, все пак носи и жива опасност за него – със своята кул-
турна политика на асимилация, на германизация. Чешката шляхта5, която 
се вижда засегната в своите исторически права, както и част от чешкото 
духовенство, което пази старата книжовна традиция, бди над родния език, 
по примера на Бохуслав Балбин6 от XVII век, скоро стават изразители на 
една реакция срещу замислите на Виена, бързо повеждат и духовна борба 
срещу нея, изпърво слаба, но по-сетне така мощна, че обхваща всички 
краища на чешката земя, като от културна става обществено-политическа 
и национална. От 1780 до 1815, когато чешкият духовен живот е под знака 
на Просвещенството, се заражда и крепне чешката национална идея, за-
сияват първите зари на чешкото национално възраждане, което от 1815 
г. нататък, когато романтизмът разпламва душата на цял народ, върви с 
такъв усилен темп, че след 1848 г. вече е завършен исторически процес. 
Просвещенството развива в Чехия интерес към науката и поезията. Ма-

   1 Йозеф Добровски (1753 – 1829) – чешки историк, литературен историк, лингвист, съз-
дател на славистиката и чешката филология като научни полета; пише повече от триста 
и петдесет научни книги, студии и статии в области като бохемистиката, славистиката, 
историографията, литературната история, палеославистиката и др. (бел. ред.).

  2 громол (остар.) – разгром, погром, грохот (бел. ред.).
  3 Йозефинизъм – политиката на просвещенски реформи, провеждана от австрийския 

император Йозеф ІІ предимно в периода на неговото еднолично управление от 1780 
до 1790 г. (бел. ред.).

  4 възмога (остар.) – подем, възмогване (бел. ред.).
  5 шляхта (нем.) – представители на полското дворянство, по аналогия тук употребено 

към същата социална прослойка в Чехия (бел. ред.).
  6 Бохуслав Балбин (1621 – 1688) – чешки историограф, педагог и писател, ключова 

фигура в историята на чешкия барок. Като монах от ордена на езуитите участва в река-
толизацията след 1620 г., автор на лингвистични трудове, с които се обявява в защита 
на чешкия език (бел. ред.).
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кар и да е чуждо сърцето за интересите на ума, науката и поезията, които 
носят идеята за народния език, разчистват пътя на чешкия културен въз-
ход. Още тогава, възобновявайки по-стара традиция, историята – в ли-
цето на Гелазий Добнер (1719 – 1790)7, и филологията, главно славянска-
та – в лицето на Вацлав Фортунат Дурих (1735 – 1802)8, полагат основи не 
само на чешкия, но и на славянския национален романтизъм. Още в края 
на века от това просвещенско огнище изхожда Йозеф Добровски (1753 – 
1829), ученикът на Дуриха, който в своите изучвания, исторични и езико-
ведни, хвърля не само най-здравия духовен мост между XVIII и XIX век, 
отваря не само широк пролом за развитието на чешката научна мисъл, но 
и става истински основател на славянската филология, и то главно с двете 
си съчинения от общославянско значение – „Institutiones linguae slavicae 
dialecti veteris“ („Основи на старославянския език“), излязла във Виена 
през 1822 г., и „Cyrill und Method, der Slaven Apostel“ [Кирил и Методий, 
славянски апостоли], излязла в Прага, 1823 г. Тук още Добровски поставя 
на разглеждане въпроси, които после стават основни въпроси на славян-
ската филология, над които слависти от славянски и неславянски страни 
работят, като се стремят да им дадат правилно разрешение. Въпросът за 
дейността на Кирила и Методия, за родината и характера на Кирило-Ме-
тодиевия език, за сродството, взаимоотношенията на славянските езици, 
живо занимава учените от времето на Добровски и Копитара9, на Франц 
Миклюшича10, на Ватрослава Ягича11. С трезвия си критицизъм, с науч-

  7  Геласиус Добнер (1719 – 1790) – чешки историограф, който полага началото на прос-
вещенската, а оттук и на съвременната представа за историческата наука като изследо-
вателско поле, което се опира на достоверни източници и се стреми към обективност 
и пълнота. Публикува първото критическо издание на известната „Чешка хроника“ от 
Вацлав Хайек от Либочани (1543), която критикува категорично поради съчетанието 
на достоверни и историографски недоказуеми факти (бел. ред.).

  8 Вацлав Фортунат Дурих (1735 – 1802) – чешки католически свещеник, първият чеш-
ки славист; изследва църковнославянския език, старочешките преводи на Библията, 
глаголицата и кирилицата, както и славянската литургическа традиция (бел. ред.).

  9 Йерней Бартол Копитар (също и Бартоломей Копитар) (1780–1844) – словенски линг-
вист и историограф, един от създателите на славистиката. Автор на първата словенска 
граматика и теорията за панонския произход на старославянския език. Занимава се с 
лексикография, съставя учебници, събира и записва фолклорно наследство и е активен 
общественик. Благодарение на неговите усилия в люблянския лицей е открита първата 
катедра по словенски език (1817) (бел. ред.).

  10 Франц Миклошич (1813 – 1891) – словенски езиковед, славист, университетски пре-
подавател, общественик, основоположник на сравнителната граматика на славянските 
езици. Доктор по изкуствознание и философия (Грац, 1838), доктор по право (Виена, 
1840). Заедно с Й. Копитар работи във Виенската дворцова библиотека, където от 1844 
до 1849 г. е главен цензор на славянски, новогръцки и румънски ръкописи. Почетен 
член на БКД (дн. БАН) (1884). Централно място в научната дейност на М. заемат срав-
нителното славянско езикознание, старобългарският език, кирилометодиевистиката, 
проучване и издаване на ценни кирилски ръкописи (бел. ред.).

  11 Ватрослав Ягич (1838 – 1923) – хърватски филолог славист. В периода 1880 – 1886 г. е 
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ната си подготовка, с устремната си крилата мисъл набелязва посоките 
на славянските изучвания, дава верни и правилни напътствия, дава под-
тик за нови търсения и надежди. Романтизмът както в родината му, така 
и в близки и далечни славянски земи подхваща неговите идеи, неговите 
устреми, неговите завети. Славянската филология става люлка на нацио-
нални идеали. Йозеф Юнгман12, Вацлав Ханка13, Фр. Лад. Челаковски14, 
П. Й. Шафарик15 и пр., вървейки в негова следа и разширявайки кръга на 
неговите изследвания, правят от чешката славистична наука огнище на 
общославянско съзнание, пример за подражание, извор на познание.

Макар Август Лудвиг Шльоцер16 в своята „Nordische Geschichte“ [Ис-
тория на нордите]17 още през 1771 г. да подхвърля идеята, че е необходима 
българска граматика и български словар, той и неговото време нямат опре-
делена представа за нашия народ. А и сам Добровски, когато в 1822 г. обна-

професор по руски и черковнославянски (старобългарски) език в Катедрата по славистика 
на Санктпетербургския университет; от 1886 г. е професор по славянска филология във 
Виенския университет, където създава Славянския семинар. През 1867 г. за пръв път Ягич 
се противопоставя на панонската хипотеза и защитава мнението, че езикът на Кирил и 
Методий е класически старобългарски език (бел. ред.).

  12 Йозеф Юнгман (1773 – 1847) – чешки филолог, преводач, лексикограф и общественик; 
автор на петтомен чешко-немски речник, на множество обемни трудове по чешки пра-
вопис и чешка литературна историография; превежда на чешки език Фр. Шатобриан, 
Джон Милтън, Й. В. Гьоте и Фр. Шилер; за разлика от Й. Добровски пише научните си 
трудове на чешки език (бел. ред.).

  13 Вацлав Ханка (1791 – 1861) – чешки поет, преводач, езиковед, литературен исто-
рик и издател. Допринася за обогатяването на възрожденската поезия, като вписва в 
авторските си поетични текстове характерни особености от поетиката на народната 
песен. Издава старочешки паметници, а неговата международна известност е факт 
след издаването на Краледворския и Зеленохорския ръкописи, за които се смята, че 
той вероятно е фалшифицирал със своя съмишленик Йозеф Линда (бел. ред.).

  14 Франтишек Ладислав Челаковски (1799 – 1852) – чешки поет. В творчеството си ав-
торът използва редица фолклорни мотиви, които „дефолклоризира“. За пръв път прави 
такъв опит в сбирката „Смесени стихотворения“ (1822). Най-популярните му сбирки 
са „Отглас на руски песни“ (1829) и „Отглас на чешки песни (1839). В „Отглас на руски 
песни“ фолклорната времева дистанция е премахната, като действието се приближава 
до съвремието, руските богатири са представени повече като обикновени хора. Типично 
за Челаковски е авторизирането на фолклорните образци (бел. ред.).

  15 Павел Йозеф Шафарик (1795 – 1861) – словашки езиковед и историк, публикува на 
чешки език. Автор е на основополагащи трудове в славистиката, като „История на 
славянския език по всички наречия“ (1836) и „Славянски старини“ (1837). Застъпник 
на идеята за славянската взаимност, но не споделя русофилските нагласи на своето 
поколение (бел. ред.).

  16 Август Лудвиг Шльоцер (1735 – 1805) – руски и немски историк, публицист, който 
се счита за създател на норманската теория за създаването на древноруската държавна 
традиция и култура. Получава протестантско университетско образование във Витен-
берг, по-късно е преподавател в Стокхолм, от началото на 60-те години на ХVІІІ в. се 
установява в Русия (бел. ред.).

  17 Пълното заглавие на книгата е „Allgemeine Nordische Geschichte“ – „Обща история 
на нордите“ (бел. ред.).
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родва Institutiones, не е добре осведомен за българския народ, за неговия 
език, за старата му писменост. Нищо чудно, че тия учени не знаят или 
малко знаят за нас. Не само далечните по кръв народи на Европа, но и сла-
вянството е забравило един член от своето семейство. Дори Русия, която 
след Карловацкия мир в 1699 г. отправя по-зорко око към Цариград, про-
явявайки по такъв начин по-жив интерес към християнското население 
на Балканския полуостров, няма определено отношение към българите. 
И до войната си с Турция, през 1829 г., да не говорим за „Сравнителните 
речници“ на Екатерина Велика, към които през 1822 г. Вук Караджич18 се 
вижда принуден да изнесе своя „Додатак“ – дори дотогава тя още няма 
ясна представа за българския народ. Но ако Европа малко знае за бълга-
рите, и самите българи малко знаят за нея, особено за славянския свят. 
Наистина Българското просвещенство, макар и неизяснено като идейно 
движение, от 1762 г., след „История славеноболгарская“ на Паисия, кога-
то се отбелязват първи трепети на народна пробуда, та до 1829/30 г., след 
войната на Дибича Забалкански19, изнася заедно с идеята за народност-
та и мисъл за сродство на българи със сърби и руси. Йосиф Брадати20, 
Паисий, йеросхимонах Спиридон21 с „История во кратце о болгарском 

  18 Вук Караджич (1787 – 1864) е сръбски езиковед, славист, доктор по философия. Рефор-
матор и кодификатор на съвременния сръбски език и правопис. Създател на собствена 
азбука (сръбска кирилица и аналогичната ѝ сръбска латиница). Въвежда народния език в 
литературата, като следва фонетичния принцип. Издава първата граматика на сръбския 
народен език (1814), Српски рјечник (1818) с народна лексика, преведена на немски и 
латински с помощта на Копитар. В текста основателно Йоцов посочва именно неговия 
„Додатък към Санктпетербургските сравнителни речници на всички езици и наречия, 
с особен оглед към български език“ („Додатак к Санктпетербургским сравнитељним 
рјечницима свују језика и наречија, с особитим огледима бугарског језика“) (1822), в 
който специално представя българския език. Превежда Новия завет (1824); член на 
научни дружества в Русия, Полша и Германия (бел. ред.).

  19 Иван Иванич Дибич – Забалкански (1785 – 1831) – руски пълководец от немски 
произход, командващ в началото на 1829 г. руската армия по време на Руско-турската 
война от 1828 – 1829 (бел. ред).

  20 Йосиф Брадати (около 1695 – около 1757) – български възрожденски книжовник и 
проповедник, който създава своя книжовна школа с център Рилския манастир. Съставя 
сборници със слова, главно от Дамаскин Студит и Йоан Златоуст; в проповедите си 
засяга не само религиозни, но и светски въпроси – за етиката, за морала, за чистота на 
нравите и др. (бел. ред.).

  21 Йеросхимонах Спиридон (първата половина на XVIII в. – 1815) – възрожденски 
книжовник, роден в Габрово; един от учениците на Паисий Величковски в манастира 
Нямцу. Основното му съчинение е „История во кратце о болгарском народе славенском“ 
(1792), което става известно едва през 1869. За своето съчинение черпи материал от 
„История славеноболгарская“ на Паисий Хилендарски и от Зографската история, както 
и от руския превод на книгата на Цезар Бароний „Деяния церковная и гражданская“. 
По композиция и структура на изложение неговото съчинение отстъпва на Паисиевата 
„История“ (бел. ред.).
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народе славенском“ от 1792 г., Софроний22, Йоаким Кърчовски23 и Кирил 
Пейчинович24, които имат чувство или идея за това сродство, не могат да 
се освободят от мирогледа на българската манастирска килия, все спаз-
ват старата литературна традиция, колкото и слаба да е тя, изразявайки 
се сега в черковнославянския език и религиозно-поучителния дух. Сега е 
силно западното влияние. Проникват у нас идеи, след Френската револю-
ция от 1789 г., на просветения абсолютизъм, на западния рационализъм. 
И то чрез гръцко и сръбско посредство. Гръцкото и сръбското влияние 
е пак от същия характер. Познанията у нас за европейски и славянски 
дейци са твърде оскъдни. Най-много се знае сръбската земя, знаят се и 
сърбите в Австрия, особено в Македония, която има търговски връзки с 
Пеща и Виена. Знаят се Качич-Миошич25, Доситей Обрадович26, Захарий 
Орфелин27, Лукиан Мушицки28. За Чехия и за Полша не може да става и 
дума. Тепърва романтичното движение, чийто наченки можем да доло-
вим от 1830 г. насам, приобщава българския народ по-силно към славян-

  22 Епископ Софроний Врачански (поп Стойко Владиславов) (1739 – 1813) – значим 
възрожденски книжовник и духовник. Среща се с Паисий Хилендарски, който през 
1765 г. посещава Котел и прави първия и най-ранния известен препис на Паисиевата 
„История“, а втори препис – през 1781 г. Издава първата новобългарска печатна книга 
„Неделник“ през 1806. Единствена напълно оригинална творба на Софроний е неговото 
„Житие и страдания грешнаго Софрония“, което отразява манталитета на човека от 
XIX в. (бел. ред.).

  23 Йоаким Кърчовски (ок. 1780 – ок. 1820) – възрожденски книжовник, учител и све-
щеник, продължава делото на епископ Софроний. Създава сборниците „Сия книга гла-
големамитарства...“ и „Чудеса пресветия Богородици...“, в които се набелязва преходът 
от стара към нова литература (бел. ред.).

  24 Кирил Пейчинович (ок. 1770 – 1845) – йеромонах, игумен на Марковия манастир 
край Скопие, игумен на Лешокския (Лешански) манастир край Тетово (Шар планина), 
учител, книжовник; ученик на Й. Кърчовски. Автор на сборниците „Книга сия зовомая 
Огледало“ (1816, Буда) и „Утешение грешним“ (1831) (бел. ред.).

  25 Андрия Качич Миошич (1704 – 1760) – хърватски поет и философ, ключова фигура в 
културата на хърватското национално възраждане. Събира и записва хърватски фолклор и 
превежда части от библията на родния си език; пише на хърватски и латински (бел. ред.).

  26 Доситей Обрадович (ок. 1739 или 1742 – 1811 г.) – сръбски писател, поет, философ 
рационалист, педагог, книжовник и народен будител, първият сръбски министър на 
просвещението. В своите произведения той внушава просвещенските принципи за силата 
на разума, истината, духовната свобода, толерантността и стремежа на просветената 
личност към морално съвършенство. Поради тази причина през XIX в. е бил популярен 
и в България. Най-важни творби: „Живот и приключения“, „Ижица“ (бел. ред.).

  27 Захарие Орфелин (1726 – 1785) – сръбски писател (поет, автор на учебници), издател 
и просветен деец, който създава първото сръбско списание, списвано и отпечатвано 
във Венеция (бел. ред.).

  28 Лукиан (Лука) Мушицки (1777 – 1837) – роден като Лука Мушицки, той приема 
монашески сан и името Лукиян. Поет и преводач от латински, един от най-последо-
вателните противници на езиковата реформа, въведена от Вук Караджич; инициатор 
и един от създателите на сдружението „Матица сръбска“. Превежда от латински език 
произведения на Хораций, Вергилий, Овидий и др. (бел. ред.).
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ството, главно чрез посредството и съдействието на Русия. То заставя 
българите да търсят, заживели вече с известни културни задачи, когато 
почват да се оформяват български градове с пробуждащо се и замогва-
що се занаятчийско съсловие, чужди съкровища. И както другаде, така 
и у нас от чужбина се заемат ония идеи, които отговарят на духовните 
потреби на момента. Сега не се вземат само примери, не се намират под-
буди за дейност, но се дават и крила на националната романтика, нрав-
ствени и идейни обоснования. А в началото на XIX век, в първите му три 
десетилетия, в славянските страни се подхваща и развива славянското 
езикознание, заедно с него – и особен славистичен романтизъм, толкова 
благодатен за националното възраждане там, гдето това е необходимо, 
както и за задълбочаване на националното самосъзнание29. Чехия, както 
споменахме, огнището на славянската идея, географски откъсната от нас, 
става по-близка. Имената на Добровски, Шафарика, Юнгмана и Ханка, на 
Копитар и Вук Караджича, на М. П. Погодина30, Калайдовича31 и Восто-
кова32 и др., така известни в Русия, стават известни и у нас. Славянство-
то открива България, но и България познава славянството. Българите 
собствено познават в него себе си. Славистичните изследвания в Русия 

  29 Теза на Б. Йоцов, която той защитава и в други статии. Вж. „Път на Българското 
възраждане“, предговора към изданието на „История славянобългарска“ на Паисий 
Хилендарски, Т. 1, и др. Там Йоцов изтъква, че в своята „История“ „Паисий поставя 
на пръв план не религиозното, а националното съзнание“ (бел. ред.).

  30 Михаил Погодин (1800 – 1875) – руски историк, археограф, славист, писател, журна-
лист, обществен деец. В близки връзки с Л. Каравелов, Г. Бусилин, Р. Жинзифов и др. 
Събира старинни предмети, ръкописи, монети, материали, както и оригинала на „Житие 
и страдания…“ от Софроний – вероятно той го предоставя на В. Григорович, който го 
дава да бъде отпечатан от Г. Раковски през 1861 г. в „Дунавски лебед“ (бел. ред.).

  31 Константин Калайдович (1792 – 1832) – руски археограф, филолог славист, езиковед, 
фолклорист, педагог. Кандидат на словесните науки (1810). Като член на Румянцевия 
кръжок – първия в Русия научен археографски център, проучва древни славянски и 
староруски книжовни ръкописи. В московските манастири (1817 – 1818) открива из-
ключително ценни старобългарски паметници (творби на Кирил Философ, Йоан Екзарх 
и Черноризец Храбър, Изборник от 1073, Сборник на цар Иван Александър от 1348). 
Член на Петербургската АН (1825). Издава списание „Русский зритель“ (1828 –1830). 
Един от основателите на славянската палеография и на българистиката в Русия. Издава 
„Иоанн, Ексарх болгарский“. Москва, 1824 (бел. ред.).

  32 Александър Хр. Востоков (1781 – 1864) – pуски филолог славист, палеограф, археог-
раф, лексикограф, поет, преводач. Член на Руската АН (1820), академик (1841). Полага 
основите на сравнителното славянско езикознание в Русия. Определя Кирило-Мето-
диевия език като старобългарски, който е важен извор за изучаването на славянските 
езици. Проучва стари славянски ръкописи и славянската граматика. Автор на граматики 
на съвременния руски език. („Рассуждение о славянском языке, служащее введением к 
Грамматике сего языка, составляемой по древнейшим оного письменным памятникам“, 
1820). За пръв път издава Остромирово евангелие (1843). Съставя „Описание русских 
и славянских рукописей Румянцевского музеума“ (1842), редактор и автор на „Словарь 
церковнославянского и русского языка“ (т. 1– 4, 1847), съставител на „Словарь церков-
нославянского языка“ (1858 – 1861) (бел. ред.).
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засягат винаги, под една или друга форма, българската родина, нейно-
то минало и сегашно. Ако те имат там предимно научна цел, ако техните 
резултати са от значение най-вече за науката, в България те имат много 
по-голяма цена. 

Руските учени още в началото на XIX век, обърнали поглед на запад, 
пренасят духовни съкровища от Чехия в своята родина. Двата главни 
труда на Добровски лягат в основата на руското славянознание. Още в 
1825 г., три години след като излиза от печат трудът „Cyrill und Method“, 
М. П. Погодин го обнародва в Москва – „Кирилл и Методий, славянские 
первоучители“. А в 1833 и 1834 г. излизат в два тома, в превод на М. П. 
Погодин и С. Шевирев33 „Institutiones“ – „Грамматика языка славянскаго 
по древнему наречию“. А преди това, още в 1825 г., Иван Степанович Пе-
нински34, ползувал се в преподаванията си от Institutiones на Добровски, 
издава в Петербург извод от тях – „Славянская Грамматика заимствован-
ная преимущественно из Грамматики г. Добровскаго“. Школната грама-
тика на Пенински става толкова разпространена в Русия, че до 1852 г., ко-
гато излизат във второ издание Institutiones, претърпява девет издания. 
През 1827 г. Д. Тирол издава „Словенска граматика“, която е извод от 78 
страници из граматиката на Добровски, при това извод непълен. Така че 
главните съчинения на Добровски, недостъпни за нашите първи просве-
тители поради немския и латинския си език, стават сега не само известни, 
но и извори за познание у нас. Първи, които се запознават с тях, това са 
ония български младежи, които от 30-те години се намират на учение в 
Русия. Преди тях са някои български търговци, които милеят за родината 
си. Те са първите вестители на тия книги – било че ги донасят със себе 
си у нас, било че дават сведения на нашите първи будители за тях. Осо-
бено граматиката на Пенински бива доста добре известна, защото става 

  33 Степан Шевирьов (1806 – 1864) – руски литературен историк, критик, преводач, поет, 
обществен деец, славянофил. Професор и декан в Московския университет (1847 – 
1855), академик на Петербургската академия на науките. Изучава история на изкуството 
и архитектурата в Швейцария и Италия (1829 – 1832), доктор по философия (1833). 
Превежда заедно с М. Погодин „Institutiones“ на Й. Добровски. Бил е много близък с 
Н. В. Гогол. Основните му трудове са посветени на руската литература и публицисти-
ка: „История русской словесности. Том 4 (XV – нач. XVI в.)“, Москва, 1860; „История 
русской словесности. Т.3. (XIII – нач. XV в.)“, СПб., 1887 и др. (бел. ред.).

  34 Иван Степ. Пенински (1791 – 1868) – руски писател, журналист, преводач, секретар 
и съветник в държавни учреждения, гимназиален учител по латински, руски език и 
литература и по славянско езикознание, издател на учебници по руски език. Основни 
трудове: „Славянская грамматика, заимствованная преимущественно из грамматики 
г. Добровского“ („Institutiones linguae Slaviсае dialecti veteris“, Vindabonae, 1822). СПб., 
1825 (служи за основа на първата граматика, издадена на български език от Иван Мом-
чилов – „Писменица на славянския език“ (1847). Автор е и на „Славянская хрестоматия“, 
СПб., 1828, „Цветосъбрание църковнославянскаго или старобългарскаго язика : част 
1“, Цариград, 1858 (бел. ред.).
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необходима като учебно пособие. Това време черковнославянската тра-
диция е будна, черковнославянският език е жив не само в черквата, но и 
в книжнината. Граматиката на славянския език е предмет, предвиден за 
изучаване в българските училища. Единственото ръководство е грамати-
ката на Аврама Мразович, която до 1822 г., когато излиза граматиката на 
Добровски, има четири издания (1794, 1800, 1811, 1820). А тя е всъщност 
преработка от граматиката на Мелетия Смотрицки35, излязла най-напред 
във Вилно през 1619 г.: „Грамматики славянския правильное синтагма“. 
Граматиката на Добровски, в преработката на Пенински, има решителни 
предимства. И ето защо тя, както и „Грамматика языка славянскаго по 
древнему наречию“ си пробиват път у нас, особено след 1835 г., откога-
то започва да процъфтява училищното дело в страната. Кога най-напред 
прониква името и делото на Добровски в България, не може с положи-
телност засега да се установи. Още в 1833 г. В. Е. Априлов36 изпраща от 
Русия на Габровската община книги за тамошното училище. Между тия 
книги, както може да се види от „Габровското училище и неговите първи 
попечители“ на П. Р. Славейкова от 1866 г., има и „славянски граматики“; 
по всяка вероятност от Добровски и Ленински, които и намираме озна-
чени в каталога на библиотеката в Габровското училище. От училищните 
библиотеки тия граматики намират място и в частните, както може да се 
види от библиотеката на Неофита Рилски37, Найдена Герова38 и др. В тия 
библиотеки срещаме и „Кирилл и Методий“ на Добровски, проникнала у 
нас навярно в началото на 30-те години.

От 1833 до 1856, когато завършва Кримската война, а от 1856 до 1876, 
до Освободителната война, българският романтизъм в своите главни по-
соки – просветна, исторична, филологична и фолклорна – носи на своето 

  35 Мелетий Смотрицки (вер. 1572 – 1633) – руски духовник и църковен деятел, писател, 
публицист и общественик в Руското княжество и Литовското княжество (бел. ред.).

  36 Васил Е. Априлов (1789 – 1847) – виден възрожденски книжовник и просветен деец, 
меценат. Съдейства за откриването на първото българско светско училище в Габрово 
през 1835 г. Автор на много книжовни трудове, сред които „Българските книжници или 
на кое славенско племе собствено принадлежи кириловската азбука“, „Денница ново-
болгарскаго образования“ (1841); съдейства на много български младежи да получат 
образование в Русия (бел. ред.).

  37 Неофит Рилски (светско име Никола Поппетров Бенин) (ок. 1793 – 1881) – български 
педагог, филолог, преводач, книжовник, музиколог, проповедник, духовно-църковен и 
обществен деец; енциклопедист. Автор на „Болгарская граматика“ (1835), пръв учител в 
Габровското училище, въвежда взаимоучителния метод. Заедно с Христаки Павлович 
той се счита за един от основателите на учебната литература през ХІХ в. За нуждите на 
училищто в Халки Н. Рилски съставя своята „Христомаθїѧ славѧнскаго ѧзыка“, 1852. К. 
Иречек го нарича „патриарх на българските учители и педагози“ (бел. ред.).

  38 Найден Геров (Н. Г. Хаджидобревич) (1823 – 1900) – възрожденски писател, фолклорист, 
езиковед и общественик. Автор на първата новобългарска поема „Стоян и Рада“, създа-
дена в Одеса (1845). Най-значимото му дело е „Речник на блъгарский язик с тълкувание 
речити на блъгарский и на руски“, подготвя го в продължение на 50 години (бел. ред.).
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знаме покрай толкова имена и името на Добровски. Докато в страната 
няма периодични издания, името му се среща или в частна преписка, напр. 
между Неофит Рилски и Йоан Димитриевич39, или в предговорите на ня-
кои граматики, като граматиката на Ив. Н. Момчилов40 или на Йоан Ди-
митриевич. Но когато от 1844 г. почва да излиза в Смирна сп. „Любосло-
вие“41, а от 1848 – „Цариградский вестник“, гдето Ив. А. Богоров42 открива 
разисквания по езиковни и правописни въпроси, и когато след Кримската 
война начеват списания като „Български книжици“ (1858 – 1860), „Чита-
лище“ (1870 – 1875), „Периодическо списание на Българското книжов-
но дружество“ (1870 – 1876), гдето учени слависти могат да обнародват 
своите трудове, Добровски не само се знае, но от негови трудове се черпи 
материал за защита на известни възгледи, черпят се знания и идеи. Освен 
споменатите по-горе лица, Добровски знаят В. Е. Априлов, Ив. А. Бого-
ров, К. Фотинов43, Н. Геров, К. Геров44, Т. Бурмов45 и пр. Дори и обикнове-
ни учители, чиято дейност не прехвърля границите на училищните стени, 

  39 Йоан Димитриевич Охридчанин (неизв.) – през 1844 г. превежда от гръцки и издава 
в Цариград първата си книга. В. Григорович пише, че се е запознал „с болгариномъ Iо-
анномъ Дмитровичемъ, родомъ изъ Охриды“. Йоан Димитриевич поддържа връзка с 
Неофит Рилски; преподава през 1847 – 1848 в Богословското училище на остров Халки, 
за което подготвя „Грамматика за славѧнскıй ѧзыкъ съ греческо израженiе“, Цариград, 
1850 (бел. ред.).

  40 Иван Н. Момчилов (1819 – 1869) – възрожденски книжовник, учител, обществен деец. 
В своите книги е застъпник на принципите на Търновската книжовна школа. Автор на 
„Писменица на славянскийа язик“ (Белград, 1847), „Граматика за старобългарския йезик 
по сичкото му развитие“ (Виена, 1865), „Граматика за новобългарския език“ (Русчук, 
1868, 1873) и др. И. Момчилов се включва в дебата за Кирило-Методиевия език, като 
застъпва тезата, което подчертава и Б. Йоцов в настоящата статия, че Кирил и Методий 
са „старобългари от Солун” и езикът им е старобългарски (бел. ред.).

  41 „Любословие” – първото българско списание (1844 г.), издава го Константин Фотинов.
  42 Иван Богоров (Богоев) (I. 1818 – 20.X.1892) – възрожденски писател, журналист, 

публицист, преводач, езиковед, лекар. В 1846 г. в Лайпциг издава първия български 
вестник „Български орел“, който излиза само в 3 броя. Автор на пътеписа „Няколко 
деня разходка по българските места“ (излиза във в. „Турция“, 1865 – 1867), на „Първич-
ка българска граматика“ (1844), второто издание е със заглавие „Първичка българска 
словница“ (1848), и други (бел. ред.).

  43 Константин Фотинов (около 1790 – 1858) – възрожденски публицист, книжовник. 
Издава първото българско списание „Любословие“ – пробният брой излиза през 1842 
г., цялото излиза през 1844; превежда Библията съвместно с Ел. Ригс (1857 г.) (бел. ред.).

  44 Константин Геров (1829 – 1863) – просветител и учител, брат на Найден Геров. За-
вършва Историко-филологическия факултет на Московския университет. Задно с Л. 
Каравелов, К. Миладинов и други е основател на „Московската българска дружина“; 
публикува в сп. „Знание“ на Л. Каравелов народни песни (г. I, бр. 8, бр. 12 и бр. 13, 1875) 
(бел. ред.).

  45 Тодор Бурмов (1834 – 1906) – възрожденски книжовник, учител, обществен деец. 
Редактор на сп. „Български книжици“ (1860 – 1862), в. „Съветник“ (1862 – 1865) и в. 
„Время“. Кореспондент на „Московские ведомости“ и „Вестник Европы“. Пръв български 
губернатор на София (1879), министър на финансите, действителен член на БКД, днес 
БАН (бел. ред).
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се интересуват от граматиката на Добровски. За доказателство може да 
послужи писмото на Константина Василев, учител в Пазарджик, от 1853 
г. до Константина Герова, в което моли да му изпрати от Пловдив грама-
тиката на Добровски (срв. „Из архивата на Найден Геров“. Под редакцията 
на Т. Панчев. София, 1911. кн. I, стр. 56). За Добровски дори срещаме и 
бележки. Така в „Читалище“, 1873, кн. 6., в статията „Чехия“, подписана с 
Н. П., навярно някой от българските ученици в Табор, като се казва, че 
родината на Хуса е бисер на славянството, изброява между нейните „ге-
нии“ и Йозефа Добровски. А в „Ганка Чехскый“, „Читалище“, 1873, кн. 10, 
се говори за влиянието, което Добровски е упражнил върху чешкия сла-
вист. Добровски се нарича основател на славянската филология. Дават се 
дори и сведения за него: „Добровски обикнал науката отвлечено, науката 
сама по себе си, а не като народна сила и затуй писал по латински и по 
немски. Добровски рядко приказвал по чешки, за възможността на чеш-
ката литература не рачил и да мисли като за несбъдната мечта; но туй не 
бъркало на Ганка да бъде послушен и почтителен ученик на Добровскаго 
и да си остане при своите понятия“. А в „Периодическо списание“, 1871, 
кн. 1., Васил Стоянов46 в дела „Животописание“, като изброява великите 
люди на славянския мир, посочва покрай Хуса47, Коперника48, Бохумила 
и др. и Йозефа Добровски. Тия личности са дали възможност на „сла-
вянското племе да стои в реда на другите просветени народи, да има и то 
своя лепта49 в общочовешкото развитие и усъвършенствуване“. Навярно 
същият Васил Стоянов дава пак в „Периодическо списание“, 1872, кн. 5 – 
6, тогава негов уредник, бележка под линия за Брюн – Бърно, основана на 
Riegrův Slovník Naučný v Praze 1860: „В Бърно е починал и основателят на 
словенското езиковедение – славний Йосиф Добровски в 1829, за спомен 
на когото е въздигнат хубав железен паметник над гроба му“.

  46 Васил Д. Стоянов (1839 – 1910) – виден възрожденски книжовник и обществен деец. 
Завършва образование в Прага. Участва в легията на Г. С. Раковски през 1862. Редактира 
„Периодическо списание“ (1869 – 1872), сътрудничи на сп. „Български книжици“, в. 
„Съветник“, в. „Дунавска зора“ и др. Директор на Народната библиотека (1884 – 1894) 
(бел. ред.).

  47 Ян Хус (1370 – 1415) – римокатолически свещеник, религиозен средновековен 
философ и педагог, преподавател в Пражкия университет, проповедник и идеолог 
на Реформацията в Чешкото кралство. През 1415 г. е осъден на смърт и е изгорен на 
клада в Констанц след обвинението в разпространяване на идеите на Джон Уиклиф. 
Популярността на неговите идеи се дължи на активността му като проповедник и 
университетски преподавател, тъй като до 1520 г. са издадени само четири от неговите 
съчинения (бел. ред.).

  48 Николай Коперник (1473 – 1543) – полски и немски астроном, математик, икономист. 
Занимава се с принципи на механиката и е най-известен с теорията си за хелиоцентрич-
ната ориентация на Земята (бел. ред.).

  49 лепта (гр., книж.) – скромно дарение, пожертвувание, подаяние (бел. ред.).
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Добровски се свързва сега, след Кримската война, с научни трудове, 
преводни и оригинални, които са от такъв характер, че чрез тях затвържда-
ва свои възгледи, исторични и езиковедни. В „Български книжици“, 1858, 
кн. 12 – 15, срещаме „За началото и образователите на Черковно Славен-
ский език“. Това е речта на проф. К. Зеленецки – „О начале и образовате-
лях языка Церковно-Славянскаго“, която той произнася в Ришелевския 
лицей, позната отдавна на Найден Герова. Тук Зеленецки се позовава на 
Добровски, на съчинението му „Кирилл и Методий“. Той го поставя между 
ценните за славянството „славянолюбци“. На „мъже, каквито Добровски, 
родоначалник на сичките сегашни славянолюбци“, сиреч патриарх на сла-
вянската филология, славяните са много задължени. Възгледът на Доб-
ровски за произхода на глаголицата се разкрива и изяснява на български-
те писатели от Павел Йозеф Шафарик чрез преведената от немски (Über 
den Ursprung und die Heimath des Glagolitismus, Prag 1858) в „Български 
книжици“, 1856, кн. 16, „Ради зачалото и мястото на глаголическите сло-
ва“. В „Български книжици“, 1858, кн. 13 – 14, е и статията на Ар. Б-дана 
– „Кратко начертание за това що Българско архиепископство и църковно 
свещенноначалие нихно не зависело от Цариградскаго Патриарха в стари 
времена, а именно от 535 до 1767 година“, гдето, в свръзка с въпроса за 
християнството на цар Бориса, се прибягва до позовавания от „Кирилл 
и Методий“ на Добровски. В изследването „Синодик на царя Бориса“50, в 
„Български книжици“, 1858, кн. 7 – 8, някой си С. П-в51 – изглежда, добре 
осведомен върху славистичната литература, цитува „Суrill und Method“, 
Prag, 1823 г., за да посочи, че в Панония, включваща в IX. век Славония, 
Южна Унгария, Щирия и Каринтия, славяните са били приели христи-
янството преди проповеднишката мисия на Кирила и Методия. Важното 
е, че се знае съчинението на Добровски не в руски превод, а в оригинал. 
Кирило-Методиевския въпрос и въпросите около него зачеква и Теодор 
С. Бурмов в „Началото, распространението и утвърждението на христи-
янската вяра между българете“, в „Бълг. книжици“; 1859 – 1860, кн. 9 – 24, 
гдето покрай толкова уведени автори е посочен и Добровски с „Кирилл 
и Методий“ – Суrill und Method, „Institutiones“ и „Mährische Legende von 
Cyrill und Method“ [Моравски легенди за Кирил и Методий]. За пръв път в 
нашата книжнина се използува и „Mährichie Legende”. Бурмов, между дру-
гото, иска да си отговори на въпроса били ли са Кирил и Методий в Бъл-
гария и приели ли са те участие в приобщаването на нашите предци към 
учението на Христа, а също така – дали легендата за картината на Страш-

  50 Става въпрос за Бориловия синодик.
  51 Става въпрос за труда на Спиридон Николаевич Палаузов (1818 – 1872), руски учен 

от български произход; защитава дисертация и я издава като книга „Век болгарскаго 
царя Сиеона“ (1852); издава „Синодик царя Борила. Ръкопис от XIV век“, публикуван 
в сп. „Български книжици“ (1858) и др. (бел. ред.).
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ния съд от Методия в двореца при Бориса има някаква историческа цена. 
За да защити своята теза, Бурмов изтъква, че Добровски е отбелязал как 
Кирил, като е излязъл от Цариград, дошъл най-напред в България, е до-
несъл в Моравия и евангелието на славянски. По втория въпрос казва, че 
възраженията, които прави по него Шльоцер, Добровски ги е „удовлет-
ворително опровергал“. В същото списание, 1860, кн. 11 сл., Филарет, ар-
хиепископ Черниговски, в статията си „Кирилл и Методий, Славянски 
просветители. Подвизите на живота им“ се позовава също на Добровски, 
на „Кирилл и Методий“ и на „Mährische Legende“. Изтъква, покрай дру-
гото, че Добровски не е обърнал внимание върху дейността на Кирила и 
Методия сред българските славяни, преди да бъдат повикани в Моравия.

Явно е, че Добровски е посочван, използуван винаги, когато се засяга 
въпрос в близка връзка с българския духовен живот в миналото и сегаш-
ното. Тъй че живото общение на българските дейци с чуждата култура, 
които вече долавят, че националната наука можа да се създаде само върху 
основите на славистиката52, не оставя да загасне името на славния чешки 
абат. Но тъкмо това общение разкрива нови хоризонти, нови имена, нови 
задачи. И чуждото отношение към делото на Добровски не може да не 
се пренесе в нашата страна. Времето чака една цялостна преценка върху 
извършеното от Добровски с оглед на общото развитие на славянската 
филология. „Периодическо списание“, възвестило, че ще даде биографии 
на знаменити люди, в тоя кръг – и на Добровски, не изпълня своя обет. 
За такава обща характеристика можеше да се заеме оня, който добре е 
запознат не само със съчиненията на Добровски, но и със съчиненията на 
други учени, слависти, и с крайните резултати от издирванията на славя-
нознанието като наука. А такъв можеше да бъде някой филолог, школувал 
в Чехия или Русия. Никола Първанов53 умира скоро след завръщането си в 
България, Васил Стоянов и Атанас Илиев54 не стават учени слависти, Ни-
кола Михайловски55 е вече застарял, Н. Геров е предаден на друга дейност. 

  52 Една от перспективните тези в изследванията на Б. Йоцов, вж. и статията му „Сла-
вянското съзнание и славянските литератури в България“ в настоящия том (бел. ред.).

  53 Никола Първанов (1845 – 1872) – учител, книжовник, публицист. Автор на статии и 
учебни помагала по българска граматика. Участва в езикови полемики ; автор на „Бе-
лежки връх граматиката на новобългарския език от Ив. Н. Момчилова“, Русчук, 1868) 
(бел. ред.).

  54 Атанас Илиев (1852 – 1927) – педагог, езиковед, славист, автор на учебници, пре-
водач. Учи в Табор (Чехия) и в Прага. Превежда от чешки стихотворения на Карел Х. 
Маха; превежда от руски книгата на Д. Писарев „Съкратена история на умственото 
развитие в Европа“ (съкратен вариант на книгата на Дж. Дрепер) и др. В коментара си 
в настоящия текст, че „Васил Стоянов и Атанас Илиев не стават слависти“, Б. Йоцов 
съди строго, сравнявайки дейността им с направеното от М. Дринов, като не отчита 
отделните преводи, които и двамата правят от чешки (бел. ред.).

  55 Никола Михайловски (1818 – 1892) – възрожденски книжовник, учител, преводач. 
Баща на Стоян Михайловски и брат на Иларион Макариополски. Завършва Истори-
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Остава само Марин Дринов56, 1873 г. встъпил на катедра по славяновед-
ство57 в Харков. Още рано той обнародва в „Периодическо списание“, 
1870, кн. 1 – 2, статията „Няколко думи за изучвание и обработвание на 
българский сегашен език и за народната ни книжнина въобще. За ново-
българското азбуке с няколко встъпителни думи за книжовний ни език“, 
гдето, като изтъква, че славянската филология в развитието си е прео-
доляла Добровски и Копитара, той дава преценка върху значението на 
делото им: „... Тия блаженопочивши направили са, в свое време, велики 
услуги на словенската наука въобще и особено на словенското езиковеде-
ние, най-паче Добровски, който оставя името си безсмъртно, че стана ос-
новател на словенската филология със своите грамадни и благоразумни 
издирвания в полето на тая словенска наша наука, както Якоб Грим е ос-
нователят на германската филология“. За пръв път българин хвърля исто-
ричен поглед върху Добровски. Тоя поглед се разкрива, когато на 20 сеп-
тември 1873 г. Марин Дринов прочита встъпната си лекция в Харковския 
университет – „Успехи и задачи славяноведения“ (Съчинения, изд. Бълг. 
академия на науките, под редакцията на В. Н. Златарски58, София 1915, т. 
III. 505 – 519). Макар и обнародвана за пръв път в 1915, макар и четена в 
чужбина, тая лекция е от значение за нас, защото отразява важен момент 
от историята на отношението на българската интелигенция към Добров-
ски. Като говори не за всички съчинения на Добровски, а за „Славянин“ и 
„Славянка“, за „ Кирилл и Методий“, за Institutiones, според Копитара епо-
хално дело, „первое основание изучению церковно-славянскаго языка“; 
като напомня, че не един от неговите слушатели е изучвал черковносла-
вянския език по ръководството на Ленински, „сокращение, далеко впро-
чем неудачное, Institutionum“, Дринов прави следната характеристика за 
чешкия абат: „Этот необыкновенный человек соединял в себе гениальное 
трудолюбие с светлим и глубоким взглядом ... Где только он углубляется 
в изследование, писал о нем Гёте, там тотчас виден знаток, обнимающий 
предмет свой вполне ... Он первый взглянул прямо на общеславянскую 

ко-филологическия факултет в Москва. Преводите му допринасят за развитието на 
новобългарската белетристика през XIX век (бел. ред.).

  56 Марин Дринов (1838 – 1906) – изявен възрожденски историк, филолог, славист, 
обществен деец. Един от създателите и пръв председател на Българското книжовно 
дружество (1869). Полага основите на модерната болгарска историография. През 1871 
г. публикува в сп. „Периодическосписание“ основополагащата студия „Отец Паисий. 
Неговото време, неговата история и учениците му”, с която определя Паисий Хилен-
дарски и неговата „История славянобългарска“ за начало на Българското възраждане; 
участва в полемики за езика „За новобългарското азбуке“ през 1870 (бел. ред.).

  57 славяноведство (рус.) – славянознание, славянска филология (бел. ред.).
  58 Васил Н. Златарски (1866 – 1935) – историк, етнолог, археограф. Най-значимият труд 

на В. Златарски е „История на българската държава през средните векове“ в 3 т. През 
1900 г. издава „История во кратце-…“ на йеросхимонах Спиридон с богат критически 
коментар, изследва и делото на Паисий Хилендарски (бел. ред.).
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древность, к которой не знали как подступит его предшественики. Кромe 
того он выяснил ещё несколько новых точек соприкосновения в истори-
ческой жнзни отдельных славянских племен, разсширил материал обще-
славянской науки и возбудил интерес к ней“. Виждаме, че нашата интели-
генция, която изпърво благоговее пред авторитета на Добровски, бавно, с 
потока на годините, зрее в отношението си към Добровски. Ако и да няма 
изобщо бистрия поглед на Дринова, все пак, съобразявайки се с духа на 
времето, почва да се отнася към него по-трезво, по-критично, без да от-
рича цената и значението на делото му.

Хвърли ли се поглед върху това приобщаване към Добровски, ще се 
види, че той започва да влияе върху развитието на българската мисъл още 
твърде рано – влияе не само с авторитета си, но и с делата си. От Русия 
славата му стига не само до Габрово и Рилския манастир, но и до Цариград, 
до остров Халки, до Смирна, може би до Андрос и Атина. И тази слава не 
е била напразна. Тя носи благодатни идеи – в областта на историята, на 
филологията, на езиковите и правописни борби. 

Пръв, който проправя път за влиянието на Добровски и който разкри-
ва известни страни от него, като привлича вниманието на българите, това 
е Юрий Иванович Венелин59. Още в „Древние и нынешние Болгаре в по-
литическом, народописном, историческом и религиозном их отношении 
к Россиянам“, 1829 г., Венелин, като разкрива някои възгледи на Добров-
ски, взема и свое отношение към повдигнатите от него въпроси. Тук той 
поставя открито въпроса за църковнославянския език, за езика на Кирила 
и Методия, а така също и за родината и началото на славянската писме-
ност. А тъкмо тия въпроси слага на разрешение и Добровски. Като посоч-
ва „Кирилл и Методий“ в превода на М. П. Погодин от 1825 г., Венелин, 
който храни дълбока почит към чешкия учен, което личи от ласкавите 
епитети, що му дава, без да иска, попада под негово влияние. Преди всич-
ко и той приема като Добровски, че църковнославянският език е езикът 
на Кирила и Методия. От тая голяма заблуда на Добровски, която скоро 

  59 Юрий Ив. Венелин (1802 – 1839) – рускоезичен славист и българист, историк, етног-
раф от украински произход. През 1830 г. пътува в българските земи; кореспондира с В. 
Априлов, който го снабдява с български книги, с препис от „История славянобългарска“ 
на Паисий и го насърчава да продължи българистичните си изследвания. През 1829 – 
1841 г. издава в 3 т. „Древние и нынешние болгары н политическом, народописном, 
историческоми религиозном их отношении к Россиянам“ – труд, който променя отно-
шението към българската история и култура. Венелин е сред първите учени слависти, 
който систематично записва и издирва български народни песни и старини. Защитава 
тезата, че църковнославянският език съответства на старобългарския език. В насто-
ящата статия Б. Йоцов обръща голямо внимание на делото и личноста на Венелин, на 
отношението му към българите и произхода на Кирил и Методий. Йоцов разглежда 
също и противоречията във възгледите на Ю. Венелин, но и подчертава категоричното 
му мнение, че „Кирил и Методий са превели Св. Писание на български език и за бъл-
гарския народ“ (бел. ред.).
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разсейва Востоков, Венелин не може да се освободи. Върху нея гради не 
един свой възглед. Венелин пръв обръща внимание на българите върху 
черковнославянския език. Какъв език е той? Наистина той е свещен език, 
на него са преведени първите славянски книги, но и до ден днешен той 
остава загадъчен. Венелин не е съгласен със знаменития Добровски, че 
езикът на Св. Писание е сръбско-българско-македонски. Но и тук той 
следва Добровски. Той разширява концепцията на чешкия учен. „Далee 
Сербов (к Востоку), по неизвестности Болгар, никто не смел шагнуть; и 
знаменитый даже Добровский отважился в Македонию не иначе, как под 
Сербским конвоем...“ И ето той се осмелява да отиде по на изток, когато 
се заема да реши где е родината на кириловския език. За него този въпрос 
е от особено значение, защото е в свръзка с теорията му за славянския 
произход на българите и защото иска да убеди своите съотечественици, 
че народът, който живее оттатък Дунава, е славянски, че той заслужва 
по-честита участ – народът, на чийто език според него русите са писа-
ли до Ломоносова60. Когато излиза в Москва през 1841 г. вторият том от 
изследването му „Древние и нынешние Болгаре в политическом, наро-
дописном, историческом и религиозном их отношении к Россиянам“, 
спирайки се върху различните мнения за глаголическата азбука, той ре-
шително въстава срещу Шльоцера, Добровски и Шафарика, като изтък-
ва, че тя е древна етруска азбука, запазила се още по Адриатика, тъй като 
славяните са племе от етруски произход. А в „Критическия изследования 
об истории Болгар“, Москва, 1849, преведена на български от Ботьо Пет-
ков61, бащата на Ботева – „Критически издирвания за историята българ-
ска“, Земун, 1853, Венелин дава решителен отговор на въпросите, които 
са го тревожили като славист. И тук, както е известно, той възстава срещу 
авторитета на Шльоцера, Тунмана62 и Енгеля, но и срещу Добровски, като 
има предвид „Граматика славянская“ и „Кирил и Методий“. Тук Венелин, 
между другото, разглежда въпроса около превода на св. Писание, сла-
вянското богослужение, началото на славянската писменост, дейността 
на Кирила и Методия. Така и Венелин сплита въпроси – исторически и 

  60 Михаил Ив. Ломоносов (1711 – 1765) – руски естествоизпитател, физик, химик, 
енциклопедист и астроном. Създава основите на съвременната физико-химия, пише 
трудове по мореплаване, създател на молекулярно-кинетична теория, която стои в 
основата на съвременната представа за строежа на материята (бел. ред.).

  61 Ботьо Петков (1815 – 1869) – възрожденски книжовник, преводач и учител; баща 
на Христо Ботев. Превежда книгата „Критически издирвания за историята блъгарска 
от Ю. И. Венелина“ (1853, част I и II), която оказва голямо влияние върху българската 
възрожденска интелигенция (бел. ред.).

  62 Йохан Ерих Тунман (1746 – 1778) – шведски историк, който посвещава една от 
книгите си („Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker“, 
1774, Лайпциг) на историята на част от източноевропейските етноси (хазари, българи, 
унгарци, албанци и др.) (бел. ред.).
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филологически, както всички слависти, които се занимават с основните 
въпроси на славянската филология. Преди това той отхвърля мнението на 
Шльоцера, че Кирил и Методий са гърци, като доказва, че те са славяни – 
българи. Съгласен е с Добровски, че живописецът Методий, изрисувал за 
Бориса страшния съд, не е друг никой освен брата на Кирила, моравския 
архиепископ Методий. Но не е съгласен с него, че двамата братя са се 
трудили само за моравци и чехи, щом сам той признава, че те са превели 
св. Писание на българо-македонско наречие. Кое е било това славянско 
наречие, на което за пръв път е преведено св. Писание? Кой славянски на-
род го е говорил? Тия въпроси според Венелина си ги поставя и Добров-
ски. Като посочва заключението на Добровски в „Кирилл и Методий“, че 
кириловският език е бил древно не смесено сърбо-българо-македонско 
наречие, той го подлага на разбор, като намира, че думата „сръбско“ е без 
смисъл, понеже тогава сърби и българи са били два народа, че македонци 
и българи са един и същ народ, „че тоя език не може да бъде друг освен 
български“. Затова заключава, че Кирил и Методий са превели св. Писа-
ние на български език и за българския народ, съгласявайки се напълно с 
Добровски, че след това вече богослужебните книги биват пренесени от 
България в Моравия, а по-късно и в Русия. По-нататък Венелин остава 
все още по-независим от Добровски. Българските „имперски“ славяни са 
писали с кирилски букви още преди IX век. Кирил и Методий използували 
този обичай да се пише тогава с видоизменени гръцки букви. Те разпрос-
транили тоя навик, наложили го. И понеже станали главни виновници за 
разпространението на тая азбука, затова ги величаят като изнамервачи. 
Като изхожда от Добровски, като анализира някои места от делата му, 
Венелин заключава погрешно, че Кирил и Методий не са били нито в Мо-
равия, нито в Русия и че целият кръг на тяхната дейност се свежда само в 
пределите на могъщата и обширната тогава българска държава.

Тъй Юрий Иванович Венелин разкрива Добровски пред българската 
интелигенция. Макар и да полемизува с него, дори неведнъж да прави 
иронични бележки, той винаги изтъква и подчертава почитта, която хра-
ни към делото му, към авторитета му. Тоя доктор на философията, абатът 
Йозеф Добровски, членът на чешкото общество на науките, както личи 
от заглавния лист на „Грамматика языка славянскаго“, „знаменит“ и „поч-
тен“ за Венелина, не е могъл да не завладее и българските умове. Венелин 
посочва, че Добровски всъщност се е занимавал с въпроси, които отбли-
зо засягат българската родина. Българската интелигенция се научава, че 
Добровски свързва Кирила и Методия с България на Бориса, че братята 
са били канонизирани, че езикът им е език на България63. От Венелина 

  63 Б. Йоцов очертава заслугите на Юрий Венелин за популяризирането на Й. Добровски 
в България през Възраждането, като поставя акценти върху основните му тези за про-
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тя научава за трудовете на Добровски, които скоро се пренасят в стра-
ната. Чрез Венелина той се свързва със славистичното движение у нас. 
И чрез него дава три големи идеи – за Кирила и Методия, за черковнос-
лавянския език, за славянската култура. Венелин доразвива възгледите 
на Добровски в българска посока. Той изтъква, че Кирил и Методий са 
български светци, и така потвърждава, а не опровергава Паисия. Значи, 
това, което казва домашният светогорски калугер, се разкрива критично 
от един чужд абат, при това католик, от един голям учен. От друга страна, 
езикът на българската килия и черква се оказва език свещен, завещан от 
най-стари времена, от Кирила и Методия, при това език, на който се мо-
лят толкова други славяни. Венелин пренася у нас заблудата на Добров-
ски, която се затвърждава до Кримската война и има особено значение 
при правописните и езикови спорове. Най-после, при непосредно запоз-
наване с граматиката на Добровски първите ни просветници виждат за-
кони на езика, устройство и правила, които дават представа, че тоя език 
е културен, годен за висока просвета, който може да се равни с елинския. 
Делото на Добровски става извор на идеи – културно-исторични, фило-
логични и политически дори.

От Венелина насам, през 30-те и 40-те години, Добровски така про-
никва в българските интелигентски кръгове, че може да се следи него-
вото пряко и посредно влияние. Най-напред – в усилията да се изработи 
на наш език граматика на българския или черковнославянския език. Тия 
усилия се налагат от потребите на времето. След 1835г., когато се отваря 
Габровското училище, школната граматика е извор на езиково познание. 
Добровски влияе или със своята граматика, в руския превод на Погодина 
и Шевирева, или чрез нейната преработка, граматиката на Пенински. Ако 
граматиката на Неофита Бозвели64 — „Руководство на Славяноболгарская 
грамматика“, Крагуевац, 1835 г., а също така и „Грамматика Словено-Бол-
гарска“, Будапеща, 1836 г. на Христаки Павлович Дупничанин65, макар да 

изхода на езика на Кирил и Методий, подкрепя и тезата на Паисий, свързва влиянието 
на Добровски с първите славистични прояви тогава сред българските книжовници и 
отношението им към славянската култура (бел. ред.).

  64 Неофит Бозвели (ок. 1785 – 1848) – виден възрожденски книжовник и неуморен 
деец за духовната свобода на българите през XIX век. Активен борец за самостоятел-
на българска църква, изпращан на заточение в Атон 1841 – 1844 г. и 1845 г., където 
прекарва последните три години от живота си. Най-значимата му творба е диалогът 
„Мати Болгария“, отпечатан едва през 1874 г. Главна част от литературното му дело са 
неговите диалози, в които е отразена борбата му за национално самоопределение на 
българите. Автор е съвместно с Ем. Васкидович на „Славеноболгарское детоводство 
за малките деца...“ в 6 части. Б. Йоцов споменава в текста ч. III, която е граматиката – в 
нея Бозвели подкрепя светското образование, създаване на обществени училища, в 
които да се преподава на жив народен език (бел. ред).

  65 Христаки Павлович Дупничанин (ок. 1804 – 1848) – възрожденски книжовник, учител 
и автор на учебници и ръководства; баща на художника Николай Павлович. По преписа 
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издават влияние – в плана, в терминологията и определенията – от Авра-
ма Мразович66, все пак някъде дават основание да се предполага, че не 
са съвсем чужди и на Ив. Пенински. За първата граматика на българския 
език, „Болгарска грамматика“, Крагуевац, 1835 г., на Неофита Рилски, пат-
риарха на българските филолози, както го нарича К. Иречек, се изтъкна 
в „Училищен преглед“, 1906, от Л. Милетич67, че е бил от значение главно 
Мелетий Смотрицки, после Аврам Мразович. Бихме отишли по-нататък, 
бихме посочили, че и за нея не е чужда граматиката на Добровски. В своя-
та библиотека Неофит Рилски има граматиката не само на Мразовича, но 
и на неговия предходник Мелетий Смотрицки, а също и граматиката на 
Добровски и Пенински. Може да става въпрос кога се запознава Неофит 
с Добровски и дали това запознанство е преди 1835 г. Знаем, че Пенин-
ски излиза в 1825 г., а Добровски – в 1833 и 1834. А Априлов праща тия 
граматики още в 1833 г. в Габрово. Не може да се мисли, че любознател-
ният духовник, който се готви за преподавател в Габровското училище, 
не е бил осведомен най-малко от Априлова за трудовете на Добровски. 
Знаем, че той започва да пише своята граматика в 1833 г., сиреч тогава, 
когато вече Добровски е със своята граматика в Габрово. Поради това 
обстоятелство, че Неофит съставя граматика не на черковнославянския, 
а на българския език, не можем да проследим по-определено влияние на 
Добровски в неговата граматика. Но и той не е могъл да не бъде пленен 
от авторитета на Добровски. Не само чрез Априлова, но и чрез Лукиана 
Мушицки, сръбския митрополит и стихотворец. Когато в 1852 издава в 
Цариград „Христоматия славянского языка“, той не забравя да помести 
там някои преведени от него оди от Мушицки. А Лукиан Мушицки, ко-
гато Бартоломей Копитар обнародва във Виена през 1822 г. в „Jahrbücher 
der Literatur“ cвоята рецензия върху ,,Institutiones“ на Добровски, напис-
ва на църковнославянски език ода „Его пречестности Йосифу Добровс-
кому сочинившему славенскаго языка грамматику Памятник“. Направи 
ли се сравнение между Неофитовата граматика и граматиката на Добров-

на „Историята“ на Паисий съставя през 1844 г. „Царственик“ – първото печатно изда-
ние на труда на Паисий. Автор е на една от първите български граматики – „Граматика 
славеноболгарска“ (1836, второ издание 1845), в която защитава тезата за по-тесни 
връзки с черковнославянския език (бел. ред.).

  66 Авраам Мразович (1756 – 1826) – сръбски обществен деец, писател, филолог, 
преводач. Създава учебници и помагала на черковнославянски език, които оказват 
влияние върху възрожденските процеси и полемиките за езика сред българи и сърби; 
с „Руководство к славянскому правочтению и правописанию“ (Виена, 1797) и с други 
подобни издания оказва влияние върху българските възрожденци за съставяне на 
първите български граматики.

  67 Любомир Милетич (1863 – 1937) – значим български учен eзиковед, един от основа-
телите на Софийския университет и славянската езикова наука в България; професор 
и титуляр на Kатедрата по славянска филология (1892 – 1934) (бел. ред.).
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ски, не може да не се открият следи, които показват, че чешкият абат е 
оказал въздействие върху рилския калугер. Неофит сам посочва в своето 
паметно „Филологическое предуведомление“, че е градил делото си вър-
ху някои „стари грамматикописатели“, без да посочва кои са те. Но по 
някои изрази, по някои термини, в моменти от дефинициите си, главно 
на несклоняемитe части, както и по някои примери, с които иска да обос-
нове своите мнения, явно личи, че той е познавал не само Добровски, но 
и Пенински. Дори и в класификацията на глагола, глагола на новобъл-
гарски, той изхожда от двамата, макар и да я слага върху начала, които 
отговарят на съвременното нему състояние на народния език. Неофит 
пише не научна, а школна граматика. Много естествено е, че филологич-
ната мъдрост на Добровски не може да се вмести в един учебник. Затова 
и Неофит дава само морфология (художнословие), с кратка ортография. 
Синтаксиса изобщо не засяга. Което е най-важно и което е от значение, 
това е, че Неофит, бидейки сам духовник, възприема от Добровски култа 
на черковнославянския език. Макар и да пише граматика на новобългар-
ски език, макар и да се придържа в езика на простия народ, той иска да му 
даде стройност и закономерност, да го направи годен за една по-висока 
образованост. Ясно е защо именно черпи мъдрост от по-старите грама-
тици, защо мисли, че черковнославянският език трябва да бъде коректив 
на новобългарския. Само върху стария език е необходимо да се гради но-
вият, който остава иначе в своите форми, в своята фонетика и своя син-
таксис независим от него. Наистина тук не бива да се забравя примерът 
на гръцките езиковеди. Но Добровски е тоя, който му разкрива цената 
и значението на черковнославянския, още повече че, макар и да познава 
„Йоан Екзарх Болгарски“, Москва, 1824 г., на Калайдовича, той все има 
чувството, че това е език свещен, език на православието, майката на бъл-
гарския и на всички славянски езици.

Неофит Рилски, ако и основател на филологическите издирвания у 
нас, е самоук, без системно образование, което не му дава възможност 
да бъде учен от по-висок стил. Русия, приела още в края на 30-те годи-
ни в своите училища младежи от България, скоро подготвя интелигент-
ни сили, които стават не учени, но добри учители, отлични пионери на 
славянската образованост в родината си. Младежи, като Найден Геров, 
Никола Михайловски, Добри Чинтулов, Ив. Н. Момчилов, Сава Филаре-
тов68 и др., намирайки се в Одеса или в Москва, когато там славистиката 
е в своя романтичен разцвет, се запознават не само със съчиненията на 

  68 Сава Филаретов (1825 – 1863) – възрожденски книжовник и учител. Завършва Ис-
торико-филологическия факултет на Московския университет през 1857 г.. Подговя 
първия руско-български разговорник, издаден в Санкт Петербург през 1854. Запознава 
се с В. Ханка, П. Шафарик, Фр. Миклошич; учител в София 1857 – 1861 (бел. ред.).
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Добровски, но и с трудовете на руски учени, като Востокова, Калайдови-
ча, Бодянски69, Срезневски70, Прайс, Григоровича71 и др., които хвърлят 
немалко светлина върху миналото и сегашното на България. Някои от на-
шите младежи са в свръзка с М. П. Погодин, преводача на Добровски. И 
когато те са в родината си, през 40-те и 50-тe години, тe сварват подем в 
българското училище, а също така и в българската книжнина, която има 
вече свой периодически печат. И училището, и списанието или вестникът 
от 1835 г., 1844 и 1846 г. търсят млади работници, които да будят народна-
та свяст. Ако Неофит Рилски написва учебник по граматика на български 
език, той съвсем не задоволява потребите на училищната младеж. Още 
от 1835 г. в училищата се предвижда като задължителен учебен предмет 
славянски език. Знаем, че той се учи не само по псалтири и часослови, но 
и по граматиката на Ив. Мразовича. Още след 1840 г. дори П. Р. Славейков 
жадно поглъща познания от сръбския граматик. Но тая граматика е била 
нагодена за сръбски училища, а освен това изглежда доста остаряла за 
времето си.

Пръв, който долавя тая необходимост на нашето училище и който дава 
по-широк простор на Добровски в учебната литература, това е Иван Н. 
Момчилов, завършил семинария през 1843 година в Одеса, после учи-
тел в Елена, в „дасколивнята“72 на Никола Михайловски, възпитаник на 

  69 Осип М. Бодянски (1808 – 1877) – руски славист и езиковед от украински произход. 
Свързва се с Шафарик и други слависти и проучва славянски ръкописи. Разрабова 
проблеми, свързани със старобългарския език и литература; поддържа връзки с бъл-
гарски книжовници. Посвещава на Л. Каравелов книгата си „О времени происхождения 
славянских письмен“ (1855): „Любену Каравелову. На памьять о Москве, чтоб неустанно 
писал историю Болгарии“ (бел. ред.).

  70 Измаил Срезневски (1812 – 1880) – руски славист, филолог, етнограф, професор в 
Санктпетербургския университет. Съханява в архива си различни славянски ръкописи. 
Сред тях бе открито малко ръкописно сборниче „Български народни песни“, подготвено 
от Константин Миладинов за руското научно общество, с което представя големия том 
„Български народни песни“, за да получи финансова подкрепа. Въпреки съдействието 
на Срезневски такава подкрепа не се получава и К. Миладинов издава през 1861 г. сбор-
ника с помощта на Й. Щросмайер в Загреб. Вж. „Ръкопис на Константин Миладинов в 
архива на Измаил Срезневски“, София (предговор Л. Минкова и Л. Антонова), 2008 г. 
(бел. ред.).

  71 Виктор Григорович (1815 – 1876) – руски славист, филолог и историк. Научното му 
дело е посветено на историята и културата на южните славяни, най-вече на българите. 
Той е първият руски славист, който преподава български език в университета. Реализира 
голямо научно пътуване из Балканския полуостров, създава контакти с много българи – 
Неофит Рилски, Хр. Павлович, Г. Владикин и др., събира ръкописи и старинни предмети; 
подготвя за печат „Житие и страдания грешщнаго Софрония“, препис от нея предава 
на Раковски, който публикува житието в своя в. „Дунавски лебед“ (1861 г.). Всички свои 
впечатления и срещи отразява в книгата „Очерк путешествия по Европейской Турции“ 
(1844 – 1847) (бел. ред.).

  72 дасколивня, даскалоливница – в преносно значение, подобно на букволивница ‘букво-
леярна, печатница’, буквално място за подготовка на учители. Това наименование е 
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Московския историко-филологически факултет. Със своята „Писменни-
ца на славянския язык“ („Състави Иван Момчилович, Еленчанин. Изда-
ние първо, Бял град. В Правителствената Книгопечатния, 1847“) от 1847 
г. полага основите на научната граматика от школски характер у нас. В 
предговора към граматиката си Момчилов посочва изворите си. Ръково-
дил се е от граматиката на руския език от Н. Греч, „отчасти“ взима „нещо" 
от Авр. Мразович, а някъде прибягва към „превод чист“ от Греча и Ив. 
Пенински. Дава нещо и от себе си, според „силата си“. Най-голямо е, раз-
бира се, влиянието на Пенински. Дори и на гърба на заглавната страница 
срещаме същото мото, което намираме у Пенински (срв. Грамматика сла-
вянская. Издание шестое. Санкт Петербург. Типография Императорской 
Академии Наук 1842): „сих послушав, урязумяет извития словеса”.

Но Момчилов знае и граматиката на Добровски в руски превод. В дела 
за причастията отбелязва: „На л причастието нарекъл го г. Добровски, в 
Граматиката си, спрягателно“. Би могло да се помисли, че това познание 
Момчилов черпи от Пенински. Наистина Пенински нарича в граматиката 
си причастието на л „спрягательное“, като добавя, че Добровски пръв е 
нарекъл тая форма на глагола причастие, защото служи за спрежение и 
се употребява само в именителен падеж, но не посочва, че той го нарича 
така в граматиката си. Момчилов доста добре е знаел, че граматиката на 
Пенински е кратка преработка, конспект на голямото дело на Добров-
ски. Така че граматичните познания и идеи, които взема Момчилов от 
Пенински, са в действителност заети от Добровски. Бегъл поглед върху 
граматиката на Пенински и Момчилова ни дава възможност да преценим 
посоките и размерите на влиянието, което оказва Добровски. Момчилов 
изхожда от представата на Добровски – Пенински за граматиката като 
наука. Като тях и той я дели на три части: художнословие (термин, зает 
от Неофита Рилски) или словопроизведение, съчинение и правописание. 
Определението на граматиката като наука изхожда от Аврам Мразовича, 
но в другите си определения следва предимно Пенински. Така в опреде-
ленията си за етимологията и синтаксиса, за имената, местоименията и 
глагола, както и за неизменните части на речта – предлог, съюз, наречие и 
междуимение – зависи от руския поклонник на чешкия абат. Също така се 
влияе и в терминологията си, ако и преди него Неофит Рилски и Христа-
ки Павлович да са работили вече в тая посока. Да посочим един пример. 
Като говори за глаголите, Момчилов изтъква, че има глаголи неправилни, 
недостатъчни и безлични, точно според Пенински и Добровски – verba 
anomala, defektiva, impersonala. И в класификацията на частите на речта 

дадено от Петко Славейков на класното училище в Елена, в което са учили много видни 
български възрожденци и книжовници – П. Р Славейков, Др. Цанков, Д. Чинтулов, Д. 
Войников, Н. Козлев, П. Оджаков и други (бел. ред.).
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Момчилов следва същия път. Особено при неизменните части. От значе-
ние е тук да се спрем на неговата разпределба на глагола, а и на имената. 
Съществителните имена дели на три склонения, по род, както и Пенински, 
като дава и таблици за окончанията на всяка група. Глаголите подрежда 
пак на три групи – по изявително наклонение, сегашно време, първо и 
второ лице – с тази разлика, че Пенински изхожда, като Добровски, от 
трето лице множествено число и сегашното причастие. И той прави тук 
това, което преди него стори Неофит Рилски, взема същите случаи, само 
че изхожда от други делитбени признаци. Дори и в примерите си, с които 
иска да изясни граматичните закони, Момчилов е под влиянието на свои-
те учители. Това особено личи в подбора на примери при спрежението. 
Няма никакво съмнение, че Момчилов е покорен на Добровски. Той няма 
дори желание да бъде самостоен. Пък и да иска да бъде независим, при 
тогавашното развитие на славянската филология у нас той не би могъл да 
постигне успех. Успех е за него, че може да даде в сбита и прегледна форма 
това, което Добровски разработва така обширно. Разбира се, неговата за-
дача е облекчена от Ив. Пенински. Доколко Иван Н. Момчилов е проник-
нат от идеите на Добровски, личи и от първата по рода си у нас „Грама-
тика за старобългарския език по сичкото му развитие (Съставена от Ив. 
Н. Момчилов. Първо издание“), Виена, 1865, а също така и от „Сборник 
от образци за изучаването на старобългарския език по сичкото му раз-
витие (Преведен и събран от – Пьрво издание“), Виена, 1865. В изворите 
си, позовавайки и сочейки имената на Калайдовича, Востокова, Ханка, 
Миклошича, Григоровича, П. И. Кепен73, М. П. Погодин, И. Срезневски 
и др., той изтъква изрично, че при съставянето на граматиката си е имал 
за „съвет и подражание“ граматиките на П. Перевлески и Пенински. От 
Перевлески навярно е имал „Грамматика старословенскаго языка“, Санкт 
Петербург, 1852, а също и „Памятници старословенскаго языка“, Санкт 
Петербург, 1854. Хвърли ли се поглед върху граматиката на Момчилова 
и граматиката на Пенински, ще се види, че между тях има голяма общ-
ност. Това, което се каза за зависимостта на Момчилова при първата му 
граматика от Пенински, може да се отнесе и до втората. Момчилов напи-
сал граматиката си вече след Кримската война, когато с появата на Франц 
Миклошича славянската филология навлиза в нов период на своето раз-
витие, има вече ясна представа за отношението между старобългарски и 
черковнославянски. Основата обаче на старобългарската граматика е пак 
черковнославянската. Затова дава черковнославянски форми, като отбе-
лязва и старобългарската именна и глаголна флексия срещу оу, ѫ и пр.). 

  73 Пьотър И. Кьопен (1793 – 1864) – руски библиограф, етнограф, археограф, статистик. 
Създава контакти с видни слависти, като Копитар, с когото полемизира, В. Караджич, 
В. Ханка и други (бел. ред.).
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Интересното е, че по примера може би на Неофит Рилски той налучква 
правия път да обясни появата на члена в новобългарския език като резул-
тат от естественото развитие на езика. И сега Момчилов не забравя гра-
матиката на Добровски. Изглежда, че неведнъж се е справял с нея. Като 
се спира върху корените в старобългарския език, той отправя читателите 
си към Добровски: „По-тънко изброяване на коренитe нахожда се в грам-
матиката на Добровски“.

Добровски става до Кримската война така добре познат на българска-
та интелигенция, че тя разнася славата му и вън от пределите на своята 
родина – в Гърция. Иван Димитриевич Охридтянин, обнародвал в Ца-
риград през 1844 г. „Нравствена наука за должноститe на человека“ от 
Франческо Соави, изготвя в патриаршеската печатница тук своя грама-
тика на черковнославянския език Γραμματικη τῆς Σλαβωνικες γλωσσης 
Ερανισθεῖτα μὲν ὑπο Ιωαννου Δημητριαδου ἐν Κωνσταντινουπολει 1850. 
Когато в 1847 г. на о-в Халки, в тамошното гръцко богословско училище, 
се открива катедра по славянски език, Димитриевич бива поканен да я 
заеме. За потребите на това училище и Н. Рилски съставя своята „Хрис-
томаθїѧ славѧнскаго ѧзыка“, 1852. Иван Димитриевич, после монах Йоа-
ники, а след него Неофит Рилски от 1852 година, става преподавател по 
славянски език в същото училище. Изпреварвайки труда на своя учител, 
той иска да бъде полезен на своите ученици. След граматика на черков-
нославянски език потребна е била христоматия на тоя език. В делото на 
Димитриевича е бил посветен и Неофит. В преписката на последния са 
запазени писма от Йоаникия, които хвърлят светлина върху възниква-
нето и обработката на граматиката. През 1849 г. (18.1.) той съобщава на 
Неофита, че е преписал своята граматика и че ще му я прати да я пре-
гледа още веднъж внимателно, за да може после веднага да я сложи под 
печат, съгласно желанието на митр. Типалдос Ставрополски, ректора на 
богословското училище в Халки. При първия преглед Неофит е напра-
вил поправки, някои от които Димитриевич взима под внимание при об-
работка на делото си. Други обаче, воден от „други граматикописатели“, 
като Мразович и Момчилов, не съблюдава. При това добавя: „Не смех 
да се воспротивим Добровскому... Приемах и от Востокова… Преведох 
от Добровскаго и едно прибавление щото има в конце грамматики за-
ради сложни слова сл. яз.“ (срв. Ив. Д. Шишманов, Нови студии. Сб. ак. 
науките, книга XXI, София, 1926, с. 291). И наистина в гръцкия предго-
вор към граматиката си (Τοις Εντευθμενοις) Димитриевич изтъква, че се 
е ползувал от славянските граматики на Мразовича, Петър Виноградова 
(навярно Краткаѧ славѧнскаѧ грамматика Петербург, 1813, за която го-
вори и Добровски в увода на своите Institutiones, LXVI1I), на Пенински, 
Момчилов, καὶ λ. π. δύο δ εμάκλιστα τοὺς ἀξιολογωτέρος τὸν τε Περικλεῇ 
φιλόλογον Δοβρόσκην. Той дори дава под линия библиографско указание 
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за граматиката на Добровски, руския ѝ превод от Погодина, 1833, а също 
и за граматиката на Захариадиса. Че се намира под влиянието на Добров-
ски, личи не само от преките позовавания към неговата граматика в от-
дела за синтаксиса на иже, ѩже, ѥже, (Περὶ τῆς συνάξεως τῶν ἀναφορικῶν) 
и за двойственото число (περὶ τοῦ δοικοῦ ἀριτμοῦ), но и от заемката му за 
сложните думи ( παράρτημα περὶ συνθέτων λέξεων Аpendix de Compositis 
в Institutiones). Ho влиянието на Добровски се долавя изобщо в цялата 
работа, и то и косвено – чрез Неофита Рилски, Пенински и Момчило-
ва. Планът на граматиката му е познат вече, по Добровски – Пенински и 
Момчилова: художнословие (τεχνολογικὸν, с термин от Неофита и Мом-
чилова), съчинение (συντακτικὸν) и правописание (ὀρθογραφικὸν). Цели-
ят увод почива върху Пенински и Добровски. Склонението на имената и 
местоименията върви по Пенински – Момчилов. Като дели глаголите на 
три спрежения, заема посочените у последните двама образци (miю-гла-
голю; несɤ-гибнɤ; зрю-молю). При неизменните части на речта освен от 
домашни автори се ръководи и от Пенински, и Добровски. В синтаксиса 
– също, покрай влияние и от Захариадиса. Бихме отишли твърде далече, 
ако посочваме подробно докъде се простира влиянието на Добровски. 
Това, което се изтъкна за Момчилова, може да се каже и тук – и в дефи-
ниции, и в терминология, и в примери Димитриевич зависи от Пенински 
– Добровски. Дори и в прокарания неформален, а логически принцип в 
граматиката. Трябва да се изтъкне обаче, че граматиката си Димитрие-
вич е работил с усърдие и любов. Имайки в съображение, че разкрива на 
гръцки кръгове един чужд език, той се е грижил да бъде разбран, затова и 
е по-подробен от своите предходници. Научните основи на граматиката 
му са по-здрави. Най-важното е, че от Добровски той възприема идеята 
за черковнославянски език като език старобългарски, език устроен и съ-
вършен, майка на всички славянски езици, идеята за звуковите промени, 
за класификацията на глагола, за логичния принцип в синтаксиса, за ети-
мологичния правопис.

Иван Н. Момчилов и Иван Димитриевич полагат основи на грамати-
ката за черковнославянски език още до Кримската война, на филологи-
ческите знания у нас, които се възприемат не само от българските учи-
тели, но и от младежта в училищата. Граматиката на Момчилова скоро 
се изчерпва, гръцки писаната граматика е предназначена за гръцки свят, 
така че училищата, в които продължава да бъде черковнославянският 
език задължителен предмет, имат потреба от ново ръководство. И наис-
тина Христодул Костович – Сичан Николов74, учител в Габровското учи-

  74 Христодул Костович Сичан-Николов (1808 – 1889) – възрожденски книжовник и учи-
тел, стихотворец. Учи в Австрия и в Букурещ, преподава в Габровското училище (1839); 
участва в превода на Библията и в издаването на сп. „Зорница“. Автор на „Граматика 
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лище, издава скоро „Грамматика или Буквеница Славенска“, Цариград, 
Галата, 1858. Изглежда, както личи от предговора ѝ, че тя е била готова 
още преди Момчиловата. За да не прави „преткновение“75 на Момчилова, 
Сичан Николов „умълчава” своята граматика. Той не посочва отгде се е 
ползувал при съставянето на своята граматика76. Като се земе обаче, че в 
библиотеката на Габровското училище се намират както Добровски, така 
и Пенински, не може да се мисли, че трудолюбивият учител ще отмине 
тия съкровища. Както Момчилов, и той предпочита Пенински пред Доб-
ровски. Пенински дава кратка учебна граматика, извлечена, както се каза, 
от голямата граматика на Добровски. По-лесно е да се нагоди Пенински 
за нашите училища, нежели Добровски. При едно сравнение между Пе-
нински и Николова предположенията напълно се оправдават. Пример – в 
определенията, гдето се издават явно следи от Добровски – Пенински. 
Пенински казва: „Ударений в Славянском языке три: Острое (´), Тяжкое 
(`) и Облеченное или Камора (ˆ). Добровски: Institutiones, pars I. (cap. III. 
§ II). Николов; „Славянский язык има три гласоударения: Остра (´), Тежка 
(`)“, и Облечена или Камора (ˆ)“. Също така и определенията за съществи-
телното име, за прилагателното, за предлога, за съюза, за местоимението 
Николов заема от Пенински. И в термините си зависи пак от Пенински – 
Добровски. Например за местоимението иже Николов употребя термина 
„возносително“, който се среща у Пенински, а и у Добровски (Institutiones, 
pars II. § 18). При разпределбата на частите от речта, напр. на местоиме-
нието, се ръководи от Пенински. А и общите граматични идеи, както и 
планът на граматиката, имат руско-чешки извор. Граматиката на Нико-
лова се посреща, изглежда, не със задоволство от българските учители. 
Дори и „Български книжици“, 1858, дават отрицателен отзив за нея. Ни-
колов не смогва да задоволи една духовна потреба. Тая потреба иска да 
запълни „Кратка славянска грамматика, съставена от архимандрита Пар-
тения“, Цариград, 1859. Архимандрит Партений77, по-късно митрополит 

или буквеница славенска“ (1858), издава в Букурещ компилативния труд „Месецослов 
или календар вечний“ (1840) (бел. ред.).

  75 преткновение (остар.) – спънка, пречка, затруднение (бел. ред.).
  76 Почти всички учебни помагала или учебници през Възраждането са несамостоя-

телни, компилативни, създават се на основата на популярни за времето книги, които 
са получили разпространение и се проявява към тях интерес. Затова в пространните 
заглавия авторите често пишат „събран от различни други”, „присовокупил”, „допълнил”, 
„доправил”, „съкратена история” и т.н.

  77 Архимандрит Партений Зографски, епископ Кукушко-Полянски, митрополит Ни-
шавски (1818 – 1876) – един от най-изявените духовни водачи и възрожденски кни-
жовници, заслужил деец на църковните борби на българите през Възраждането. Учи в 
Кишиневската духавна семинярия (1844 – 1845), редовен студент в Московската духовна 
академия (1846 – 1850); близък с Димитър Миладинов; преподава в богословското 
училище на о-в Халки след Неофит Рилски. Открива в Света гора проектираното от 
В. Априлов богословско училище към Зоглафския манастир (1851). Автор на „Кратка 
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Полянски, нарочно съставя своята граматика, след като се убеждава, че 
Сичан Николов не задоволява училищата и след като пита в „Цариград-
ский Весник”, 1858, има ли някой българин, който би се заел или се е заел 
вече да услужи на българската младеж. За него едно от най-съществените 
ръководства за нашите учебни заведения е ръководството по славянски 
език. В предговора към граматиката си той не посочва образците, от кои-
то се е ползувал. Трябва да се предполага, че един преподавател по сла-
вянски език, заместник на Ивана Димитриевич и Неофита Рилски, е знаел 
творенията на Пенински и Добровски освен творенията в тая област на 
Иван Момчилов и Неофит Рилски. В граматиката си той оправдава наша-
та мисъл. Така той я дели като Пенински, придавайки обаче и четвърта 
част, на словопроизведение, словосъчинение, правописание и словоуда-
рение. В изложението си следва Пенински – Момчилов. Дава като Пе-
нински таблици за окончанията на именни и глаголни форми. Имената 
разделя в три склонения – за мъжки, женски и среден род, а глаголите 
– на три спрежения, както Пенински. За спрежението взема и примера от 
Пенински – Момчилов (бїю–глаголю; несɤ–гибнɤ; зрю–уɤ). При прила-
гателните имена имаме обикнатите деления: пълни и усечени форми. Гла-
голите подрежда на правилни, неправилни (ѥмь, вѣмь и др.), недостатъч-
ни (рекɤ, градɤ), безлични, както Добровски – Пенински – Момчилов. За 
междуметието, което изразява мълчание, посочва пример тсъ, цытъ. Мо-
гъл е да го вземе от Добровски (pars I. cap. XI § 107 – silentium imperantis) 
или от „Болгарска грамматика“ на Неофита Рилски, или от Момчилов. 
Терминът „учащателно“ (за формата вѣдаю) не се среща нито у Пенински, 
нито у Момчилова; той е зает направо от Добровски, навярно от руския 
превод на Шевирева. Защото у Добровски стои: „Frequentativum autem 
ꙗдати, ꙗдаю, omnino regulare esl, uti бываю а быти, вѣдаю а вѣмь“ (pars II. 
cap. III. § 34). Определенията върху неизменните части на речта са праве-
ни в стила на Пенински и Момчилова. Синтаксисът на Партения има поч-
ти същата разпределба, както у Пенински, отчасти и у Момчилова: слово-
съгласуване, управление на словата, за съставяне на периодите. Планът 
изобщо е установен от предходните нему граматици. Архимандрит Пар-
тений успява да даде наистина малка, прегледна граматика, по-кратка и 
по-проста в строежа си от граматиката на Момчилова, но той не успява 
да се освободи от традицията. Пък у него, както и у другите не е имало 

свещена история...“ (1857) , „Началное учение за децата“ (1858), „Мисли за българскиот 
язик“ (статията излиза в сп. „Български книжици“, 1858, кн. 1 ). Б. Йоцов отбелязва, 
че Партений Зографски дълго проучва интереса към граматиките и дали има учебник, 
който да удовлетвори изискванията на времето. Така създава своята „Кратка славенска 
граматика“ (1859), за която Б. Йоцов основателно смята, че е повлияна от граматиките 
на „Пенински – Момчилов“ (бел. ред).
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желание да сътвори самостоен научен труд, още повече че времето у нас 
не търси такъв, а и той сам не е имал за това необходимата подготовка.

Всички тия славянски граматики изиграват не само своята образо-
вателна роля, дават не само представа, познание и усет за черковносла-
вянския език, но и подготвят основа за устройство на новобългарския 
език. Не е без значение обстоятелството, че след българските граматики 
на Неофита Рилски, Неофита Бозвели и Христакия Павлович, едва след 
Кримската война се явяват нови граматики по новобългарски език. Чер-
ковнославянските граматики, след Партения, остават на заден план. П. 
Р. Славейков според сведения от „Македония“ приготовлявал грамати-
ка на черковнославянски, но тя не излиза от печат. А влиянието на чер-
ковнославянските граматики върху новобългарските явно показва, че в 
педагогичната литература от филоложки характер се създава определена 
традиция. Сега, когато грее звездата на Франц Миклошича, след 1852 г., 
когато неговото делo „Vergleichende Lautlhere der slavischen Sprachen“ бе-
лежи нов момент в развоя на славянската филология, когато в Белград се 
подвизава Джуро Даничич78, би трябвало да се очаква, че влиянието на 
Добровски върху българската граматична мисъл ще отслабне, ако не пре-
секне. И наистина – при усложнен духовен живот познанията върху езика 
не могат да не отразяват и влияния в духа на времето, още повече когато 
се търси устройство на българския език. В българската граматична книж-
нина би могло да се посочат три посоки – консервативна, прогресивна и 
компромисна. Влиянието на Добровски може да се долови и сега върху 
първата, която зависи доста от традицията, и която има добри познания 
по черковнославянски.

Пръв опит да се освободи от традицията, да се освободи от авторите-
та на рилския филолог, praeceptor Bulgariae, прави още преди Кримската 
война Иван Андреов Богоров със своята „Първичка българска грамати-
ка“, Цариград, 1844 (второ издание „Първичка българска словница“, Стам-
бол, 1848), който обаче изхожда от Добровско-Копитаровата атмосфера. 
Сам признава в предговора си: „И са поупътихме нещичко от Граммати-
ческите правила на г. Копитаровата глаголита (Vendobonae 1836)”. Сиреч 
главната мисъл, която подхваща от него, тя е, че отхвърля мнението на 
Востокова за ринеизма79, носовото произношение на ѫ и ѧ. А „Glagolita 
Clozianus” Богоров показва в Букурещ още през 1843 г. на Сичан Николо-
ва с желание да се поучи от нея той, когато съставя своята аритметика. А 
знае се, че тук Копитар по въпроса за ринеизма се позовава на Добровски. 

  78 Джуро Даничич (1825 – 1882) – сръбски лингвист, преподавател в Белградския 
университет и секретар на Дружеството за сръбска словесност. Един от ревностните 
привърженици на езиковата реформа, започната от Вук Караджич (бел. ред.).

  79 ринеизъм (фр.) – носово произношение на гласни – така наречените носови гласни, 
или носовки, типична фонетична черта на старобългарския език (бел. ред.).
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Освен това Богоров, който сигурно е знаел Добровски, а и Пенински, в 
класификацията на новобългарския глагол зависи от традицията. Стъпка 
напред в разработка на новобългарската граматика правят Драган Цанков 
и Никола Първанов, единият под влиянието на Франц Миклошича, а дру-
гият – на Джуро Даничича, бидейки негов ученик в Белград. „Grammatik 
der bulgarischen Sprache” von A. und D. Kyriak Cankof, Wien 1852 [„Грама-
тика на българския език”, от А. и Д. Кириак Цанков, Виена, 1852], и „Из-
вод из българската граматика, законите на българския език”, Русчук 1870, 
от Първанова изтъкват в анализа на формитe, както справедливо бележи 
Ягич, тенденции на един фонетичен правопис с желание да се освобо-
дят от рускославянския досегашен тип граматики. Тия граматики нямат 
у нас особено значение за разрушение култа на черковнославянския език, 
защото традицията е била доста силна и защото консервативната школа 
развива плодна дейност. Имат значение възгледитe на Никола Михай-
ловски, на Ивана Н. Момчилова и на Найден Герова, които, ако и да се 
различават в някои възгледи, в основата си стоят на руско-славянска поч-
ва. Найден Геров, още като ученик в Ришелевския лицей в Одеса, гдето и 
завършва в 1845 г., се запознава с Добровски. Още в 1844 г. слуша може 
би словото на тамошния наставник учител Константин Зеленецки „О на-
чале и образователях языка церковнославянскаго“, гдето има позовава-
ния на Добровски. Но че той знае Добровски, явно е от неговата брошура 
„Няколко мисли за българския език и за образованието у Българите” (на-
писано по повод от укорителния член въз Блъгарите, напечатани в 108, 
109, 110 и 111 броеве на дневник „Босфорский Телеграф”. Земано от Ца-
риграский Вестник), Цариград, 1852. Тук, между другото, Геров изтъква 
мисълта, че някогашните филолози не са имали ясна представа за старо-
българския език: едни са го мислили, че той е „старый Моравскый язык”, 
други го имаха за „старый сръбскый”. Изглежда, че е знаел схващането на 
Добровски, че Кириловият език е и сръбско-българско-македонско наре-
чие, ако не направо, поне от Венелина. Най-интересното е, че още в 1856 
г., когато Геров е в Русия, между приятелите му в България се носи вест, че 
той пише граматика на българския език. Такава граматика готви, но какво 
става с нея, не се знае. Но и сега Геров не забравя Добровски. Братът му, 
Константин Геров, му съобщава от Пловдив през 1854 г., че му е изпратил 
покрай другите книги и „Славянската грам. Добровски (срв. Из архивата 
на Найден Геров, изд. Бълг. ак. наук., София, ч. I – II, 1911, 1914, с. 388, 
222). Докато Геров принесе своята дан на родните училища, българските 
учители го изпреварват. От 1859 г. до 1872 излизат няколко граматики на 
новобългарския език. От една страна, са граматиките на консервативния 
стан80: 1. Българска грамматика. Състави Теодор Т. Хрулев за ръковод-

  80 стан (остар.) – лагер (бел. ред.).
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ство на Българските юноши и печатися с иждивението на Георгия Дончо-
ва, книгопродавца. Издание пьрво. Букурещ, 1859; 2. Начала на Българска 
граматика от Й. Груева81 за ученици в предуготовителни училища. Кни-
жарница на Хр. Г. Данов и С-ие, Пловдив, Русчюк, Велес, Виена, 1862; 3. 
Граматика за новобългарския език от Ив. Н. Момчилова, Русчук 1868. От 
друга страна, са тия граматики, които се влияят от френски автори, без 
обаче да се отделят много от първите: 1. Кратка и методическа българска 
грамматика от Д. Г. В. Мирковича82, Цариград – Галата. В книгопечатни-
цата на Д. Цанкова 1860; 2. Българска грамматика за пьрвоначалнн учени-
ци от Д. П. Войников83, Пловдив, 1862 (трето издание – 1869); 3. Начална 
българска грамматика от Т. Шишкова84. Издание първо. В Търново, 1872. 
Тук бихме могли да вчленим и „Българска граматика“, Цариград 1871 г., на 
Н. А. Начов85. Един анализ на всички тия граматики86 ни открива доколко 

  81 Йоаким Груев (Й. Г. Пройчев) (1828 – 1912) – възрожденски учител и книжовник, 
книгоиздател, преводач, публицист. Заедно с Н. Геров възстановяват старото име на 
гр. Филибе – Пловдив; през 1858 г. организира училищно тържество по повод празника 
на св. Кирил и Методий и по негова инициатива става всенароден празник; секретар 
на църковното настоятелство в Пловдив; настоятел на девическото училище и др. 
Сътруничи на много възрожденски издания; помощник на Хр. Г. Данов. Автор е на сти-
хосбирката „Гъслица“, сред стиховете е и популярната песен „Лятна нощ се превалява“. 
Превежда „Райна, българска княгиня“. Автор на „Основа на българска граматика“ (1858, 
а претърпява няколко издания 1862, 1864, 1865, 1869). Това е един от най-авторитетните 
учебници по български език през Възраждането, като представя нова методология 
в разглеждането на граматическия строеж на българския език, поставя началото на 
знанията за синтаксиса (бел. ред.).

  82 д-р Г. В. Миркович (1825 – 1905) – възрожденски деец, лекар, духовен деец. Завършва 
Киевската духовна семинария, лекар в Ст. Загора, Букурещ, Браила и Цариград; училищен 
директор в Болград, Браила, Лом; осъден и заточен в Диарбекир като революционер. Пуб-
ликува в сп. „Български книжици“ „Кратко изложение за наредбата на глаголите в новобъб-
гарският язик“. Автор на „Кратка и методическа българска граматика“ (1860) (бел. ред.).

  83 Добри Войников (1833  –  1878) – писател, драматург, основоположник на българския 
театър, журналист, театрален критик. Има значителни приноси във възрожденската 
драма и театър. Автор на исторически драми, на комедията „Криворазбраната цивили-
зация“ (1871). Като педагог издава учебни помагала и ръководства; автор е на „Кратка 
българска граматика с упражнения“ (1864), „Българска грамматика за пьрвоначалнн 
ученици“ (трето изд. 1869). Учебниците му са съобразени с новите тенденции в обра-
зованието на XIX век (бел. ред.).

  84 Тодор Н. Шишков (1833 – 1896) – изявен възрожденски книжовник, учител, автор на 
учебници и ръководства; превежда от френски език „Малка енциклопедия или първо-
начални познания за децата“ (1855). Участва в полемиките за учебниците по история, 
в езиковите дебати; автор на „Начална българска граматика“ (1872) (бел. ред.).

  85 Начо А. Начев (1853 – 1916) – възрожденски учител, просветен деец. Публикува в 
периодичния печат статии за учителите върху въпроси на метеорологията; автор на 
„Кратка българска граматика“ (1871), издадена от учителското дружество „Милосърдие“ 
в гр. Чирпан (бел. ред.).

  86 Б. Йоцов скрупульозно и методично в целия текст представя отделните български 
граматики, посочва влиянията и възможните първоизточници. Заслуга на Б. Йоцов 
е, че за първи път в историята на българското училище и на учебната литература така 
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вече е заседнала в тях създалата се преди Кримската война, от Добров-
ски – Пенински, Неофит Рилски – Момчилов традиция. И в тях, макар 
нагодени като помагало за новобългарския език, се долавя влиянието на 
Добровски, не пряко, разбира се. Изглежда, че всеки нов граматик гле-
да главно да разработи по-добре учебника си откъм педагогична страна, 
като не се грижи да се освободи в граматичните си идеи от своя предход-
ник. Няколко примера. Теодор Хрулев, който в изложението си прибягва 
към евристична метода, дава следната дефиниция на съществителното 
име, което изхожда от Добровски – Пенински – Момчилов: „Название на 
предметите, които съществуват в природата или ги въображаваме в ума 
си“. Определенията му изобщо на неизменните части са правени според 
Пенински – Момчилов. За наречието напр. „Частица несклоняема, която 
се полага пред прилагателните имена и глаголите, да ги определява по-яс-
но“. Като тях дели склонението по род – имена от мъжки, женски и среден 
род. Глагола – също на три групи; с тази разлика, че безличните глаголи 
отделя в четвърта група. 

И тия, които имат смелост да пишат граматики при днешните наши 
„Славенно-Български филологи“, които имат „французка метода“, както 
казва д-р Г. В. Миркович, и които критиката на „Български книжици“, 1859 
г., обвинява, че се водят по Ноеля или Шапсаля, също така не могат да се 
откъснат от създалата се традиция – било в терминологията си, било в 
дефинициите си, било в разпределбата на материала. Самият Миркович е 
най-ясен пример. Той дори не може да се освободи от сравнения със сла-
вянския език. Има сходни места с Хрулева. А Шишков например призна-
ва сам, че неведнъж се е съветвал с Никола Михайловски, учения филолог 
от Москва, който е минал школата по Добровски – Пенински.

Изобщо хвърли ли се поглед върху българската филологична мисъл, 
изразена в граматиките по черковнославянски и новобългарски език, не 
може да не се забележи, че Добровски изместя полека в нашата книжнина 
Мелетия Смотрицки и Аврама Мразович. Неговото влияние започва тук 
от 1833 г. и продължава до 1876. Най-напред прониква у Неофит Рилски, 
след това – сред оная интелигенция, която се завръща през 40-те годи-
ни в България – Момчилов, Михайловски и Найден Геров, и най-после, 
след Кримската война, повлиял по-дълбоко върху черковнославянските 
граматики, върху домашни „учени“, излезли и от гръцка или френска об-
разователна система, безсилни да се освободят от традицията в учебни-
ците си по български език. За време от около 40 години Добровски владее 

подробно и прецизно същевременно е проследено влиянието на идеите и основопо-
лагащите граматически трудове на Добровски, Пенински, на практическите знания по 
граматика, които те дават, особено върху новосъздаващата се терминология, както и 
създаване на „култа към черковнославянския език“. На такъв фон Йоцов ясно представя 
техните последователи сред българските автори на граматики от XIX век (бел. ред.).
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със своите идеи. Той дава познание върху черковнославянския език, от 
него нашите „слависти“, „славяно-български филолози“, черпят мъдрост. 
От него вземат представата за граматика на славянски и български език, 
възприемат логичния принцип в граматичното учение. От него се нау-
чават за звуковите промени, които влекат след себе си и морфологични, 
за устройството на формите, за логическите и психологични пружини 
в синтаксиса, за образуването и строежа на думите, за функционалното 
значение на формите и пр. Най-важното е, че Добровски покрай старите 
„граматописатели“ – Смотрицки и Мразович – и покрай новите други 
слависти оказва влияние върху българската граматична терминология, 
върху дефинициите на граматичните понятия, върху класификацията на 
българския глагол. Неофит Рилски още в предговора към граматиката си 
изглежда, че си е задавал въпроса за една българска граматическа терми-
нология, защото сам признава, че я възприема такава, каквато я намира в 
старите граматици. Тая терминология се затвърдява, и то така, че и днес 
на много места в нея можем да доловим влиянието на Добровски. Раз-
пределбата на българския глагол на три групи води началото си пак от 
него. Наистина през тия 40 години, когато Добровски владее, у нас, няма 
учени езиковеди. След Неофита, „самоука“, се явяват слависти с чужда, 
руска обикновено, школовка, подготвени да разбират езиковите явления, 
но още безсилни за творческа дейност. Можем да бъдем строги към тях, 
но не можем да бъдем несправедливи. Условия за научна дейност у нас 
до Освобождението няма. Цялата мъдрост на тия славянски филолози 
се крие в руски извори. Те са били честити, ако могат да запазят ония 
знания, които са придобили някога в чужбина, или, ако могат да следят 
чрез някое списание развитието на филилогичната мисъл в чужбина. 
Училищата имат потреба от техните сили. Затова и науката им е свързана 
с тях. Това е наука практическа, от чиито повели смогва да се освободи до 
известна степен Найден Геров. Затова и влиянието на Добровски засяга 
най-силно нашата педагогична книжнина, а не научната литература, коя-
то и без това почти не съществува. Така ще си обясним защо тия учители, 
макар и да разполагат с „Грамматика славянскаго языка по древному на-
речию“, предпочитат да се ползуват при съставянето на своите грамати-
ки от „Славянская грамматика“ на Ив. Ст. Пенински. При все това влия-
нието на Добровски със своите граматични идеи е най-благотворно тук. 
Той пръв принася ясна представа за черковнославянската реч, пръв дава 
научна основа, върху която може да се гради граматиката на новобългар-
ския език, пръв ги научава да мислят граматично и филологично. Българ-
ските граматици добиват усет, школуван усет, за правилна реч, славянска 
и българска. Пред тях се открива възможност за благодатна и плодна дей-
ност в областта на българската филологична мисъл.
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Съдействувал да се избистрят граматичните идеи, Добровски съдейст-
вува да се въздаде и култът към черковнославянския език. По силата на 
развилите се културни отношения името му се намесва в езиковите и пра-
вописни борби, които начеват от 30-те години и завършват към средата на 
70-те. Както се знае, тук има през първата половина на XIX век три посо-
ки: черковнославянска, славянобългарска и българска, или консерватив-
на, компромисна и прогресивна. През втората половина, когато се слага 
на разрешение въпросът за устройството на новобългарския език, нало-
жил се вече в книжнината, имаме фонетична, Търновска, етимологична, 
Пловдивска и компромисна Браилска правописна школа. През първата 
половина на века се води борба за книжовен език, а през втората – за пра-
вопис и устройство на тоя език. Паисий и Софроний, слагайки основи на 
новобългарската литература, изместват дамаскинската традиция, в коя-
то народният език налага своето предимство, като засилват рускославян-
ския, черковнославянския. Елементи на живата реч у Софрония по-често 
се срещат, но те не решават характера на неговия език. Ето на тая черков-
нославянска езикова традиция дават мощ и крила Добровски и Венелин. 
Венелин, който се отнася критично към някои възгледи на чешкия учен, 
поправяйки ги в духа на своята обща концепция за българите и България, 
възприема, както се спомена, неговото схващане, че Кирило-Методи-
евият език, езикът, на който са преведени първите богослужебни книги 
от гръцки език, е черковнославянският. А този език става за Венелина 
свещен език. Този именно „кириловски” език, на който се молят толкова 
славяни, той търси, съгласно със своята българска теория, в България. 
Той още не знае, че това е наистина кириловският език, но изменен в духа 
на руския, на руската фонетика, че е всъщност порусен старобългарски. 
А този език, за който Добровски написва такава голяма и вещо написа-
на граматика, е за него драгоценност, защото чрез него той иска да даде 
оправдание, основание на своята славянска теория за произхода на бъл-
гарите, сиреч старитe българи, живели в страната при Волга, не са били 
татари, както мислят Шльоцер, Тунман и Енгел, а славяни. Но какво раз-
очарование ще е изпитал Венелин, когато се научава, че езикът, който се 
говори от заддунавските славяни, не е черковнославянски, че в него няма 
стари падежни форми, че в него има член, че инфинитивът е изчезнал. 
Неговата теория може да бъде застрашена. А и схваща, че този народен 
език е езикът на простия народ, език неустроен, неправилен, че е повален 
и разстроен черковнославянски. Ето защо той се заема да защити зас-
трашения свещен черковнославянски, език на стара образованост, език 
устроен и съвършен. Затова съветва българската интелигенция да пише 
на черковнославянски, да възстанови старото, именно и местоименно 
склонение, да спазва старите глаголни форми, да изхвърли членната фор-
ма. На такъв език само могат да се пишат стихотворения, на него може 
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да се облегне младата българска книжнина. Венелин има привърженици 
в страната. Неговият авторитет е толкова силен, че заставя мнозина да 
променят своето отношение към черковнославянския. Нека да споменем 
идейния преврат у Христаки Павловича, който прокарва черковносла-
вянски принцип във второто издание на своята „Грамматика Славенобол-
гарска“ от 1836 г. Нека споменем и Константин Фотинов, който променя 
езика на своето „Любословие” през 1845, който налага черковнославян-
ския, развивайки особена теория за него като език на славянската образо-
ваност, на славянското „съглашение“, като език „богосоздан“. Наистина, 
че черковнославянският и черковнославянската школа дава теоретични 
основания и на правописната борба в Гърция, гдето също така се бори 
старогръцкият с новогръцкия, гдето има езиковедни течения с оглед на 
миналото и сегашното. Но Венелин с Добровски дават „домашния“ им-
пулс. За това свидетелствува и Неофит Рилски. И той, който е защитник 
на члена, не се отказва от черковнославянския. Дори до 1850 г., когато 
издава своята ,,Христоматия славянскаго языка“, като споменува Lexikon 
linguae slovenicae veteris dialecti, Виена, 1850, на Миклошича, мисли, че 
това е речник на черковнославянския език, език на Кирила и Методия 
според него. А тъкмо сега и нашата интелигенция иска да знае какъв е 
тоя език. За нея това не е въпрос чисто филологичен, а културно-общест-
вен, дори национален. Най-добре изразява тоя повишен интерес Ив. Н. 
Момчилов в предговора на своята черковнославянска граматика от 1847 
г. и на своята старобългарска граматика от 1865 г. Неговите въпроси са и 
въпроси на българското национално съзнание тогаз. „Кое от славянските 
наречия е било основа за превода на св. Писание?“. И отговаря, че повече 
от изследвалите (посочва: Шльоцер, Востоков, Максимов, Шевирев, Ве-
нелин, Погодин, Априлов, Бодянски и Шафарик в „Славянски древности“) 
са решили „въпроса в наша полза“, сиреч, ний – Българе – имаме право на 
тая старина, а не друго славянско племе“. От това следва, че черковнос-
лавянският език е „едничко и най-драгоценно наше съкровище, което е 
твърде притребно сега на нашата възраждаема млада книжнина“. По-къс-
но, в 1865 г., при нараснало филологическо съзнание Момчилов, вълну-
ван от същите въпроси, търсейки да си уясни отношението между чер-
ковнославянски и старобългарски, иска да установи точното название на 
Кирило-Методиевия език. „Досега, казва Момчилов, всички „учени сла-
венисти“ наричаха и наричат „прадедния“ език на българитe „славянски“, 
церковнославянски, език славенский древняго наречия (Добровский), 
свещенний език Словян (Ганг, Ханка, б. н.). Но Момчилов, ръководейки 
се от Шафарика и Шевирева, е убеден, че тоя език трябва да се нарича 
само старобългарски. Защото, ако се нарича славянски, това значи, че той 
принадлежи изобщо на всички славяни, което не е вярно; ако се нари-
ча черковен, това е също така неоправдано; черквата няма свой особен 
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или общ за всички християни език. А тъй като този език е „изключител-
на принадлежност“ само на нашите прадеди, език на Кирила и Методий, 
„старобългари от Солун”, той трябва да се нарича само старобългарски. В 
свръзка с тоя въпрос Момчилов подига и въпроса за кирилица и глаголи-
ца. Както виждаме, черковнославянският език, схващан до късно, и след 
Кримската война, за старобългарски, получава от Добровски и Венелина 
най-голямата защита. А в 40-те години се слага и друг въпрос: на кой език 
трябва да се пише – на черковнославянски или на новобългарски. Защит-
ниците на черковнославянския са виждали в него не само свещен език, не 
само език на образоваността, на славянската култура, но език на българ-
ското славно минало, на българското национално съзнание.

И в борбите за надмощие на тоя или оня език, на тоя или оня правопис, 
Добровски бива пряко и косвено намесен. Борбата начева с Венелина, а 
по-определено – с Априлова. Още през 1836 г., съдейки от „Български 
книжици“, 1858, Априлов праща гръцки писано „окръжно“ до българ-
ските „учени“ да дадат мнение за народната просвета – Γνώμη Βασιλείου 
Ἀπρίλλου ἀποβλέπουσα εἰς τὸν φωτισμοὺ τοῦ ἔθνους. Иска да се опрости 
българският правопис, да се устрои, както се говори. Но понеже черков-
нославянският е език на старите българи, и като радее за общ книжовен 
език чрез обединение на всички наречия, мисли, че „основанието е да 
приближаваме към майката“. Това е същата оная „майка“, за която говори 
Неофит Рилски в своята граматика и на която Добровски посвещава го-
лямото си дело. А както споменахме, Априлов е знаел добре Добровски. 
За някакво определено влияние от страна на Добровски върху неговите 
възгледи не можем да гадаем. Изглежда, че тогава сам Априлов не е бил 
установен във възгледите си. В окръжното си иска да се изхвърлят ерове-
те (ъ, ь) от края на думите, съдейки като Добровски (увода на грам. му, ч. 
I. гл. I. § XVII), че и в древно време не са имали звукова стойност, а в писмо 
от 1844 г. до Гавраил Кръстевич е против изхвърлянето на ъ. Във всеки 
случай за развитието на филологическите възгледи у Априлова имат зна-
чение Добровски и Венелин, от когото после той се отвръща, използу-
вайки резултатите от славистичните изследвания в Русия. Априлов става 
основател, след Берона, на българската езикова и правописна школа.

Затова пък Гавраил Кръстевич87, след Христакя Павлович и Констан-
тина Фотинов, става теоретик на черковнославянската правописна шко-

  87 Гаврил Кръстевич (1817 – 1898) – възрожденски книжовник и обществен деец. 
Завършва гръцката гимназия в Куручешме, Цариград (1837), и право в Париж (1843). 
Участва активно в черковната борба и в уреждането на Българската екзархия. Изследва 
българското историческо минало – през 1869 издава Т. 1 на „История блъгарска“, в 
която защитава тезата за хунския произход на българите, и поражда яростни полемики; 
участва и в споровете за българския език и правопис. След Освобождението е министър 
на вътрешните работи на Източна Румелия, а от април 1884 до Съединението през 1885 
г. е неин управител (бел. ред.).
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ла, собствено на етимологическата. Свършил право в Париж в 1844 г., тоя 
виден българин, макар и не филолог, се заема да говори с убеждение в 
правотата на своите мнения и с вяра в своята научна подготовка върху 
езикови въпроси. Както личи от неговото „Краткое изследование на бъл-
гарската древност“ в „Български книжици“ от 1858 г., а и в неговата „Ис-
тория блъгарска под имя Уннов“, Цариград, 1871, той се е живо интересу-
вал от българското минало, познавал е изследванията на някои славянски 
учени. Ocвен „Славянски древности“ на П. И. Шафарика той притежава 
доста рано „Institutiones“ на Йозефа Добровски в руския превод на Пого-
дина и Шевирева, 1833 и 1834 г. Когато Априлов разпраща своето мне-
ние „Γνώμη“ през 1836 г., Кръстевич се замисля над подигнатите в него 
въпроси и написва, както сам отбелязва, в 1844 г. своя отговор за „пра-
вилност и порядъчност“ на българския правопис, но го обнародва едва 
в 1858 и 1859 г. в „Български книжици” под наслов „Писма за някои си 
мъчности на Българското правописание“. Излиза и като отделна книга в 
Цариград, 1860. В тия свои писма Кръстевич разглежда въпроси, които са 
интересували тогава българското образовано общество – за азбуката, за 
члена, за падежите, за глаголите. Преди всичко той се противопоставя на 
Априлова, който иска да пишем, както говорим. И той се вълнува от въ-
проса как трябва да се създаде общ литературен език. Според  „Славянски 
древности“ на Шафарика българският език има три наречия – наречие 
на Горна Мизия, на Морава и Македония. Затова мисли, че за да се по-
стигне гонимата от българските филолози цел, необходимо е да се излезе 
от „майката“, от черковнославянския език. И за да оправдае научно мне-
нието си, изхожда подробно и последователно, с посочвания и цитати от 
граматиката на Добровски. Като него Кръстевич мисли, че черковносла-
вянският е език на Кирила и Методия. Не може да се устрои българската 
книжовна реч, ако не се вземат под внимание законите на свещения език. 
Затова е необходимо да се устрои българската азбука въз основа на чер-
ковнославянската. Не е съгласен да се изоставят от последната, когато се 
устройва новобългарската, някои букви, да се изхвърлят всичките дву-
гласни. Не е съгласен да се изравнят ѩ и ꙗ, като остане само една, защото 
в старобългарския език според Добровски ѧ се заменя с ѣ: Дѣвo непороч-
наѣ (Грамматика славянскаго языка, Введение, § XX). Буквите ь и ъ, които 
Априлов иска да се изхвърлят от азбуката за новобългарски език, трябва 
да се задържат. Дори и ако Добровски мисли за излишно да се употребят 
в края на думите. Защото, както Добровски отбелязва, че става по сръб-
ските паметници смесване между ъ и ь, ы и и, но че има разлика между ы 
и и, така трябва да се прави разлика между ъ и ь. Също трябва да се прави 
разлика между ь, ъ, ѫ и ѩ, , тъй като Добровски нарича първите подвиж-
ни, а вторите – самостойни, неподвижни. Подробно развива Кръстевич 
своите възгледи, опирайки се на Добровски, главно на увод от грамати-



42

ката му, за да оправдае своя етимологичен, традиционен правопис. Що 
се отнася до членната форма, той мисли, че трябва да се запази, защото 
и Добровски, „логически и по право“ назовава „усечените“ прилагателни 
(сиреч тия, които в старобългарски се скланят не по сложното склоне-
ние) „неопределени , а „неусечените“ – „определени“. Когато говори за па-
дежите, Кръстевич, пак върви ръка за ръка с Добровски. Тук стига често 
до крайности. Например той мисли, че в някои падежни форми трябва да 
се пишат различни букви, макар и да имат еднакъв звук, за да се направи 
и разлика между значението им. И „ученѣиший Грамматикословец Доб-
ровски“ казва, че „е и є е различаются только по употреблению“: 
за родителен падеж множествено число отєць, отецъ за именителен един-
ствено. Разглежда ли устройството и правописа на глаголите, Кръстевич 
неведнъж зле използува Добровски, за да защити своя възглед. Като раз-
глежда „Болгарска граматика“ на Неофита Рилски, прави някои критич-
ни бележки върхy нея, силаейки се88 на Добровски. По „словеснѣиший” 
Добровски той обяснява що е корен и флексия. Приема от него, че окон-
чанието мъ в множествено число произлиза от мы, че окончанието мы 
се запазва само в неправилните глаголи, докато в другите се съкращава 
на мъ. Но не е съгласен с Неофита, че в славянските правилни глаголи не 
срещаме в окончанията ы, защото това се отнася според Кръстевича за 
печатните книги, когато в старите славянски ръкописи се намира оконча-
ние ы, във форма като есмъ вместо есмы, бѫдемъ вм. бѫдемы, разумѣхомъ 
вм. разумѣхомы (примерите, заети от Добровски). Оттук Кръстевич пра-
ви заключение, че окончанието мъ в правилните славянски (=черковнос-
лавянски) глаголи е съкратено от първоначалното мы. Неофит сигурно 
се е водил от „библейското наречие“, като поддържа, че трябва да се пише 
ме вм. мы, гдето според Добровски мы преминава на ме. По-право е да 
се пише, казва Кръстевич, в глаголите за множествено мы, а не ме. И тук 
авторитетът на Добровски заместя непосредния усет за езика. Пак с при-
мери и цитати от Добровски Кръстевич приема окончание хмы за минало 
свършено време. Това х в окончанието е само да се отличават аористните 
форми от сегашните. И окончанието сте иде от старобългарско хте, което 
се вижда от двойствените форми за същото време, както посочва Доб-
ровски: бы сва, бы ста. Като се спира върху корена и флексията на глагола, 
той изтъква, че втората част, изменната, представлява сама различните 
лица на подлежащето (м, и, тъ въ есмь, еси, есть; есми, есте, сѫтъ). Какви 
са тия окончания, пита се Кръстевич. И възприема мнението на Добров-
ски, че това са местоимения, излезли от употреба или още в употреба, 
затова могат да се нарекат приставни местоимения. Според него мь–ме 
принадлежи в корена на личното местоимение, първо лице, от който са 

  88 силаейки се (рус.) – осланяйки се, позовавайки се (бел. ред.).
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произлезли единствено число род. падеж ме, винителен мѧ с прибавка на 
слога не–мене, дателен с нѣ–мьнѣ– мнѣ. Ето защо той се съгласява на-
пълно с Добровски, че нито един косвен падеж на личното местоимение 
не произлиза от неговата именителна форма за единствено число – азъ, 
но иде от неупотребителен стар именителен падеж, в който коренната 
съгласна е била м. Само веднъж Кръстевич се осмелява да се противопос-
тави на Добровски. Чешкият абат мисли, че формата еси от глагола есмь 
е от по-стара еси, и че окончанието си, запазено чисто във форми като 
вѣси, даси, а в други като ши, иде от гръцкото συ. На Кръстевича това 
мнение се вижда не толкова „здраво и основателно“. 

Статиите на Кръстевича будят внимание. Иван Богоров например 
критикува в „Български книжици“, 1858 г., възгледите на Кръстевича за 
члена, но Кръстевич не закъснява да му отговори пак там, 1859. И в отго-
вора си той се силае на ония знания, които е черпил от Добровски. Дори 
и когато преценява „Кратка българска граматика“ на Тодор Хрулева89 в 
„Български книжици“, 1859, той изхожда от ония общи концепции за ези-
ка, които му дава граматиката на Добровски. Виждаме значи, че Кръсте-
вич, самоук филолог, макар и образован правник, висш турски сановник, 
така е проучил делото на Добровски, че в духа на неговите граматични 
идеи създава своя теория за устройство на българския език и правопис. 
Влиянието на Добровски, така значително, е толкова по-странно, като се 
знае, че Кръстевич е гръцки възпитаник и като такъв е могъл да черпи ма-
териал за своята теория от гръцките правописни борби, развили се тогава 
с такава страст, когато той се разпознава за пръв път със своя учител. 

Доколко Кръстевич е дълбоко убеден в правотата на своите възгледи и 
доколко Добровски владее неговата мисъл, личи от развилите се десети-
на и повече години правописни борби. През 1870 г. Марин Дринов, добре 
подготвеният славист, който отлично познава, както видяхме, съчинени-
ята на Добровски и значението им в развоя на славянската филология, на-
печатва в браилското „Перидическо списание на Българското книжовно 
дружество“ статия „За новобългарското азбуке“, дето се опитва веднъж 
завинаги да реши правописния въпрос. Статията му предизвиква отго-
вори и възражения, завързват се препирни, които продължават няколко 
години. Нека хвърлим поглед върху по-важните възражения. През 1874 

  89 Тодор Хрулев (сам се подписва Теодор Теодорович Хрулев; Хрулювский) (ок. 1821 
– 1865) – възрожденски книжовник и учител. Автор на 22 книги, повечето „собрани и 
сочинени“, има преводи. През 1859 издава „Българска граматика“, като заема позиция 
по дискусионния въпрос за пълния член. В предговора дава отговор на въпроса „Що 
е граматика“. Въвежда във възрожденските граматики термина „препинателен знак“. 
През 1856 г. в печатницата на Д. Медакович в Нови Сад прави второ издание на пър-
вата новобългарска печатна книга „Неделник“ на Софроний Врачански, като сменя и 
заглавието с „Евангелие поучително“. Поддържа връзки с Раковски (бел. ред.).
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г. година в „Читалище“ се явява статията на Мушяк (Н. Геров) – „Учение 
на г-на Марина Дринова за новобългарската азбука“, на която Дринов от-
говаря веднага на същото място – „Как съди г-н Мушяк моето учение за 
новобългарското азбуке“, а също така и със статията „Азбукето на Бъл-
гарското книжовно дружество и г-н Мушяк“ в „Периодическо списание“, 
1874 г. В полемиката се намесва, освен Р. Ил. Блъсков90 в „Училище“, 1875, 
и Любен Каравелов в „Знание“, 1875, и Гаврил Кръстевич в „Читалище“, 
1875: „Критическо разглеждане на г. Дриновото новобългарско азбуке“. 
Дринов пристъпва към нова отбрана, за да отхвърли укорите на Кръсте-
вича, Г., Ил. Блъсков и Л. Каравелова: „Още една отбрана на новобългар-
ското азбуке заедно с една поправка в него“, в „Периодическо списание“, 
1876 г. Към какви въпроси се свежда тая правописна полемика, в която 
Н. Геров и Г. Кръстевич се виждат в един общ стан? Изходното начало на 
Дринова е: да се подложи на ревизия черковнославянската азбука, като 
се вземат от нея само ония писмена, които са в съгласие с фонетиката и 
етимологията на живия народен език. Затова той иска да се изхвърлят 
знаците ѥ, ы и и (като се заменят с и), щ (като се замени с шт), ѧ (като се 
замени навсякъде с е), да се запазят ѣ, ъ и ь, ѫ (като ь в средата на думите 
се замени с ъ), също й.

Кръстевич схваща учението на Дринова едва ли не за еретическо. То е 
в пълно несъгласие с неговата теория за българския правопис, основана 
на граматиката на такъв учен като Добровски. Кръстевич, между другото, 
като укорява Дринова, че не е взел под внимание неговите писма в „Бъл-
гарски книжици“, се учудва как може да се иска ѧ да се замени с е! Той не 
допуска, че ѧ е имало някога носово произношение. Позовава се на Копи-
тара и Добровски. Замяната на ѧ с е е свойствена на сръбски език, а не на 
български, казва Кръстевич, като се позовава пък на Добровски: „Ето вы 
ако щете, и достоверно свидетелство на това от важнейшата „Грамматика 
языка Славянскаго по древному Hapечию от Доктора философии и члена 
Чешскаго общества наук Аввата Йосифа Добровскаго“, издана по руски 
на 1833, стр. 32: „В таких случаях Сербы обикновено пишут е вместо ѧ или 
ꙗ: бѣжет, слышет...“ Видехте ли сега, господине, че това променение на ѧ в 
е, което вий ни препоръчавате за Българско, не е свойство Българско, ами 
Сръбско“. Кръстевич е толкова убеден в силата на чуждия авторитет, че 
мисли за неизлишно да напомни на Дринова какво е писал по този случай 
някога в писмата си „За някои си мъчности на Българското правописа-
ние“. В своята наивност, която е оправдана за 1844 г., когато написва свои-

  90 Райко И. Блъсков (Рашко) (1819 – 1884) – учител, книжовник, журналист; баща на 
Илия Блъсков и Димитър Блъсков. Автор на буквари, издава календари, побългарява; 
участва в езиковата полемика във връзка със статията на Н. Геров в сп. „Читалище“ през 
1874 г. През 1870 г. публикува във в. „Отечество“ „Слово за празника на св. св. Кирил 
и Методий“; пише интересна автобиография (бел. ред).
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те писма, но не за 1875 г., когато славянската филология в своето разви-
тие е превъзмогнала отдавна Добровски, Кръстевич вярва, че е съкрушил 
Дринова, учения професор от Харков. В последната си отбрана Дринов, 
виждайки несъстоятелността на схващанията от страна на самоукия про-
тивник, изрича жестока присъда над него, като казва, че той „хабер няма 
от старобългарски книги“, щом мисли, че ѧ изглася като я. „Кръстевич 
ме оборва, продължава Дринов, с грамматиката на Добровскаго, която е 
писана още преди 50 години, когато Словенското езикознание се нами-
раше в пелените си. За грамматическите трудове на Востокова, Шафари-
ка, Миклошича, Хатала, Шлейхера... не знае нищо“. Дринов не забравя 
да напомни на Кръстевича, че би трябвало да се „запознае по-добре със 
словенското езикознание“. По такъв начин той нанася не само удар върху 
своите противници, главно на Кръстевича и неговата школа, но и върху 
авторитета на Добровски, удар за пръв и последен път, който иде вече и 
от естествения развой на славянското езикознание. Новото време налага 
нови познания. И Дринов още в 1870 г. със статията си „За новобългарско-
то азбуке с няколко встъпителни думи за книжовний ни език“ в „Периоди-
ческо списание“ изтъква, че засега и занапред за един български филолог 
не стига само да знае филоложките трудове на Добровски и Копитара, но и 
издирванията на Фр. Боппа, В. Хумболта, Якоба Грим, Шафарика, Хатала, 
Миклошича, Шлейхера, Срезневски, Востокова, Билярски, Григоровича и 
пр., и пр. Дринов не остава назад от времето – и затова чрез него времето 
произнася присъда не само над Кръстевича, но и над дотогавашното сла-
вянско знание у нас.

От тия правописни борби, на които трябва да гледаме преди всичко 
като на борби не за букви, а за идеи, става явно от какво значение е въз-
действието на Добровски върху българската филологична мисъл. Доб-
ровски се явява опора и защита на консервативното езиковедско течение 
на черковнославянската и на българославянската, дори езикова и право-
писна школа. Около половин век той дава основания на тая школа, за коя-
то черковнославянският език е основа и майка на новобългарския. Под-
ложим ли на преценка това влияние тук, не можем да не отбележим, че 
не е благодатно. То именно заедно с гръцки въздействия в същата посока 
задържа естествения развой на езика както в граматичното му устрой-
ство, така и в правописната му уредба. Най-хубав пример за това дава 
Гавраил Кръстевич. Не бива да се забравя, че тия спорове „за букви“ се 
пренасят от списанията и вестниците – в училищата. Затова разгледате 
ли езика на учители, свещеници, книжовници и вестникари, на интели-
генцията ни тогава, ще видите, че липсва единство и в езиковите форми, 
и във фонетиката и правописа. И трябвало е целият тоя езиков архаизъм 
да се изостави заедно с езиковедния романтизъм, за да може да се прис-
тъпи към научно разрешение на въпроси, завещани от средата на 30-те 
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години на миналия век. Трябваше да се намеси славистиката от чужбина, 
чрез перото на един неин вещ познавач, М. Дринов, за да се тръгне реши-
телно към езиково и правописно единство. Точно така, както и другаде: 
чуждата славистична мисъл разрешава езиковия и правописен въпрос и в 
Хърватско, и в Сърбия.

Виждаме, че от 1833 г., четири години след своята смърт, Добровски, 
ако не и по-рано, почва да става известен у нас със своите две главни дела, 
да прониква най-напред сред кръговете на по-видните народни будители, 
после сред тия на учителите – педагози и филолози, а чрез тях – и сред 
учещата се младеж. До 1876 г. той влияе по пряк и косвен път. Както в 
Русия, той навлиза и в училищата, постига това, за което дори не е могъл 
да мечтае в своята родина, благодарение на обстоятелството, че черков-
нославянският език, за който той написа своята граматика, е език жив в 
черквата, език, който се изучва, който не е чужд известно време и на кни-
жнината. Лесно е да си обясним причините на неговото проникване. То 
не става само заради това, че „Institutiones“ в руския си превод след Смот-
рицки и Мразовича е най-хубавата граматика на черковнославянския, не 
само за това, че Ив. Ст. Пенински го прави достъпен за по-широк кръг, 
но и заради това, че делата на Добровски будят, както в родината му, 
идеи – исторични, граматични и национални, които намират благопри-
ятни условия за живот. Затова неговото проникване не остава без после-
дици върху българския духовен живот преди Освобождението. 

Добровски съдействува заедно с дейци като Венелина за развитието 
на нашия историчен и славистичен романтизъм91. Споменахме, че в съз-
даване култа на св. Кирила и Методия и на черковнославянския език той 
има своя значителен дял. Той затвърждава и задълбочава българското ис-
торично и езиково съзнание. А тъкмо тук дава и крила заедно с други дей-
ци на българската национална идея. Когато от 1820 г. се започва борбата 
за духовно освобождение, когато се начева всъщност реакцията срещу 
елинизацията, трябвало е да има не само дейци, но и народ, който да ги 
подкрепя. Ако изпърво са от значение подбуди от стопански характер, 
по-късно, за да има тази борба определени задачи и цели, е необходимо 
настроение, ясна идеология. След като градското съсловие има вече исто-

  91 Това е и основната теза, защитавана от Б. Йоцов в целия текст. Неговият подход е 
културноисторически, той проследява пътя на идеите на Й. Добровски, влиянието им 
върху българската интелигенция в период, когато се отърсва постепенно от гръцкото 
влияние и възприема „славинизма“, славянската култура, като акцентира върху българ-
ската културна история. Така Йоцов утвърждава и тезата за постепенното осмисляне и 
избистряне на националната идея през Възраждането, на зараждане на обединяващото 
народностно чувство. В това влияние на идеите на Добровски, породило според Б. 
Йоцов „славистичен романтизъм“, се съзира и аргумент за съхраняване на културната 
традиция в езика като пазител на културната памет и като културна практика още от 
времето на Кирил и Методий (бел. ред.).
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рически наглед – от Паисия, Добровски, Венелина – и доста обработено 
езиково чувство, а и достатъчна славянска, предимно руска, ориентация 
в своята образованост, то не може да не даде и нравствено-идейни обос-
нования на своята борба. Елинизмът издига и разнася из български пре-
дели идеята за превъзходството на гръцката култура, на гръцкото минало 
и на гръцкия език. Славинизмът, тъй както се осмисля от научните дея-
тели в славянските страни, в посоката, завещана от Добровски, въздига 
пред погледа на българите славянската култура, по-определено – българ-
ското минало и българския език. А това минало и тоя език се свързват с 
представата за славянския мир. В основата на тая славянска култура лежи 
българската от времето на Кирила и Методия. Създава се една антите-
за: срещу елинизацията се надига славянизацията, срещу елинизма като 
идеология се надига славизмът. А за българското съзнание славизмът се 
изразява нагледно в черковнославянския език. Той е тачен не само защо-
то е език на Кирила и Методия, както се мисли от Добровски, и защото 
е свещен, но и затова, че е език на толкова много славяни, че чрез него 
диша черквата, че е език обработен, културен, плод на вековна дейност. 
Гърците обикновено оправдават своята културна политика с това, че въз-
връщат един варварски народ, за какъвто смятат българския, в предели 
на образованост и човечност. Отношенията после, в разгара на борбата, 
се свеждат към формулата: правото е в сила на по-културния народ. На 
нашата интелигенция предстои да се издигне срещу тая културна заплаха, 
срещу гръцката асимилация, като посочи, че и българите имат право на 
самостоен живот, защото имат своя култура, която се изявява в миналото 
и в езика. Само по тоя път българското национално съзнание можеше да 
има нравствена мощ за отпор, да изявява чувство за народ и народност. 
Не е случайност, че идеолози на движението за независима черква са и 
идеолози на българско духовно, народностно освобождение. А те – тия, 
които гледат по-широко, са предимно слависти. Иван Н. Момчилов не 
от национално честолюбие иска да внуши, че църковнославянският език, 
езикът на Кирила и Методия, както мисли, трябва да се нарича със собст-
веното му име –  старобългарски. Найден Геров води полемика с гръц-
ките „академици“ от „Босфорски Телеграф“ през 1852 г. в „Цареградски 
вестник“, за да защити българската славянска култура. А „Македония“ 
на П. Р. Славейков през 1866, бр. 3, иска да изтъкне в духа на Чернори-
зец-Храбровата защита, че и черковнославянският в българската черква 
е угоден Богу, тъй като черквата никога не е отричала народностния прин-
цип. Но гърците устреляват българите и с друго: нямат устроен език, език 
за висока образованост. Знае се как българите търсят елинското образо-
вание като по-високо. Знаят се и пренията между елинисти и слависти. 
А ето Добровски разкрива законите на тоя хулен свещен език, ето той 
показва, че е език на стара българска писменост. Погледне ли се така, ще 
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се схване по-правилно смисълът и значението на черковнославянската 
езикова и правописна школа, а и на българо-славянската, която не иска да 
се къса българският език от „майката“. Крайният и умерен консерватизъм 
на едната и на другата се налага от чувството за национална самосъхра-
на, от желание да се отбият ударите на експанзивния елинизъм. Така ще 
разберем и значението на граматиките: те не са само прости учебници, а 
извори на езиково, нравствено-национално съзнание. Така най-после ще 
схванем и значението на правописните борби, борбите за букви, които са 
били повече от знаци, символи на културно и национално съзнание. И не 
е без цена фактът, че най-големите защитници на черковнославянския, на 
славянската филология, са гръцки възпитаници – Неофит Рилски, Хрис-
таки Павлович, Констатин Фотинов, Гавраил Кръстевич.

Ето защо не може да не се признае участието на Добровски, наред с 
толкова други чужденци, в борбата на славизма против елинизма у нас. 
С идеите, които подклаждат и поддържат неговите съчинения, се дават 
крила на българския национален романтизъм, на оная културно-исто-
рична вълна, която се противопоставя на елинизма като култура и идео-
логия. Най-хубав пример ни дава тук В. Е. Априлов, който с книгата си 
„Българските книжници или на кое словенско племе собствено принад-
лежи Кириловската азбука“, Одеса, 1841, излиза не само срещу Д. Тирол, 
чиято сръбска теория за произхода на най-стария славянски език се силае 
и на Копитара, но и срещу всеки опит да се дава в неправилно осветле-
ние българското минало. Той се позовава и на Добровски, за да оправдае 
схващането си, че България е носителка още от времето на Кирила и Ме-
тодия на славянско съзнание. И тъкмо това съзнание, пробудено у него 
от Венелина и затвърдено от изследванията на чешки и руски слависти, 
е извор и на онова познание, което го заставя да атакува елинското обра-
зование у нас и да стане пионер на българско със славянски, предимно 
руски, основи. Какви са връзките на Априлова със славистиката – не е 
уместно да се спираме сега. Но отварянето на Габровското училище през 
1835 г. неслучайно съвпада по година с откриването на катедри по славя-
новедение в Русия. Добровски е именно един от тия, който съдействува 
да се затвърди у нас убеждението, че славянската култура може да замени 
гръцката. Ето защо, макар и да изглежда пресилено, той е не само чешки, 
но и български будител.

За нас будители са не само тия, които са от български произход, които 
са работили сред българските маси, но и ония, които са давали идеи, на-
соки, вдъхновения. Спомена се, че в своята родина Добровски, предаден 
строго на своитe научни издирвания, косвено дава крила на национално-
то възраждане. Резултатите от неговите трудове за чешката народностна 
идея са до известна степен резултати и за българската. На чешкото бъде-
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ще той гледа със скептицизма на учения, и при все това, мимо92 неговата 
невяра, съчиненията му хвърлят благодатни идеи за националния роман-
тизъм. Така той, бидейки първият чех, който отправя поглед на изток, към 
България, става един от духовните откриватели на нашия народ, първият 
славянин, който проправя път и за българското възраждане. Едва след 
него П. И. Шафарик, Вацлав Ханка, Фр. Лад. Челаковски и др. започват 
да влияят върху българската интелигенция. Той е първият, който хвърля 
мост между два братски народа, който сближава българското с чешко-
то национално възраждане, първият, чрез който чешкият народ отплаща 
един свой културен дълг към нас, останал още от времето на Кирила и 
Методия.

  92  мимо (остар.) – покрай (бел. ред.).
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Български преглед: Год. I, 1930, № 3, с. 354 – 414.

БЪЛГАРСКА РОМАНТИКА У ПРОКОПА ХОХОЛОУШЕК1

От 1815 г.2, след войните на Наполеона Бонапарт, когато от Виенския 
конгрес3 се затвърдява в Европа реакцията на К. В. Метерниха4 със 

силата на Свещения съюз5, в Чехия все повече проникват идеите на за-

  1 Прокоп Хохолоушек (1819 – 1864) – чешки прозаик и журналист, определян в история-
та на чешката култура като съмишленик и връстник на Йозеф Каетан Тил (вж. по-долу за 
него). Автор на проза, която рефлектира чешки, полски и южнославянски исторически 
сюжети. Журналистическата му дейност е белязана от радикално-демократичната му 
позиция към актуалните обществено-политически събития. 

  Интересът на Б. Йоцов към българската тема в чешката литература от XIX в. е своеоб-
разно продължение на научните търсения на неговия академичен ментор Боян Пенев, 
който през 1920 г. публикува „Сведения за българите в по-стари чужди съчинения“ 
(Годишник на СУ, Ист.-лит. факултет, 1920, с. 1 – 42). 

  Сборниците с белетристични текстове на Пр. Хохолоушек са събрани в три части с 
общото заглавие „Jih“ („Юг“) и са посветени както на героични фигури, възпявани още в 
южнославянската фолклорната традиция, така и на историята на героичната съпротива 
срещу османските турци. Изображението на славянското население в Европейския юго-
изток пресъздава човешки образи, сплотени от предаността към колектива, устремени 
към равноправност и доброволно обрекли се на общия споделен обществен идеал. 
Свободата и интересите са представени като най-висшите колективни стойности, пред 
които следва да се подчинят индивидуалните интереси. Стилистиката на Хохолоушек 
е белязана от множество реторични обрати и фигури, описателност и силна емоцио-
налност (бел. ред.).

  2 Авторските бележки на Борис Йоцов към текстовете в този том са допълват от редак-
торски бележки, които са означени като бел. ред. (бел. ред.).

  3 Виенски конгрес (1814 – 1815) – политически договор между Великобритания, Русия, 
Австрия и Прусия с участието на Франция, който договаря границите на европейския 
континент след поражението на френските войски при битката край Ватерло. Статукво-
то, дефинирано от неофициалните заседания, в които участват дипломатите на петте 
европейски страни, се запазва едва до 1848 г. (бел. ред.).

  4 К. В. Метерних (1773 – 1859) – Клеменс Венцел фон Метерних, австрийски политик 
и дипломат, изключително влиятелна фигура в европейската дипломация от първата 
половина на XIX в. Ръководи преговорите и неофициалните заседания на Виенския 
конгрес от 1814 – 1815 г. (бел. ред.).

  5 Свещен съюз – геополитически съюз, сключен през 1815 г. като следствие от Напо-
леоновите войни, в който участват императорите на Русия, Прусия и Австрия, с цел 
да се запази общественият ред преди Великата френска революция и Наполеоновите 
войни (бел. ред.).



51

падния романтизъм, за да намерят завършен израз в Мартенската буря 
през 1848 г. Но и след нея, ако и процесът на народното възраждане да 
е завършен вече, три десетилетия още, до 1880 г., когато започва да се 
откроява образът на Т. Г. Масарика6, чешкият7 народ не се освобождава 
от крилата на своя национален романтизъм. Наистина през 50-те години 
Карел Хавличек Боровски8 прави опит да подложи на ревизия моменти от 
програмата на дотогавашните народни будители, но той остава безсилен 
да измени общата посока на духовните настроения. Силата на тая посо-
ка се проявява в завоя от космополитизъм към национализъм на група-
та „Máj“, на В. Халека9 и Я. Неруда10. А тържеството на Сватоплука Чеха11 
през 70-те и 80-те години е обусловено от вътрешната сила на романтич-
ния национализъм. Няма да бъде пресилено, ако се каже, че почти цял 
век, от 1780 г., когато се начева възраждането на чешкия народ, до 1880 
г., когато чешката национална политика навлиза в нова фаза на развитие, 

  6 Томаш Гарик Масарик (1850 – 1937) – чешки политик, университетски преподавател, 
социолог и философ. Завършва средното си образование във Виена, където в универ-
ситета по-късно защитава докторат и се хабилитира, а по-късно е професор в универ-
ситета в Прага. Създател на чешкото списание „Athenaeum“. Политическата му кариера 
започва като депутат в Австро-унгарския парламент, а по време на Първата световна 
война емигрира и с дипломатически договорености подготвя създаването на бъдещата 
Чехословашка федерация. След разпада на Австро-Унгария е лидер на чехословашкото 
правителство, а от 1920 г. е първият президент на Чехословакия. (бел. ред.).

  7 Навсякъде в оригинала стои чески вм. чешки. Поправката е на редакторите (бел. ред.).
  8 Карел Хавличек Боровски (1821 – 1856) – чешки писател, публицист и общественик. 

Следва философия в Карловия университет в Прага и в средата на 40-те години на XIX 
в. живее закратко в Русия, където пише своите известни епиграми, а по-късно и пъте-
писа си „Картини от Русия“, в който критикува остро руската обществена система. Като 
краен противник на идеята за славянска взаимност публикува статията си „Славянин 
и чех“. Създава и редактира вестника „Пражске новини“, а по-късно редактира седмич-
ника „Слован“. Преследван е от австрийската власт като поддръжник на либерализма 
и противник на имперския абсолютизъм (бел. ред.).

  9 Витезслав Халек (1835 – 1874) – чешки поет, прозаик, драматург, литературен и теат-
рален критик, фейлетонист и журналист. Съвместно с Ян Неруда е една от ключовите 
фигури от поколението на т. нар. майовци (последователи и ценители на творчеството 
на К. Х. Маха от втората половина на 50-те години на XIX в.). Редактор е в няколко 
литературни периодични издания. Като прозаик и литературен критик допринася за 
формирането на чешкия литературен реализъм (бел. прев.).

  10 Ян Неруда (1834 – 1891) – водеща фигура в поколението но т. нар. „майовци“ от 
50-те години на XIX в. (последователи и ценители на творчеството на К. Х. Маха от 
втората половина на 50-те години на XIX в.). В лириката си систематично съотнася 
индивидуалното възприятие на света със социалната съдба на нацията и човечеството, 
а в епическата си поезия черпи вдъхновение от фолклора и религиозната митология. 
Прозата на Ян Неруда доближава литературата до публицистиката, а неговото богато 
литературно-критическо наследство разкрива литературата като поле на новаторство 
в неговото съчетание с умението да се популяризира художественото (бел. ред.).

  11 Сватоплук Чех (1846 – 1908) – чешки поет, прозаик, преводач, журналист и издател; 
ключова фигура в чешката култура от втората половина на XIX в. и в съвременния 
литературен канон (бел. ред.).
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духовният живот в страната на Хуса12 и Коменски13 има няколко основни 
посоки, кога по-силни, кога по-слаби, но всякога с патоса на един освобо-
дителен идеал. Преди всичко култът на миналото, страстният историзъм, 
подхванат в края на XVIII в. от Гелазиус Добнер14 и Фортунат Дурих15, 
заедно с култа на езика, насаждан от Йозефа Добровски16, намира свое-
то всестранно утвърждение чрез делото и дейността на Йозеф Юнгман17, 
Павел Й. Шафарик18, Фр. Палацки19. Той се налага на художествената ли-

  12 Ян Хус (1370 – 1415) – римокатолически свещеник, религиозен средновековен 
философ и педагог, преподавател в Пражкия университет, проповедник и идеолог 
на Реформацията в Чешкото кралство. През 1415 г. е осъден на смърт и е изгорен на 
клада в Констанц след обвинението в разпространяване на идеите на Джон Уиклиф. 
Популярността на неговите идеи се дължи на активността му като проповедник и уни-
верситетски преподавател, тъй като до 1520 г. са отпечатани само четири от неговите 
теологически съчинения (бел. ред.).

  13 Ян Амос Коменски (1952 – 1670) – виден чешки теолог, общественик и теоретик 
на съвременната педагогика. Един от епископите на чешката протестантска църква 
„Община на чешките братя“ и ревностен последовател на европейския хуманизъм. 
Пише поезия, проза и съчинения върху посланието и методиката на преподаването 
пред различни възрастови групи. Световна известност печели с две от съчиненията 
си – „Великата дидактика“ и романа „Лабиринтът на света и раят на сърцето“, написа-
ни на латински език. През 1623 г. емигрира в Полша (Лешно), заплашен от гоненията 
срещу протестантите в началния етап на рекатолизацията в чешките земи след 1620 г., 
а по-късно заминава за Амстердам, където работи до края на живота си (бел. ред.).

  14 Геласиус Добнер (1719 – 1790) – чешки историограф, който полага началото на прос-
вещенската, а оттук и на съвременната представа за историческата наука като изследо-
вателско поле, което се опира на достоверни източници и се стреми към обективност 
и пълнота. Публикува първото критическо издание на известната „Чешка хроника“ от 
Вацлав Хайек от Либочани (1543), която критикува категорично поради съчетанието 
на достоверни и историографски недоказуеми факти (бел. ред.).

  15 Вацлав Фортунат Дурих (1735 – 1802) – чешки католически свещеник, първият чеш-
ки славист; изследва църковнославянския език, старочешките преводи на Библията, 
глаголицата и кирилицата, както и славянската литургическа традиция (бел. ред.).

  16 Йозеф Добровски (1753 – 1829) – чешки историк, литературен историк, лингвист, 
един от създателите на славистиката и чешката филология като научни полета; пише 
повече от триста и петдесет научни книги, студии и статии в области като бохемисти-
ката, славистиката, историографията, литературната история, палеославистиката и 
др. (бел. ред.).

  17 Йозеф Юнгман (1773 – 1847) – чешки филолог, преводач, лексикограф и общественик; 
автор на петтомен чешко-немски речник, на множество обемни трудове по чешки пра-
вопис и чешка литературна историография; превежда на чешки език Фр. Шатобриан, 
Джон Милтън, Й. В. Гьоте и Фр. Шилер; за разлика от Й. Добровски пише научните си 
трудове на чешки език (бел. ред.).

  18 Павел Йозеф Шафарик (1795 – 1861) – словашки езиковед и историк, публикува на 
чешки език. Автор е на основополагащи трудове в славистиката, като „История на 
славянския език по всички наречия“ (1836) и „Славянски старини“ (1837). Застъпник 
на идеята за славянската взаимност, но не споделя русофилските нагласи на своето 
поколение (бел. ред.).

  19 Франтишек Палацки (1798 – 1876) – създател на модерната чешка историография и 
автор на обемната „История на Чехия“, която систематизира периода от времето преди 
създаването на чешката държавна традиция до края на хуситството. Политик и ключова 
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тература чрез перото на К. Херлош (Herloszsohn)20, понемчен чех, на В. 
Кл. Клицпера21 и Й. К. Тил22. Дори и Карел X. Маха23, най-големият поет 
на чешкия поетически романтизъм, не остава глух за мистичния глас от 
гроба. Вътрешната сила на тоя поетически историзъм проличава по-къс-
но в творбата на В. Б. Тржебизки24, З. Винтер25 и Ал. Ирасек26. Идеята за 

фигура на Чешкото национално възраждане. Издава произведения на старочешки кни-
жовници, а освен това публикува литературна критика, стихове, теоретично съчинение 
върху прозодията и преводи на поезия (бел. ред.).

  20 К. Херлош – Herloszohn (1802 – 1849) – Карл Херлосзон, известен в чешка среда 
през XIX в. като Карел Херлош. Немски прозаик, роден в Прага, журналист и автор 
на исторически романи, които са си спечелили популярност в чешка среда със своята 
чешка тематика (бел. ред.).

  21 Вацлав Климент Клицпера (1792 – 1859) – прозаик, поет, журналист и преди всичко 
автор на театрални пиеси (комедии и трагедии), с които до днес остава в репертоарите на 
чешките театри. Част от неговите трагедии са на историческа тематика, а комедийното 
му творчество му носи популярност сред неговите съвременници. Неговите разкази на 
историческа тематика създават началото на този жанр в чешката литература (бел. ред.).

  22 Йозеф Каетан Тил (1808 – 1856) – значим чешки автор на театрални пиеси, преводач, 
публицист, поет, сатирик. Автор е на текста на актуалния химн на Чехия („Къде е ро-
дината ми“ – „Kde domov můj“), който е предмет на една от статиите на Борис Йоцов. 
Творчеството му е образец за съчетанието на сантиментализма с обществено ангажи-
рания литературен романтизъм. В разказите си с патриотична и социална тематика 
Тил трансформира литературата в обществена медия, която рефлектира актуалните 
проблеми на нацията. Неговите театрални пиеси – с тяхната нравоучителност, приказна 
сюжетика и историческа тематика, стават основа на чешкия театрален репертоар от 
XIX и XX в. (бел. ред.).

  23 Карел Хинек Маха (1810 – 1836) – чешки поет и прозаик, най-значимият представител 
на Романтизма в чешката литература. Лироепическата поема „Май“ (1836) е най-извест-
ната му творба и приживе е единствената отпечатана в книжно тяло. Всички останали 
негови текстове (стихотворения, кратки прози, романът „Цигани“ и дневниковите 
фрагменти) са запазени в ръкописи, чужди преписи или са публикувани в периодичните 
издания. Творчеството на Маха става източник на вдъхновение още от 50-те години на 
XIX в., а през 20 в. към неговото наследство се обръщат някои от най-значимите имена 
в чешката литература и изобразително изкуство (бел. ред.).

  24 Вацлав Болемир Тршебизcки (1849 – 1884) – чешки прозаик, автор на разкази и ро-
мани, в които доминира патриотичният патос и внушението за равновесието между 
разума и сетивността, които следва да култивират читателския вкус и да възкресят 
предаността към корените на фолклорната култура (бел. ред.).

  25 Зигмунд Винтер (1846 – 1912) – чешки прозаик и историк на културата, автор на 
разкази, новели и романи, в които изобразява съдбата на самотници, чието ежедневие 
обикновено е вписано в делничната представа за историята. Популяризира градската 
култура от XVI – XVII в. и се откроява като един от основателите на чешката история 
на културата (бел. ред.).

  26 Алоис Ирасек (1851 – 1930) – чешки писател, публицист и литературен критик, чието 
творчество се възприема като образец на реалистичната историческа литература. Ира-
сек пише пиеси, исторически разкази, исторически романи и романови цикли, чийто 
сюжетен строеж се опира предимно на документирани събития от чешката история. 
Общественият ангажимент на писателя се открива преди всичко в идейни доминанти 
на неговите романи, каквито са будителският възрожденски патос и националното 
самосъзнание. След левия преврат от 1948 г. неговото творчество постепенно се вписва 
в каноничния корпус от текстове, които следва да документират положителното отно-
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народността, която движи духовния живот през това време, не може да 
не подхрани, заедно с преклонението пред народа, интерес и обич към 
народното творчество, намерило свои вдъхновени ценители и наподоби-
тели като Фр. Л. Челаковски27 и К. Я. Ербен28. А още при първите трепе-
ти на своята пробуда чешкият народ в своето съзнание за безпомощност 
затръсва нравствена подпора у родните свои братя, като стига до идеала 
за славянско братство и единение, начевайки с Дуриха, Добровски и Пух-
майера29, за да мине през Юнгмана и А. Марек30 и да завърши с Яна Холи31 
и Яна Колара32, с неговата вдъхновено замислена, но не вдъхновено из-
пълнена поема „Slávy dcera“. Тоя панславизъм, който се крие в корените 
на чешкия национализъм, дава крила и на политическата романтика, на 
борбата за възстановка на чешките исторически права, за възобновява-
не на чешкото кралство, която има вождове като Фр. Палацки и Фр. Л. 
Ригер33. Неслучайно през 1834 г. се откъсва от „Fidlovačka“ на Й. К. Тил 

шение на социалистическия режим към културните стойности на миналото (бел. ред.).
  27 Франтишек Ладислав Челаковски (1799 – 1852) – чешки поет. В творчеството си ав-

торът използва редица фолклорни мотиви, които „дефолклоризира“. За пръв път прави 
такъв опит в сбирката „Смесени стихотворения“ (1822). Най-популярните му сбирки 
са „Отглас на руски песни“ (1829) и „Отглас на чешки песни (1839). В „Отглас на руски 
песни“ фолклорната времева дистанция е премахната, като действието се приближава 
до съвремието, руските богатири са представени повече като обикновени хора. Типично 
за Челаковски е авторизирането на фолклорните образци (бел. ред.).

  28 Карел Яромир Ербен (1811 – 1870) – чешки поет, писател, събирач на народни при-
казки и една от представителните фигури на чешкия романтизъм. В стихосбирката си 
„Китка от народни предания“ (1853) създава множество образи, чиято символност е 
мотивирана от възрожденския патриотизъм. Ербен е изследовател на славянския фолк-
лор. От изключително значение е тритомното му издание „Народни песни в Чехия“, в 
което събира голямо количество чешки народни песни (бел. ред.).

  29 Антонин Ярослав Пухмайер (1769 – 1820) – идеен вдъхновител и организатор на пое-
тичната общност в чешка среда от края на 18 в. и началото на XIX в., чието творчество е 
познато от литературните алманаси на така наречените „пухмайеровци“. Автор е на пат-
риотична поезия и оди с религиозна тематика. Превежда художествена и специализирана 
литература, а също така пише теоретични съчинения върху стиха и римата (бел. ред.).

  30 Антонин Марек (1785 – 1877) – чешки поет, прозаик, автор на театрални пиеси, публицист 
и езиковед, който е страстен пропагандатор на идеята за славянска взаимност. В публичното 
пространство е известен като един от съмишлениците на Йозеф Юнгман. Пише също така 
проповеди, както и съчинения върху философската терминология (бел. ред.).

  31 Ян Холи (1785 – 1849) – словашки поет, преводач от латински и старогръцки, автор 
както на неокласицистичните епически поеми „Сватоплук“ (1833), „Кирило-Методиада“ 
(1835) и „Слав“ (1839), така и на идилии; езикът на поезията му се опира на словашката 
езикова кодификация на А. Бернолак (бел. ред.).

  32 Ян Колар (1793 – 1852) – словашки поет, протестантски пастор, пропагандатор на 
идеята за славянската взаимност, застъпник на чешкия език като език на словашката 
култура; автор на поемата „Дъщерята на Славия“ (1824, 1832) и трактата „За литератур-
ната взаимност“ (1836); автор на пътеписи, мемоари, научни съчинения; дългогодишен 
пастор в протестантската словашка църква в Будапеща и професор във Виенския уни-
верситет през последните години от живота си (бел. ред.).

  33 Франтишек Ладислав Ригер (1818 – 1903) – чешки политик, стопански деец и ор-
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стиховата творба „Kde domov můj“, която, подхваната с музиката на Фр. 
Шкроуп, се понася из чешката земя като народен химн, за да стигне дори 
у нас в превод на Теодосий Икономова34, но в такъв вид, че да не се понра-
ви и на един Л. Каравелов35. В това време, 1834 г., възниква словашкият 
химн – песента „Hej Slované“ на Самуел Томашик36. Но още той неотзву-
чал, в 1844 г., се понасят крилатите слова на Янко Матушка — „Nad Tatrou 
sa blýska“37, за да се подхванат от целия народ като нов химн на надеждата 
и свободата.

Един от тия, които сътрудничат на Й. К. Тил в „Květy“ и които знаят 
добре неговия исторически патос, е Прокоп Хохолоушек (1819 – 1864). 
Той е писател, който познава неотразимото въздействие на Валтера Скот 
и на К. Херлош и който иска да изобрази миналото на своя народ, осла-
няйки се колкото на проучвания, толкова и на въображение, без да смогне 
поради слабите завоевания на историята като наука в родината му да се 
издигне в осветлението на събитията над своята духовна среда. Чужд на 
търпелива и системна работа в събиране и обработка на материали, както 
на стегната и стройна композиция, далеч от усилия за подробна обрисов-
ка на фигурите и прониклива психологическа анализа, той все пак успява 
да изнесе от мрака на забравата характерни особености на време и мяс-
то, някои положения и сцени, интересни и смело подбрани образи. Живо 
и подвижно, но не дисциплинирано въображение, недостатъчно богато 
в постройката, защото прибягва до схеми, заедно с неспокоен темпера-
мент, говори наистина за присъствието в делото му на една творческа 
личност, която няма нито възможност, нито условия да развърне на воля 
своята мощ. Една повишена емоционалност, която се отразява и в него-
вата реч, един патос, изхождащ от обща възторженост на духа, загатват 

ганизатор на чешкия научен и културен живот в Австрия и Австро-Унгария. Пише 
литературна и театрална критика, както и статии върху изобразителното изкуство и 
музиката (бел. прев.).

  34 Вж. Общ труд, Болград, г. I, 1868, кн. 2, с. 68; Летоструй, Пловдив, г. IV, 1872, с. 228 – 
229; Виена, г. VII, 1875.

  35 Срв. Знание, Букурещ, г. I, 1875, бр. 4, с. 62 – 63.
  36 Самуел Томашик (1813 – 1887) – словашки поет романтик и прозаик, известен също 

като Само Томашик. Автор на стихотворението, получило популярност като патрио-
тична песен „Хей, словаци“ (Hej, Slováci), която по-късно, в периода 1939 – 1945 г., става 
химн на независимата словашка държава. Песента е написана преди 1848 г. и според 
спомените на Томашик е мотивирана от големия брой немскоезични жители на Прага 
през първата половина на XIX в. Песента става популярна с променено заглавие – „Хей, 
славяни“ (Hej, Slované), като в периода 1945 – 2006 г. тя е химн на Федеративна република 
Югославия (бел. ред.).

  37 Янко Матушка (1821 – 1877) – словашки поет романтик, публицист и общественик, 
известен като автора на съвременния словашки химн (стихотворението „Nad Tatrou 
sa blýska“, 1844). До разделението на Чехословакия (1.1.1993 г.) стихотворението на 
Матушка е втората част от химна на федерацията, чиято първа част е стихотворението 
„Kde domov můj“ на Й. К. Тил (бел. ред.).
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за лирическа стихия, която носи в своя ритъм перото и не го оставя да 
се подчини на по-изискан поетически канон. Постигне ли напрегнатост 
в действието, той го разрушава с разточеност на изложението; улови ли 
вярна и дълбока вътрешна черта, погубва я в бързи и повърхностни впе-
чатления; представи ли сполучливо някоя сцена, намалява нейната вну-
шимост със словесна игра или необмислен преход, но все пак – в общия 
поток на идеи, чувства и настроения, на образи, картини и фигури чув-
ствувате динамика, нервна психика, горещо сърце. Истински романтик, 
той не може да понася действителността; но и истински син на своята 
среда, той не е в състояние да остане равнодушен към ония проблеми, 
които тя слага на разрешение пред неговото съзнание. И творческите му 
усилия се свеждат към гонитба на синтеза между минало и сегашно, меж-
ду блян и жива правда. И нея постига до известна степен в духа на творба-
та си, не в материала, не в съдържанието. Бяга ли в историята на миналите 
дни, той не отива там само за да се освободи от делнична мора, а за да 
занесе в нея надеждата и страданието на своето време, да проецира в нея 
себе си, тъй както е вътрешно създаден от средата си. От друга страна, 
колкото и да иска да остане документиран, той остава чужд на един ис-
торически реализъм. Нравствената му природа се долавя както в избора 
на сюжета, така и в подбора на лицата и тяхната обрисовка. Тя се изявява 
и в духа на творенията му. На нея, както и на неотменните повели на вре-
мето той дължи устрема си към преустройство на живота, към свобода и 
народност, към правда и човечност, който придава на делото му героичен 
патос. При толкова страдание и горести какъв оптимизъм! И каква бод-
рост на духа, че може и да се смее, и да дава хумористични изображения! 
В благородството на личността му, ако и да не е разнообразен в темати-
ката и проблематиката си, се обединяват и добиват вътрешна хубост раз-
казите и повестите му из чешкото минало, особено „Templáři v Čechách“, 
1843, „Dcera Otakarova“, 1844, „Кřižáci“, 1849, или „Hrad“, 1860. Ha нея дъл-
жи мястото си и в чешката литература. Иначе би се изгубил в сенката на 
Клицпера и Тила и не би могъл да примамва с чара на своето слово. Още 
повече когато дълбоко в основата на своето творчество той си остава ли-
рически поет, чието вдъхновение го носи и далеч от пределите на него-
вата родина. Романтичният копнеж по далнината38 у него намира израз в 
образи из миналото на чужди народи, славянски и романски. Унася ли се 
в историята на поляци и руси, на италианци и испанци, Хохолоушек задо-
волява жаждата си по далечни земи и краища, по пъстрота и сменност39, 
по похождения и приключения. Един от първите космополити в чешката 
литература, той не прави изкуството си самоцел. Патриотическата ро-

  38 далнина (остар. и книж.) – далечина, отдалечено пространство (бел. ред.).
  39 сменност (остар.) – смяна, разнообразие на гледките (бел. ред.).
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мантика сподавя, както и у толкова воини на чешкото слово, когато се 
води борба за освобождение на поезията от гнета на политическата съдба 
на народа, трепети на чистото вдъхновение. Неговият космополитизъм е 
всъщност освобождение от чешката робска действителност. Народният 
будител и тук остава верен на своя нравствен дълг: и от чуждото минало 
могат да се изнасят образи за назидание и пример.

Твърде рано, начевайки с Дурих и Добровски, космополитизмът на 
чешкия дух избива в славянска посока. Чешкият коларизъм40 не е само 
израз на съзнание за национална безпомощност, но и на вяра в потай-
ната народна мощ, в светла утрешна съдба. Ян Колар не е случаен, а под-
готвен от историческия ход факт. Той става странен символ, откак със 
своята „Slávy dcera“ от 1824 г. понася с крилата на своята мечта за славян-
ско братство и единение чешкото сърце. И Прокоп Хохолоушек, както 
всички, безсилен да върви срещу общия идеен поток, дава на своя поети-
чески космополитизъм славянски характер. Разцветът на славистиката в 
родината му през 40-те и 50-те години е свързан и с откритие на славян-
ския мир на Балкана. Изтокът и Балканите привличат по-рано погледа 
на западния свят, и то главно след гръцкото въстание от 1821 г., особено 
след защитата на Мисолонги и смъртта на Байрон в 1824 г. Балканската 
романтика в Чехия се откроява обаче в образа на южните славяни, чиято 
горчива участ и чиито отчаяни борби срещу турците дават крила на въоб-
ражението и дълбочина на чувството за състрадание и обич. Още повече 
че част от южното славянство споделя чешката робска неволя в импе-
рията на Хабсбургите. Освен със симпатията на Европа към измъчения 
кръст на Балкана чешкият народ заживява и със съчувствието на кръвно-
то и духовно родство. „Osman“ на Иван Гундулич41 от втората половина на 
XVII в., „Smrt Smail-age Cengića“ на Ив. Мажуранич42 от 1846 г. и „Горски 

  40 коларизъм – идейно-литературно движение, назовано по името на Ян Колар (1793 
– 1852) – словашки поет, писател, учен и общественик, развил идеите на панславизма 
(бел. ред.).

  41 Иван Гундулич (1589 – 1638) – поет от епохата на бароковата литература на Дубровник, 
където е роден и умира. До днес хърватската и сръбската литературна история водят 
спор за принадлежността на автора към двете литературни традиции. Литературната 
му биография започва с превода на „Освободеният Йерусалим“ от Торквато Тасо. Автор 
е на поемата „Сълзите на блудния син“ (1622), пасторалната драма „Дубравка“ (1628) и 
бароковия епос „Осман“ (издадена за първи път през 1826 г.) (бел. ред.).

  42 Иван Мажуранич (1814 – 1890) – хърватски поет, лингвист, икономист, адвокат, 
политолог и една от основните фигури в историята на илиризма. Като адвокат доп-
ринася за обогатяването на славянската юридическа терминология. Литературната 
му биография започва в списанието „Даница илирска“, редактирано от Людевит Гай, 
в което Мажуранич публикува поредица статии, застъпващи идеята за обединението 
на южните славяни под идеологическата платформа на илиризма. Основен текст в не-
говата литературна биография е поемата „Смъртта на Исмаил-ага Ченгич“ (1846). По 
искане на „Матица илирска“ Мажуранич дописва 14-а и 15-а песен от поемата „Осман“ 
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виjенац“ на П. П. Негоша от 1847 г. получават изключителна прелест, ко-
гато се гледа вътрешният им свят през призмата на исторична и героична 
идеализация. И повишеният интерес към живота и съдбата на южното 
славянство, подхванат така успешно от Колара, се разраства дотолко-
ва, че намира у Пр. Хохолоушек своя художествен изразитител. От 1840 
до 1860 г. той обнародва в пражките списания „Květy“, „Lumír“, „Rodinná 
kronika“ и други. разкази, в които оживява романтиката на славянския 
Балкан. Поезията в миналото и живота на южното славянство той знае не 
само от книжни извори, не само от народната песен, от сбирките на Вук 
Караджич43, но и от непосреден опит – в 1837 г. отива пешком през Тирол 
в Италия, Падуа, отгдето се връща в 1837 г. в Прага, пропътувал Далмация 
и Черна гора. И вместо хирург, става разказвач, собствено поет – на един 
непознат дотогава в Чехия свят.

Неговиге разкази биват събрани и издадени скоро преди смъртта му, 
в три тома, под наслов „Юг“, колкото прост, толкова и смислен44. Това не 
са три дяла, наложени по всяка вероятност от технически съображения, 
а едно цяло – със свой ритъм и патос. Балканската романтика намира тук 
своя пълен израз – с и в относбата45 на автора към минало и сегашно и в 
изображение на обстановка, и в изложение на действия и събития, и в 
обрисовка на лица, и в стил и език. В шестнадесет разказа из историята и 
живота на сърби (Pole Kosovo, Mileva, Angora, Drak Notjaiský), на бошняци 
(Harambaša, Hajduci, Poslední král Bosenský), на черногорци (Harač, Svatba 
Benátská, Černohorci, Krvina, Krusa), на гърци и албанци (Nekibe, Zahynutí 
Suly), на българи (Ilia, Agapia)46 Xoхолоушек успява да даде различни ва-
риации на един и същ мотив – борба за род и вяра. Гдето и да се развива 
действието – на Балканите, в Мала Азия или Италия – той изобразява 
вярна, измислена или фактично-фантазна обстановка, в която се срещат 
два свята – на кръста и на полумесеца, две идеи – на тирания и свобода, 
на безправие и справедливост, два героя – на безчовечие и човечност. Тоя 
дуализъм в замисъла на разказите, които представят вътрешно и външно 

на Иван Гундулич – задача, с която Мажуранич изключително прецизно възкресява 
поетичния език на дубровнишкия поет (бел. ред.).

  43 Вук Караджич (1787 – 1864) – виден сръбски филолог и фолклорист, кодификатор на 
сръбския книжовен език. Събираческата му дейност включва няколко тома с народни 
песни, приказки и пословици от фолклора на южните славяни. Трудът на В. Караджич 
„Додатак к Санктпетербургским сравнитељним рјечницима свију језика и нарjечија: 
с особитим огледима бугарског језика (Виена, 1822) /„Допълнение към Санктпетер-
бургските сравнителни речници на всички езици и наречия с особен поглед към бъл-
гарския език“ поставя началото на европейската българистика (бел. ред.).

  44 Jih. Historicko-romantické obrazy. Nakl. I. L. Kober, Praha 1862 – 1863.
  45 относба (остар.) – отношение (бел. ред.).
  46 „Косово поле“, „Милева“, „Ангора“, „Нотиайското чудовище“ „Харампаша“, „ Хайдути“, 

„Последният цар на Босна“, „Харач“, „Венецианската сватба“, „Черногорци“, „Кръвно 
отмъщение, „Круса“, „Некибе“, „Гибелта на Сула“ (бел. прев.).
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зачленена верига, се налага и в композицията, в обработката на сюжета, в 
обрисовката на характерите. Отразява се и в схващането му на южносла-
вянския трагизъм в светлината на историята. Бездружието и крамолата47 
между вождовете, измяната и предателството, отсътствието на високо 
съзнание за южнославянско единение по кръв и съдба са улеснили тър-
жеството на турския ятаган над славянския Балкан, подготвили са Голго-
тата на Косово поле в 1389 г. „Pole Kosovo“, „Poslední král Bosenský“, както 
и „Angora“ разкриват в исторична светлина крушението на славянския 
Юг. Тук обаче Хохолоушек изтъква и залога за нов живот – героичния дух 
на народ и вождове. Тоя, който знае да гине с храброст и чест, той не може 
да не възкръсне – в устрема на хилядите герои на свободата. Затова и раз-
казите му из борбите за освобождение са повече. Чрез тях Хохолоушек 
сякаш е искал да подчертае вярата си в славянския свят, който лее кръвта 
на най-добрите си синове за своята материална, нравствена и политичес-
ка свобода. Носители на тая идея са колкото мъжете, толкова и жените. 
Юнаците, ускоците48, хайдутите – между българи, черногорци, бошняци 
и сърби – са изобразени в багри на романтична идеализация, слабо са 
индивидуализирани, повече са схематични. Героят, бил той сърбин, бъл-
гарин, бошняк или грък – за Хохолоушека е все едно каква е неговата пле-
менна принадлежност – трябва да е олицотворение на хайдушка стихия, 
воюващ за свобода, готов за смърт. На много места Хохолоушек, като се 
отклонява от изложението на събитията, създава патетична възхвала на 
хайдутството. В хайдушката стихия той вижда всъщност най-характер-
ната особеност на южния славянин. Затова и има само един герой, който 
се преобразява, взема различни имена, но остава верен на една страст, на 
една идея, огрян от съчувствие и симпатия. Ето Младен в „Harambaša“, 
душата на босненското въстание срещу турците през 1831 г.; ето Лазо 
Вукотич, със синовете си Богдан и Вуко, в „Krvina“, който отмъщава на 
Мустафа Бушатли в Шкодра, че е примамил в харема си неговата жена; 
ето и Стоян Чупич в „Drak Notjaiský“, който убива в Белград през 1806 
г. Османа, спечелил сърцето на любимата му Елена. Изкусно Хохолоу-
шек сплита идеята за свободата с чувството за лична и семейна чест. А за 
да придаде по-верен, ако и романтичен образ на хайдушкия живот, той 
доста често изхожда от еротична интрига, която разработва самостойно 
или във веригата на юнашки подвизи и приключения. Милан Тополча-
нин обича Милева, дъщерята на Стефан Лазаревича в „Pole Kosovo“, той 
я обича в „Angora“ и като жена на Баязида – следи я чак в Мала Азия, ако 
и загубил отечеството си. Джуро и Станиша се борят за хубавата Бян-
ка в „Benátská svatba“. Особено е напрегнат разказът, когато любовта се 

  47 крамола (остар.) – свада, разпра (бел. ред.).
  48 ускоци – название на хайдутите от Херцеговина (бел. ред.).
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издига над верски канон. Яченко и Ефрем в „Černohorci“ се състезават и 
губят за хубавата туркиня Заида; Алексей Младенович обича и се жени за 
Емира, дъщерята на призренския паша; Осман в „Drak Notjaiský“ обича и 
увлича в харема си Елена; Али паша Тепелен се радва в сарая си на гръцка 
хубост в лицето на Некибе; Мустафа Бушатли гали в Шкодра жената на 
Лазо Вукотича, невярна черногорка, оставила дом и деца. Тук, както и в 
други случаи подвигът на юнака и хайдутина е винаги нравствено оправ-
дан. Крайният субективизъм на Хохолоушек в постройката на характера 
не може да го избави от тенденциозност, която личи особено в подбора 
и обрисовката на турци. Това са все бейове, паши, навсякъде – и в Черна 
гора, и в Босна, и в Сърбия и България – алчни, безправници, насилници, 
кръвници. Типичен образ: Али паша. В контрастна светлина са и женски-
те образи. От една страна, виждате жена изкупителка, въплътена само-
жертва – за висше благо, за добро на близки и роднини, а от друга – жена 
мъстителка, зла като Медея на Еврипида или демонична като Юдит на 
Хебеля, чието коравосърдечие стига до безумие, до самоунищожение – в 
името обаче на верска или народностна идея. Ето в „Nekibe“ хубавата гър-
киня Некибе отмъщава на Али паша, спасява обичния от нея италианец 
del Caretto не за себе си, а за своята родина – Гърция. Защото Некибе се 
явява оръдие на Бога, който не позволява да се позори кръста; тя става 
спасителка на своето отечество. Милева, която знае трагедията на Косо-
во, се вестява в „Angora“ като закрилница на Сърбия, ставайки жена на 
Баязида, забравила своя мил Милан Тополчанин. Алексия в „Krusa“ обича 
Мирко, но пристава да влезе в харема на Махмуда везир, проникната от 
съзнание, че изпълня Божия повеля, че трябва да стане светица. Елена в 
„Наrač“ дава вид, че обича Мехмед ага, потушва любовта си към Ивана 
Мандушич, за да освободи от затвор и смърт владиката Данило Петро-
вич, защото само чрез жертва ще се изгради свободата и славата на Черна 
гора. Трагична е нейната смърт – загива в кула, дигната във въздуха. А 
Мара в „Pole Kosovo“, дъщеря на Лазара и съпруга на Лука Бранкович – 
от злост и завист подтиква кралския зет към страшна измяна в борбата 
срещу Мурада. Само затова, че баща ѝ дава предпочитание на Милоша 
Обилич, съпруг на сестра ѝ Вукослава!

Всички герои се разкриват в действията си и подчертават основната 
идея на творенията. Наистина изтъква се, че Хохолоушек тук не е напъл-
но самостоен – заема градиво и мотиви от южнославянския епос, главно 
сръбския49. Бихме казали, че заема и типични за него образи – на хайдути-
на, на тиранина, на героичната жена. И колкото и да се стреми да постиг-
не утежнена индивидуализация, той дава все пак щампа. Важното е, че 

  49 Срв. J. Máchal, Chocholouškův „Jih“a národní písně srbské. Rozpravy filologické, věnované 
Janu Gebauerovi, Praha 1898, c. 25-30.
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тия образи са облъхнати с пламъка на едно славянско и човечно вдъхно-
вено сърце. Освен това Хохолоушек ги поставя в един героичен пейзаж. 
Дивата природа на Балканите, високите планини, тъмните урви и тайн-
ствени гори са поезията на хайдушкия живот. А живостта в изложението, 
заплетеното действие, непроследено в основните му нишки, патетичните 
описания и лирически дигресии50, разните бележки за пояснение или за 
посочване на известна историческа достоверност увличат въображение-
то и спечелват сърцето. Въпреки схематичността в действието и слабата 
индивидуализация в речта всеки разказ носи все някой нов момент, нова 
черта, нова отсянка на мисъл. Речта е занемарена, не знае стилистична 
грижа, но е жива – и носи ритъма на целия разказ.

От тия разкази в „Jih“ се отделят три, които са от особено значение за 
нас. Два – „Jih“ и „Agapia“ имат сюжет из българския живот, а друг един – 
„Zahynutí Suly“ – е с герой българин. Биват обнародвани в списания от 
1846 до 1851 г.51

  50 дигресия (фр.) – отклонение, отстъпление (бел. ред.).
  51 Не е излишно да се отбележи, че на разказите на Пр. Хохолоушек из българския живот 

е обръщано слабо внимание. Така Карел Сабина в Kritická příloha към Národní listy, Praha 
1864 г., говори повече за разказите на Хохолоушека из живота и историята на jihoslovany; 
Ян Неруда в своя реферат за Jih (за второто издание на I. L. Kober, 1876) в Národní listy, 
č. 324 z 29. listopadu 1876 (срв. и Sebrané spisy, ř. II, díl VII, č. II., nakl. F. Topič, Praha 1911, 
c. 381 – 321) не споменава нищо за българските разкази в него; Елишка Краснохорска 
в преценката си за „Jih“ от 1877 г. в Osvěta 1878, с. 784 сл., изтъква особената любов на 
автора към сърби и черногорци; Б. Чермак в статията си за Хохолоушека в Květy, II, 
1892, с. 118 сл., отминава разказите за българитe. 

  И историческото знание за Пр. Хохолоушек не отдeля особен поглед за тях. Така Ян 
Махал в Chocholouškův „Jih“ a národní písně srbské (Rozpravy filologické, venované Janu 
Gebauerovi, Praha 1898), като търси извори за разказите на Пр. Хохолоушек, заключава, 
че тe сa, с известно ограничение, прозаичен отглас на югославянските народни песни; 
едва споменава Махал в Josef  Kájetan Tyl a Prokop Chocholoušek (Literatura česká XIX. 
století, díl III, č. I, Praha 1905, c. 787 – 795, че някои разкази „zobrazují zoufalé boje Srbů, 
Černohorců a Bulharů za svobodu v XIX. století“ (c. 793); Ян Якубец в Dějiny literatury 
české od nejstarších dob do probuzení politického, Praha 1911, c. 574 – 575, като разглежда 
дeлото на Пр. Хохолоушек, говори за югославянитe, добавяйки: „Psal povídky z dějin 
jiných národů“ (c. 575); а в Geschichte der česchischen Litteratur (заедно с Арне Новак), 
Leipzig 1913, с. 231 – 232, Якубец казва, че X. е писал разкази „aus der Geschichte und 
dem Leben der Südslawen“ (c. 231); Арне Новак в Přehledné dějiny literatury české (с Ян 
Новак), Olomouc 1922 s, c. 204 – 205, говори пак за творения „z dějin jihoslovanských 
bojů za svobodu“ (c. 205); в най-новото издание на Ян Якубец – Арне Новак, История 
чешской литератури, Прага 1926, се посочва, че Хохолоушек „изображал с теплым 
участием сербских и черногорских героев“ (II, с. 51). 

  Това отношение на чешките литературни историци минава и в историята на славянските 
литератури. А.-Н. Пипин в Исторiя славянских литератур, II, Спб. 1881, казва, че Хохо-
лоушек е писал исторически романи не само из чешката, но и из южнославянската, дори 
и из гръцката, венецианската и испанската история (с. 965); Йозеф Карасек в Slavische 
Literaturgeschichte, Leipzig 1906, не се спира в изложението на литературните явления 
върху Пр. Хохолоушек; Ян Махал в Slovanské literatury, dil II, Praha 1925, изтъква само 
„povídky z dějin jihoslovanských“ (c. 454), ако и да споменава „Agapia“; Франк Волман в 
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Интересът на Хохолоушека към българите, един от доста ранните ин-
тереси към южното славянство, е плод на оная културна дейност, която 
развива чешкият историчен, славистичен и политически романтизъм. 
Западнославянският изобщо и руският романтизъм откриват на света 
българския народ. До Йозеф Добровски западни учени знаят за българи-
те, миналото или езика им, но са крайно неосведомени и твърде несигур-
ни. Стига само да споменем Чембърлен52, А. Л. Шльоцер53, И. Потоцки54, 
Ф. Дурих55, и др. Поради обща неосведоменост и по нямане паметници 
дори и Добровски прави съдбовна грешка, като мисли черковнославян-
ския език за език на Кирила и Методия. Едва откак Вук Караджич обна-
родва в 1815 и 1822 г. българските народни песни56, а В. Копитар57 почва 
да се занимава с българския език58 и откак А. Хр. Востоков дава правилна 

Slovesnost Slovanů, Praha 1928, има предвид пак сърби и черногорци. Хохолоушковият 
цикъл Jih е „z dějin jihoslovanských bojů“ (с. 127).

  Това невнимание към българскитe разкази на Хохолоушека минава и в енциклопеди-
ите. Тъй в Ottův Slovník nаučný, Praha 1897, díl XII, FDZ изброява разказите на чешкия 
писател, но не изтъква кои са из българския живот (с. 284 – 285); в Энциклопедический 
словар Брокгауз & Ефрон, т. XXXVII, Спб. 1903, и в Большая энциклопедия, т. XIX, 
Спб. 1904, X. е отминат; в Енциклопедия српско-хрватско-словеначка на проф. Ст. 
Станоевича, Загреб 1929, М. Паулова отбелязва, че Jih е „из историjе jyгo-словенских 
борби за слободу“ (IV књига, с. 807); в Masarykův slovník naučný, dil III, Praha 1927, се 
казва „sbírka povídek о jihoslov. osvobozovacích bojích“ (c. 487). Само в Encyklopedja 
powschechna на C. Оргелбранда Warszawa 1898, се сочи между другото, че „Agapia“ е 
„z dziejów bułgarskich“ (t. Ill, c. 488). 

  У нас Пр. Хохолоушек е неизвестен, още повече българските му разкази. Дали е знаел 
за тях Г. С. Раковски или ония, които са се учили в Чехия или са пребивавали там преди 
Освобождението, като Ив. А. Богоров, Ив. Шопов, В. Д. Стоянов, Теодосий Икономов, 
Ив. Драсов, Ат. Т. Илиев, не може да се установи. Йордан Иванов в своята „История 
на славянските литератури“, Пловдив 1896 г., като цели главните представители на 
славянската художествена мисъл, само споменува Пр. Хохолоушек (с. 53). 

  52 Oratio dominica etc., 1715 (срв. Н. М. Петровскiй. О занятiях В. Копитаря болгарским 
языком, СпБАН, София 1914, кн. VIII, с. 22).

  53 Allgemeine Nordische Geschichte, 1771 (срв. В. А. Францев. Польское славяноведение, 
Варшава 1906, с. 44 – 45).

  54 Chroniques, mémoires et recherches pour servir a l’histoire de tous les peuples slaves. Livre 
XLII. Varsovie 1793 (срв. В. А. Францев, op. cit., c. 50 – 51).

  55 Bibliotheka Slavica, 1793 (срв. Fr. Pastrnek, O počátcích slovanské filologie v Čechách, 
ČČM, Praha 1896).

  56 Додатак (срв. В. Ягич, История славянской филологии, Спб. 1910, с. 384; Ст. Младеиов. 
Стогодишнината на две книги, особено важни за нас. Училищен преглед, г. XX., 1922, 
кн. 10, с. 677 – 684).

  57 Йерней Бартол Копитар (също и Бартоломей Копитар) (1780 – 1844) – словенски линг-
вист и историограф, един от създателите на славистиката. Автор на първата словенска 
граматика и теорията за панонския произход на старославянския език. Занимава се с 
лексикография, съставя учебници, събира и записва фолклорно наследство и е активен 
общественик. Благодарение на неговите усилия в Люблянския лицей е открита първата 
катедра по словенски език (1817) (бел. ред.).

  58 Срв. Н. М. Петровский., цит. съч., с. 20.
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посока на издирванията около въпроса за произхода и родината на Кири-
ловия език59, в Чехия настава по-правилна ориентация в българознание-
то. Като се отмине Вацлав Ханка60, който е в преписка с някои българи61 
и издава граматика на черковнославянския език62, тук има дял особено 
П. Й. Шафарик, който се опитва твърде рано, в 20-те години на XIX век, 
да даде сведения за българския език и литература63, после, след десетго-
дишен почти труд, хвърля светлина върху българското минало, полити-
ческо и културно64, за да стигне, събрал доста сведения и от българи65, до 
етнографска карта на България66. За да се види, че интересът към Бъл-
гария постоянно нараства, стига да споменем, че увлича и други видни 
личности тогава. Франтишек Палацки, за да запознае чешкото общество 
с народа от двете страни на Балкана, използува пътни впечатления на 
Валша от 1828 г., като ги обнародва в 1830 г. под заглавие „О Wolhařích“67. 
Карел Хавличек, бидейки в Москва, се запознава през 1843 г. с български 
студент, от когото научава „Welmi mnoho dobrých wěcí o Bulharsku“, но 
когото не забравя да укори, че малко работи68. Вацлав Ханка пък прави 
обществено достояние извадка от писмо на И. И. Срезневски69, като я пе-
чата в 1847 г. под наслов „О bolgarské literatuře“70.

  59 Разсуждение о славянском языке (в Труды Общ. люб. росс. слов. XIX), Спб. 1820.
  60 Вацлав Ханка (1791 – 1861) – чешки поет, преводач, езиковед, литературен исто-

рик и издател. Допринася за обогатяването на възрожденската поезия, като вписва в 
авторските си поетични текстове характерни особености от поетиката на народната 
песен. Издава старочешки паметници, а неговата международна известност е факт 
след издаването на Краледворския и Зеленохорския ръкописи, за които се смята, че 
той вероятно е фалшифицирал със своя съмишленик Йозеф Линда (бел. ред.).

  61 Срв. В. А. Францев, Письма к Вячеславе Ганке из славянских земель, Варшава 1905, 
с. 9 – 11, 11 – 14, 142, 145, 346, 807 – 808, 1050.

  62 Роčátkу posvátného jazyka slovanského, Praha 1846.
  63 Geschichte der slawischen Sprache und Litteratur nach allen Mundarten, Ofen 1826.
  64 Slovanské starožitnosti, Praha 1837; Rozkvět slovanské literatury v Bulharsku, ČČM., 

Praha 1848.
  65 Срв. V. A. Francev. Korespondence Pavla Josefa Šafaříka, č. I-II, Praha 1927; Ив. Д. Шиш-

манов, Личните сношения на П. Й Шафарика с българитe, в стария Български преглед, 
София г. ІІ, 1895, кн. 12, с. 74 – 86.

  66  Slovanský národopis, Praha 1842.
  67 Срв. Časopis Českého musea, r. IV, 1830, c. 157 – 164. (R. Walsh, Narrative of  a journey 

from Constantinople to England, Philadelphia, 1828 – същата година на немски и френски).
  68 Срв. L. Quis, Korespondence Karla Havlíčka, Praha 1903, c. 105.
  69 Измаил Иванович Срезневски (1812 – 1880) – руски филолог, славист, палеограф и 

етнограф. Съставител на „Речника на древноруския език“, академик в Петербургската 
академия на науките от 1851 г. Задълбочено изследва и събира етнографски материал 
в Украйна – нейния бит, език, обичаи и поезия. В периода 1833 – 1838 г. публикува 
поредицата „Запорожка старина“ (бел. ред.).

  70 Josef  Páta: Několik kapitol z dějin styků česko-bulharských. Osvěta, 1917, s. 549 – 562, 
622-634.
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Преди Пр. Хохолоушек да начене своята литературна дейност, бълга-
ритe привличат вниманието и на някои поети, ако и да не разполагат с 
по-определени сведения за тях. Франтишек Л. Челаковски в сбирката си 
от 1824 – 1827 г. „Slovanské národní písně“71 поместя български народни 
песни, заети от „Додатак“ на В. Караджича. Ян Колар в своята поема „Slávy 
dcera“ от 1832 г. вижда в славянския рай българите, които доброволно са 
се присъединили към славянството72, а в славянския ад – Василия Бълга-
роубиец, който ослепил петнадесет хиляди славянобългари73. В стихот-
ворението си „Slawian“74 от 1836 г. Колар неопределено загатва, ако и да 
не ги познава, и за братята, които живеят при Марица, от двете страни 
на Балкана75, ако и в своята разправа76 за литературната взаимност между 
славянските народи оставя българите на заден план77. Неговият брат по 
кръв, Ян Холий, не забравя земята по долния Дунав, като възславя под-
вига на солунските равноапостоли през 1836 г. в своята „wíťazská báseň“ 
„Cirillo-Metodiada“78. От по-раншно време са, навярно невидели свят, 
„Elisena, kněžna Wolharská“ от Ян Вавра79 и „Elisena, kněžna Wolharská“ от 
Карел Симеон Махачек80. В 1846 г. Махачек81 издава и едноактната си дра-
ма „Bulhar“82, кроена по немски извор, която бива играна два пъти едва в 

  71 Св. II, c. 180 – 185, cв. ІІІ, c. 212 – 213.
  72 Сонет 107: Bulgarové také tuto byli, Co též dobrovolně k našemu iazyku se sami přivtělili 

(срв.изд. на Ян Якубец в Světová literatura, 1903, бр. 311 – 314, с. 370).
  73 Сонет 87: Basilius císař jeho jméno, Slavobulharů jím zajatých Patnáct tisíc hrozně oslepeno; 

Každému pak stu dán jednooký Vůdce, jenž jim v cestách skalnatých z Carigradu řídil domů 
kroky (lb., c. 448 – 449).

  74 Вж. Zora, almanach na rok 1836, г. II., W. Budině 1336, c. 182 сл.
  75 Nás Slowáky, Morawce, Slezáky I Polany s Cechy sgednotila; Swázala gest i ohniwé Rusy Se 

silnými bratry polednjmi, Kterých rowná a bohatá polia Z welkeho sa tiché lauky walj Sáwa, 
Drawa, Drina i Marica, I ostatnié nesčjselné reky-Kterych čisté mesta a dědiny Belegú sa z 
obau strán Balkana (c. 182).

  76 разправа (остар.) – изложение, изследователски текст, изследване (бел. ред.).
  77 Срв. Über die litterarische Wechselseitigkeit, Ofen, 1837.
  78 Вж. Б. Йоцов, Словашки поет за солунскигe братя. Вeстник на вeстниците, София г. 

II, 1927, бр. 35.
  79 Срв. Josef  Jungmann, Historie literatury české, Praha 1825, 414, 675. Посочва се, че е 

драма в 4 действия от Weissenthurnová в ръкопис у Вавра.
  80 Ib., 413, 650. Пак в ръкопис, в 3 действия. Срв. също с. 681, VI, 649 VI, 675. — От 

Weissenthurnová Юнгман посочва в своя библиографски преглед на чешката литература 
и други драматични творения: Jan Wéwoda Finský (415, 489), Sedm let we wězení (415, 
692), Dobití Smolenska (416, 716).

  81 Карел Симеон Махачек (1799 – 1846) – един от последователите на Йозеф Юнгман и 
неговата програма за реализирането на Чешкото национално възраждане. Поет, автор 
на пиеси и преводач – преди всичко на оперни текстове. Пише театрална критика и 
съставя първата антология на чешката възрожденска поезия (бел. ред.).

  82 В един том заедно с комедията Půjčka za oplátku и драмата Záwiš. Още тогава се по-
среща като слаба работа. „Bulhar sice ničím obzwláštním se newyznačjue, aniž mu jaká vyšší 
idea za podkladek slouží, nicméně mezi podobnými kusy nikoli posledního místa nezaujímá“ 
(Květy, 1846, бр. 115; c. 464).
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1879 г. в Прага83, дълго след неговата смърт (1846 г.). Същата година изли-
за в превод „Bulhar. powěst z nového života srbského“от Иван Кукулйевич 
Сакцински84, хърватски културен и политически деятел85.

Българите стават известни и биват дори обикнати от чешкото общес-
тво благодарение на осведомителните статии, бележки и вести в излиза-
щите през 20-те, 30-те и 40-те години забавни и поучаващи списания като 
„Časopis Českého musea“ „Česká včela“, „Jindy a nyní“, „Květy“, „Vlastimil“, 
„Světozor“, „Pautník“ и др., уреждани от проникнати със славянско съзна-
ние дейци, като Фр. Палацки, Фр. Л. Челаковски, Й. К. Тил, П. Й. Шафарик, 
К. В. Зап86. Турчинът е представен в най-неприветен образ – той е кръвник, 
див, необразован и пр., за да бъде очертан българинът в най-светли краски. 
Говори ли се за жестокости на турския народ в миналото към славяните87, 
за реформни движения88, за просветата89, за положението на християните 
в Турция90, винаги се долавя отрицателният поглед на човека, христия-
нина, славянина и чеха91. Сведенията, които се дават, са от разнообразен 
характер – географски, етнографски, нравописен, просветен. Речем ли да 
посочим някои от тях, не можем да не се позовем на статията „Wolhaři“92, 
на „Balkanské hory a Bulhaři“93, на „Rusové па Balkánu“94. Не можем да не из-
тъкнем и някои забравени вече дейци, които са разпространявали знания 
за българите. Така Йозефович дава данни за положението на българите 
под турското робство95. В. С. Кампелик, като говори за Сърбия, изтъква, 
че Тимок е граница между Wolharsko (Bulgarie) и Srbsko96, Б. Носак по-

  83 Срв. Jakub Arbes, Bilance původní dramatické literatury české až do roku 1888. Theatralia. 
Studie a črti, Spisy, dll XXXII, Praha 1918, c. 362 – 363.

  84 Срв. Pautník, Praha 1846, sv. 7, 8. В Květy, Praha (1846, c. 563) се дава неблагоприятна 
преценка: „ničím newyniká“.

  85 Иван Кукулевич Сакцински (1816 – 1889) – хърватски политически деец, историк, жур-
налист, поет, драматург и дипломат. Литературното му творчество е белязано от срещите 
му с Людевит Гай и неговите съмишленици, които формулират идейната концепция на 
илиризма. Основоположник на археологията като наука в Хърватия (бел. ред.).

  86 Карел Владислав Зап (1812 – 1871) – автор на исторически краеведски и географски 
трудове, посветени преди всичко на Прага и чешките земи. Преводач на белетристика 
от славянски езици и научна литература (бел. ред.).

  87 Срв. Ukrutnosti národa tureckého za předešlých století k Slowanům. Jindy a nyní, Praha 
1833, c. 142.

  88 Срв. Turecko před oprawami nynějšího wladaře. Květy, Praha 1836, c. 343.
  89 Oswícenstwí w Turcích. Světozor, Praha 1834.
  90 Květy, 1846, c. 80.
  91 Срв. напр. гатанката We wěrného mne obrátj, Kdy mi gméno „zwjře“ dá. Květy, 1835, c. 67.
  92 Česká včela, Praha 1843, c. 3.
  93 Květy, 1844. 6p. 89.
  94 Květy, 1837, c. 79.
  95 Срв. O stawu Bulharůw. ČČМ., 1832, c. 70, с.187.
  96 Срв. O razu Srbska. Květy, 1834, c. 281.
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сочва характерни особености на българския народ97, М. Фиалка98 предава 
мнението на чужденци за славяните99. За българите се черпят сведения от 
пътешественици като Валша100, Ламартина101, Сиприяна Роберт102, Григо-
ровича103 и др., от чужди писатели като Станко Враз104. Чешкият писател, 
като предава вести, не остава безучастен осведомител. Все ще приложи 
бележка, ще прибави фраза, ще изпадне в тон, с който открива своята 
радост от развоя на просветата и литературата, от културния възход на 
българския народ, най-изоставения от всички славянски народи, от по-
дема на неговото национално съзнание, облажава го, че има чудно хубава 
земя, но скърби за неговите притеснения от страна на турци и гърци и 
дори пожелава освобождението му от духовно и политическо иго. Така в 
съзнанието на чешкото общество българинът е страдащ славянски брат, 
който чака духовна подкрепа, както и другите южни славяни.

Прокоп Хохолоушек, който, след като се завръща от Италия в Прага 
през 1839 г., се предава на литературна и журналистична дейност, не е мо-
гъл да не знае статиите и бележките из списанията за южните славяни. В 
1841 г. печата във „Vlastimil“ на Йозеф К. Тил първия си разказ „Vanda“ – из 
полската история, а след това е деен сътрудник на „Květy“, „Vesna“, „Lumír“ 
и пр., съредактор на „Večerní list“, на „Constitutionelle allgemeine Zeitung 
aus Böhmen“, затварян в 1848 и 1851 г., интерниран в 1852 г. в Галиция, 
в 1859 г. принуден да живее в родното си село при Табор в Южна Чехия, 
в 1861 г. предаден отново на политическа журналистика. В това време – 
от 1846 г. до 1863, до края на живота си, той е и поет – живее с живота, 
страданията и идеалите на южното славянство. Още повече когато сами-
те чешки списания са му давали възможност да черпи градиво за своята 
„южнославянска епопея“.

Скоро след „Vanda“ Хохолоушек излиза в „Květy“, 1846, с разказа „Ilia“105 
с подзаглавие „Sceny z Bulharska“. Разказът е придружен с бележка под 
линия от Пр. Хохолоушек или Якуб Мали, тогава уредник на списанието, 
но по-вероятно – от Хохолоушека, в която се изтъква, че такива очерки 

  97 Něco o Bulhařích. Česká včela, 1844, 6p. 39.
  98 Моржиц Фиалка (1809 – 1869) – чешки преводач на белетристика, автор на пътеписни 

бележки и кореспондент на чешки периодични издания. Един от първите преводачи 
на Чарлз Дикенс на чешки език (бел. ред.).

  99 Cizinci o slowanech. Květy, 1844, 6p. 34.
  100 Срв. O Wolhařích. ČČМ., 1830, c. 157 – 164.
  101 Voyage en Orient, Paris 1833. Срв. Vlastimil, Praha 1841.
  102 Les Slaves de Turquie, Paris 1844. Срв. Česká včela, 1845(6), 6p. 99.
  103 Срв. Národní wýchowání u Bulharů. Květy, 1847, 6p. 34, c. 135 сл.
  104 Срв. Ze Zahřeba. Květy, c. 281–282 (бел. авт.). Станко Враз (1810 – 1851) – хърватски 

и словенски поет, просветител и общественик, един от активните участници в Хърват-
ското и Словенското национално възраждане. Поет романтик и участник в проектите 
за създаване на общославянска граматика (бел. ред.).

  105 Květy, бр. 35, 36, 37 от 20 март, с. 137 – 151; Jih, III, Praha 1878, с. 339 – 368.
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като „Илия“, в които се изобразява страданието на славянските братя и 
християни, ще се печатат по-често, с надежда, че ще се пробуди у читате-
ля съчувствие, а у християнските монарси – склонност да отделят място 
в сърцето си за състрадание към бедните братя106. Още тук навярно Хо-
холоушек чертае своята програма – и може би още сега се заражда у него 
мисъл да напише кръга от разкази, които се явяват в различни списания 
след това и които после, в 1862 – 1863 г., излизат в сбирка „Jih“. Важното 
е, че тук се разкрива и преднамерена негова дейност към участта на бъл-
гарския народ. В това ни уверява и обстоятелството, че другите разкази 
на Хохолоушека излизат по-късно – дори и „Drak Notjaiský“, и „Hajduci“, 
които се явяват в „Květy“ пак в 1846 г.107 „Krvina“ излиза в 1851 г.108, „Pole 
Kosovo“ и „Čеrnohorci“ в 1853109, „Poslední král Bosenský“ в 1857110, „Žena 
Černohorská“ в 1862 г.111 и пр.

За да има такава относба към южните славяни и към българите, Хохо-
лоушек не изхожда само от общи познания и настроения, но сигурно и от 
по-определени източници. Не е леко да се намерят изворните му градива, 
още повече като се знае неговата творческа метода – да сплита действи-
телния факт с измислицата. Не е той във всеки случай първият в Чехия, 
който отправя поглед към българската родина. П. Й. Шафарик иска да 
посети Македония още в 1826 г.112 Хохолоушек обаче е знаел нещо за пъте-
писната литература, в която има вести за България и българите. Може 
би не е долавял пряко или косвено сведения от Кузинери113, от Феликс 
Божур114, А. Гризбах115 и др. Долавя доста обаче от Ами Буе116, Бланки117 
и Сиприана Роберт118 обърнали вниманието на Европа върху тежкото по-
ложение на християните в Турция. От В. Григоровича119 не ще е могъл да 

  106 Podobné nástiny utrpení našich slowanských bratrů a křesťanů, pod jařmem tureckých 
úpících, hodláme častěji w těchto listech podáwati, tou se nadejí kojíce, že u každého 
spolukřesťana aspoň soucit s utrpením jejich zbudí, i žádost tu, by již mocnářové krešťanští 
w srdcích swých místa soutrpnosti k ubohým bratrům popřali (c. 137). В изданието на I. L. 
Kober, díl III, Praha 1878 г., тази бележка не е поместена.

  107 Срв. Květy 1846, бр. 73 и с. 558 сл.
  108 Срв. Lumír, Praha 1851, с. 457 сл.
  109 Срв. Lumír, 1853, с. 626 сл.
  110 Lumír, 1857, с. 625 сл.
  111 Rodinná kronika, Praha 1862, с. 141 сл.
  112 Срв. ČČМ., 1874, с. 77 сл.; срв. и J. Jireček, Р. J. Šafařík mezi Jihoslovany, Osvěta, 1895, 

бр. 5 – 12, c. 882.
  113 Cousinery, Voyage dans la Macedoine, Paris 1819.
  114 Felix Beaujour, Voyage militaire dans 1’empire Othoman, Paris 1829.
  115 A. Griesebach, Reise durch Rumelien und nach Brussa im Jahre 1839, Gottingen 1841.
  116 Ami Boué, La Turquie d’Europe, Paris 1840.
  117 Blanqui, Voyage en Bulgarie pendant l’année 1841, Pans 1843.
  118 Cyprien Robert, Les Slaves de Turquie, Paris 1844.
  119 Виктор Иванович Григорович (1815 – 1876) – руски филолог, славист, историк, чиято 

академична биография е свързана с неговата преподавателска дейност като професор 
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узнае за българите, защото той идва наистина през 1846 г. в Прага, где-
то се среща с П. Й. Шафарика, но не през пролетта, когато се появява в 
печат „Ilia“, и защото дава вести за своето пътуване, преди да обнародва 
своя „Очерк“120, едва в 1847 г.121. Сигурно знае труда, за което има и пре-
ки податки, на Йозеф Мюлера „Albanien, Rumelien und die Österreichisch-
montenegrinische Grenze“, излязъл в Прага 1844 г. с предговор от П. Й. 
Шафарик. Чешки лекар в Далмация, Мюлер не може да не привлече лю-
бопитството на Хохолоушека, който в 1839 г. е пътувал вече из Балкана122. 
Григорович, преди да тръгне из Турция, се снабдява с малката книга на 
Мюлера, ако и да му се оказва после нелишена от неточности и пропуски. 
Гризбах пътувал в Македония – посещава Битоля, Скопие, Тетово, виж-
да Шар планина, изучава природата. Мюлер, който дава любопитни вес-
ти и подробни за населението в тая страна, се спира на шкодренската, 
призренската и битолската област. Хохолоушек, който е пътувал в мес-
та, близки до Македония, не може да не се заинтересува от Мюлера и да 
не намери у него отправна точка на своята ориентация към юг. Както от 
други, поменати вече, автори, така и от него – има представа за географ-
ския, етнографски и културен лик на българския край при Вардара, още 
повече че ще е знаел картата123 в „Slovanský národopis“ от 1842 г. на П. Й. 
Шафарика. Той знае, че на юг от Шар се простира България. Спира се на 
областта Полог124, по-определено – на Тетово и неговата околност. За тоя 
град в Северозападна Македония той знае, че има 1000 къщи турски и 
1500 български, че има стени, останали от стари укрепления, че близко 
до него са Лешок и Теарце, знае и Отиня (която нарича Otun), и Призрен, 
и величествения Шар, и криещата се „зад него“ Албания. Знае и за манас-
тира „Св. Атанас“ в Лешок, нещо из неговата история. Той е запознат и 
с отношенията на турците към българската рая, с порядъка на турската 
администрация, с духа и смисъла на Гюлханския хатишериф, издаден от 
султан „Махмуд“ (= Абдул Меджид) в 1839 г., с някои турски навици и 
обичаи. Най-после, долавя и настроението на угнетените българи, които 

в Казанския, Новоросийския и Московския университет (където е „редовен професор 
по славянски литератури и славянски наречия“ (бел. ред.).

  120 Очерк путешествия по Европейской Турции. Учен. зап. Казанскаго университета, 
кн. III, Казан 1848. Второ издание – Москва 1877.

  121 Срв. ČČМ., 1847, I, 508 – 521. Срв. и В. Ягич, История Славянской филологии, Спб. 
1910, с. 344 – 345; Ив. Д. Шишманов, Студии из областта на българското възраждане. 
В. И. Григорович, неговото пътешествие в Европейска Турция (1844 – 1845) и неговите 
отношения към българите. СбБАН., кн. VI, София 1916, с. 51.

  122 Срв. Очерк, Москва 1877, с. 175 – 176.
  123 Вж. за нея А. Иширков, Географската карта на българската земя от П. Й. Шафарик, 

Българо-чехословашка взаимност, София, г. I, 1925, бр. 2, с. 11.
  124 Вж. за нея Л. Серафимов, Тетово и дейците по възраждането му, Пловдив 1900; Г. 

Баждаров, Из македонската земя, Мак. библ. № 6, София 1926, с. 47 – 59; А. Селищев, 
Полог и его болгарское население, София 1929.
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излъчват из своята среда jonáci – недоволници и борци за нов живот125. 
При тия условия той лесно заплита нишка на разказ, още повече когато се 
позовава на типични и лични случки.

Запасен с впечатления из природата на Балканите и използувал впе-
чатления на чужди пътешественици, Хохолоушек смело увежда в планин-
ския кът на северозападна Македония. Шар се издига над Тетово, мра-
чен и тайнствен, сияещ със заснежените си върхове в слънчевия заник 
с багрите на опала. В края на 1843 година, в навечерието на Рождество 
Христово, в манастира Лешок126 отец Кирил, завършил своята вечерна 
молитва, излиза при една от оградните стени (nа malé cimbuří) замислен 
и с въздишка запитва Вечния Промислител кога ще излее своята любов 
над македонската нещастна земя. „Никога!“ – чува отговора, съвсем не-
очакван, на появилия се ненадейно при него Илия, сърдит на Бога и на 
целия свят. Тая сутрин турци убили при Отиня бащата и двамата братя 
на Спасина (Spasinovna), за да се изгаврят над нейната чест. Спасина, ху-
бавата българка127, неговата мила! И отец Кирил, обвинен от Илия, че не 
знае що е любов, се връща сто години назад, за да разкрие за пръв път 
кът от своето сърце. И той е имал някога Атанасия, чакал е с нея венец 
пред олтара, но в черквата се втурват турци, избиват всички, и милата 
му, а той пада ранен, пада в забрава, без надежда да се спаси. Вижда ли 
той там в небето образа на Атанасия? Сто години вече откак всяка вечер 
излиза на това място в манастира, за да види в небето знамение на спа-
сение, духовете на жертвите носят молитвите му на Бога, но не бил чут. 
Яростта на Илия, загубил мила и родина, е повишена – дошъл е вече час за 
отмъщение. Нека Кирил да даде своя благослов, за да го занесе на своята 
дружина, която го чака в Шар. След тая сцена, в която реалният момент е 
съчетан с фантазен, Хохолоушек минава в изображение на друга, типична 
за отношенията между турци и християни, която той предава без поети-
ческа украса128. Илия, с пушка в ръка и с горест в душата, лети към Шар. 
Настигат го група ездачи спахии129, „потурчена босненска аристокрация“, 
и настроени весело след принудително гощаване в близко българско село, 
искат да се погаврят с неговото християнско достойнство. Защо той не 
спира и не скланя глава в праха? Ето, той кляка, всички с изключение на 

  125 Срв. Ilia, Jih, díl III, Praha 1878, c. 339, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 357, 363, 364, 365. 
Ha c. 339 стои бележка: Turecko-bulharské Tetovo čítá 1000 tureckýh i 1500 bulharských 
domů. Ha същата страница, в началото на разказа, четем: . . .Sníh zářil nа temenech hor 
v barvách opálu, anto kolem bulharského města Tetova teprva luhy bledly. . . – Всички по-
сочвания нататък са според изданието на I. L. Kober от 1878 г.

  126 Jih, díl III, 1878, с. 339: v klášteře Lešniaku.
  127 Jih, díl III, c. 342: Shanobili panenství krásné Bulharky.
  128 Vypravována je zde ta scena nelíčeně, jak se často přiházívá, bez všeho básnického 

přepínání (c. 349).
  129 спахия (перс.) – въоръжен конник във войската на Османската империя (бел. ред.).
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едного, който проявява великодушност, политат с конете си над него. Но 
бива стъпкан, че звярът е по-милостив от потурченеца! Само месецът е 
свидетел на Илиевата злост. Да са сега тук само трима от неговите юнаци, 
събрани там, в Шар! И Хохолоушек бърже развръща действието чрез две 
последователни сцени, повече общи, типични, на хайдушко сборище и на 
хайдушка мъст и чест. Каква изненада – при дванадесетте юнака е и Спа-
сина, но с потъмняло съзнание от преживения ужас. Хайдушката чест не 
позволява да я вземе Илия за другарка в живота, защото е поругана като 
девойка, но той ще се грижи за нея като брат. А какви вести носят те от 
околността на Тетово, гдето са били да готвят народа за бунт? Отец Кирил 
е дал благослов, Теарце е готово да ги последва, зад Otuň застава Илия. 
Тетово, като град, се колебае. Но по-скоро да се стигнат спахиите – на път 
към Призрен! И летят, настигат ги, избиват ги, като подаряват живота 
само на оня турчин, който е проявил чувство на човечност към Илия. На 
изток изгрява кърваво сияние.

Оттук нататък чрез две нови сцени, сложени на реална основа, епич-
ната линия на разказа е в поврат и край. Помилваният турчин е донесъл 
рано сутринта смут в Тетово. Управникът на нахията130 се съветва с агата, 
главатар на албанската стража, който иска да се отмъсти за хайдушкия 
подвиг на тетовските християни. Не, престорено напомня управникът, не 
забравяй Гюлханския хатишериф!131 А ето – половин час зад Тетово – по-
жар, гори турско летовище! „Хайдути!“ – извиква агата. „Нека изгорят тия 
гяури132!“ – нарежда гневно управникът и из улиците на Тетово изстъпват 
пълчища, разбиват българските къщи. Но излизат албанците, водени от 
своя ага, и ги разгонят. Българите в Тетово са спасени. Дори привечер 
те се осмеляват да отидат в черква, за да възгласят раждането на Хрис-
та. А тъкмо това и чакал коварният ага. Същата вечер влизат в града и 
хайдутите със Спасина, окачват над вратата на градските стени двана-
десет кървави глави и отиват в манастирската черква, гдето е вече съб-
ран народът на молитва. Нов смут между турците в Тетово. Настава час 
на разплата. Хохолоушек не забравя да напомни, че в края на разказа му 
лежи истинско събитие133. Албанците със своя ага нахлуват в манастира. 
Почват да разбиват килиите, затворени, тъй като отец Кирил бил едничък 

  130 нахия (истор.) – най-малката административно-териториална единица в Османската 
империя (бел. ред.).

  131 Гюлхански хатишериф – султански указ от 1839 г., с който се провъзгласява рав-
ноправие на всички поданици на империята независимо от тяхната националност и 
вероизповедание (бел. ред.).

  132 гяур (араб.) – при мюсюлманите обидно название на човек, който не изповядва 
исляма, неверник (бел. ред.).

  133 Jih, díl III, с. 366, под линия, с разредка на Пр. Хохолоушек: Tuto pravdivou událost 
vypravujeme jen krátce beze vší rozvláčnosti, by se snad někdo nedomníval, že spisovatelsky 
přeháníme.
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манастирски обитател. Стигат в неговата килия, намират там спестени-
те от него пари, извличат го после от олтара, за да им предаде цялото си 
съкровище. Дълго време населението не му е донасяло на съхрана, нямал. 
Не му вярват. Повесват го с глава надолу, слагат под него слама от леглото 
му и го изгарят жив. „Атанасие, Атанасие! Боже, смили се над мене!“ са 
неговите последни думи. Но вън, в двора, настава шум. В храма се втурва 
Илия със своята дружина. Турци и албанци бягат, но скоро се опомват. 
Почва се неравна борба, в която загиват Спасина, агата и Илия. Такава е 
била Коледа в Тетово на 1843 г. Хайдушката дружина изкупва с кръвта си 
и с кръвта на толкова братя своята чест и вяра.

Авторът сам изтъква, че сюжетът на разказа е изтъкан от действител-
ни и мними случки. Изтъкнахме при проследяване нишката на действи-
ето где и как се сплитат те. Дори и Хохолоушек, за да убеди четците в 
правотата на своята относба към робската неволя на българите, изрично 
напомня да не бъде обвиняван, че преувеличава като поет. Това съзнание 
у него, както и фактичността в градивния му материал, черпен из пъте-
шественици, засиля само вътрешната правдивост на разказа, внушава, 
че имаме художествено изобразена действителност. В подробностите 
обаче не можем да намерим проучена обстановка на действие. Сцените 
му страдат от отсътствие на местен колорит, от отсъствие на индивидуа-
лизация. Българският бит е слабо засегнат. Тетово живее у него само с 
името си. Също така и манастирът в Лешок. Дори проявява недостатъчно 
определена географска осведоменост. За манастира говори, че имал сте-
ни, „укрепления“, cimbuří. Наистина има и зидана ограда, има и останки 
от укрепления134. Но той представя Lešniacký klášter в края на Тетово, ко-
гато се знае, че манастирът е близо до с. Лешок (Lešek), на час и половина 
от града135. Съдбата на манастира и трагичният край на стареца Кирил 
исторически не е обоснована. Името на манастира „Св. Атанас“ пренася 
върху любимата на Кирила. Явно е, че действителността е схваната доста 
свободно, като празнините в познанието ѝ са изпълнени от волни, но ве-
роятни измислици на комбинираща фантазия. Тая фантазия преобладава 
и в композицията – драматична върху романтична основа на действието. 
Хохолоушек се стреми да даде výjevy, historicko-romantické obrazy, сцен-
ки, които обединява прагматично, а също така и в потока на лирическа 
стихия. Наистина не постига съвършенство – не всички са подчинени на 
един основен замисъл. Илия има хайдушка дружина, която го чака в Шар. 
Тя има свой план, който стои в зависимост от нещастието на Спасиновна. 
Би се очаквало, че последната сцена от разказа ще има връзка с идеята 

  134 Срв. А. Селищев, Кирил Пейчинович. Сборник в чест на Васил Н. Златарски, София 
1925, с. 397 сл.

  135 А. Селищев, Кирил Пейчинович, с. 389; Полог, 150.
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за отмъщение и борба. Вместо това всички усилия на хайдутите биват 
насочени срещу спахиите и техния другар Оглу. Ако не бяха настигнали 
Илия и не бяха се погаврили с него, хайдутите не биха ги избили, Тетово 
нямаше да бъде разтревожено от грозна вест, турците не биха извърши-
ли нападение на Лешок. Първоначалният замисъл е изоставен, действи-
ето е отбито в своя развой от определената идея, различните моменти 
на разказа не зависят по-дълбоко един от друг, не са съчетани в един ло-
гичен и действен център. Ако и не еднакво разработени пластично и без 
дълбочина в изображението, сценките привличат със своята драматична 
напрегнатост. Тяхната бърза смяна загатва за динамичния характер на 
постройката – за лирично-романтичната природа на въображението. Те 
са разработени така, че разкриват четири основни мотива на делото – 
робски ужас на българите, нещастна любов, копнеж за свободен живот, 
българска природа. Обединяват се от идеята за смърт в борба срещу вра-
га за лично и общо благо. Личният мотив е подчертан чрез деянията на 
Спасина, Илия, Кирил; своеволието и робството се представя от спахии-
те, управителя на нахията, агата; устремът за свобода – от дружината на 
хайдушкия идеал. И четирите обаче мотиви, както и основната идея са 
съсредоточени в образа на Илия, който е динамичен елемент, когато се 
касае за развой на събитията, и статичен, когато се явява обединителен 
център. Погледне ли се по-свободно, в духа на обикнатите от Хохолоушек 
композиционни схеми, имаме познатия у него дуализъм в постройката, 
в изложението на въпросите, в обрисовката на лицата. Два свята, които 
се борят за надмощие. Оттук и положителни, и отрицателни образи, и 
съчувствие, изразено косвено и пряко, не само към герои и героини, но 
и към България изобщо. Така, като говори за Кирила, че от сто години не 
е могъл да забрави любовта на своята младост, Хохолоушек възкликва: 
„Нали всеки човек затреперва при спомена за ужасите, които са се струп-
вали над бедна България и Босна136, и така често се повтарят, че подобно 
нещо не може да се изличи и из паметта на чужденеца“137. При молби-
те на отца Кирила към небето той обяснява: „Бедна Босно и Българио, 
твоите просби не проникват в небесата, още може би не е изпълнен гне-
вът Господен, че почти половината от твоите жители са отрекли Христа 
и неговата православна вяра“138. Тъкмо в тия страдания, в тия насилия и 

  136 Хохолоушек свръзва образа на България с образа на Босна не само защото това време, 
през 40-те години, Сърбия е вече независима, ако и не напълно, държава, но и защото 
страданията на Босна били добре познати.

  137 Jih, díl III, с. 346: Vždyt’ se každý člověk zachvěje při zpomínce na hrůzy, jenž se přes ubohé 
Bulharsko a Bosnu valily a tak často se opětují, a něco takového se i cizinci z paměti vymazat 
nedá.

  138 Ubohá Bosno a Bulharie, prosby tvé nepronikají nebesa, ještě snad není naplněn hněv 
Páně, že skoro polovice obyvatelů tvých zapřela Krista a jeho pravoslavnou víru (c. 363).
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ужаси, за които Хохолоушек би могъл да разказва без край, в тиранството 
изобщо, се крие психологическото обяснение на хайдутството като об-
ществен факт139. В такъв дух са съчувствията към героите, към Спасина, 
Илия и Кирил. С чувство на ненавист гледа на турците. Когато Оглу иска 
да стъпче Илия, конят му се спира и го прескача. Хохолоушек добавя: „Но 
животното беше по-милосърдно, отколкото тоя дявол в човешко подо-
бие“140. А когато настигат спахиите, той злорадствува: „ А, как бледно, как 
тихо и покорно крачат тия надменни спахии, тия безчовечни, жестоки 
мъчители на своите християнски земляци и за тях дойде време да преви-
ят шията си и да треперят пред наказанието, и то справедливо“141. Като 
човек се проявява Хохолоушек не само в симпатията към хайдутите, но 
и в тяхната поетическа идеализация, в преклонението и оправданието на 
техните подвизи. За него те мрат за своята чест, за независимост, за вяра и 
родина. Давайки външна обрисовка, обяснява: „Това са хайдути, недавна 
тихи жители на околните села и роби на турците, сега свободни жите-
ли на планините и непристъпните краища, така свободни, както горски 
зверове“142. Това, което е рицарят в Испания, това е в България хайду-
тинът. Той е герой в песни и разкази за потиснатите в Турция христия-
ни, с него се гордеят земляците му, че е погубил много турци, че е много 
измъчени освободил. Името му се предава от поколение на поколение, 
песни се пеят за него и когато е станал вече на прах. Затова той не знае 
по-голяма слава, отколкото славата постоянно да се бие, да освобождава 
от турски насилия, да гине в борба юнашка срещу враговете на народа143. 
В съответствие с тия настроения Хохолоушек изобразява, ако и в доста 
бегли линии, природата. Вижда я в романтичния вечерен заник, в златна-
та тайнственост на луната, в кървавото сияние на зората. Тетовското поле 
е заляно от светлина, Шар се издига, за да раздели България от Албания, 
небосводът е тих и чист. Шар дава подслон на хайдутите, той е героичен 
пейзаж, само загатнат, на хайдушката стихия. Дори и той носи горестта и 
мъката на България. Малко повече фантазия и Хохолоушек би го възвел в 
поетическия си полет в жив исполин. Когато отец Кирил свършва разказа 
си за своята Атанасия, Хохолоушек казва: „Хладен вятър завея от Балкана 
и удряйки се о стените на Тетово, стенеше тъмно, като че ли плачеше с 
клетата България“144.

  139 Ib., с. 352.
  140 lb., с. 349: ale zvíře bylo milosrdnější než tento ďábel v podobě lidské.
  141 Ha! jak bledě,- jak tiše a pokorně kráčejí ti zpupní spahové, ti nelidští, ukrutní trýznitelové 

křesťanských krajanů svých, přisla doba schyliti šiji svou a třásti se před trestem a to 
spavedlivým (c. 359).

  142 Jsouť to hajduci, ještě před nedávnem tiší obyvatelé vůkolních vesnic a otroci Turků, nyní 
svobodní obyvatelé hor a krajin nepřístupných, tak svobodní jako zvěř lesní. (c. 351).

  143 Ib., c. 353.
  144 Chladný vítr zavál od Balkánu a lámaje se o zdi Tetova skučel temně, jako by plakal s 
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С основните мотиви и идеята на творението са съчетани и героите на 
Хохолоушека. Представителят на турската власти – управникът в Тетово, 
началникът на албанската стража и личният между спахиите Оглу – това 
са схематични, безжизнени образи, които загатват само за един противен 
нему свят. Срещу тях са поставени Спасиновна, Илия и Кирил. Спасина 
представя не само трагедията на българското семейство, но и на българ-
ската девойка. Тя умира в юнашка борба. Тук имаме по-скоро отглас от 
някой песенен мотив за жена хайдутка, с отслабена обаче идеализация, 
защото Спасина действува в помрачено съзнание. Отец Кирил е образ, 
който се изхлъзва от типичната схема в характеротворното изкуство на 
Прокопа Хохолоушек. Тук има вече опит за индивидуализация. Причината 
се крие по всяка вероятност в неговата реална основа. Методата на Хохо-
лоушека – да съчетава истина с измислица – е прокарана и в постройката 
на образите. Кой е отец Кирил? До него е стигнало предание за манастира 
Лешок и за неговия обитател. Няколко факта от живота му заедно с други, 
свързани с професията и съсловието, и образът е готов. Няма никакво 
съмнение, че зад него се крие Кирил Пейчинович, българският будител от 
Македония, авторът на „Огледало“ и „Утешение грешным“ от 1816 и 1840 
г. Знае се, че той е родом от Теарце, че е възобновил в Лешок манастира 
„Св. Атанас“. Роден е около 1771 г., а умира в 1845 г., значи на 74-годишна 
възраст145. У Хохолоушека той е 120-годишен старец, умира в 1843 г. Про-
тиворечията не могат да разколебаят едно предание. Около смъртта му 
не се знае нещо по-подробно. Оставената от него епитафия146 не стига, за 
да се гадае за трагичен край на живота му. Установено е, че в „Св. Атанас“ 
е починал. Чешкият автор не знае, че е бил в Атон, че се е подстригал в Хи-
лендар, че основал манастира „Св. Атанас“, след като е бил в „Пречиста“ 
при Кичево, че е бил в Марковия манастир „Св. Димитър“ игумен. Знае 
се, че Кирил Пейчинович е имал пари, че тия пари ги е криел от гръцкия 
владика в Скопие, че ги е бил някъде заровил, като разкрил на братята где 
и какъв знак е оставил за тях, за да бъдат намерени, тъй като ги е завещал 
на манастира147. Знае се също така, че Пейчинович е бил обичан от своето 
паство, бидейки негов ревностен проповедник и наставник. Нищо чудно, 
че до Пр. Хохолоушек стигат вести за тоя наш будител. От неговия образ 
се създава друг, с черти от типа изобщо на инока. И ето пред нас се от-
крива като въплъщение на бездейно страдание и християнско търпение. 
Той е ходатай пред Бога. Носи в душата си не само мъката на роба, но и 
спомен за лична скръб. Вярва, упован на Бога, и чака от него спасение за 

ubohým Bulharskem (c. 345).
  145 А. Селищев, Кирил Пейчинович. Сборник в чест на проф. В. Н. Златарски, София 

1925, с. 389; Полог, с. 154.
  146 Срв. Йордан Иванов, Български старини из Македония, София 1908, с. 241.
  147 А.Селищев, пост., с. 396; Полог и его болгарское население, с. 146 – 147.
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България. За мъчителите си моли като Христа прошка, защото не знаят 
какво вършат. Той е така кротък и благ, че има любовта на всички българи. 
Нему те носят на съхрана спестените си средства, които стават и повод за 
мъченическата му смърт. Той е герой в своето страдание. Той е екстазна 
натура – често вижда в небесата образа на любимата си Атанасия. Тоя 
романтичен момент, пренесен от Хохолоушека из чешката патриотическа 
романтика, обяснява характера на личната му горест. Композиционната 
функция на образа в разказа е да изрази както мотива на робската неволя 
и вътрешните основания на борбата за вяра – в името на Бога, така и иде-
ята за нравственото превъзходство на християнството над исляма. 

Илия не е традиционен образ, той е създание на нови настроения. Ре-
алната му основа е твърде обща и може да се търси в юнашки и хайдушки 
народни песни. И той живее с лично и народно съзнание. Само че у него 
личното не е още спомен. Деен и енергичен, той носи в душата си непо-
корство – срещу турска власт и срещу Бога дори. Ненапразно го укорява 
отец Кирил, че богохулствува. Враг на всякакво търпение, и все пак – тър-
си благослов от олицетворената идея на християнското търпение. Затова 
се бори и за вяра. Той е с воля за чест, правда и справедливост, с чувство 
за човечност. Емоционална натура, живее със силните си чувства. Носи 
в душата си мъст – за лична несполука в живота, но и за страдание на 
злочеста родина. И в неговия образ Хохолоушек влага черти от чешкия 
будителски романтизъм, защото Илия живее с възглас – любима и роди-
на. България чака, но още не е намерила своя освободител; обаче бъде ли 
Бог с него, с Илия, скоро ще загине ислямът под развалините на собстве-
ната си тирания. Той негодува не само срещу турската власт, но и срещу 
равнодушието на Европа, отгласявайки сякаш на пътешественици като 
Бланки и др.: „Там, в чужбина, никой не съчувствува на злочестия бълга-
рин, който трябва да жертвува имот и жена по знак на затъпелия турчин, 
като че ли за това се е родил, за да изкупва греховете на целия свят“148. Но 
България трябва да се надява на Вечния съдник на света и на своята воля 
за живот, подчертана в подвига на хайдутите. Ненапразно Илия, когато 
наближава Шар, възкликва: „Дайте ми вашия привет, склонове и скали 
волни, наистина няма по-хубав живот от хайдушкия, когато вярна жена го 
съпровожда в неговия път!“149. Така Илия се явява в разказа орган на ре-
волюционно съзнание, подчертава идеята за бунт, за свобода, за юнашка 
смърт, изявява Хохолоушковия апотеоз на хайдутството.

  148 Jih, díl III, с. 340 – 341: Tam v cizině necítí žádný s ubohým Bulharem, který statek svůj 
i ženu na pokynutí ztupělému Turku obětovati musí, jako by se byl zrodil, aby trpěl za hříhy 
celého světa.

  149 Vítejte mi, stráně a skály volné, ba věru! není lepší život nad hajducký, když věrná žena 
doprovází hrdinnou jeho pouť (c. 347).
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Вторият разказ със сюжет из българския живот, обнародван от Пр. 
Хохолоушек през 1847 г. в „Pautník“, е „Hajdukova smrt “, познат повече 
под по-късния си наслов „Agapia“150.

В основата му лежи действително събитие – въстанието на българите в 
Ниш през 1841 г. срещу турската власт151. Българският бунт биде от такъв 
размер и с такъв край, че привлича веднага погледа не само на Западна 
Европа, но и на Русия, още повече че в него някои виждат външна подбу-
да. С него се напомни отново за един народ в пределите на Турция, кой-
то изисква права за сносен човешки живот. За пръв път след Гюлханския 
хатишериф от 1839 г. избухва българско въстание, в Моравско, и то след 
обмислена агитация и подготовка. Подбудители и починатели събирали 
населението и внушавали необходимостта от въоръжен бунт. Целите на 
бунта не са били политически, защото не било насочено срещу Портата, а 
срещу местните управници, чиито потисничества, своеволия и грабежи 
извикват желание за отпор, за да се спазят основните положения на сул-
танския хатишериф. Уговорено в с. Власотинци, то избухва на 6 март 1841 
г., предизвикано непосредно от гавра над българите в с. Каменица. На Ве-
ликден нахлуват в черквата турци, нападат българите, безчестят жени и 
девойки и се издърпват безвъзмездно. Пламнало, то обхваща Нишко, Пи-
ротско и Лесковско. В Пиротско загасва още в почетъка152 си, ако се съди 
от запазените досега свидетелства, като се задържа по-дълго в областта 
на Ниш, тъй като разгарът му имал за средище Нишката котловина, доли-
ната на Българска Морава и притока ѝ Нишава, и то главно селата Каме-
ница и Матеевец, а до известна степен и местността Кутна-боаз. Първите 
вести гласели, че обхващало Кумановско и Битолско. Бунтът, значи, е бил 
час или половин час далеч от Ниш. При Каменица или Матеевец е имало 
кула, твърдина, неголяма, но силна, а между Ниш и Лесковец е бил Кур-
винград, тясна клисура на р. Морава, които са били във властта на въста-
ниците. Между подбудителите на въстаниците се сочат, между другото, 
поп Симон Стефанович от Власотинци, Йован Стрикович из Лесковско и 
др. Вожд в Лесковско е бил поп Георги Янкович, а в Нишко – Милое Йо-
ванович. Милое имал със себе си в Каменица около две хиляди, а според 
турски сведения – около шест хиляди бунтовници, но много малко от тях 
били въоръжени. Избран за войвода, Милое веднага влязъл в преговори 
с нишкия паша Мустафа, който потегля обаче срещу него с две хиляди 
души арнаутска и турска милиция и няколко топа. Въстаниците били из-
ненадани от неочаквания поход на Мустафа, смутили се и не устояли в 

  150 Pautník, Praha, г. II, 1847, c. 321 – 332, 360 – 370; Jíh, III, c. 3 – 79.
  151 Срв. Ст. Романски, Австрийски документи по Нишкото българско въстание от 1841 

г., СбНУНК., кн. XXVI, София 1912, с. 1 – 195.
  152 почетък (остар. и диал.) – начало, започване (бел. ред.).
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своя напор. Сам Милое се затваря с група българи в твърдината при Ка-
меница и води тежка и неравна борба. Според сведенията той, ударен в 
крака от куршум, се застрелва в гърдите, за да не бъде пленен, след като 
крепостта била разбита от топовете на врага. Синът му успял да избяга 
оттатък Морава, а Георги Янкович, вождът на бунта в Лесковско, намира 
подслон във Влашко, а оттам в Сърбия. Няколко дена след потушаването 
на бунта Портата заповядва на видинския паша Хюсеин да потегли сре-
щу размирните българи, като праща и от Цариград Якуб паша. Нишки-
ят паша дал воля на своите пълчища да грабят имот, жени и девойки, да 
безчестят, да избиват, още повече че и самите въстаници се подали на 
изстъпления срещу бирническите власти153.

На това въстание, както и на берковските от 1836 и 37 г., на пиротските 
през 1836 и 1838 г.154 и на Видинското в 1850 г.155 Прокоп Хохолоушек е 
съвременник. Предавайки се от 1836 г. на писателска и журналистична 
дейност, славянски възпламенен и свободолюбив, той не е могъл да не 
бъде осведомен за него, за причините и задачите му, най-малко от ня-
кой немски вестник. Кървавите злодеяния на Мустафа Сабри паша сму-
щават, както се спомена, някои заинтересувани страни. Русия, собстве-
но Николай I, праща статския съветник Кодинец, Франция – академика 
Бланки, а Турция – Якуб паша да разследват събитията. Бланки идва с 
Александра Екзарх, наблюдава, разпитва и записва, като не закъснява да 
даде верни сведения в книгата си „Voyage en Bulgarie pendant l’anée 1841“, 
която обнародва в Париж, 1843 г. Оттук направо или косвено Хохоло-
ушек извлича материал за своя разказ. А за обстановка, топография и 
етнография, за странични случки и произшествия той е могъл да из-
користи156 и Ами Буе — „La Turquie d’Europe“, Paris 1840. У последния 
се срещат наименования la Morava bulgare, Kamenitza, Kourvingrad (= 
Kourvinhan)157, Deligrad158, дават се сведения за българите и българските 
жени в Моравско159, за Hussein-Pascha във Видин160, посочват се обичайни 
турски и български думи и изрази като allahkerim, inschallach, maschallah, 
konak, kiaya, pomoz bog и пр.161 Освен това той е вече, след като написва 

  153 Срв.Ст. Романски, op. cit., с. 5, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42 – 44, 49, 59.
  154 Срв. Д. Маринов, Политически движения и въстания в Западна България, СБНУНК, 

Кн. II, 1889, с. 77.
  155 Владимир Тодоров-Хиндалов, Видинското въстание през 1850 г. Новооткрити до-

кументи. Годишник на Соф. нар. библиотека 1924 – 1925 г., София 1926.
  156 да изкористя (остар.) – използвам, за да извлека информация (бел. ред.).
  157 Срв. Vol. I, с. 144, 292, 293. За Курвихан, между Лясковец и Ниш, пише: les restes d’un 

vieux château appelé Kourvin-Grad, et aussi quelquefois Kourvingrad (c. 367).
  158 Vol. II, c. 368.
  159 Vol. II, c. 63, 66.
  160 Ib., c. 336.
  161 Ami Boué, op. cit., vol. II, с. 413, 423, 424, 442, 447.
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„Ilia“, достатъчно запознат с някои особености на турския бит и характер, 
с основните линии в отношенията между християни и мюсюлмани, с типа 
на бунтарски настроения българин, на южния славянин изобщо. А сюжет 
за разказ му дават самите събития, главни и несъществени. Опирайки се 
на реална основа, за него не е било трудно при по-свободна обработка на 
теми и мотиви да създаде своя втори разказ из българския живот. Разви-
тие на действие, обстановка, герои и имена се покриват с историческата 
действителност162.

И този разказ е низ от сцени, които Хохолоушек разделя като глави, 
осем на брой, с драматична завръзка, със средищен момент на повишена 
напрегнатост, само че тук градацията в развоя на действието е по-силна. 
Още в началото му, както в „Илия“, се открива образът на героя, Милош, 
който, в пролетта на 1841 г. отива в българското село Лесковец, при поп 
Гавра, за да реши с него кога трябва да се обяви въстанието. Подготовката 
на бунта грижливо е прикрита, хайдутите спотайват своя гняв, за да се 
заблуди властта, чиито представители мислят, че Моравско е вече спо-
койно, че могат вече да вършат своеволията си, тъй като няма кой да бди 
над тях. В Лесковец настроението е бодро, там е Милош с хайдушката си 
дружина, весело хоро се вие на площада. Агапия, щерка на Гаврила, омай-
ва там всички с царствената си хубост, нейният жених Йованица е честит. 
Тържеството обаче бива скоро помрачено. Исмаел, внук на нишкия паша 
Мустафа и негов байрактар, грабва със своите конници Агапия, пленила 
го със своя чар. Напразно досега войводата Милош е сдържал своята яр-
ост, за да не разкрие без време плана си. След това насилие той и хайду-
тите му преследват грабителите, повеждат началото на борбата. Третата 
сцена допълня втората. В Лесковец дохождат албанци конници, за да от-
платят за проявената срещу Исмаела дързост, обаче Милош с другарите 
си ги среща с куршум, като им вестява да предадат на пашата решението 
му, не се ли повърне Агапия на Гаврила, който ще плати необходимия от-
куп, да поведе борба срещу него. Хохолоушек пристъпя към обрисовката 
на Агапия, изяснявайки по-нататъшната ѝ участ. Тя е в сарая на Исмаела, 
пробуждаща се от своето помрачение. Где е тя? При нея са Емина и Зулма 
от харема на Исмаела. И двете робини. Едната – с ненавист и скръб за 
изгубено първенство в сърцето на стопанина си, другата – с омразата на 
продадена някога и случайно паднала в Ниш египтянка. Исмаел влиза при 
Агапия, изповядва ѝ своята силна любов, моли я да приеме неговата вяра, 
тя отказва, ругае го, но заплашена с изтезания и пробудена от блеснала в 
нея мисъл за мъст, привидно се съгласява. Но ето ни друг къс от турската 
действителност. Мустафа паша е свикал съвет, за да се реши какво да се 
прави с Агапия. Съдията иска да бъде освободена, за да се изпълнят по-

  162 Хохолоушек сам дава поднаслов на разказа си: Pravdivý příběh bulharský z našich dob.
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велите на хатишерифа. Управникът на Ниш обаче, научил за донесения 
откуп, не иска да се откаже от него, но не желае и да оскърби своя любим 
знаменосец. Решава да се изпрати Агапия в Лесковец, но Исмаел, дошъл 
вече, се надсмива над всички. Как ще изпълни той това решение, когато 
тя е съгласна да приеме вярата на пророка? А как посреща Милош развоя 
на събитията? Той чака в тъмния път между Ниш и Лесковец бащата и 
майката на Агапия, отишли да смилят пашата и да се видят със злочес-
тата си рожба. Агапия станала мохамеданка! Йованица, в дружината на 
Милоша, е отчаян. Но Гаврило е малко ободрен, също и Милош. Агапия 
е казала на баща си, че тя няма да измени на православната си вяра, че тя 
ще отмъсти за себе си и за своите братя. Как? Милош недоумява. Избиват 
пратените от Мустафа паша турци да оберат Гаврило, който носи със себе 
си ненужния вече откуп. Едва оттук започва вече въоръженият бунт. Ми-
лош обявява война срещу турчина, тъй като жалбите на българския народ 
не стигат до „чистия цар“ в Цариград. Селяни, въоръжени с коси и вили, 
потеглят срещу Ниш, водени от Милоша. С него е Йованица, също и поп 
Гавра, потеглил от Лесковец. Бунтовниците са в долината при Котна-боаз 
(=Kotna-Bogac), между видинския, нишкия и пиротския (= Šerkovský, от 
Шаркьой = Пирот) окръг, откъсвайки така връзката между три паши. Те 
са от Нишко, Видинско и Вранско. Българите от Скопие не се присъеди-
няват към тях въпреки уговора, защото те са чакали въстанието есента, 
а не през пролетта, когато полският им труд е още неприбран. Но Ми-
лош продължава борбата, добива Котна-боаз, Курвинград (=Kurvingrad), 
твърдата крепост Бела Паланка, гдето пленява и два топа, като се отправя 
с тях заедно с десет хиляди хайдути и селяни да обгражда Ниш. От сте-
ните на харема Агапия заедно със Зулма наблюдава стана на въстаниците. 
Там, там е и нейният Йованица. Да действува ли вече? Готова ли е Зулма? 
Ето, идва Исмаел. Нека той събере на гости тая вечер всички първенци 
с пашата, да се запознае тя с тях, тя е българка, не е свикнала да скрива 
лицето си – моли Агапия. Настанал е вече час за отплата, като помогне в 
борбата на скъпите си братя! В последната сцена Агапия се разкрива на-
пълно като характер. Всички спахии и бегове с пашата на Ниш са събрани 
у Исмаела. Чарът на хубавата българка ги замайва. Но тя скоро ужасява 
всички: надсмива се над мъчителите на своето племе, заявява, че не се 
е отказала от своя Бог. Искат да я убият? Но под тях е барутен погреб! 
Страшен гръм – целият дом е във въздуха. Това е ръката на Зулма, дви-
жена от волята на Агапия. Милош сега разбира отмъщението на Агапия! 
Радостта на въстаниците обаче скоро минава. Биват нападнати ненадей-
но в гръб – Хюсеин, видинският паша, вбесен от храбростта им, заповяда 
да се обстрелва с оръдията. Те са издадени от един европеец, на когото са 
се доверили, но който за своята търговия не се поколебал да пожертвува 
една велика идея. България е загубена, мисли Милош. Нека борците тър-
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сят спасение в Сърбия. Милош с малка дружина стига в твърдината при 
Каменица, „само два часа от Ниш отдалечена, но и тя „само от дърво стро-
ена“ не може да устои на гранатите на Хюсеина. Прощавайки се с верните 
си побратими, на които също казва да търсят спасение оттатък Морава, 
Милош „изважда пищов oт пояса си“ и се застрелва в сърцето. Пада в ръ-
цете на Йованица, но и него поваля турски куршум. Загинали са по-рано 
и бащата на Агапия, и поп Гавра. „Грамада пепел лежеше на мястото, гдето 
беше крепостта; под пепелта цареше покой, покой зацари и над цяла Бъл-
гария – гробен покой“163.

Както в първия си разказ, и тук Хохолоушек сплита няколко мотива – 
любов, робска неволя, бунт за човешки живот, българска природа – като 
облъхва целия си разказ със съчувствие към българите, с недоволство 
към Европа и ненавист към турците. Българското въстание той схваща в 
духа на историческата правда: бунт не срещу султана, не борба за поли-
тическа независимост на България, а за човешки и културни права, за род 
и вяра, за приложбата на хатишерифа на Меджида, бунт срещу местни 
представители на средищната власт. Лесно е да се долови замисълът и 
прокараната идея в изпълнението. Хохолоушек иска да обрисува картина 
колкото на робския български живот, толкова и на устремите към свобо-
да, като влага в нея и моменти на сърдечно изпитание между две влюбени 
сърца. Народен и личен мотив в развоя на сюжета се сплитат умело, без да 
може да се постигне вътрешно единство в механизма на действието, тъй 
като Агапия не е могла да се изтъкне в разказа като средобежна164 мощ. 
Отсътствие на център е най-слабият момент в композицията. Вместо по-
вод на събитията, както се разкрива в началото на разказа, Агапия все 
повече изстъпва на преден план с потайната си мисъл да отмъсти на без-
правието и тиранството. Милош едва от седмата сцена, в края значи, се 
очертава в действие като вожд на народно въстание, сиреч авторът не 
му дава възможности да се изяви изцяло като бунтар и родолюбец. И в 
„Илия“ взема участие в борбата жена, но тя остава в сянка, за да изпъкне 
образът на главния герой. Съвсем е забравен и народът, който взема учас-
тие в борбата, особено неговото страдание, когато над него блесва мечът 
на Мустафа паша. Колкото и вътрешно нестегнати, сцените са доста живи 
и романтични, за да могат да привлекат със своя особен свят. Няма плас-
тика, но има движение, което сцепява отделните части и придава външно 
единство на цялото. Реалистичната подробност е чужда както в действи-
ето, така и в описанието. И все пак постройката е по-трудна, отколкото 
в „Илия“, историческата рамка е разширена, фантазното е ограничено, в 

  163 Hromada popele ležela nа místě, kde tvrz stála; nad popelem spočíval pokoj, pokoj spočinul 
i nad celým Bulharskem – pokoj hrobů (Agapia, Jih, díl III, c. 79).

  164 средобежен (остар.) – центробежен, който бяга от центъра (бел. ред.).
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изложението на събитията има по-голям такт. В началото и края, гдето 
Хохолоушек се опитва да даде пролог и епилог на разказа си, е подчертан 
нравственият патос.

Фабулата, както и композицията Хохолоушек тясно съчетава с лица-
та. Тях той характеризира предимно пряко, в действията им, в диалога и 
положенията. И тук изхожда от основното си схващане на отношенията 
между християнски и мохамедански свят. В светлината на тия отношения 
изобразява и героите, пак положителни и отрицателни. Турци и албанци 
и сега са оттатък границата на неговата обич. Само че по-добре са очерта-
ни, както, когато са на служба в административния апарат, така и когато 
се проявяват вън от него, когато проявяват своята воля, независимо от 
повеля и закон. Ето Мустафа, нишкият паша, алчен за злато, за когото 
животът на християнина няма никаква цена, ето и Исмаел, сластолю-
бив насилник, фанатик на вярата, своеволник в деянията, ето и турски, 
и албански чети, смели в гаврата си над българското безсилие. Вестяват 
се и Якуб паша, и Хюсеин паша, както и други представители на власт-
та, но те са така бледи, че не могат да бъдат дори и епизодични фигури. 
Повече внимание отделя Хохолоушек върху българските си герои, и то 
не толкова на поп Гавра, който благославя борбата и умира за родина и 
кръст, нито на Гаврило, бащата на злочестата българка, намерил също в 
смъртта покой, нито дори на Йованица, а на Милоша и Агапия. Милош 
е двойник на Илия. Само че е по-честит от него, в смисъл че предприема 
дело от по-широк размер и има по-далечни цели. Петдесетгодишен, не е 
толкова поривист и буен. Склонен е на преговори, търпи и чака. Хохоло-
ушек обаче не изяснява добре неговата политическа идеология. От една 
страна, Милош проповядва на народа, че е време да въстане за Христова 
вяра – сякаш тук имаме отглас от южнославянския юнашки епос – за да 
се изгонят от Цариград нейните врагове, като се предаде храмът „Св. Со-
фия“ на православните българи, а от друга, в своя възглас за бунт, че под-
хваща борба пак за тая вяра, но не срещу чистия султан на бреговете на 
Босфора, а срещу тия, които се гаврят над неговите закони. Погледне ли 
се по-свободно, става явно, че Милош е пак образ на революционно съз-
нание, което отрича нравствено, културно и политически мохамеданския 
свят. Той е наивен мечтател. Мисли, че ще въстане народът „от бреговете 
на Морава чак до Черно море по цяла България“165. Той носи вдъхнове-
нието на подвига за свобода – „Приготовявайте се за бой!“ летеше по цяла 
България“166, казва Хохолоушек. Нравственият момент в съзнанието му е 
толкова силен, че и той като Илия изхожда от вярата какво без благослова 
на Бога не може да се надява на успех. В името на Отца и Сина, и Светия 

  165 Od břehů Moravy až k Černému moři po celém Bulharsku (ib., c. 10).
  166 „Chystejte se k boji!“ lеtělo po celém Bulharsku (c. 13).
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Дух, от името на потиснатия български народ той повежда „война“. Геро-
измът му е безпределен, благородството му – великолепно, войводската 
му чест – по-силна и от смъртта. И въпреки че преживява и в началото, и 
в края на бунта горчиво разочарование. Когато се научава, че скопският 
край не въстава въпреки уговора, той си казва: „Не, моите сънародници 
не обичат родината си; дори и когато тържествено и свято обещават, че 
искат да се жертвуват за нея, все пак живеят само за своето семейство 
и за своите градини“167. В най-трагичния момент на боя, решил да бъде 
изкупна жертва, той подканя другарите си да търсят спасение в бягство, 
защото съдбата на България е проиграна, изповядва с горест: „Те не ще 
ме оставят, зная, но аз не мога да напусна България, не мога да изоставя 
тая скъпа родина, за която съм почти тридесет години работил, но бълга-
рите не искат да знаят за своята родина!“168. Умирайки, оставя завет – да 
се молят българите на Бога, да бъдат избавени от тежкото иго. Така Ми-
лош се явява въплъщение на народностна идея, а и на възвишено-хрис-
тиянска – да бъде изкупителна жертва за благото на ближния. В разказа, 
ако и да не се явява в четвърта, пета и шеста глава, подчертава силно тая 
идея и оправдава нравствено-героическия му патос. И Агапия, излизаща 
от същата разбунена среда, от която изхожда и Милош, е изобразена ед-
ностранно, само с оглед на общата концепция. Тя е толкова хубава, „роза 
на Балкана“, че извиква възторга не само на Йованица и Исмаела, но и 
на всички, които я видят. И тъкмо заради това, с което Бог я е най-мно-
го дарил, тя бива наказана. В първата сцена е бездейна, но в четвъртата 
и осмата тя открива истинската мощ на своя характер. Гордо заявява на 
своя похитител, че не може да го обича, нещо повече – че го ненавижда, 
че остава вярна не само на своя Йованица, но и на своята вяра. Безстраш-
на и смела, не трепва и от заплахите на насилника. И тъкмо тук блесва 
у нея странна мисъл – дали не би могла да послужи на своята родина, 
като спре насилията на турците или като помогне на борците за право и 
волност? И се съгласява привидно да стане мохамеданка, да пожертвува 
своята чистота в името на една велика мисъл. „Може би трябва да бъда 
така оръдие за освобождение на своя народ“169. С тая мисъл тя утешава 
и баща си Гаврило. „Аз съм, казва му тя, оръдие в ръцете на Бога, чрез 
мене може би Господ ще погуби нашите убийци“170. С такова чувство за 
предопределена жертвеност тя наблюдава въстаниците, когато обграж-
дат Ниш. Тя е горда с него, защото ще покаже, че не е отрекла своя Бог 

  167 Ne, moji krajané nemilují vlast svou; a kdyby i svatosvatě slibovali, že se jí obětovati chtěji, 
žijí jen přece pouze pro své rodiny i pro zahrady (c. 63 – 64).

  168 Oni mne neopustí, to vím, a já nemohu opustit Bulharsko, nemohu opustit drahou tu vlast, 
pro níž jsem skoro třicet let pracoval, ale Bulhaři neznají vlasti (c.78).

  169 Snad mám býti takto nástrojem osvobození národa svého (c. 42).
  170 Já jsem nástroj v rukou božích, mnou chce snad Pán zahladiti vrahy naše (c. 54).
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и че изпълнява негова повеля171. Тя се счита щастлива, че ще си сложи 
мъченически венец. Но съвсем не е образ на християнско смирение, ако и 
да брани с цената на своя живот християнството. Сатанинската страст за 
отмъщение, превърната в идея за избраност свише, като унищожи и себе 
си, не би ѝ дала ореол на мъченичество, ако не лежаха не лични, еротични, 
а верски, хуманни и народностни мотиви в основата на нейното деяние. 
Заробена от своя предумисъл, тя преценява предварително подвига си, 
като тръпне в радост от неговата изключителност „Ще си дигна, казва тя, 
такъв надгробник, какъвто не е имала досега никоя българка“172. Тя иска 
да остави светло име. У нея, значи, има воля, сподавяйки скоро чувството 
си за малоценност, да бъде героиня, достойна за подвига на бунтуващите 
се нейни братя. Докато Спасина умира без съзнание за участието си в бор-
бата срещу турците, Агапия доброволно и при ясна мисъл отива на смърт. 
Опростена в чертите на своя характер, тя добива в разказа изключително 
значение не само защото става пряк повод за подготвяното въстание, но 
и защото дава естествена санкция на цялата акция. В нейния трагизъм, 
както и в трагизма на Милоша, Хохолоушек въздава хвала на българския 
нравствен героизъм.

Целият разказ е наситен с настроение на възторг и симпатия не само 
към героите, но изобщо към българския народ. И тук властвува идеали-
зацията. За пръв път Хохолоушек дава картини из бита на българина, като 
се опитва да изтъкне някои особености на националната психология. Така 
българинът е неразделен от своя кон (= alogon) като бедуин, отнася се до-
верчиво към него, все има какво да му говори, когато е с него на път, пуска 
го волно на паша, защото знае, че веднага ще долети назад, щом го позо-
ве173. Той е тих, разсъдителен, не бърза да се въодушевява от думи и дела, 
като неговия съсед сърбин174. В Балкана той е запазил „непорушен целия 
свой характер: живост, гордост, пламенна любов към своето племе и ро-
мантично-героическа мечтателност“175. Той е толкова гостолюбив, че да 
посрещне гости за него е „свята длъжност“, привързан е към земята, към 
земеделския труд. Трудолюбив – за това говорят обработените полета и 
ниви176. Боли го, когато вижда как турците тъпчат с конете си никнещия 

  171 Ale já jim dám svědectví, že jsem nezapřela Boha svého, že jsem toliko nástroj v rukou jeho 
(c. 67).

  172 Kdo ví, zdali již bratři zítra nevtrhnou do města, mne ale  ele najíti nesmějí, jméno mé 
však musí býti v dobré pověsti u nich, i vystavím si náhrobek, jakového ještě neměla žádná 
Bulharka (c. 67).

  173 Срв. Jih, III, с. 3.
  174 Málokdy se povznese tichý, rozvážlivý Bulhar k nadšení ve slovech a jednání, jako sousedé 

jeho Srbové (ib., c. 9 – 10).
  175 Zde zachoval Bulhar neporušeně celou povahu svou: živost, hrdost, plamennou lásku ku 

svému kmenu a romanticko-heroickou blouznivost (c. 11).
  176 Срв. с. 4.
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посев177. А ако се съди от деянията му в разказа, не е фанатик, но брани 
своето православие. Обича да се весели, обича и народния танец „коло“, 
гдето се пеят и хубави песни. Хохолоушек привежда една „меланхолична“ 
песен „дословно“178. Особено ласкаво се отзовава той за хубостта на бъл-
гарката. „А тия девойки български, възторгва се той, кой не би се смаял от 
тяхната хубост, ако би могъл да ги види? Бидейки с висок ръст, българката 
съчетава с мъжествена почти сила толкова нежност, че човек гледа след 
нея с такава почуда, като че ли гледа подир бързата газела на пустиня-
та или подир езерен лебед. Художници, които искат да видят в действи-
телност най-правдивите образи на Перуджио, най-малките създания на 
Фиезоло и на флорентинската школа, нека да пътуват из Балкана. А бъл-
гарите това знаят, че рядко някой народ може да се сравни с хубостта на 
жените и девойките им“179. Възторжен поглед отправя Хохолоушек и към 
българските хайдути. За него те са „охрана на угнетяваните братя“, защит-
ници на своята вяра, на своя народ, на своята родина, ако и да се считат от 
турците за разбойници180. И тук, както и в „Илия“ образът на хайдутина се 
очертава в природата на Балкана. Във висините на планината българинът 
е волен, радва се на свобода, както нигде другаде181. Хохолоушек говори 
с вдъхновение за българската природа, дава патетично описание на Бал-
кана, който се дига през средата на България, и на българските плодни 
полета. „Хой, възкликва той, започвайки разказа си, тия ниви български, 
обкръжени с венец от планини“ на Балкана! Как красно и как пусто се раз-
простират, когато върху тях слънцето сипе своите лъчи; как тържествено 
и печално се мяркат пред погледа, когато месецът припка по моравата, а 
звездите се мокрят в роса, която блести по цветята, покриващи тия крас-
ни, тия пусти, тържествени и печални български равнини“182. С такова 
лирическо въображение е представен на чешкия читател и Балканът – в 
неговото диво величие и студена девственост183. Тая природа Хохолоу-

  177 Вж. с. 18.
  178 Вж. с. 14 – 15.
  179 A ty dívky Bulharské; kdož by je viděti mohl, aby neužasnul nad krásou jejich? Jsouc vysokého 

vzrostu spojuje Bulharka s mužnou skoro silou opět tolik jemnosti, že člověk s podivením za 
ní hledí, jako za rychlou gazelou pouště anebo za labutí jezerní. Malíři, ježto nejspravedlivější 
obrazy Perugina, nejmenší výtvory Fiesola a školy Florentinské ve skutečnosti spatřiti chtějí, 
nechť cestují na Balkán. A Bulhaři to vědí, že málokterý národ se může rovnati kráse žen a 
dívek jejich (c. 15).

  180 Вж. c. 11, 62.
  181 Срв. c. 11.
  182 Hoj ty nivy bulharské, okroužené věnci hor Balkánu! jak krásně a zas pustě se rozprostírají, 

když na ně slunce sype paprsky své; jak velebně a truchlivě se před zrakem mihnou, když 
měsíc po pažitě poskakuje a hvězdy se smáčejí v rose, kteraž se třpytí v květinách, kryjících 
ty krásné, ty pusté, velebné a truchlivé pláně bulharské (с. 3).

  183 Jako hustý mrak vystoupí Balkán na obzoru, pak rozepne mohutné rámě své a osněžená 
temena jeho záři barvami opálu, (срв. с описанието на Шар в „Ilia”) v lesku slunce; nyní 
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шек противопоставя на робската неволя. Затова буди колкото радостни, 
толкова и тъжни чувства, спомни ли си за „горчивата съдба на българския 
народ“184. И ако в „Илия“ той изразява своето съчувствие към поробените 
българи покрай друго и с особена бележка под линия, гдето подчертава и 
основната тенденция на разказа си, сега това прави в самия разказ, в про-
лога му, с лирично вдъхновено слово. „Кой ли вече не е слушал за българи-
те, за тия християнски славяни, които изнемогват под ярема на бесните 
турци и на още по-жестоките потурченци? А кой, слушал за тях, не е ронил 
сълзи на съчувствие към тия християнски славяни, които понасят търпе-
ливо всички угнетения и всички мъки заради паметта на своите бащи, за-
ради славата на вярата Христова? Погинала е на българите земната слава, 
техните царе живеят вече само в приказките, върху развалите на техните 
храмове, посветени на триединния Бог, турчинът е издигнал сградата на 
своята кървава власт, сграда, от която се руши камък по камък, докато 
рухне цяла може би? Кой знае? Бог е справедлив и няма да позволи само 
българинът вечно да страда за греховете, които се вършат в целия свет, 
ще се спре над него и ще го прегърне като вярно дете в своята милост, 
за да се прояснят насълзените му очи“185. Хохолоушек, както и в „Илия“ 
подчертава, че българският народ изкупва греховете на света. Тая роман-
тично-религиозна концепция на българската участ дали не е навеяна от 
полския месианистичен романтизъм? И дали обичта и съчувствието му 
към българите, така настойчиво проявени особено когато по отношение 
на другите южни славяни не праща такива вдъхновени излияния, са вну-
шени само от изворите на разказа, или имат по-дълбок личен корен?

začínají se návrší a doliny vždy hustěji a divočeji objevovat, až pak tě obklíčí celá divokost 
kraje hornatého. Vysoko nad tebou hučí sosnové lesy, jež se ztrácí v zakrnělé křoví, a i to 
pomine a černavé skály čnejí vzhůru; – ještě výše! a sněžné vrchole strmí do výšky. V hluboke 
propasti, na jejímžto kraji tě stezka vede, valí potok s jekem rozčeřené vlny své přes balvany 
a skaliska, jimiž sobě cestu prodlabati musil, aby se pak na pláni rozložiti mohl do tisícerých 
oblouků a zahybů (c. 5).

  184 Takový as je povrchní obraz Bulharska, i jímať srdce a vábí ho k sobě, naplniť nás city 
různými, tu radostními, tu žalostnými – žalostnými, zpomenem-li na osud trpký národa 
bulharského (c. 5).

  185 Kdo snad již neslyšel o Bulhařích, o těchto křesťanských Slovanech, ježto úpí pod jařmem 
zběsilých Turků a ješte ukrutnějších poturčenců? – A kdo, uslyšev o nich, neronil slzu soucitu 
křesťanským Slovanům těm, kteří všechno utiskováni, všechna muka trpělivě snášejí pro 
památku otců svých, pro slávu víry Kristovy? – Bulharům vyhynula sláva pozemská, carové 
jejich žijí jen již v pohádkách, na rumech trojjedinému Bohu posvěcených chrámů vyroubil 
Turek krvavou budovu vlády své, budovu, z níž kámen po kamene odpadává, až snad docela 
zapadne? – Kdož to ví? Bůh ale je spravedliv, i nepřipustí, aby jen Bulhar věčně trpěl za hříchy, 
ježto se v celém širém světě páší, ustrneť se jistě nad ním a přivine ho co dítě věrné k milosti 
své, aby se vyjasnilo zarosené oko jeho.
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Третият разказ, с който Прокоп Хохолоушек проявява интерес и обич 
към българите, е „Zahynutí Suly“, обнародван за пръв път във „Vesna“, 
1851 г.186

Революционните движения на Балкана, заченати с определена нацио-
нална тенденция в началото на изтеклия век, особено след успеха на Ка-
ра-Георги в Сърбия, привличат, както се загатна, вниманието на западния 
образован свят и създават особена симпатия към потиснатите народи в 
Турция. И българският народ, правил неведнъж опити да се облекчи от 
непоносимото иго, засилил войнствения си дух в кърджалийските разми-
рици и в Руско-турската война през 1806 – 1812 г., не остава на страна от 
тия движения. Обичта му към свободата и омразата му към турците раж-
да в сърцата на множество по-будни негови синове идеята за сътрудни-
чество между всички балкански християни в борбата срещу полумесеца. 
В 1821 г., когато избухва в Молдова, Влашко и Морея въстанието на гръц-
ките хетеристи187, мнозина българи заживяват с устрем за по-скорошно 
освобождение. Тяхното българско чувство се проявява в надеждата, че 
след освобождението на Сърбия и Гърция ще удари и за родината им час 
за нов живот. За това свидетелствува участието на българи в сръбските 
въстания и в гръцката завера – в Румъния и Елада188. Между тях се про-
чува с хероизма си в гръцката борба за свобода Марко Бочар, наречен от 
гърците Боцарис. Българин, роден в 1790 г. във Воден, той отива в Епир, 
взема участие в борбите на Сули срещу Али паша Янински, в боя при Ми-
солонги, загива в 1823 г. и спечелва сърцата на всички гърци, които вече 
го чувствуват като свой герой189. Тоя българин става толкова известен, 
че за него срещаме сведения и най-ласкави отзиви у западни пътешест-

  186 Vesna, Videň 1851, бр. 51 – 54, 56 – 60, 64 – 69, 70 – 74, с. 201 сл.; Jih, 1878, díl II, с 83 
– 242.

  187 хетеристи (гр.) – членове на тайната организация „Филики етерия“ – „Дружество на 
приятелите“, която се стреми към създаване на независима многоетническа държава в 
православните области на Османската империя (бел. ред.).

  188 Срв. П. Р. Славейков, Български дейци в сръбската завеpa. Псп. София, кн. XII, 1884, 
с. 74 – 94; кн. XIII, 1885, с. 100 – 122, кн. XIV, с. 272 – 287, кн. XV, с. 389 – 401; Г. С. 
Раковски, Горский пътник, Нови Сад 1857, с. 231; Българский вероисповеден въпрос, 
Букурещ 1864; В. Е. Априлов, Денница новоболгарскаго образования, Одесса 1841, с. 
75; Д-р Ив. Селимински, Исторически спомен, Библиотека Д-р Ив. Селимински, София, 
кн. II, 1904, с. 27; кн. ІІІ 1905, с. 28, 35; Д. Мишев, България в миналото, София 1917, 
с. 199, 351; Начало на българската пробуда. Църковен архив, София 1925, кн. I – II, с. 
14; С. С. Бобчев, Участието на българите в заверата (гръцкото освоб. движение 1821), 
Научен преглед, София, г. II, 1930, кн. 2, с. 3 – 26.

  189 Г. С. Раковски: В лето 1843 – 4 негова съпруга живеше в Атины и не знаеше да говори 
гречески не само Български и Арнаутски. Гьрци присвояват себе все що е славно на свет, 
погьрчили са и Марко Божарово имя. Mαρκο Μπὀτοαρης. (Горский пътник, с. 231).
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венци и писатели, като Фр. Щ. Пуквил190, Ами Буе191, X. А. Брандис192 и 
др. Дори и някои поети не остават равнодушни към борбите на гърците, 
упоритостта на сулиотите193, безстрашието на Бочара. Така напр. Байрон, 
ако отминем „Childe Harold“, гдето във втората песен (LXXII) говори за 
танеца на сулиотите, дава израз на своя възторг в особна песен за тях – 
„Song to the Sulliotes“194. Виктор Юго не забравя да въздаде хвала освен 
на Канариса, и на Марка Бочар в „ Les tâtes du sérail“ от 1826 г., а в бележ-
ката към поемката си – да напомни за неговия гроб195. Юлий Словацки в 
недовършената си поема от 1836 г. „Podróż do ziemi świętej“ извиква във 
въображението си могъщия образ на М. Бочар, за да загатне за великите 
подвизи на Гърция – виждайки неговата смърт196. Фриц Грин Калек пък 
написва цяла поема – „Marko Bozzaris”.

Славата на Марко Бочара не може да не се пренесе в Чехия и да оста-
не чужда на един миловник на свободата, особено на южнославянската, 
какъвто е Прокоп Хохолоушек. Възторженият почитател на българите, 
търсил образи на героично съзнание, бива запленен от подвига на друг 
българин. Градиво за своя разказ „Гибелта на Сули“ той е могъл да вземе 
от посочените автори, а също така и от Уиляма М. Лик, който като Пук-
виля, бидейки английски полковник, е обходил земите на Али паша197. Но 
Хохолоушек е могъл да черпи материал и от домашни извори, главно от 
пражките списания, в които е бил застъпен добре, както загатнахме, бал-
канският свят. Така в Загреб излиза през 1846 г. „Obći zagrebački kolendar 
na godinu 1846“198, който бива отбелязан в книгописа на „Květy“ с бележ-

  190 F. Ch. Pouqueville, Histoire de la régénération de la Grѐce, Paris 1824; Voyage de la Grѐce, 
Paris 1820 – 1825, 1862.

  191 Ami Boué, La Turquie d’Europe, Paris 1840.
  192 Ch. A. Brandis, Mitteilungen über Griechenland, Leipzig 1842.
  193 сулиоти (гр.) – жителите на областта Сули в Епир, които по етнически произход са 

православни албанци (бел. ред.).
  194 За Байрон и албанците и гьрците вж. К. Стефанов, Байрон, поетът на свободата и на ми-

ровата скръб, Годишник на Соф. университет, София 1930 , кн. XXVI, 2, с. 41 – 44, 44 – 54.
  195 Les orientales, Paris 1829. Вж. Les têtes du sérail: Qui, Botzaris, Joseph, Canaris, ombres 

saintes, Elle entendra vos voix, par le trépas éteintes… В бележка стои: Le tombeau de 
Marcos Botzaris, le Léonidas de la Grѐce moderne, était à Missolonghi. On dit que les Turcs 
l’ouvrirent, afin d’envoyer la crâne du héros au sultan. Говори и за статуята на Бочара с 
проста епитафия – Botzaris. 

  196 Grecya (LI – LII): I marząc o krwi z uczuciem tygrysa, Stężałem członki, krew czując na 
licu… Słyszicie tentent?... To koń Botzarisa! W obóz turecki leci po księżycu; A nim się straże 
obudzone zwarły, Botzaris w baszy namiot wpadł– umarły... I odezwały się w górach klasztory; 
A nie były to pogrzebowe dzwony, Które kupuje na śmierć człowiek chory; Lecz jakieś wielk 
eletristiane tony Płaczu, rozpaczy – wyjące po skalach, I większej zemsty głos — zamknięty 
eletrisach.

  197 Срв. William M. Leake. Researches in Northern Greece, London 1814; Travels in Northern 
Greece, London 1835.

  198 Tiskom Franje Suppana. Izdatel Lavoslav Župan, učrednik Slavoljub Verbančić. U Zagrebu 
1846. 
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ка, че заслужва вниманието на чешкия читателски свят и че може да се 
намери в издателската книжарница на Jar. Pospíšil. Между другото, тоя 
календар съдържа очерк за Марка Бочар (Marko Воčаr = Bozzaris) с обра-
за му от дърворезба. Отбелязва се при това от редакцията на „Květy“, че 
„тоя геройски ратник199 за свободата на Гърция е бил по рождение бълга-
рин“200. Веднага след това в „Květy“ срещаме биографска скица, извлечена 
от хърватски (u wýtahu z ilirského) – „Marko Bočar“201. Тук са обрисувани 
животът и делата на Марко, очертан е неговият характер, изтъкнати са 
заслугите му в освободителната борба, като се посочва българският му 
произход. Животописът завършва с бележка от редакцията, може би от 
Якуб Мали, в която не се скрива и патриотична поука: „Марко може да ни 
послужи за образец на истински космополит; като не могъл да отбрани 
родината си, служи ли в чужбина на доброто, винаги с оглед на отечество-
то си. Слава му!“202. Интересът към българите е засилен, симпатията към 
тях е пренесена върху значителните им личности, следователно и към 
Марка Бочар. Сътрудникът на „Květy“ и „Pautník“, Прокоп Хохолоушек, 
заживява може би още от 1846 г. с тоя юначен и славен българин, но едва 
по-късно, четири или пет години след запознанството си с него, се опитва 
да го възпроизведе, като го постави в светлината на славата на неговия 
баща – Кръстю Бочар, като го постави в центъра на разказ „строго исто-
рически“203.

Разказът си Хохолоушек започва с кратък увод, в който изяснява 
участта на Сули. Каквото е на север от Албания Черна гора, това е на юг 
от нея Сули – селище на юнаци, на „ускоци“ от всички народности, вол-
ни и независими, от които се страхуват мюсюлмани – от Цариград до 
Адрия. И ако Сули загива, то нейната гибел не се дължи на турската мощ, 
нито на коварството на Али паша Янински, а на коварството и користта 
на „търгашкия английски народ“204. И за да изясни тая своя относба към 
историческите събития, той разработва така фабулата си, че над интри-
гите и коварствата на враговете на Сули стои като ням въпрос неговата 
възмутена съвест. Разделяйки разказа си на четири озаглавени части – 
Сулиотка, Али Заде Тепелен, полемарх Самуел, Залонгос – той проследя-
ва така нишката на действието, че винаги се вестява и изпъква фигурата 
на Кръстя (= Кицо) Бочар, а заедно с него и на Марка, неговия син. 

Идва вече пролетта на 1802 г. в най-южния край на албанските пла-
нини, на един от чиито върхове се дига крепостта „Св. Никола“, първа 

  199 ратник (остар.) – борец, поборник (бел. ред.).
  200 Květy, 1846, 6p. 20, c. 80.
  201 Květy, 1846, 6p. 21-23, c. 82 сл.
  202 lb., c. 91.
  203 Срв. Zahynutí Suly, Jíh, díl III, Praha 1878, c. 84.
  204 Ib., c. 84.
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защита на сулиотите срещу Янина, седалището на Али паша. На една ска-
ла върху тоя връх, на който са загаснали вече последните слънчеви лъчи, 
стои на стража дванадесетгодишен момък – Марко Бочар. Със залеза на 
слънцето идва да смени от поста младия момък петнадесетгодишната 
Мара, сиротна българка, отгледана от бащата на Марка – Кръстьо Бочар. 
Тя обича Бекира, мюсюлманин, преследван от меча на Фотоса Цавелас, и 
него очаква. Тя е в обятията му. Само звездите са свидетели на радостта 
ѝ, но и на мъката ѝ, че обича врага на нейната родина и на нейния Бог. Но 
той ругае нейния Христос, тя се отвращава от него и го отгонва от себе си. 
Бекир, озлобен и оскърбен, измолва от Али паша да бъде пратен с войс-
ки срещу сулиотите и напада „Св. Никола“. В борбата Мара дига пушка 
срещу него, но той я поваля с куршум. Но веднага и той пада мъртъв от 
куршума на Марка Бочар. След тези сцени Хохолоушек разкрива други, 
в които очертава образа на Али паша. На брега на Янинското езеро се 
издига замъкът Литарица. Една сутрин на път за него в лодка по езеро-
то са Худсон Льове, английски майор, пратен от Англия с политическа 
мисия, и Риплетон, англичанин, за когото търговията е всичко на света. 
Тъкмо тук се крои заговорът срещу Сули. Двамата се споразумяват да 
си помагат – с цената на сулиотската свобода Риплетон иска да получи 
монопол на търговията в Епир, а за услугата, която ще му стори Льове, 
той ще му даде средства да си откупи един полк. Али паша ще даде тази 
привилегия на Риплетона само ако му се обещае Сули. А Сули ще падне 
само от вътрешни разпри. Затова и Риплетон вече работи – той е спече-
лил Георгя Бочар, братовчед на Кръстя Бочар, и Канавоса; първия с пари, 
а втория, като дразни честолюбието му, засегнато от това, че не него, а 
Кръстя, по-млад от него, избрали в Сули полемарх205. Георги иска да бъде 
военачалник, но не да се подчинява на Кръстя, а на султана в Цариград. И 
двамата са на служба при Али паша. Англичаните спечелват за своя план 
янинския управник. Английското правителство, за да го отврати от вли-
янието на Франция, му изпраща оръжие, дава му и обещание, че може да 
се надява за власт и в Цариград. Разкрил образа на Али Тепелен, Хохоло-
ушек се спира на Самуела, вожда на Сули. Той е тайнствен, избягал монах 
от Атон, наричан „последен съд“. Той е спечелил сърцето на Каида, сестра 
на Цавеласа, обичана от капитана Никита. Борбата между Сули и Янина е 
почната. Али, подпомаган от англичаните, прониква с измяна в Сули. Там 
има две партии – едната е да се брани Сули докрай, а другата – като запази 
тя своите права, да бъде във владение на султана, управявана чрез назна-
чен от него полемарх. От какво значение е храбростта, когато измяната 
се е вгнездила в душите? Кръстьо Бочар иска да се избият изменниците, а 
Самуел – да се изгонят. Изгонват ги, но Бочар е недоволен. Ето, очертава 

  205 полемарх (грц.) – старши военначалник (бел. ред.).
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се все по-ярко той – с трагедията на Сули при Залонгос. Сули е обграде-
на. От върха Св. Никола, гдето е Кръстю Бочар, и от крепостта Параске-
ва, гдето е Самуел, водят пътища към крепостта Ливискитас, опожарена 
преди от Цавелас, но сега пак във властта на Али паша. Бочар със своите 
„загорани“ три пъти напада Ливискитас, но биват отблъснати. Али има 
английско стреливо. Трепва душата на коравия българин. И не от страх 
пред янинския господар, който лично ръководи борбата, но от измяната. 
Всичката храна на Сули е закупена и изнесена отдавна, без знанието на 
полемарха, от английския търговец. Не помага и храбростта на Каида, 
която убива в гнева си и Никита, защото е погубил и последната надежда 
на Сули. Сули загива. Георги Бочар, хванат и обвързан, иска милост от 
Самуела, за да се бие и той за Христа. Получава милост, но Бочар не иска 
да бъде между неговите бойци. Кръстьо се разделя със Самуела, отива 
със своите „загорци“, с „две хиляди“ мъже, жени и деца, заедно със своя 
син Марко, към Залонгос, да намери изход през пълчищата на Али. И на-
истина той си пробива път, но не по-малко от три стотици жени и деца 
не успяват да се възползуват от умението на Бочара и за да не погинат 
от турски ятаган, се хвърлят в страшна пропаст. Али паша влиза в Сули, 
избива за един ден десет хиляди души, сеe ужас и смърт. А крепостта Па-
раскева бива разрушена от взрив, като погребва в развалините си Саму-
ела и Каида, за да не видят ужасната смърт на своя роден край. Али паша 
е доволен, въпреки че няма да се изпълни обещанието на англичаните да 
владее Цариград – Англия е вече сключила мир с Високата порта, казва 
му английският посланик. Но какво иска повече той, когато „като крал на 
Епир е нещо повече от султан“206?

И тук, както в другите два разказа, Прокоп Хохолоушек изобразя-
ва борбата за живот и смърт между два свята – християнски и моха-
медански. Еротичните мотиви и мотивите на дивата природа тук не са 
от особено значение. И основната му мисъл за превъзходството на на-
ционално-християнския героизъм над ислямизма, понеже има дълбоки 
нраствени мотиви, се разкрива както от разитието на действието, така 
и от композицията на разказа. Тя властвува над всички – и прави дори и 
героите свои оръдия. А за да подчертае тия мотиви, той ги слага в свет-
лината на отношението, което има Европа, по-определено Англия, към 
борещите се два свята. Сули загива от търгашкия егоизъм на западния 
културен свят! Да се бориш за свободата си, да не жалиш жертви – в име-
то на кръста – и да бъдеш коварно измамен от тия, които вярват като 
тебе в Христа! Цялата нравствена природа на Хохолоушек е потресена, 
той не скрива тенденцията в своя разказ. Действието сплита така, че да 
подчертае нравствения идеализъм на сулиотите и упоритостта им в тра-

  206 Jih, III, с. 241.



91

гизма на тяхната безпомощност. Като използува пак метода на сценич-
на сменност, той се опитва всяка сцена да свърже с определена личност, 
която се проявява най-много в нея. Четвъртата сцена назовава Залонгос 
вместо Кръстьо Бочар, тъй като в нея се откроява завършен вече образът 
на българския герой. Сцените не са единни, те са разломени от вмъкна-
тите в тях епизоди, които така са съчетани с цялото, че не позволяват 
да се следи ясно развоят на действието. Постига се заплетеност, която 
наистина може да интригува, но не открива ритъма на събитията в не-
говите вътрешни основания. Важното е, че и тук действените мотиви са 
сложени на пръв план в разработката на разказа, описателните са слабо 
застъпени, а поради това няма и задръжка на действието. Стремейки се 
да задоволи своя усет за пропорция, Хохолоушек прави усилия всъщност 
да постигне по-сигурна постройка. Наистина тя тук е по-добре стегната, 
отколкото другаде, но и тя страда от отсътствие на средище – както на 
мотиви, така и във фабула и в лица. Борбата на Сули не е обрисувана в 
градация на драматична напрегнатост, нито антагонизмът между двете 
страни е осветен в механизма на действието, нито пък има един герой, 
който да властсвува над всичко. Наистина Хохолоушек би могъл всички 
лица да приравни, като ги направи жертви на една стихия, на един мотив. 
Но той не признава безлична композиция. Би могъл, както се опитва, два-
та свята да изрази чрез две лица – Али Тепелен и полемарх Самуел. Но до 
Самуел той поставя Кръстьо Бочар. Тъкмо мотивът на неговата българска 
симпатия, проплетен в целия му разказ, затруднява крайно единството на 
композицията. Затруднението му произтича и от желанието му, като се 
движи в определени исторически рамки, да даде простор на своята фан-
тазия особено когато трябва да изясни любовта между някои от своите 
герои и героини, а също така – да изобрази природата в Епир.

Хохолоушек обаче успява да подчини лицата и на идея, и на действие, и 
на композиция. У него те се характеризуват повечето пряко, в положение 
и деяния, в диалог и монолог. Но те са подчинени на една основна относба 
на автора към християнския и мохамедански свят. Затова и тук е прока-
ран докрай дуализмът в композиционна и персо-нажна схема. И тук няма 
художествена обективност в обрисовката на характерите. Ислямският 
мир е представен от Али паша Тепелен. Всички други се губят в неговата 
сянка – и Бекир, и Леши. Може би, защото янинският паша, толкова про-
чут със своите деяния и постъпки, се е бил вече наложил на въображение-
то като завършен образ, Хохолоушек смогва наистина да обрисува живо, 
пластично и дори да го индивидуализира. Защото, не виждаме тук само 
мохамеданин, жесток и свиреп, насилник и безправник по отношение на 
християнската рая, но и честолюбив управник, колкото своеволен, толко-
ва и упорит, който в жаждата си за власт и слава иска да побие свое знаме 
не само над Сули, но и над Цариград. Той е така хитър и ловък, че си спе-
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челва външна подкрепа от християнска Европа, но все пак неговото ко-
варство на сатрап бива бито от коварството на западния свят, което води 
към Турция и нейните христянски народи своя политика. Тая политика 
има свои представители – двамата англичани Риплетон и Худсон Льове. 
Отрицателни образи са и Канавос, и Георги Бочар. Хохолоушек обаче се 
опитва да спечели прошката на читателя за Бочара. Срещу тия фигури той 
поставя фигурите на Самуела и Кръстя Бочар, на Фотоса Цавелас и Марка 
Бочар, на Мара и Каида. Цавелас и Каида представят безстрашието и хра-
бростта на сулиоти и сулиотки. Каида може да убие тогова, който я обича, 
само защото убива надеждата на своя роден край. Тя участвува в боя и 
умира заедно с избраника на сърцето си. Самуел е загадъчен, но печели 
сърцата на всички. Той е вдъхновението на Сули, живее с мистична пред-
става за своето предназначение, смъртта за независимостта и свободата 
на отечеството е висша сладост. Умира като истински воин на своя пост 
заедно с Каида. Сподавя лични чувства, води прост монашески живот, но 
той не познава добре действителността. Блянът, мечтата, стои у него над 
всичко. В своето великодушие, с християнски идеал за живота, той про-
щава – на изменници, но той не знае последиците на своята необмислена 
прошка. Като полемарх допуска да остане Сули без храна, да подготви 
нейната гибел. Не е суров воин и мъдър военначалник. Грък и романтик, 
той не може да се освободи от мирогледа на своята килия, който не под-
хожда за условията на борбата и е несъвместим с тактиката на Али Тепе-
лена. В разказа той е олицетворение на идеята за нравственото превъз-
ходство на християнството над мохаменданството. Той е Христов воин, 
за когото кръстът е символ в борбата на Сули. Той е вдъхновената вяра, че 
Бог няма да позволи да се гаври син на Мохамеда със собствения му син – 
Христос. Но той не се бори с идеите на кръста. Тук Исус не се вестява като 
в „Nie-Boska komedja“ на Зигмунт Красински. Героичната съпротива сре-
щу злото Самуел съчетава с възвишеността на християнската човечност. 
Смъртта на полемарха е трагична – не само защото е мъченически край на 
един живот, но и защото е кървав громол207 на една идея.

Освен турци, албанци и гърци Хохолоушек изобразява в разказа си и 
българи. Тук са още в своята юношеска възраст Мара и Марко, тук са и 
двамата братовчеди Георги и Кицо Бочар. Изобщо – представители на 
цяла една фамилия. Георги е представен като изменник – но не от страх 
или подлост, не от страст за злато, а от честолюбие и възглед за нещата. 
Ясно е, той е до известна степен оправдан от Пр. Хохолоушек. Лесно е да 
се купи съвестта на гърка, но на българина – не, мислят двамата англича-
ни, мисли и Али паша. Той дори сам произнася присъда над своята славо-
любна страст. Когато бива хванат в Сули, той иска от Самуела да не го 

  207 громол (книж.) – грохот, трясък, громолене, преносно упадък, разрушение (бел. ред.).
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обрича на смърт, да му дари живот, за да го сложи за благото на новата си 
родина. Разкаянието му за безумната му гордост и готовността му да се 
бори срещу враговете, да се жертвува за свободата на Сули, нравствено го 
възвисяват. Нито един грък изменник не е осветлен така като характер от 
Хохолоушека. Ако и анекдотична фигура, Георги Бочар е сравнително 
по-живо очертан. В разказа той изтъква и българската стихия в борбата 
около Сули. Тая стихия изтиква на преден план и хубавата българка Мара. 
Тя е възпитана, духовно отхранена от Кр. Бочар. Нещастна българка, тя 
расне заедно с Марка, взема участие в борбата, като проявява необикно-
вена за възрастта си сила на духа. Издига идеята за отечеството и за кръс-
та по-високо от страстта на сърцето си. В нощта тя бди над съдбата на 
Сули. В боя – умира – за Сули. Неслучайно Хохолоушек прави нея център 
в първата част на разказа си. Неслучайно той не изважда друга героиня на 
Сули. Чужденката е по-голяма сулиотка от всички други. Нейният подвиг 
е предопределен от националния характер. Зад нея стои не само Кръстьо 
Бочар, но и българският народ. Героизмът ѝ е не само външен, но и душе-
вен – оттласква от сърцето си Бекир бега, готова е да го убие, защото хули 
Христа. Тя се вестява само в първата част, но нейният образ е живо очер-
тан. С нея се вестява и Марко, но него го виждаме и по-нататък в разказа, 
за да се изтъкне сякаш, че славният после герой не само е расъл под гри-
жата на баща си, но е и крепнал в героичните и трагични дни на Сули. С 
Марка Хохолоушек открива разказа си – поставя го на пост да бди като 
подготвен воин. Хохолоушек го описва така: „Това момче, ако и на въз-
раст млад, имаше доста висок ръст; във всяко движение на тялото му вла-
дееше такава стройност и съразмерност, че беше образец на хубост у 
дете, което израства в строен младеж. Дългите му кестеняви коси се съе-
диняваха от двете страни на лицето му към тила, засенчващи кръглото му 
лице. Две черни пламенни очи играеха под високото му чело, откриващо 
искренност, сърдечна простота, без лъст и фалш, каквито срещаме с неу-
доволствие у гръцките племена въпреки тяхната физическа хубост. По-
някога прелиташе облак през ясното чело на това момче и замисляйки се 
за миг, приемаше израз на възрастен човек, що виждаме у деца, които 
рано привикват да действуват самостойно и да изпитат горчивината на 
света“208. Той пее гръцка бунтовна песен – по-добре е миг да живее на 
свобода, нежели четиредесет години в окови. Като дете той е крайно 
добросъвестен, изпълнителен, живее със заветите на баща си – да ува-
жава задълженията, да се страхува от Бога и да убива турци, мечтае да 
бъде герой – като баща си или като Цавеласа, иска да го вземат и него в 
боя. Той знае що е това обещана дума. Заради Мара той съобщава на Бе-
кира да се пази от меча на Цавелас. Но когато вижда, че Мара се отвръща 

  208 Jih, III, с. 86 – 87.
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от него, не закъснява да брани живота ѝ, като го прострелва в борбата. 
Хохолоушек, знаейки кой е Марко Бочар, нарочно отбелязва, че „тук за 
пръв път историята споменава Марка Бочар, дванадесетгодишния юно-
ша“209. В последната част, гдето се разказва за подвига при Залонгос, Мар-
ко се появява отново. В разгара на борбата той пак наблюдава от скалисти 
висини що се върши в стана на врага. Баща му го вижда, радва се, гордее се 
с него – и му напомня да се бои от Бога, да обича своята свята вяра и всич-
ки православни християни, да убива турците и ще добие вечна слава – 
приживе и след смъртта си210. А когато баща му иска да изведе своите за-
горци през пропастта Залонгос, той е с него – и изпълнява повелите му, 
предава ги на неговото войнство211. Той е свидетел на всички усилия да се 
спаси Сули, той знае ужаса при Залонгос, преживява гибелта на Сули. 
Още тук той се показва достоен син на своя баща. Кръстьо Бочар, след 
Али Тепелена, е един от живо очертаните образи в разказа. За него се 
говори в първата и втората част, характеризира се косвено от други 
лица, а в останалите две – той е тоя, който със Самуела дава на събития-
та насока, като се вмесва и живо участвува във всички решения и борби. 
Още когато Марко стои на стража, Цавелас му казва, че. св. Богородица е 
пратила от България в Сули Кръстя Бочар. Докато той е в нея, няма да 
падне знамето на кръста от стените на Сули212. Тук, като запознава четци-
те си с Мара, Хохолоушек не забравя да спомене, че за нея се е грижил 
Кръстьо. И на двамата той е вдъхнал безстрашие, високо съзнание за дълг, 
любов към вярата и свободата, готовност за самопожертуване. Кръстьо, 
както и Самуел още тук се разкриват като вождове на сулиотите. Те са 
отнели от Али паша крепостта Ливискитас. Бекир знае кой е Бочар. За 
него знаят и двамата англичани, Али паша и целият му стан. Във втората 
част на разказа Кръстьо пак е обрисуван косвено – но от врага. Худсон 
Льове се чуди, че Кръстьо Бочар, грък, е презрял златото на Риплетона. 
Търговецът го укорява, че не познава произхода на людете, с които искат 
да влязат във връзка. И изважда от чантата си листче и чете: „Христо Бо-
царис – собствено Кръстьо Бочар, българин, от Водница, Видински па-
шалък, след неуспешна буна срещу Осман Пазвантоглу Видински избягал 
със семейството си, със своя брат Ноти, с братовчеда си Георги и с целия 
свой род в Сули през 1795 г. [...] Както виждате, добре съм осведомен за 
произхода на тоя човек, страшен за турците. Той е, който така често уни-
щожаваше моите намерения. Нему трябва да се благодари, че Сули не е 
паднала“213. Той е неподкупен, но ще бъде поразен чрез измяна и чрез Ге-

  209 Zde ponejprvé zmiňuje se dějepis o Marku Bočaru, dvánactiletém chlapci (c. 114).
  210 lb., c. 211 – 213.
  211 Jih, III, с. 236 – 238.
  212 Ib., с. 88.
  213 Christos Bozzaris – vlastně Krsto Воčаг, Bulhar z Vodnice pasšaliku Vidinského, uprchl 
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оргя Бочар. Тая характеристика, в историческата ѝ основа Хохолоушек 
заема от очерка за Марка Бочар в „Květy“214. Али паша също се страхува от 
Кръстьо Бочар. Когато му съобщават, че Цавелас е изгорил крепостта му 
Вранита, той пита бясно: „А Кицо Боцарис, Бодарис?“215. Друг път изпо-
вядва, че най-много се страхува от Кръстя Бочар, а после от други сулио-
ти216. Пита дали знаят нещо по-определено за него217. Когато плененият 
Цавелас казва на Али паша, че войнството наистина му е храбро, но то, 
ако и голямо, се превишава само от две имена – Самуел и Кицо Бочар – 
князът на миридитите, принц Леши, отговаря: „Той е българин, зная го 
лично, именува се Кръстьо Бочар. Не си присвоявайте славните люде, 
като превръщате техните имена“218. Това не отрича Цавелас. Ако и да го 
назовава в духа на своя език, нарича го приятел и почита в него целия бъл-
гарски народ219. В боя Али паша дава далекогледа си на един английски 
инженер, правил укрепленията му, да види Кръстя Бочар: „Ти искаше да 
видиш веднъж поне Бочара, нà, погледни!“220. В третата и четвъртата част 
на разказа Кръстьо Бочар вече се очертава и пряко – чрез изнесени негови 
размисли, разкрити психологически състояния, през свои постъпки и де-
яния. Той, изходил половина век живот, е най-довереното лице на Саму-
ела. Заедно с него той води съдбата на Сули. Тук се откроява главно в че-
тири момента – отношението му към изменниците, към братовия му син 
Георгя и към Марка Бочар, към участвуващите изобщо българи в защита-
та на Сули, към гибелта на новата му родина. Към тия, които подкопават 
мощта на родината си, той знае само едно наказание – смърт. Защото го 

po nezdařilém zbouření proti Pasvan Oglu-Pašovi Vidinskému s rodinou svou, bratrem svým 
Nothim, bratrancem Jiřím a celým kmenem svým do Suli léta 1795“ ... „Jak vidíte, jsem dobře 
zpraven o původu muže toho, Turkům hrozného. On to byl, co záměry mé tak často zničil. 
Ze Suli potud nekleslo, má se jemu děkovati!“ (c. 126).

  214 В Květy, 1846, бр. 130, като се говори за Марко Бочар, се дават и сведения за баща му: 
Rek tento (М. Бочаръ), proslawený pod jménem Bozzaris, jak ho Rekové, pro jejichž swobodu 
hrdinský bojowal i žiwot nasadil, podle jazyka swého překřtili, narodil se r. 179 v bulharském 
městečku Wodnici. Toho casu zuřil v Bulharsku poturčenec Osman Pazwan Oglu, jehož 
ukrutnictwí Bulharové déle snésti nemohouce, powstali... Tu wětšina powstalců přestěhowala 
se do Makedonie a Albanie, w kteréžto poslední zemi i rodina Bočarowa se usadila. Ale nad 
zemí tou wládl ukrutník jiný, Ali paša Janinský, proti němuž powstali udatní Sulioté, proti 
němuž powstali udatní Sulioté, když tyran wojskem je obklíčil, když tyran wojskem je obklíčil, 
statečně bránil Markův otec Karsto.

  215 Jih, díl III, c. 142.
  216 Ib., c. 147.
  217 Ib., c. 148.
  218 On Bulhar jest, znám ho osobně, jmenuje se Krsto Воčаг. Neosobujte sobě muže proslulé, 

přetáčejíce jména jejich“ (c. 181). – Този укор напомня укора на Раковски в Горский път-
ник, 1857, с. 231.

  219 Vím to, prink Leši, a ačkoliv ho nazývám podle spůsobu svého jazyka, nazývám ho přece 
přítelem, i ctí v něm celý národ jeho“ (c. 181).

  220 Ib., c. 216 – 217.
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учи опитът: поради снизхождение към изменниците той е загубил борба-
та срещу Пазвантоглу Видински221. Когато Самуел като полемарх осъжда 
изменниците на изгнание, той негодува, защото знае какви опасности се 
крият в неговата благосклонност, но се смирява. Той не прощава и на пле-
нения изменник Георги Бочар, когото държи вързан: не може да го убие, 
защото му е братов син, нека Самуел реши участта му. Към своя син Мар-
ко храни чувство на дълбока нежност, странна сякаш за неговата воинска 
суровост, и чувство на висока гордост. Когато го вижда на пост в борбата, 
той го прегръща и му оставя своя завет – да се бои от Бога, да обича вяра-
та си, да обича всички православни християни, сиреч всички балканци, да 
преследва турците222. А когато се разделя, тръгвайки на отчаяна борба, 
той го благославя, слагайки ръце на главата му, целува го по челото с по-
ръка да разкрие на Самуела, че Георги още живее скрит под неговата стря-
ха223. Към своите българи той е крайно внимателен. Нарича ги „деца“, а те 
нему казват „татко Бочар“. Неговият пръв воин, който разнася заповеди-
те му, е бил също като него борец, „хайдутин“ срещу Осман Пазвантоглу224. 
Подвигът му пък при Залонгос е подвиг на неговите „загорци“ – доверени 
нему, той ги извежда през тая пропаст вън от обсадния воински пояс на 
Али паша и ги спасява. Смъртта на трите стотици жени и деца не е могла 
да бъде предварена225 от него. Навсъде226, в пряка и косвена характеристи-
ка Кръстьо Бочар е представен като едно от най-важните, едва ли не 
най-важното лице в разказа. Самуел наистина е полемарх, Кръстьо е не-
гов помощник, но и Самуел, и останалите сулиотски вождове винаги чув-
ствуват в него силния закрилник и мъдър вожд. Той заразява преди всич-
ко със своя идеализъм и космополитизъм. Дошъл от България, той се 
предава в най-чиста служба на новата си родина. Той се бори за свободата 
на угнетените православни християни, сиреч за балканците. Чувствува се 
воин Христов. В противоположност на Самуела той е реалист. В борбата 
винаги е трезв, ръководи се не от мечти и чувства, а от неумолимата ло-
гика на фактите; не е роб на фразата, а на работата. Оттук и неговият 
скептицизъм. Не вярва на човешките слабости, мъчно се поддава на хуба-
ви думи, винаги е внимателен и предпазлив в деяния, които засягат или 
биха засегнали участта на Сули. Когато Самуел дава израз на своята вяра, 
че Бог няма да остави да падне в ръцете на мохамеданите знамето на Сули, 

  221 Krsto vrtěl povážlivě hlavou: „Nevěř tomu, Saraueli! Známť já to, právě pro takovou chybu 
jsme podlehli Pasvanovi. Zde se jedná o dokonalé zhynutí aneb o dokonalé vítězství“ (Jih, 
III, c. 152).

  222 Jih, III, c. 212.
  223 b., c. 213.
  224 lb., c. 156.
  225 предварен (остар.) – предотвратен (бел. ред.).
  226 навсъде (остар.) – нявсякъде (бел. ред.).
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Кръстьо Бочар му напомня, че той не може да знае Божията мъдрост: 
„Ето, и аз дигнах в родината си знамето на вярата, а имало ли е някога бой 
справедлив, това беше наистина боят против убиеца Пазвантоглу; ако и 
да е справедлив всеки бой срещу мюсюлманина пес, и все пак бидох поко-
рен, все пак бидох принуден да си търся друга родина. Би ли негодувал, 
ако по Божия воля падне и свещеното знаме от сулиотските манасти-
ри?“227. Не вярва и на Али паша, защото знае българската пословица: 
„Който вярва на турчина, налива вод в сито“228. Затова иска борба докрай. 
Нравствените му качества спечелват сърцата и на гърци, и на албанци, и 
на българи. Твърд, с неизчерпаема вътрешна енергия, той не знае лекия 
възторг, но не пада и духом. Дори и тогава, когато вижда, че е ударил час 
на най-страшна гибел. Героичното у него е съчетано с висока етичност. 
Чрез него Хохолоушек се опитва изобщо да даде образ на българската на-
ционална психология. Оттам и нескритата му тенденция да подчертае 
участието на българите в защитата на Сули, да изтъкне техните заслуги. 
Ако не биха били загорците на Кръстя Бочар, Сули отдавна да е станала 
плячка на Али паша229, обобщава сякаш чешкият писател чрез признание 
на Самуела пред Кръстя. Кръстьо Бочар е представител на своя народ – 
такъв го чувствуват и Самуел, и Али паша, и Хохолоушек.

И трите разказа – „Ilia“, „Agapia“ и „Zahynutí Suly“ – се обединяват 
вътрешно и външно – и по замисъл, и по изпълнение. Те се намират в 
органична връзка изобщо с всички други разкази в „Jih“. И те страдат от 
отсъствие на стегната и стройна композиция, от слаба психологическа 
анализа, от бледа обрисовка на лицата, от непромислена докрай концеп-
ция, от ограничен исторически и битов колорит. Но те имат и предим-
ства, които им дават възможност да въздействуват върху въображението 
и сърцето. Живо, заплетено действие, бърза смяна на епизоди и сцени, 
динамика в изложението, екзотични фигури, симпатични герои, роман-
тична тайнственост, изключителни девойки и жени, топла лиричност и 
свежа багра. Той се опитва да даде реалистична подкладка на своите из-
ображения, обаче нея търси преди всичко в чужди съчинения, които се 
отнасят към живота на Балканите. Затова можем да говорим за книжна 
схематичност в неговите образи, за слаба индивидуализация изобщо. 
Или, че всички образи у него са преображения на един основен образ – 
хайдутин, бунтовник, борец за свободата. В „Илия“, „Агапия“ и „Кръстьо 
Бочар“ Прокоп Хохолоушек се опитва да постигне не само известна инди-
видуализация, но и да подчертае българското в неговите най-съществени 
прояви. Него търси в изключителните личности и го определя с известни 

  227 Jih, III, с. 220.
  228 U nás v Bulharsku praví přísloví pravdivé: Kdo Turku věří, vodu seitem nabírá (c. 224).
  229 Ib., c. 220.
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качества, които съсредоточава главно в Марко, Кръстьо и Георги Бочар. 
И тъкмо в търсене на българското се проявява Прокоп Хохолоушек, как-
то и в търсене на сръбското или черногорското, или гръцкото, като лич-
ност. Виждаме как подбира той образите си все из средата на борците 
за свобода. В подбора на темите си из българския живот също така се 
открива известна преднамереност – все трябва да се посочи изключител-
ното в българския живот, висш момент от напрежението в усилията за 
самостоен живот. Най-важното е, че авторът проявява дълбока симпатия 
към своите герои. Той еднакво обича Илия и Агапия, и Кръстьо, и Мар-
ко. Тая своя относба не крие, а я подчертава. Дори гледа да я наложи и на 
читателя си. Тя се изразява не само в обрисовката, в похватите за обри-
совка, но и в преки посочвания и възторзи за този или онзи герой. Оп-
исания, лирически отклонения, неспокойно изложение, възклицания и 
въпроси – всичко е насочено към израз на едно основно разположение на 
автора, лирическо, възторжено преклонение пред борците за свободата. 
А обичта към героите се простира и върху тяхната среда, върху техния на-
род. Тя се налага не само от съчувствието на човека и на свободолюбния 
гражданин към угнетения и унижения, но и от признанието на известни 
качества у него. Хохолоушек възвеличава българския народ както в него-
вото страдание, така и в неговата воля за независим живот. А в неговата 
ненавист към тиранията на турчина и егоизма на просветена Европа гово-
ри възмутената съвест не само на чеха и славянина, но и на човека. Защо-
то, излезе ли се от психоидеологията му, не може да се мисли, че тук има 
предимно отгласи от настроенията на чешкото общество през 40-те и 50-
те години на изтеклия век. Това крайно дълбоко и лирично съчувствие и 
преклонение на Прокопа Хохолоушек обяснява и някои общи особености 
на българските му разкази. Бедственото и трагично състояние на българ-
ския народ във Видинско, Нишко, Тетовско и пр. дава възможност да се 
изпита силата на националния дух. И ако в пепелищата – в Ниш, Тетово, 
Сули, Видин – гинат българи, това показва, че тоя дух не е сломен, че тър-
си свобода за самостойна проява. И тъкмо в страданието грее величието 
на тоя народ, защото калява волята за подвиг и защото отваря пролом в 
бъдещето. Българският народ става сам зидар на съдбата си. Неговите 
герои са отраз на съдбата му. Националният героизъм е свещен, защото 
е всъщност възгорян от Божия искра. Революционната борба е колкото 
страшна, толкова и възвишена. А тя е, която води към запазване на народ-
ността и към политическа независимост. Оттук патетичният характер на 
неговата реч. Но нейният патос има дълбоки вътрешни извори. Напълно 
отговаря както на сърцето, така и на мирогледа на автора. Дори реалис-
тичният момент в нея, колкото и незначителен, се губи още повече от 
надмощието на поетичния. А в поетичния стил на Пр. Хохолоушек играе 
преди всичко не влиянието на южнославянската народна песен, а живата, 
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неспокойна, пламенна личност на чешкия писател. Особено като се има в 
съображение, че разказите му из българския живот почиват главно на ре-
ални предложки относно материала – черпено е не толкова из народното 
творчество, колкото от чужди пътеписи, очерки, изследвания.

Патосът на нравствения дълъг и на свободата, както и славянското въ-
одушевление на Пр. Хохолоушек не могат да не спечелят чешките сърца. 
Така разказът му „Ilia“ претърпява отделно издание230 същата година, ко-
гато се обнародва в „Květy“, 1846 г. „Hajdukova smrt“, както се каза, после 
се знае като „Agapia“231. „Agapia“ има успех – в 1890 г. излиза в отделно 
издание232, в 1895 – препечатана без промени от Фр. Ваниек в „Domácí 
knihovna“233. Освен това всички български разкази влизат непроменени 
в изданието на „Jih“ през 1862 – 1863, 1866 – 1870, 1877 – 1878 и 1899 – 
1901234. Скоро Хохолоушек прониква и в други страни. Почти всичките 
му разкази биват преведени на сръбски. Как са били посрещнати те, за 
това можем да съдим от хърватското списание „Neven“, гдето се казва, 
че Иван Гундулич, Иван Мажуранич и Прокоп Хохолоушек са тримата 
най-добри домашни епици235. А. Н. Пипин отбелязва236, че е преведен в 
1876 г. на руски само разказът „Косово поле“237, обаче в 1878 г. биват об-
народвани и други разкази под познатия наслов „Югъ“238. Какво влияние 
е указвал Хохолоушек върху читателските среди и как е будил той сим-
патия към българите и южните славяни изобщо, за това можем да съдим 
по-нататък не само от отзивите на критиката, но главно и от изказаните 
преценки и мнения от видни чешки писатели. Така Ян Неруда, пет го-
дини по-стар от Хохолоушека, по повод на второто издание на „Jih“ след 
поражението на Сърбия от Турция и в надвечерието на Руско-турската 
война от 1876 г. пише през 1876 г., че няма по-навременна поезия от тая, 

  230 Ilia. Výjevy z turecko-slowanských zemí. Od Pr. Sedleckého (= псевдоним на Пр. Хохо-
лоушек). Tisk a sklad Jar. Pospíšila, Praha 1846.

  231 Hajdukova smrt. Pravdivý příběh Bulharský z našich dob. Pautník, Praha 1847, c. 321 – 
332, 360 – 370.

  232 Agapia, Praha 1890.
  233 Domácí knihovna, бр. 12, Valášské Meziříčí na Moravě 1895.
  234 Първите три издания са на I. L. Kober, Прага, второто – в пълното събр. на съчине-

нията на Хохолоушека, а последното – на Bursík & Kohout, Прага, в Čitárna českého lidu, 
1899 – 1910.

  235 Срв. Kritické spisy Jana Nerudy VII. Literatura, část druhá (Sebr. spisy, řada II, díl VII), 
Praha 1911, c. 320.

  236 Срв. A. H. Пипин и В. Д. Спасович, История славянских литератур, Спб., т. II, 1881, 
с. 965.

  237 Косово поле. Историческая повест из зпохи покорения Сербии турками, Киев 1876.
  238 Юг. Исторические рассказы из времен 500-летней борьбы сербов, черногорцев и 

болгар против турок. По чеш. оригиналу обработили Цитов и Соневицкий, Kiев 1878 
(срв. Славянский ежегодник. Сборник статей по славяноведению. Составил Николай 
Задерацкий, т. III, Kieв 1878, с. 431; срв. и Osvěta, Praha 1881, II, с. 767).
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която цъфти из историята на южните славяни, че Хохолоушековият „Юг“ 
е най-четената книга. Неруда не забравя да добави, че тя винаги ще бъде 
навременна, докато грее любов към южните славяни в чешкото сърце239. 
По-късно, петнадесет години след смъртта на Хохолоушека, когато му се 
издига надгробник в Надйеймов, през 1879 г., Неруда изтъква, че „Юг“ е 
все така четен, а неговият автор все още може да влияе върху подраства-
щите поколения, все още продължава да бъде обичан. И наистина, добавя 
Неруда, няма в родния му край по-хубаво четиво от тия книги, с които 
народът се учи на „любов към родината и към славянските братя“240. Друг 
чешки писател, Отакар Мокри, ако и да подлага на строга художествена 
преценка делото на Хохолоушека, не забравя да отбележи влиянието на 
„Jih“241. Същото изтъкват Болеслав Яблонски242 и Елишка Краснохорска243. 
А Франтишек Херитес, като Отакар Мокри от по-ново поколение писа-
тел, си спомня от детски години още с каква обич и с какъв интерес са се 
чели разказите на Хохолоушека из живота на южните славяни244. Също 
така си спомня и Алоис Ирасек за ония хубави мигове, когато ,Юг“ го 
„вълнувал и будел в сърдцето му обич към югославяните“245. Нищо чудно, 
че смъртта на Прокопа Хохолоушек в 1864 г. бива отбелязана, между дру-
го, и в „Květy“, и в „Rodinná kronika“, уреждани от писатели като Витезслав 
Халек и Ян Неруда246. И както смъртта на К. X. Маха в 1836 г. предизвиква 
стихотворения на лирически размисъл, така и сега смъртта на Пр. Хохо-
лоушек, или споменът за него, вдъхновява на жал някои поетически пера. 
Така още в 1864 г. в „Rodinná kronika“ някой Е. Š. (Ervin Špindler?) печа-
та стихотворение „Раmátce zemřelého Pr. Chocholouška“247. Тук се загатва 
най-вече за „Юг“, който е разкривал хубостта на Балкана, приказките на 
подунавската вила, перлите из дълбините на славянския живот248. Заслу-
жава да се спомене и стихотворението на Рудолфа Покорни – „Prokopu 

  239 Národní listy, Praha 1876, с. 324 z 29 listopadu. Срв. и Sebr. spisy Jana Nerudy, ř. II, díl 
VII, Praha 1911, c. 318 – 321.

  240 Humoristické listy, Praha 1879, z 23. srpna. Срв. Sebr. spisy, ř. I, díl XXXIII, Praha 1915, 
c. 151 – 152.

  241 Lumír, 1878, c. 302.
  242 Срв. A. Stašek, Vzpomínky, Praha 1926, c. 151.
  243 Срв. Osvěta, Praha 1878, c. 784.
  244 Vzpomínka. Vzpomínáme Vás. Bohatýrům Balkánu. Čeští spisovatelé a umělci. Praha 1913, 

c. 10: „Věru, že málo je českých knih beletristických, které tolik zájmu vzbudil v nejširších 
vrstvách národa a tolik s takovou vroucí sdílností byly čteny... zejména námi, mladeží“.

  245 Z mých paměti, I, Praha 1917, c. 160.
  246 Срв. Rod. Kronika, 1864, св. V, бр. 1, гдето се дава портретът на Хохолоушека и жи-

вотописен очерк (бел. авт.).
  247 Rodinná kronika, Praha 1864, с. 178.
  248 S českého nebe jedna hvězda spadla – Balkánu krásu zíra v udivení, A báje pěl nám 

podunajské Vil Z kouzelné tůně žití slovanského, Vynesl perly krásy nehynoucí – Nuž 
žehnejme svaté památce jeho Nech vejd v život věčný – nevadnoucí!
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Chocholouškovi“249, не само защото имаме по-късен документ за обичта 
към автора на „Юг“, но и защото още веднъж в него Хохолоушек се свързва 
със славянския мир на Балкана. Рудолф Покорни в настроенията от Рус-
ко-турската война през 1877 – 1878 г. си спомня за Хохолоушека, за него-
вата обич към южното славянство и призовава неговата светла сянка – да 
се понесе към юг, гдето се осъществява един от най-сладките му сънища. 
Прокоп, чешкият сокол, нима не е слушал бурята от гроба? Не е ли видял 
как изгрява от изток зора над славянството? Не е ли видял черногорците 
да увеличават своята богатирска слава, а българинът след векове да се 
чувствува отново господар? Той не знае, че неговата бедна рая е намок-
рила ханджара250 в кръв и сама е дописала славно първия дял на неговата 
книга. Такова въодушевление със своя „Юг“ той е занесъл наистина – там 
долу, между южните славяни; те със своята кръв са завършили една хуба-
ва глава251. Поезията на „Jih“ става вече действителност – свободен е вече 
славянският юг, свободна е България. Покорни с лиричните си обраще-
ния показва, че и той е бил един от тия, които са живели с делото на Пр. 
Хохолушек. От всички критики, отзиви, спомени и лирически излияния 
не можем да не заключим, че Хохолушек е доста важен факт не само в 
литературата, но и в духовния живот изобщо на чешкия народ. Това, за 
което говори преди него Ян Колар – отвлечен, неопределен, без страстно 
въображение и чувство, сега го изяснява в конкретни фигури и образи 
Хохолоушек с всичката хайдушка и екзотична романтика на Балкана.

Отбеляза се интересът към България и Балкана до Пр. Хохолоушек. 
В 1846 г. той отправя поглед към най-източния клон от южното славян-
ство. Но в същата година Карел Симеон Махачек, както се изтъкна, обна-
родва едноактната си драма „Bulhar“. Кой от двама пръв разработва сю-
жет из българския живот в чешката литература? Ако се съди по „Historie 
literatury české,“ 1825, на Йозеф Юнгман, гдето е посочена „Elisena, kněžna 
Wolharska“ като ръкопис от К. С. Махачек и от Ян Вавра252, трябва да се 
приеме, че Махачек проявява по-рано интерес към българите. Негови-
ят „Bulhar“ обаче излиза от печат в 1846 г., скоро преди смъртта му253. В 
„Květy“, 1846 г., в брой 115 от 26 септември, срещаме бележка за него, в 
брой 130, 1846 г., Махачек се споменава вече като покойник († 2 октом-

  249 Вж. Rudolf  Pokorný, Vlasti a svobodě, Praha 1883, c. 65 – 68.
  250 ханджар (араб.) – голям турски нож или кама, кинжал (бел. ред.).
  251 Prokope, náš sokolíku, Neslyšels té bouř z hrobu? Neviděls, jak záře vzchází nad 

Slavjanstvem od východu? Neviděl jsi Černohorce Bohatýrskou slávu množit, Nespatřil jsi 
Bulhařína Po věkách si zavelmožit? Nevíš, že Tvá bědná raja Namočila handža v krvi, A Tvé 
knihy dopsala si Sama slavně oddíl první. Taký zápa z Tvého Jihu Přinesli si — věru dolů, Že 
svou krví dokončili Pěknou jednu kapitolu (Ib., c. 66 – 68).

  252 Срв. Josef  Jungmann, Historie, 1825, 413, 650 и 414, 675.
  253 Вж. Nové divadelní hry, Praha 1846.
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врий), а в брой 141, същата година, виждаме споменна статия за него от 
В. И. Пидек – „Upomínka па Macháčka“. Разказът „Iliа“ на Пр. Хохолоу-
шек, както се посочи, се отпечатва пък през 1846 г. в „Květy“, но в много 
по-раншни броеве, 35 – 37, начевайки от 24 март. Явно е, че Хохолоушек 
изпреварва К. С. Махачек. Може би Махачек е бил приготвил по-рано 
своята драма, обаче тя излиза от печат чак на есента през 1846 г. Освен 
това „Bulhar“ на К. С. Махачек, кроена по немски извор254, за което загат-
ва и отбелязаната от Югмана негова творба, съвсем не е в конценция от 
славянски характер. Там българинът Цв. Йоаким, сложен в светлината на 
Руско-турската война от 1828 – 1829 г., е отрицателно, враждебно настро-
ен към Русия. В омразата си към нея, мислейки, че погубва руски офицер, 
убива собствения си син Алекси. У Пр. Хохолоушек тенденцията е вече 
съвсем друга. На Махачека дори е съвсем чужда всякаква симпатия към 
българския народ. И тук Хохолоушек след Колара и Челаковски остава 
пръв, който насочва своите сънародници по пътя на безкористна, братска 
любов към южното славянство. Бихме отишли по-нататък и бихме каза-
ли, при изнесените досега вести, че той едва ли не е първият славянски 
писател, който не само взема сюжети из българския живот, но и внуша-
ва симпатия към него, но и желае неговото освобождение. Наистина М. 
Чайковски още в 1839 г., седем години преди „Ilia“, обнародва повестта 
си „Kirdžali“, обаче и у нея няма славянската тенденция на Пр. Хохолоу-
шек255. Едва в повестта си „Bułgarja“256 от 1872 г. той изобразява хайдуш-
кия живот. Другите полски писатели емигранти засягат в изображения-
та си вече по-късно българите – като Зигмунт Милковски – Т. Т. Йеж с 
„Asan“ 1869, с „Zarnica“ 1874257, с „W zaraniu“ 1890, като Карол Бжозовски 
с „Deli Petko“ 1876, като В. Володзко – Сахи бей с „Krwawy dorobek“ и 
пр.258. В Русия А. С. Хомяков загатва за руска грижа над всички славяни и 
над българите в „Орел“ от 1832 г., печ. 1859, А. Ф. Велтман с „Райна, коро-
лева болгарская“ от 1843 г., Ив. С. Тургенев с „Накануне“ от 1860 г.259, а Я. 
П. Полонски със своите стихотворения буди любов към тях едва през 70-
те години, К. Леонтьев с повестите и разказите си „Из жизни христиан в 
Турции“, 1876 г. От сьрбо-хърватските и словенските писатели няма нито 
един, който да изпреварва Пр. Хохолоушек. На Йован Ст. Попович играят 
драма „Воислав, крал Бугарски“, ако съдим по вести из „Lumir“ (1857) из 

  254 Срв. Květy, 1837, разказа за Christmar (прев. J. Procházka).
  255 На чески – в 1862 от Fr. Volák в Slovanské besedy; на сръбски – в 1852 от Ст. Новакович.
  256 На чешки от същия, Praha 1874.
  257 На чешки от Josef  Нога, Praha 1885.
  258 За това по-подробно срв. В. Penew, Polska i Bulgarja. Przegląd Warszawski, т. IV, 

Warszawa 1924, c. 5 – 25.
  259 Срв. Б. Пенев, Отношение на Полонски и Тургенев към българското робство и ос-

вобождение. Сборник в чест на проф. Л. Милетич, София 1912 г., с. 324 – 346.
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българския живот в Белград260. Отминем ли Станко Враза и Петър Прера-
довича, спираме на А. Тресич-Павичич – с драмата му от 1897 г. „Simeon 
Veliki“261. Едва през време на Руско-турската война от 1877 – 1878 г. освен 
Й. Стритар и Симон Грегорчич написва стихотворения, между които и 
„Hajdukova oporoka“262. С кратък обзор върху по-важните в случая момен-
ти из славянските литератури стигаме до извод, че Пр. Хохолоушек все 
пак остава до известна степен и в известен смисъл особено литературно 
явление. Никой славянски писател не посвещава изключително творчес-
ките си сили върху изображения из живота и историята на южните сла-
вяни, никой не говори с така определена славянска и човечна тенденция, 
с такова романтично увлечение, никой не засяда така дълбоко в душата на 
своя народ. Освен това никой не е начало, толкова трайно и дълбоко, на 
една определена традиция в чешката литература – традицията на любов 
и възторг от южнославянския мир. Постното семе в душите разцъфтява 
и в нови дела на чешкия писател. Поколението на „майовци“ и „руховци“, 
което страни от поетическия космополитизъм, а върви по пътя на чеш-
кия национализъм, в дни на горест или възторг, на громоли и тържества 
– там, на юг, носи се с крилата на своята фантазия, там, където някога е 
летял с мечта Пр. Хохолоушек. Някои от тия писатели дори посещават 
Балкана – В. Халек, Ян Неруда, Йозеф Холечек, Отакар Мокри. И потър-
сите ли по-нататък балканската романтика в чешката литература, не мо-
жете да я не срещнете у едни от най-добрите на времето си писатели и 
поети. Ето Витезслав Халек с драмата си „Král Vukašin“ от 1862 и поемите 
си „Goar" от 1864 и „Čеrný prapor“ от 1867; ето Вацлав Шолц със своите 
„Prvosenky“ от 1867; ето Зигфрид Капер с „Gesänge der Serben“ от 1852, с 
„Zpěvy lidu srbského“, 1872 – 1874, с „Gusle, ohlasy písní černohorských“ от 
1876; ето и Йозеф Холечек с „Milostné písně národa bulharského“ и „Junacké 
písně národa bulharského“ от 1874 и 1875, с „Hercegovské písně“, 1876, със 
„Srbská národní epika“, от 1906 и 1913, с „Černohorské povídky“ от 1879 и 
1881, „Za svobodu“ от 1878 и 1880 и пр.; ето и Елишка Краснохорска с „K 
Slovanskému jihu“ от 1880. Можем да не споменем някои прояви на обич 
към южното славянство на Адолфа Хейдук, на Яна Неруда, на Светоплука 
Чех263. Не бива обаче да отминем „Маrа Bočarovna“ от 1871 на Вацлав Бе-

  260 Lumír, Praha 1857, бр. 37, с. 885.
  261 Срв. превода ѝ от Б. Цонев, Цар Симеон, историческа трагедия в пет действия (от-

печатък от Български преглед, София, г. VII, 1899).
  262 Срв. S. Gregorčić, Poezije, izd. Družba Sv. Mohorj v Celovcu 1908, c. 69 – 71.
  263 Срв. Йозеф Волф, чешкият поет Хейдук и българските студенти в Прага. Сборник 

българско-чехословашка взаимност, София 1930, с. 205 – 209; К. Rožek, Nerudova účast 
nа válce ruskoturecké r. 1877, Vzpomínáme Vás, Praha 1913, c. 20 – 23; Б. Йоцов, Един 
чешки поет за братя Миладинови, в. Македония, София 1927, бр. 178 – 179. Изобщо 
за чешки трудове върху Балканите вж. Jan Voborník, Balkanský svět v české literatuře, 
Národní listy, 1913, бр. oт 4 и 13 януари.
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неш-Тржебизски, защото тоя разказ, с който се начева една литературна 
кариера, е във вътрешна връзка с творчеството на Пр. Хохолоушека, със 
„Zahynutí Suly“.

Делото на Прокопа Хохолоушека придобива особено значение, ако то 
се погледне в светлината на българската литература. Когато излизат от 
печат, от 1846 до 1851 г., разказите „Илия“, „Агапия“ и „Гибелта на Сули“, 
българската художествена мисъл едва почва да кълни. До 1845 г., когато 
Н. Геров обнародва поемата си „Стоян и Рада“, имаме предимно, ако не 
и изключително, стихотворни опити, главно от лирически характер. К. 
Фотинов в своето „Любословиe“ от 1844 – 1846 г., първият орган на ду-
ховен живот у нас, остава чужд на всяко поетическо творчество. Едва Ив. 
Андреев Богоров от 1848 г., когато подхваща своя „Цариградски вестник“, 
отваря път на българската поезия. В неговия вестник се явява за пръв 
път, в 1849 г., със „Стара майка се прощава със сина си“ и с „Изпроводяк 
на едного българина из Одеса“ Добри Чинтулов. П. Р. Славейков, който 
стихотвори през 1843 – 1850 г., се изявява едва в 1852 г. като лирически 
поет със „Смесна китка“ и „Песнопойка“, а Г. С. Раковски, който борави 
с поезия от 1850 г., пленява сърцето на сънародниците си през 1857 г. с 
„Горски пътник“. 

Все така късно се развива и българската разказна проза. В 1849 – 1850 
г. в „Цариградски вестник“ се явяват „Еничерите“ от М. Йокай264, както 
се предполага265, в 1852 г. излиза в превод на Ел. Мутева „Райна, българ-
ска царкиня“ от А. Ф. Велтман, в 1858 г. побългарената „Бедная Лиза“ на 
Карамзина в „Сирота Цветана“, в 1860 г. побългарените разкази на Хрис-
тиян фон Шмид – „Гълъбчето“ и „Черква у една дубрава“. В 1860 г. В. Дру-
мев обнародва в „Български книжици“ повестта си „Нещастна фамилия“, 
в 1866 г. Ил. Р. Блъсков напечатва „Изгубена Станка“, а в 1868 г. Любен 
Каравелов – „Страници из книги страдания болгарскаго племени“. Ако 
приемем, че първите оригинални опити за български разказ трябва да 
търсим в „Горски пътник“ от 1857 г. на Раковски, тогава е оправдано да 
кажем, че Пр. Хохолоушек изпреварва с повече от десетилетие началото 
на българската разказна проза. Замислим ли се над това обстоятелство, 
не можем да не изтъкнем, че той пръв черпи материал, сюжети и мотиви 
из българския живот, пръв дава израз на определени настроения и иде-
али, вълнуващи българското общество тогава. Значи, трябва да отбеле-
жим, че Хохолоушек преди Раковски още полага основи на българския 
революционен разказ. При това пръв подхваща революционни мотиви, 

  264 Мор Йокаи (1825 – 1904) – унгарски романист, общественик и политик (Мориц Ашваи 
Йокаи), емблематична фигура на унгарската литература от XIX в. Първият български 
превод на негова книга е романът „Последният ден на еничарите“ („Janicsárok végnapjai“) 
от 1854 г., издаден под заглавието „Еничерите“ (бел. ред.).

  265 Срв. Ст. Минчев, Из историята на българския роман, София 1908, № 83.
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пръв загатва за образа на Балкана като героичен пейзаж и като символ на 
свободата, изнася и образа на българския хайдутин, пръв разкрива рево-
люционна идеология, патоса на свободата. Така че в извода си би трябва-
ло да отидем по-нататък: Пр. Хохолоушек лежи в корена на българската 
революционна романтика изобщо. За зла чест обаче, неговите разкази 
нямат по-тясна връзка, да не говорим за органическа, с българската худо-
жествена мисъл, с българския духовен живот. Той е мъртъв за съзнанието 
на интелигенцията ни преди Освобождението. И да са го знаели някои 
нейни представители, той е непознат за българския образован свят. Ако 
бяха преведени на времето си още на български език, преди Кримската 
война (1853 – 1856 г.), а и след нея, те биха били нещо повече от люби-
мо четиво – биха станали напътствие за революционно осъзнаващата се 
младеж, биха легнали в основита на българското художествено творчест-
во, биха се свързали с общия развой на българската литература. И Хохо-
лоушек би имал у нас по-различна266 литературна участ. Името му би се 
вредило между толкова скъпи и свидни имена за българското сърце. Не 
само географската, но и културната ни отчужденост тогава от Чехия, как-
то и общата ни от 1829 г. руска културна ориентация попречват немалко, 
за да не проникне той в нашата родина. Но и днес Пр. Хохолоушек може 
да живее в българското културно съзнание – не само като пръв славянски 
писател, който черпи мотиви из българския живот, разкрива българската 
революционна романтика и радее за свободата на поробена страна, но и 
като израз на българския момент в чешкия славянофилски космополити-
зъм, но и като образ на духовно единение въпреки реализма на политичес-
ките отношения между два братски народа.

  266 В оригиналния текст на първата публикация на студията Б. Йоцов използва конструк-
цията „по-друга“, която заменяме с нейния смислов еквивалент „по-различна“ (бел. ред.).
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Годишник на СУ, 30, 1934, 17, с. 1 – 82.

БРАТЯ МИЛАДИНОВИ В ЧЕХИЯ

Българското народностно възраждане крие в страниците на своята ис-
тория множество големи имена, не един човешки живот, принесен 

в жертва, таи хиляди устреми и милион страдания. Сякаш български-
ят народ в своя ход към възмога1 е трябвало да мине през труповете на 
най-добрите си и предани синове. Между първенците на българския дух 
отдавна сме свикнали да виждаме и Димитър, и Константин Миладинов.

И наистина, както първият (1810 – 1862), така и вторият (1832 – 1862) 
биват възгорени от любородния пламък в Македония, биват досегнати 
и от духа на Русия, която въпреки злочестата за нея Кримска война из-
раства в душата на цял народ като образ на надежда и спасение. Неслучай-
но В. И. Григорович, понесъл руската жажда за познание на класическата 
страна на славянството, както Ю. Ив. Венелин бе назовал нашата родина, 
се озовава през 1844 – 45 г. в Европейска Турция и обръща погледа на 
Димитра Миладинов към непознато за него съкровище — българското 
народно творчество. Неслучайно и Константин Миладинов през есента 
на 1856 г. се намира в Одеса, за да се настани после в Москва и да се за-
кърми там с идеи и чувства на кръга около Ив. С. Аксаков. И двамата, 
увлечени после от стихията на един патос, от националната и славянска 
ориентация на българския народ, шествуват смело в устрема към духов-
на независимост. Българският народ в западните краища на своята земя 
ги избира за свои глашатаи, поставя ги на предна стража – и те не могат 
да не следват неговата повеля. Послушни и на свой нагон, те неотврати-
мо навлизат в борбата срещу елинизма в нашата земя, борба, в която се 
счепкват много интереси, домашни и чужди, на малки и големи държави, 
от Запад и на Север, на гръцката и римска църква. И в тая напрегната, 
пълна с много неизвестности борба те не могат да останат незасегнати, 
нещо повече – да не заплатят със своя живот. Смисълът на тяхната смърт 
е осветен от делото им – идеята, живото слово, проповедта, която съх-
ранява народа, и простата, безизкусна песен, която го увековечава. Съз-

  1 възмога (остар.) – възмогване (бел. ред.).
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нанието за своя дълг, страстта на своя труд. Tе изразяват в предговора 
към сборника си от песни творчеството на един народ; изявяват неговия 
дух, народностното му съзнание. Агенти на тоя дух, те събират и издават 
вечните паметници на това съзнание. Така в живота, в нравствения им 
мир и в дейността им се подчертава единна, основна линия – те изпълня-
ват една свръхлична воля, те, застанали като своя народ между Изтока и 
Запада, носят в душата си скрижалите на един национализъм и славизъм, 
които се виждат опасни не само за близки съседи, но и за далечни страни. 
И както преди години загива Неофит Бозвели, а след него на левия фланг 
от фронта на борбата – Хр. Ботев, така трябваше да загинат и Д., и К. 
Миладинови. И излишен е спорът дали са загаснали те от отрова, или от 
тиф, в тъмница или в болница в Цариград, техният път е водил към гибел. 
Нищо ненадейно няма в тяхната смърт, нито случайно биват затворени, 
нито по погрешка се иска тяхното наказание. Те са виновни пред върхов-
ните интереси на два народа, на две държави, Гърция и Турция, на два 
свята. Ето защо срещу тях се действува в името на законна самоотбрана, 
и то не толкова срещу тях, колкото срещу тия, които стоят зад подвига им, 
срещу възможните последици от будната им дейност. Действува се срещу 
един дух, тревожен и нападен, който подравя основата на неоправдано от 
Бога и от природата господство. И ако смъртта на братята да е загърната 
с тайнствено було, легенда не се създава за произшествие, чийто смисъл 
е ясен, за личност, чиято участ е лесно разбираема. Тя говори вече за име, 
което не е празен звук, което буди странни, далечни и дълбоки асоциа-
ции, което е знак, културно-исторически символ – по него гадаем живота 
и съдбата на един народ. Ето тук се крие и символичното в тяхната смърт. 
Върху фона на една гигантска борба, в чийто възможен изход се засягат 
вековните устреми на могъществени сили към Цариград, тяхното дело 
израства, добива по-жизнено значение, вижда се в по-друго осветление, 
става опасно, съобразно с политическия момент, и затова съдбата им се 
решава от неумолимата логика на събитията. Защо такава участ не пости-
га Ст. И. Веркович, който година само преди тях издава в Белград сборник 
от народни песни, пак от Македония, макар и от друг край? Но той не 
слага пръст в потайния механизъм на близкоизточната политика, той не 
ходи в Москва и Загреб, не е във връзки с Йосифа Щросмайер, основате-
ля на Южнославянската академия, върху него не падат подозрения, че в 
делото му има намеса Австрия или Русия2.

  2 За ориентация по повдигнатите въпроси, срв. Братя Миладинови. Притурка на науч-
ното списание „Минало“, София, 1912; Иван Шишманов, Значение и заслуги на Братя 
Миладинови, СпБАН, София, 1912, кн. 3, с. 43 –73; Ив. Хаджов, Критически бележки 
върху някои от вестите за Бр. Миладинови, „Македонски преглед“, София, г. ІХ, 1934, 
кн. 1, с. 89 – 114, кн. 2, с. 88 – 110; Н. Табаков, Вести за биографията на Братя Милади-
нови, „Училищен преглед, София, г. ХХХ, 1931, кн. 5, с. 745 – 771; С. Юринич, Йосиф 
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Знае се как се вижда и осмисля поетично дело през трагичната смърт 
на неговия творец. Интересът към труда на Миладинови наистина е го-
лям. Не само затова, че българският национален въпрос става вече евро-
пейски, че след сръбските песни на Вука Ст. Караджич се търсят и дру-
ги от славянския Юг, че нито Ив. А. Богоров3, нито П. Безсонов4 и Г. С. 
Раковски5 не могат да задоволят една жажда, но и защото той е осветен 
от нерадостната им участ. За тяхната дейност в областта на българския 
фолклор се знае отдавна. Срещат се във вестници, наши и чужди, обяви 
за сложената под печат книга в Загреб6. За тоя интерес свидетелствуват и 
имената на предплатниците7, които намираме в края на сборника8. Имена, 
познати и непознати, лица от различни градове, между които стоят Ви-
ена, Загреб, Любляна, Белград, Прага, Париж, Венеция, Будим, Дубров-
ник, Марибор, Карловци, Хасково и пр. Имена на ученици и учители, на 
богослови, свещеници, архимандрити и епископи, професори, офицери, 
правници и други чиновници. Ето граф Медо Пуцич и Константин Петко-
вич, руски консул в Дубровник, ето словенски писатели и будители като 
К. Дежман и д-р Я. Блайвайс, ето хърватския поет Петър Прерадович, 
после Адолф Патера и Август Шеноа в Прага, Ватрослав Ягич от Загреб, 
знаменития по-сетне славист. Не само сърби, хървати, словенци и чехи, 
но и доста българи от различни краища на нашата родина, между които 
срещаме Теофана Райнов, Теодосия Икономов, Васила Д. Стоянов. Сбор-
никът с народни песни бива не само известен. Като излиза от печат, по-
среща се като книжовно събитие поради богатството и достойнството на 
материала. Висока оценка за него дава И. И. Срезневски9, след него бълга-
ри като П. И. Данчов10, Л. Каравелов11. С право се казва, че наши и чужди 
книжовници през 60-те и 70-те години на залезлия век изучават наизуст 

Юрай Щросмайер, СбНУНК, София, 1906 – 7, кн. ХХІІ – ХХХІІ, с. 1 – 71; А. Теодоров 
(Балан), „Миладиновските песни и Щросмайер“, ПсП., София, 1885, кн. ХVІ, с. 82 – 97; 
Ив. Хаджов, „Александър Викторович Рачински за Братя Миладинови“, Училищен 
преглед, г. ХХХІ, 1932, кн. 1, с. 107 – 119.

  3 Български народни песни и пословици, Пеща, 1842.
  4 Болгарскiя песни. Из сборниковъ Ю. Ив. Венелина, Н. Д. Катранова и других Болгаръ, 

СПб., вып. І и ІІ, 1855.
  5 Показалец, Одеса, 1859.
  6 Срв. Дунавский Лебед, Белград, г. І, 1861, бр. 20, с. 88; Lumír, Praha, roč. XI, 1861, č. 

38, c. 905.
  7 предплатник (остар.) – абонат (бел. ред.).
  8 Imena gg. preplatnikah, c. 539 – 542.
  9 Срв. рецензията му за сборника на Миладинови в Известия ІІ-го отделения Импера-

торской Академии Наук, СПб., 1861 – 1863, т. ІХ.
  10 Читалище, Цариград, г. ІV, 1874, с. 654 – 656.
  11 Знание, Букурещ, г. І, 1875, с. 159.
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множество песни от него, влияят се в стила и речника си, във формите на 
поетическия израз12.

Българската поезия се представя в чужбина пак от тоя сборник – от 
него се превеждат песни и се поместват в чужди издания наред с творе-
ния на най-големи поети13.

Смъртта на двамата братя намира отзвук и съчувствие не само в ро-
дината им, но и в чужбина. Български вестници, като Македония14, Бъл-
гария15 и Дунавский лебед16, не са безразлични към тяхната съдба. Отец 
Фавериал, католически мисионер в Цариград, в рапорт до Париж отделя 
доста място за тях17. Епископ Щросмайер е дълбоко засегнат. Славян-
ският благотворителен комитет в Москва отдава почит на тяхната памет 
в едно от заседанията си през февруари 1862 г.18 Васил Чолаков, който 
пази за Д. Миладинов най-скъп и светъл спомен, в статия, поместена в 
загребския Pozor – Tužan glas jednoga bugarina, дава израз на скръбта си, 
а също и на негодуването си срещу руското правителство и цариградските 
фанариоти, виновници за смъртта на Димитра и Константина19. Москов-
ският Д е н, вестникът на Ив. С. Аксакова, отбива твърдо обвиненията 
на Чолакова, печата дописки от Цариград за развоя на църковната бор-
ба, посвещава място от страниците си на тяхната дейност20. Равнодушно 
не остава и сръбското общество. Вестници като Свето вид21, Видов дан22 
и др. обнародват дописки от столицата на падишаха за трагичния край 
на двамата народни будители. В Прага списания и вестници, като Lumír, 
Národní listy и др., също така дават отглас на смущението, което настава 
там, когато долита вестта за разбития живот23. Изобщо в страни и среди, 
които са следели борбите на българския народ за духовна и политическа 

  12 Срв. А. П. Стоилов, Показалец на печатаните през ХІХ век български народни песни, 
София, 1918, т. ІІ, с. 1; А. Теодоров (Балан), Миладиновските песни и Щросмайер, Псп, 
София, 1885, кн. ХVІ, с. 997; Ив. Д. Шишманов, Значение и заслуги на Братя Милади-
нови, СпБАН, София, 1912, кн. 3, с. 70.

  13 Срв. Ник. Вас. Гербель, Поэзiя Славянъ, Москва, 1871. М. Петровски превежда четири 
песни от Миладинови (№ 54, 56, 57 и 101); Пчела. Сборникъ для народнаго чтенiя и 
для употреблениiя при народномъ обученiи. Составил Николай Щербина, СПб., 1877, 
с. 489 – 491. Н. Берг дава в руски превод песен (№ 431) от сборника на Миладинови.

  14 Вж. броя от 23 януари, 1862 г.
  15 Вж. брой 103 от 8 март, 1861 г.
  16 Брой 30 от 18 април 1861 г.
  17 Срв. Н. Табаков, Вести за биографията на Братя Миладинови, Училищен преглед, г. 

ХХХ, 1931, кн. 5, с. 745 – 771.
  18 Срв. Иван Хаджов, Критически бележки, с. 93.
  19 Вж. № 88 от 28 април 1862 г.
  20 Срв. Ден, 1862, № 17, 21, 29, 43.
  21 Вж. бр. 10 от 4 февруари 1862.
  22 Вж. бр. 67 от 14 юни 1862.
  23 Срв. Lumír, Praha, roč. XII, č. 13, c. 306.
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независимост, смъртта на македонските будители не бива отмината безу-
частно. На първо място, тук можем да посочим Русия, Хърватско и Чехия.

Най-дълбоки следи оставя делото на двамата братя в родината на 
Добровски24, Колара25 и Шафарика26, първото гнездо на славистична-
та наука, която търси и открива езика на Кирила и Методия, разкрива 
страници от българското минало, съдействува за нашето национално 
възраждане. И ние не можем да не се запитаме с оглед на предпоставе-
ната си задача кога Димитър и Константин Миладинов проникват в Че-
хия, докога продължава да грее звездата им на тамошния книжовен небо-
склон, какви са главните моменти от историята на духовния им живот в 
тая страна, как проникват, в кои среди, по какви пътища, какво влияние 
оказват и какво значение имат в развоя на чешко-българските културни 
сношения27. Не бива да се забравя, че тук всъщност се засяга въпросът за 
българската народна поезия, за нейната съдба в една славянска страна.

Когато Д. и К. Миладинов умират, чешкият народ е вече пробуден. Ко-
гато в 1887 г. се чествува в България 25-годишнината им, тоя народ се 
намира в нов момент от своето развитие. Четвърт столетие духовен жи-
вот в Чехия, който се движи под знака на борбата между национализъм 
и космополитизъм, романтизъм и реализъм. Реализъм, който едва през 
80-те години с Т. Г. Масарик28 и Й. Св. Махар29 закоренява по-дълбоко в 

  24 Йозеф Добровски (1753 – 1829) – чешки историк, литературен историк, лингвист, 
създател на славистиката и чешката филология като научни полета. Автор е на повече 
от триста и петдесет научни трудове – книги, студии и статии в областта на бохемис-
тиката, славистиката, историографията, литературната история, палеославистиката и 
др. (бел. ред.).

  25 Ян Колар (1793 – 1852) – словашки поет, протестантски пастор, пропагандатор на 
идеята за славянската взаимност, застъпник на чешкия език като език на словашката 
култура; автор на поемата „Дъщерята на Славия“ (1824, 1832) и трактата „За литератур-
ната взаимност“ (1836); автор на пътеписи, мемоари, научни съчинения; дългогодишен 
пастор в протестантската словашка църква в Будапеща и професор във Виенския уни-
верситет през последните години от живота си (бел. ред.).

  26 Павел Йозеф Шафарик (1795 – 1861) – словашки езиковед и историк, публикува 
на чешки език; автор на основополагащи трудове в славистиката, като „История на 
славянския език по всички наречия“ (1826) и „Славянски старини“ (1837); застъпник 
на идеята за славянската взаимност, като не споделя русофилската позиция на своето 
поколение (бел. ред.).

  27 сношение (остар.) – отношение (бел. ред.).
  28 Томаш Гарик Масарик (1850 – 1937) – чешки политик, университетски преподавател, 

социолог и философ. Завършва средното си образование във Виена, където в универ-
ситета по-късно защитава докторат и се хабилитира, а по-късно е професор в универ-
ситета в Прага. Създател на чешкото списание „Athenaeum“. Политическата му кариера 
започва като депутат в австро-унгарския парламент, а по време на Първата световна 
война емигрира и с дипломатически договорености подготвя създаването на бъдещата 
Чехословашка федерация. След разпада на Австро-Унгария е лидер на чехословашкото 
правителство, а от 1920 г. е първият президент на Чехословакия (бел. ред.).

  29 Йозеф Сватоплук Махар (1864 – 1942) – чешки поет, прозаик, публицист, обществе-
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чешкия дух. Народът след мартенската революция в 1848 г., осъзнал се в 
своето битие, все още е принуден да воюва за права, да мечтае за управна 
независимост, да вярва във възможността за федеративно устройство на 
Австро-Унгария. Вождове като Фр. Палацки30, Фр. Ригер31 и Ф. А. Брау-
нер32, като Юлий Грегър33, Едуард Грегър34 и Карел Сладковски35, незави-
симо от тактика и идеология, целят един идеал.

Чувството, че народът е застрашен от германизма, засиля волята за 
отпор. Чехия наистина е духовна провинция на Европа, тя не бива да се 
откъсва от нея, но тя живее в сянката на Виена, има свои собствени зада-
чи, свои жизнени повели. Основните линии на духовния ѝ живот се из-
разяват в национализъм, славизъм, либерализъм и демократизъм. Кос-
мополитизмът заглъхва – той все се намира под стража на застрашения 
народностен дух. Старият будителски романтизъм е превъзмогнат, но 
неговият идеен, нравствен и чувствов фонд е завещан на новото време. 
Затова и художествената мисъл се намира под опеката на народната си-
гурност. Изкуството напразно прави усилия да излезе из зависимостта 
си от народностната съдба. Три литературни поколения почти изпълват 
с дух и дела това време – майовско, руховско и лумировско, според ал-
манаси списания Máj, Ruch и Lumír. Лумировци, космополити, са вече 
на неговия склон. Техните книжовни органи, Lumír на Фердинанд Брж. 

ник и политик. Член на политическата партия на реалистите и сподвижник на Томаш 
Г. Масарик. Съавтор на литературния манифест на модернизма „Чешка модерна“ (бел. 
ред.).

  30 Франтишек Палацки (1798 – 1876) – създател на модерната чешка историография и 
автор на обемната „История на Чехия“, която систематизира периода от времето преди 
създаването на чешката държавна традиция до края на хуситството. Политик и ключова 
фигура на Чешкото национално възраждане. Издава произведения на старочешки кни-
жовници, а освен това публикува литературна критика, стихове, теоретично съчинение 
върху прозодията и преводи на поезия (бел. ред.).

  31 Франтишек Ладислав Ригер (1818 – 1903) – чешки политик, стопански деец и ор-
ганизатор на чешкия  научен и културен живот в Австрия и Австро-Унгария. Пише 
литературна и театрална критика, както и статии върху изобразителното изкуство и 
музиката (бел. прев.).

  32 Франтишек Аугуст Браунер (1810 – 1880) – чешки юрист и политик, който се включва 
активно в политическия живот на монархията по време на революцията от 1848 г. и 
споделя десни политически убеждения (бел. ред.).

  33 Юлиус Грегър (1831 – 1896) – чешки журналист и политик, който от 1861 г. е съ-
собственик и един от създателите на вестник „Národní listy“ (бел. ред.).

  34 Едуард Грегър (1827 – 1907) – чешки журналист и политик, който заедно с брат си 
Юлиус Грегър е съосновател на радикално-демократичния вестник „Národní listy“ (бел. 
ред.).

  35 Карел Сладковски (1823 – 1880) – чешки журналист и политик, който по време на ре-
волюцията от 1848 г. е сред най-радикалните чешки демократи. Впоследствие е наказан 
с лишаване от свобода поради политическите си убеждения, но въпреки това след 1860 
г. отново е активен участник в политическия живот на страната на реформаторите в т. 
нар. партия на младочехите (бел. ред.).
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Миковец, Rodinná  kronikа на Яна Неруда36 и Кvětу на Витезслава Халек37, 
Оsvěta на Вацлав Вълчек и Lumír на Йозефа Сладек38 заедно с Národní listу 
най-добре изразяват литературната39 и обществена мисъл на времето. 
Поети и писатели, като Витезслав Халек40 и Ян Неруда, Каролина Свет-
ла41 и Адолф Хейдук42, Сватоплук Чех43 и Елишка Краснохорска44, Ярослав 

  36 Ян Неруда (1834 – 1891) – водеща фигура в поколението но т. нар. „майовци“ от 
50-те години на XIX в. (последователи и ценители на творчеството на К. Х. Маха от 
втората половина на 50-те години на XIX в.). В лириката си систематично съотнася 
индивидуалното възприятие на света със социалната съдба на нацията и човечеството, 
а в епическата си поезия черпи вдъхновение от фолклора и религиозната митология. 
Прозата на Ян Неруда доближава литературата до публицистиката, а неговото богато 
литературно-критическо наследство разкрива литературата като поле на новаторство 
в неговото съчетание с умението да се популяризира художественото (бел. ред.).

  37 Витезслав Халек (1835 – 1874) – чешки поет, прозаик, драматург, литературен и теат-
рален критик, фейлетонист и журналист. Съвместно с Ян Неруда е една от ключовите 
фигури от поколението на т. нар. майовци (последователи и ценители на творчеството 
на К. Х. Маха от втората половина на 50-те години на XIX в.). Редактор е в няколко 
литературни периодични издания. Като прозаик и литературен критик допринася за 
формирането на чешкия литературен реализъм (бел. прев.).

  38 Йозеф Вацлав Сладек (1845 – 1912) – чешки поет, прозаик, журналист и преводач, 
чиято основна заслуга в чешкия литературен живот и литературен процес е редактор-
ската му работа в списанието за култура и литература „Lumír“. Сред най-значимите му 
преводи са около тридесет пиеси на У. Шекспир, като качеството на преводите е високо 
ценено от неговите съвременници (бел. ред.).

  39 Каролина Светла (1830 – 1899) – литературен псевдоним на Йохана Непомуцена Ро-
това, чешка прозаичка, активна участничка в сдружения, чиято цел е равните права на 
жените в обществото, журналистка и общественичка. В литературното си творчество 
е повлияна от Жорж Санд, както и от Ян Неруда и Божена Немцова (бел. ред.).

  40 Витезслав Халек (1835 – 1874) – чешки поет, белетрист, журналист, общественик и 
литературен критик. Творчеството му е силно повлияно от поезията на Дж. Байрон, Ал. 
Пушкин и К. Х. Маха. Неговата поезия звучи оптимистично и е написана на достъпен за 
широката публика език, поради което Халек е много популярен автор приживе. Един от 
доминантните мотиви в неговото творчество е стремежът към хармония в обществото 
и общуването между хората (бел. ред.).

  41 Каролина Светла (1830 – 1899) – литературен псевдоним на Йохана Непомуцена 
Ротова, чешка прозаичка, инициаторка и активна участничка в обществени сдружения, 
чиято дейност е посветена на равните права на жените в обществото, журналистка. В 
литературното си творчество е повлияна от Жорж Санд, както и от Ян Неруда и Божена 
Немцова. В литературната история от втората половина на ХІХ в. е една от авторските 
индивидуалности, определяна като част от поколението, вдъхновено от Алманаха „Май“ 
(1856) (бел. ред.).

  42 Адолф Хейдук (1835 – 1923) – чешки поет (автор на лирика и епика), публикувал 
голяма част от стиховете си в периодичния печат; стиховете му се характеризират с 
песенност, която води до написването на музика към много негови текстове (бел. ред.).

  43 Сватоплук Чех (1846 – 1908) – чешки поет, прозаик, преводач, журналист и издател; 
ключова фигура в чешката култура от втората половина на XIX в. и в съвременния 
литературен канон (бел. ред.).

  44 Елишка Краснохорска (1847 – 1926) – чешка писателка (поетеса и прозаичка), авторка 
на литература за деца, преводачка (Дж. Г. Байрон, Ад. Мицкевич, Ал. С. Пушкин). Част 
от поезията ѝ е вдъхновена от героизма на южнославянските народи в освободителните 
борби срещу Османска Турция (бел. ред.).
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Връхлицки45 и Юлиус Зейер46, подчертават три момента от развоя на чеш-
ката художествена литература, бележат различни идейни пътища, стре-
межи и завоевания, но всички се обединяват или в мисълта за родината, 
или в романтичните корени на своя дух. Реалистични романтици или ро-
мантични реалисти, романтици или неоромантици, те загатват за една 
нова романтика в чешкия дух. Сега се разработват отново патриотични 
мотиви, само че не със сладникавата будителска наивност, чертаят се пак 
сюжети из живота на славянските народи, не се забравят борбите и стра-
данията на славянския Балкан47. За разлика от дейците на будителския 
романтизъм от първата половина на века, сегашните творци се домогват 
към по-зрели, по-ценни художествени творения. Творческият гений на 
народа по-успешно се осъществява, художествената форма става за мно-
жество съзнания проблема, и то доста важна, стихът е по-строг към себе 
си48.

Една от съществените слабости на това време е обичта по стар херде-
ровски романтичен навик или поради желание да се търси художествена 
красота в битие, незасегнато от цивилизацията, към народното твор-
чество – чешко и славянско изобщо49. Шафарик и Ханка, Колар и Чела-

  45 Ярослав Връхлицки (истинско име Емил Якуб Фрида) (1853 – 1912) – чешки поет,  
драматург и преводач. Неговият цикъл „Дух и свят“ (1878) се счита за образец в епи-
ческата чешка поезия на ХІХ в. Високо ценен преводач от романски езици (френски, 
италиански и испански), като преводите му на Калдерон де ла Барка до днес се поста-
вят на театралните сцени. Превежда френския символизъм в две обемни антологии 
на френската литература (1886, 1894), които се превръщат в образец за подражание на 
чешките символисти и декаденти. Връхлицки е първият чешки автор, който е номини-
ран за Нобелова награда, макар да не я печели. През 90-те години на ХІХ в. е поканен 
в Карловия университет в Прага и преподава литературна история (бел. ред.).

  46 Юлиус Зейер (1841 – 1901) – чешки поет и прозаик, считан за ключова фигура на 
чешкия литературен неоромантизъм, в чието творчество се откроява дълбокото разо-
чарование от съвременната действителност („Вишехрад“, 1880; „Песен за отмъщението 
на Игор“, 1882). В романите си Зейер ситуира действието в историята на Русия („Адрей 
Чернишев“, 1876) и средновековна Франция („Роман за вярното приятелство между 
Амис и Амил“, 1880) (бел. ред.).

  47 Балкан – Балкански полуостров (бел. ред.).
  48 За справка вж. F. Strejček, České školy básnické 19. věku, Praha, 1911; Lumírovci, jejich 

snahy a boje kole, r. 1880, Praha, 1915; Em. Chalupný. J. V. Sládek a lumírovská doba české 
literatury, Praha, 1916; F. Strejček, J. V. Sládek, Praha, 1915; První česká moderna, ČMF, 1911; 
За по-подробна литература на български вж. Б. Йоцов, Otakar Mokrý, София, 1928.

  49 J. Dunin-borkowski обнародва в Lumír, Praha, 1825, č. 1, c. 1 – 3, славослов за славян-
ската народна поезия – Národní písně slovanské. Людевит Щур препечатва стихотворе-
нието в книгата си O národních písních a pověstech plemen slovanských, Praha, 1853 (на 
сръбски: О народнима песмама и приповедкама славянскимъ, прев. Iован Бошковић, 
Нови Сад, 1857). Общи статии за славянската народна песен, като напр. A. J. Wrťatko, 
O prostonárodní poesii slovanské (Květy, Praha, 1839, příl. 11); W. Kratký, Národní básnictví 
slovanské (Květy, 1844, s. 454). За сръбската народна песен се създава интерес още твърде 
рано. Щур напр. сам казва (посоч. съч., 144 – 145), че се ползува от книгата на В. Кара-
джич – Srbské národní písně, 1841. Статии, често пъти неподписани: Národní básnictví 
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ковски50 сега са следвани в една или друга посока, при това не в някаква 
обвързваща зависимост, от люде, нека посочим най-набелязаните, като 
Франтишек Сушил, Карел Яромир Ербен и Зигфрид Капер. Сушил, съвре-
менник на романтичните будители, закърмен с идеи на предмартенската 
книжнина, изнася с особено усърдие песенното богатство на Моравия, 
като почва с Moravské ná rodní písně, 1835 – 1840, за да стигне до Moravské 
ná rodní písně s nápěvy do textu vřaděný mi, 1853 – 1860. Ербен завладява 
с издания на песни, приказки, предания и пословици, чешки и славянски 
— Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních, 
1865, в които срещаме и пет български народни приказки, и Výbrané báje 
a pověsti národní jiných větví slovanských, 1869. Той не знае само да събира 

Srbův (Květy, 1835, s. 437), Národní písně srbské (Květy, 1846, s. 394). Срещаме и отзиви 
за изданията на Караджича, напр. Srbské národní pjslowj Wuka Karadžiče, Cetjně, 1836 
(Květy, 1836, c. 87). Намираме и доста преводи на сръбски народни песни: O smrti Kulin-
Kapetsns, srbská národní píseň z Danice Ilirské от J. B. (Květy, 1847, č, 63), Miloš Obilič a Wuk 
Brankovič. Ze srbsky od J. J. Melichara (там, 1847, č. 117), Marko Kralewič zruší swatbarinu 
– srbská národní píseň od J. B. (там, 1847, č. 124), Kralewič Marko a Wíla (Časopis Českého 
Musea, Praha, 1830, II, 143). Отделни издания: Srbské národní písně, Praha, 1829, 1830.

  Към българската народна песен пред първата половина на ХІХ век интересът е доста 
слаб – още няма български сбирки, които биха обърнали вниманието на чуждия свят. 
Нито Богоев, нито Раковски и Безсонов успяват в своите усилия. Българи като Иван 
Василев Шопов (1820 – 1853), който полага основи на чешко-българското сближение, 
като Константин Димитриевич Петкович, башиноселец, ученик на И. И. Срезневски 
по-рано, като Натанаил Стоянович Охридски, който печата в Прага свои съчинения, не 
могат да събудят интерес у чешкото общество към нашето народно творчество. Наисти-
на има прояви на внимание от страна на чешки учени към българския народ и неговата 
култура, но те не са от по-особен характер. П. Й. Шафарик чрез посредството на руски 
учени, дошли в Прага, като В. И. Григорович, Прайс, И. И. Срезневски, узнава нещо за 
българите. Досегът му с Ив. Андреев Бокоев (Богоров), с Ив. В. Шопов, връзките му с 
Априлов не стават безплодни (срв. Вл. А. Францев, Болгарско-чешскiя связи в половине 
ХІХ столетiяр СпБАН, 1929, кн. ХХХVІІІ, 20, с. 35, 41, 42 – 43). В списанията срещаме 
вести за български културни прояви – за библиографията на Шопов, за преводи на 
К. Д. Петкович, за Богоровия вестник, за Драган Цанков – че възнамерява да отвори 
печатница в Свищов, за книгите на Натанаил Стоянович, за пътуването на Григорович 
и Сиприан Роберт из Европейска Турция, за смъртта на Николай Палаузов и пр. За 
българската песен обаче се знае повече от Вука Ст. Караджича – от Песнарица, 1815, 
и Додатак, 1822. Фр. Л. Челаковски в тритомното си издание Slovanské národní písně, 
Praha, 1922, 1825 и 1827, покрай други славянски песни, дадени в оригинал и веднага 
насреща в превод, поместя и български, но доста малко. Людевит Щур в изследването 
си O národních písních a pověstech plemen slovanských, 1853, цитира само една българска 
песен – Ojle goro zelena! Sto si goro povehnala (c. 26 – 27). 

  Знаменитата Божена Немцова записва няколко български приказки – навярно от някои 
българи в Прага (за връзките ѝ с българи вж. V. Tille, B. Němcová, Praha, 1920, c. 315 – 316).

  50 П. Й. Шафарик издава Tatranská Můza s lírou Slowanskou, 1814; В. Ханка – фалшифицира 
народни песни в Rukopis Královedvorský и Zelenohorský, 1817 и 1818, издава свои Písně, 
1819, и превежда Prostonárodní srbská Muza do Čech převedenou, 1817; Колар – Písně 
světské lidu slovenského v Uhřích, 1823 и 1827; по-късно – Národnie spievanky čili písně 
světské Slováků v Uhrách, 1834 и 1835; Фр. Л. Челаковски – Ohlas písní ruských, 1829, и 
Ohlas písní českých, 1839.
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народни песни, но умее да схваща тяхната хубост, да изкористя от тях ма-
териал и средства за собствени творчески постижения, чийто прекрасен 
израз е сбирката му Kytice z pověstí národních, 1853, с която внася след 
Челаковски ценен дар в съкровищницата на чешката поетическа мисъл, 
на оная мисъл, която кълни из народната песен. Зигфрид Капер пък пре-
нася успешно на чешка земя цветя, истински и наподобени, от поезията 
на сръбския народен дух в сбирките Zpěvy lidu srbského, 1872 – 1874, и 
Gusle, ohlasy písní černohorských, 1876.

За българската народна песен в Чехия до 60-те години няма никаква 
по-определена представа. И наистина това, което срещаме по списания 
до това време, е твърде несигурно и оскъдно. Пък и сбирките от българ-
ски народни песни, както и песните, които се обнародват в периодични 
издания, не само че са трудно достъпни за чешкия читател, но и не могат 
да пленят особено когато славата на сръбската народна поезия, разнесена 
със сборниците на Караджича, все още шуми. Нито Вук Ст. Караджич с 
своята Песнарица  от 1815 г. и своя Додатак от 1822 г.51, нито Станко Враз 
с обнародваните през 1847 г. български народни песни в Коlо52, нито Ив. 
Богоев с Български народни песни и пословици, 1842 г., нито най-после 
П. Безсонов, П. Р. Славейков и Н. Геров със своите сборници от 1855 и 
56 г. под надслов Болгарские песни, нито дори Ст. Веркович с Песме ма-
кедонски бугара  от 1860 г. и Л. Каравелов с Памятники народного быта  
Болгар  от 1861 г. не могат да завладеят съзнанието на чуждия свят53. Сла-
висти, обладани от общия романтичен дух, трябваше да работят около 
три десетилетия от първата половина на изтеклия век, за да подготвят 
условия и възможности за опознаване и разбиране на българския народ, 

  51 В Песнарица, Виена, 1815, Вук печата само една българска народна песен – № 101: Песна 
бугарска. В Додатак, 1822, печата 27 песни от Разлог. Караджич, след него Станко Враз 
и Безсонов, твърдят, че българският народ не е могъл да създаде свой юнашки епос.

  52 Станко Враз в Загреб проявява изненадващ за времето интерес към българската 
народна песен. През 1847 г. той знае за Вук, за Богоев и за Григорович. Тая година в 
урежданото от него Kolo, Članki za literaturu, umetnost i národní излиза една българска 
народна песен, записана от И. И. Срезневски (knj. IV, c. 38). Наскоро след тази песен 
обнародва, пак в Kolo, 1847 г. (knj. IV, c. 44 – 51; knj. V, c. 24 –54) 34 песни – 27 от В. И. 
Григорович и Срезневски, 3 от Додатак на Вук Караджич и 4 от Ив. Андреев Бокоров 
(Срв. А. П. Стоилов, Показалец на печатаните през ХІХ век български народни песни, 
1815 – 1860, София, 1916, с. 14 – 16.)

  53 Безсонов печата 86 нови и 152 обнародвани вече български народни песни. С голе-
мия брой (в двата тома) песни той би могъл да проправи път на българската народна 
песен в чужбина. Но не добре подбраните варианти, неумелото им записване, при това 
повече в отломки, отколкото в завършена цялост, неласкавата преценка за българската 
песен изобщо подбиват значението на книгата му. Богоев напечата 20 народни песни, 
Геров – 5, Славейков – 9, всичко са песните у Безсонов, около 200 песни, които оставят 
изобщо слаба следа в духовния живот на чуждия свят (Срв. и М. Арнаудов, Наченки на 
българската народоука, 1829 – 1855, Училищен преглед, София, г. ХХVІ, 1927, кн. 5 – 6, 
с. 845 – 863.
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неговата реч и родина, неговата историческа съдба. И когато през 1861 г. 
излиза сборникът Български народни песни от Братя Миладинови, кога-
то при това се узнава за трагичната им смърт, Чехия е вече подготвена да 
разбере и прецени правилно един по-крупен факт от българския духовен 
живот54.

I
Мориц Фиалка55 

Интересът на Прага към славянския Юг е бил винаги голям. Дунав-
ската монархия, обгърнала в своите предели поляци, чехи и словаци, ук-
раинци, словенци, хървати и сърби, е давала възможност за славянско 
културно общение, особено преди 1867 г., когато тя става дуалистична, 
като на Унгария се признава правото на вътрешна самоуправа. Особено 
са силни връзките между Прага и Загреб. Нищо чудно: тия два града са 
изразявали славянската мисъл в монархията – на север и на юг, те са да-
вали знак за народностни борби, излъчвали са видни дейци и вождове, 
които са бранили във Виена народни права, живели са с еднаква участ 
и братски устрем за свободен живот. Обмяна на мисли чрез вестници и 
списания, чрез пряк досег между хървати и чехи, чрез преводи на худо-
жествени творения, нещо повече – духовно единение между два народа, 
което не може да не остави по-трайни следи. Прелистите ли страниците 
на миналото, не можете да не останете поразен от интереса, който проя-
вяват един към друг чехи и хървати, от културното общение между тях, 
от допирните точки в духовния им живот. Не само идеята за славянско 
братство и единение е играла роля тук. Политическата съдба – тя е насоч-
вала устрем и воля.

Това, което става в Загреб, бива скоро известно в Прага. Не изненадва, 
че чешкият културен свят знае как в Загреб пребивава Константин Мила-
динов и печата там сборника си от български народни песни. Така в едно 
от най-добрите тогава чешки списания, Lumíг, уреждано от Фердинанд 
Миковец56, в отдела му Slovanská hlídka, срещаме следната вест: „В Загреб 

  54 В сп. „Братски труд“, Москва, 1860, са напечатани 19 народни песни, повечето доста-
вени от К. Миладинов, обаче с тия трудове Миладинов едва ли е могъл да добие някоя 
по-голяма известност.

  55 Мориц Фиалка (1809 – 1869) – чешки офицер в австрийската армия, журналист и 
преводач. Освен славянски езици е владеел английски и френски. Преводач на Чарлз 
Дикенс (на разкази и на романа „Оливър Туист“), както и автор на статии в сп. „Květy“ 
– едно от най-четените чешки периодични издания за политика, култура и литература 
през ХІХ в. (бел. ред.).

  56 Фердинанд Бржетислав Миковец (1826 – 1862) – чешки просвещенец, поет, автор на 
театрални пиеси, културен общественик. Остава в културната история на чешкия ХІХ 
в. като създател на сп. „Lumír“ (1851) – издание за култура и литература с изключително 
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пребивава сега българинът Константин Миладинов, който е събрал със 
своя брат Димитър народни песни на българското племе. Своята сбир-
ка, наистина драгоценна, печата сега у д-ра Гая в Загреб. Цялата сбирка 
няма да струва повече от две злати. Предплатниците нека пращат сумата 
на адреса на господина Константина Миладинов, писател в Загреб, Дълга 
улица, 782“57. Делото на К. Миладинов буди интерес и по-нататък. Когато 
в 1861 г. излиза книгата му Български народни песни, някои чешки списа-
ния не забравят да я споменат в литературните си обзори. Пръв се отзо-
вава пак Lumír: „Със съдействието и подкрепата на прославения епископ 
Щросмайер е излязла обемна сбирка от български народни песни“58. Ме-
сец след тая вест списанието на Миковец съобщава друго: „Български-
ят писател Миладинов, който със средствата на преосвещенния епископ 
Щросмайер издаде в Загреб седемстотин български народни песни, е бил, 
както пише „Pozor“ [загребски вестник], арестуван от турските гавази, 
когато се върнал в родината си, и закаран в Цариград“59.

От тия вести литературните кръгове в Прага са могли да научат нещо 
за делата и съдбата на един български писател. Какво е всъщност това 
дело – никой, изглежда, не е имал още ясна представа. Може би и зато-
ва Lumír бърза след няколко месеца да представи на чешкото просветено 
общество Български народни песни  на Миладинови. Един от първите, 
може би първият, който увежда двамата братя в Чехия, това е Мориц Фи-
алка (1809 – 1869), подполковник от Мантуа, чието име намираме между 
спомощниците на Миладинови. Тоя благородник, далеч от родината си, 
иска да обърне погледите на своите сънародници към една книга, която е 
заседнала дълбоко в душата му, със статията Bulharské  národní písně60, пи-
сана в Италия и оттам изпратена в Прага. Високообразован, воин и писа-
тел, преводач на Дикенса, неговата статия заслужва по-голямо внимание.

Мориц Фиалка дава преценка колкото възторжена, толкова и критич-
на, за сборника от народни песни на Братя Миладинови. Но в тая пре-
ценка долавяме не само личността, но и някои възгледи на автора. Така 

значение през втората половина на века (бел. ред.).
  57 V Záhřebě mešká nyní Bulhar Konstantin Miladinov, který se svým bratrem Dimitrem sebral 

národní písně kmene Bulharského. Sbírku svou věru drahocennou tiskne nyní u dra Gaje v 
Záhřebě. Celá sbírka nebude více státi než 2 zl. r. č. Předplatitelé ať částku zasýlají v Záhřebě, 
v Dlouhé ulici pod číslem 782. – Lumír, Praha, roč. XI., 1861, č. 4 od 24. ledna, str. 89.

  58 Lumír, roč. XI., 1861, č. 38, od 19. září, str. 905: „Přičiněním a podporou důstojného biskupa 
Strossmayera vyšla obšírná sbírka bulharských národních písní.“

  59 Lumír, roč. XI., 1861, č. 42, od 17. října, str. 1001: „Bulharský spisovatel Miladinov (sic!), 
který na útraty nejdůstojnějšího biskupa Strossmayera sedm set bulharských národních písní 
v Záhřebu vydal, byl, jak „Pozor“ píše, od Tureckých kavasů, když se domů vrátil, zatknut a 
do Cařihradu odveden.“

  60 Lumír, roč. XII., 1862, č. 13 od 27. března, str. 306; за Фиалка вж. Riegrův Slovník naučný, 
Praha, 1863, díl III, c. 78; Ottův – 1895, díl IX, c. 157 – 158.
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тя добива по-голяма цена за нас, изразява характерен момент от чешкото 
мислене в началото на 60-те години от миналия век. Той почва твърде 
патетично: „Дали някой от вас, мили сънародници, а особено вие, млади 
чешки поети, сте обърнали внимание върху сбирката от български народ-
ни песни, излезли лани в Загреб у Якича?“61. Още в първите слова долавя-
ме определена тенденция – книгата е важна, чешкото общество трябва да 
се запознае с нея, младите чешки писатели могат да се поучат от нейните 
съкровища. Тук има напомка, но и скрит укор. Авторът е навярно убеден, 
че делото на Миладинови още не е достатъчно оценено, и затова бърза да 
изтъкне неговата стойност: „И горещо желая нашите поети да не се ба-
вят – колкото по-рано, толкова по-добре – да уведят62 чешкия читателски 
свят в светинята на братския нам народ мъченик“63. И сякаш знае какво 
ще бъде възражението на неговите съотечественици: как ще се домогнат 
до изданието, направено със средствата на славния епископ Щросмайер, 
когато не владеят български език, когато дори не познават кирилската 
азбука? Фиалка ги успокоява – който знае малко сръбски език, стига да 
помоли някого от българите, що се учат в Прага, да му разясни някои 
думи, и веднага ще може да разбере всичко. Освен това българският език 
е много по-близък на чешкия, отколкото се струва, в речника му се нами-
рат много слова, за сърби и хървати неразбираеми, но за чехи познати64. 
Тогава ще се разкрие пред чеха „хубав нов славянски свят“. Какъв е тоя 
свят? Авторът запознава сънародниците си със съдържанието на книга-
та, говори за разпредялбата на материала, за някои грешки в класифика-
цията на песните, съжалява, че словарчето, което се намира в книгата, не 
е пълно, че има доста правописни грешки, че в записването е прокарано 
строго звукословно начало, че в края няма страница със съдържанието. 
Колко той се е чудил, какво значи „орицка наиʼiа“, колко се е мъчил, докато 
разбере, че става дума за „Охридска нахия“. Затова въстава срещу право-
писните начала на Вука Караджич – „докато пишем с мастило и перо на 
хартия, трябва да има правопис и последователност в него; правилото 
на Вука Стефанович Караджич, че трябва да се пише, както се говори, ще 
добие сила, когато ще може да се пише с уста и зъби, с език и гърло“65. 

  61 Lumír, roč. XII, 1862, str. 306: „Kdo jste si všimli, milí krajané, a zvláště Vy, mladí básníři 
čeští, sbírky bulharských národních písní vyšlé vloni v Záhřebu u Jakiče?“

  62 увеждам (диал.) – въвеждам (бел. ред.).
  63 „A přeju si vroucně, by básníři naši neliknali – čím dřív tím lépe čtenářstvo české uvésti ve 

svatyni národu mučenického nám sbratřeného.“
  64 Však kdo se již trochu zná v srbském jazyku, poprosiž některého v Praze studujícího mladého 

Bulhara, by mu těch pár slov vysvětlil, a v brzce sezná ten krásný slovanská nový svět, jenž se 
mu v těchto písních odhalí“ (c. 306). – „Nářečí bulharské nám jest bližší v některém ohledu než 
bychom se nadáli, a že v slovníku se nachází mnoho slov Srbům a Horvátům nesrozumitelných, 
nám pak dobře známých“ (c. 306).

  65 Lumír, 1862, c. 306: „Nadřel jsem si mozku, co to znamená: Oricka nai’ia – až opakovav to 
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Фиалка тук е готов да хвърли укор върху реформатора на сръбския език, 
като забравя, че в случая не се касае за правопис, а за записване на на-
родна пeсен! За да не помисли някой, че има желание да подбие цената на 
книгата, той бърза да повтори, че въпреки „няколко грешчици“ тя е „ис-
тинско съкровище на славянската народна поезия – черпете от него, но 
едва ли ще го изчерпате!“66. И наистина книгата отразява „външния и вът-
решния свят“ на едно сродно на чехите племе, което се бори неотстъпно 
срещу османската жестокост67. Българският народ разполага с богатство 
народни песни. За да убеди в това, авторът изтъква, че една девойка в 
Струга е изпяла на Миладинови сто и петдесет творения. И какво разно-
образие – „гледай, какво народописно съкровище!!! Там има материал за 
много книги, там има неща на идилично спокойствие и благо, същевре-
менно там ще обхване читателя мраз и ужас, там от мъка сърцето дори се 
разплаква над дяволската мъчилня, която тоя народ от петстотин години 
понася“68. Разкрил, по-право загатнал за мотивите в българската народна 
песен, изтъкнал нейното богатство и художествената ѝ красота, възтор-
женият ценител на Миладиновото дело се осмелява да смути съзнанието 
на чешкия читател. Дали няма той основание да сравни българската песен 
със сръбската? „Кой не знае“, пита той, „песните на буйните сърби? Те са 
предмети на почуда от страна на образования свят заради дълбочината на 
чувството и силата, заради тяхната пламенност, обаче те изглеждат крат-
ки, сравним ли ги с песните на съседните българи, което особено ясно се 
вижда в песни, които имат подобно или точно същото съдържание“69. С 
висока представа за българското народно творчество, с нескривано чув-
ство за славянска общност Мориц Фиалка не забравя да даде израз на 
своите надежди за освобождението на българския народ. Той знае, че тоя 
народ се бори срещу турското робство – не е далече зората на свободата. 
„Тая борба вече клони към победа, това гадно робство няма да трае дълго 
вече; така или иначе с насилие или с просвета ще падне полумесецът, за-

nazpaměť a uslyšev vlastní slova svá náhle dle zvuku jsem poznal, že to musí býti: Ohridská 
nahia! – Dokud budeme psáti inkoustem a perem na papír, musí býti pravopis a důslednost 
v něm; pravidlo pak Vuka Karadžiče, že se má psáti tak, jak se mluví, nabude platnosti, až se 
bude moci psáti rtoma a zubama, jazykem a hrdlem“.

  66 Там, с. 306: „Vytknuv těch několik chybiček musím opakovati, že ta kniha jest skutečný 
poklad básnictví národního slovanského, čerpejte z něho, ale sotva ho vyčerpáte!“

  67 Там, с. 306: „Jest to život vnější a vnitřní příbuzného nám kmenu bojujícího neústupně 
proti ukrutnosti osmanské!“

  68 Lumír, 1862, c. 306: „Hle, jaký to poklad národopisní!! Tam jest látky na mnoho knih, tam 
jsou předměty idylického poklidu a blaha, tam zas čtenáře pochází mráz a hrůza, tam bolestí 
až srdce usedá nad mučírnou ďábelskou, jakouž tento národ od půl tisíciletí snáší“.

  69 Там, 1862, с. 306: „Kdo nezná písně bujných Srbů? Jsou předmětem obdivování vzdělanému 
světu pro hlubokost citu a sílu, náruživosti – ale krátké se zdají. Porovnáme-li je s písněmi 
sousedních Bulharů, což zvláště ve mnohých se zřejmě jeví, které buď podobného, buď takměř 
stejného obsahu jsou“.
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щото на тихите и прилежни народи нашият спасител е обещал, че ще бъде 
тяхна земята“70.

Отзивът на Морис Фиалка е от особено значение. Той увежда Братя 
Миладинови в Чехия, сиреч проправя им път в духовния живот на чеш-
кото общество. Един „паметник на българския народ“, както се преценява 
сборникът от български народни песни, сразява мнението на някои сла-
висти, изразено най-ярко от П. Безсонов, че между всички южни славяни 
сърбите се издигат високо със своя юнашки епос71. Още И. И. Срезневски 
въстава срещу тая преценка на Безсонова – българите не само не стоят 
назад по певческите си дарби от останалите славянски народи, но преви-
шават много от тях по жизнената сила на своята поезия, те могат да бъ-
дат поставени наравно почти със сърбите. Тая преценка на именит учен 
като Срезневски не остава незабелязана – тя все допринася да се разсее 
тук и там едно предубеждение. Мечтата на Юрия Ив. Венелин да се събе-
рат творенията на българския народен дух, за да се види не само техни-
ят славянски характер, но и художествената им зрялост, се осъществя-
ва. Един негов сънародник я оправдава. Мориц Фиалка изказва може би 
малко по-рано от Срезневски същата преценка за българското народно 
творчество и затова, бидейки независима, непредубедена, непосредна, 
тя е толкова по-значима. Той слага началото на сломяването на фалшива 
представа в Чехия, гдето сръбската народна песен, както и в други страни 
на Запада, е запазила за себе си всички права, цялата благосклонност и 
обич. Българският народ почва да бива познаван и от друга страна – в 
неговите духовни ценности, в творческите му възможности. Той не знае 
само да страда и да се бори за правдини и свободи, както го изобразя-
ва по това време Прокоп Хохолоушек в свои разкази72, но умее и да пее, 
може и да твори песни, дълбоки и прекрасни, в които изразява цялата си 
душа. Един народ, който е запазил особеностите на славянската си кръв, 
на славянския си бит и култура, който е съхранил през дълголетното си 
робство най-хубавото свое достояние – език, традиции и дух. Съчувстви-
ето и обичта към него раснат. Нараства и интересът към неговото твор-
чество, към неговата първобитна песен. Особено когато наред с П. Безсо-
нов, Г. С. Раковски и Ст. И. Веркович дошлите на учение българи в Прага, 
Табор и Писек имат и Миладинови. Сборникът на Миладинови, осветили 
със смъртта си една идея, е цяло откровение за тях. И въззивът на Фиалка 

  70 „Již tomu zápasu kyne vítězství, již ta mrzká poroba nepotrvá dlouho; tak nebo tak, násilím 
anebo oučinkem klesne půlměsíc, neboť jenom tichým a pilným národům slíbil spasitel náš, 
že jejich bude země.“ (c. 306).

  71 Срв. Болгарскiя пѣсни. Изъ Сборниковъ Ю. Ив. Венелина, Н. Д. Катранова и другихъ 
Болгаръ. Москва, вып. I – II, 1855.

  72 Срв. Борис Йоцов, Българска романтика у Прокопа Хохолоушка, Български преглед, 
София, г. І, 1930, кн. 3, с. 354 – 414.
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– чешкото общество да се запознае с Миладинови, с българската народ-
на песен, не е могъл да не поласкае едно народностно самолюбие. Нищо 
странно, че Братя Миладинови се търсят, че един поробен народ печели в 
чужбина духовен капитал.

II
Васил Д. Стоянов73 

Един от тия, които съдействуват доста много да проникне българската 
народна песен в Чехия главно чрез сборника на Братя Миладинови, е и 
Васил Д. Стоянов74.

В своя жизнен път (1839 – 1910) той е бил честит да намери подслон и в 
Чехия. Още в 1858 г. той напуска Шумен, гдето се учи заедно с Васила Дру-
мев, за да стане в началото на 1859 г. ученик в Академическата гимназия 
в Прага. В 1864 г. завършва гимназията, а до 1867 следва в университета 
славянска филология. Усвоил отлично чешки език, познал съдбата на на-
рода, схванал смисъла на народностните борби, той заживява по-дълбо-
ко с настроенията и идеите на средата, в която се движи, като не забравя, 
че и него го чака отечествен дълг. Преди него Иван Шопов, бидейки във 
връзка с люде като П. Й. Шафарик, описва български книги, за да услужи 
и на чешките слависти, и така става първият български библиограф75.

Стоянов надхвърля далече целите и усилията на своя сънародник. Той 
има обществено чувство, той е деен, практичен – с перо и слово, с идеи и 
дела той иска да бъде полезен на своя народ, толкова малко познат дори 

  73 Васил Д. Стоянов (1839 – 1910) – виден възрожденски книжовник и обществен деец. 
Завършва образование в Прага. Участва в легията на Г. С. Раковски (1862). Редактира 
„Периодическо списание“ (1869 – 1872), сътрудничи на сп. „Български книжици“, в. 
„Съветник“, в. „Дунавска зора“ и др. Директор на Народната библиотека (1884 – 1894) 
(бел. ред.).

  74 За Стоянов вж. „Кратки животописни бележки за Васил Димитров Стоянов“, Светлина, 
София, 1906, кн. VІІ – VІІІ, с .10; Б. Цонев, „Спомен за Василия Д. Стоянов“. Летопис на 
Българското книжовно дружество, ХІ, 1910, София, 1911, с. 54 – 68; Josef  Páta, Několik 
kapitol z dějin styků česko-bulharských, Osvěta, Praha, roč. XLVII, 1917, č. 9 – 10, str. 622 
– 623; В. Д. Стоянов, Нашите първи културни връзки с чехите, Съвременник, София 
г. ІІ, 1922, кн. 2, с. 77 – 97; същият, Из революционната дейност на Левски и Раковски 
(Бележки из мемоарите на Васил Стоянов), Съвременник, г. ІІ, 1922, кн. 9 – 10, с. 486 
– 501; В. А. Францев, Два момента изъ истории чешско-болгарскихъ литературныхъ 
связей. Сб. Българо-чехословашка взаимност, под редакцията на В. Н. Златарски и Б. 
Йоцов, София, 1930, с. 90 – 106.

  75 За Шопов вж. Н. А. Начов, Иван Шопов, Български преглед, София, г. V, 1896, кн. 
ІХ – Х, с. 230 – 236; Към историята на новобългарската библиография. Сборник статей 
посвященных почитателями В. И. Ламанскому, СПб., 1907, с. 72 – 93; Дейци и дела в 
чехо-българските взаимни сношения, сп. Българо-чехословашка взаимност, София, 
г. ІІ, бр. 1, с. 3 – 5; В. А. Францев, Болгарско-чешскiя литературныя связи в половине 
ХІХ ст., СпБАН, София, 1929, кн. ХХХVІІІ, с. 33 – 80.
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и в славянския свят. И не закъснява да направи всичко според сили и 
възможности, което е необходимо, за да запознае чешкото просветено 
общество със събитията на Балкана, главно със събитията в Европейска 
Турция, с положението на българския народ, с проявите на неговия духо-
вен живот. През 60-те години на миналия век неговото име става известно 
сред образованите кръгове на чешкия народ. Той има връзки с духовните 
водачи на Чехия, като Фр. Палацки, и Фр. Ригър, с политическите ѝ и ли-
тературни дейци, като Юлий Грегър76, Йозеф Станек, Бохумил Янда Цид-
лински77 и др. От тях той е могъл да използува мъдростта на жизнения 
опит, тактиката и стратегията на борбата срещу чужди домогвания, чув-
ствата и деянията за славянска общност и слога78. Упътван и наставяван, 
трезв и съобразителен, той долавя значението и цената на просветната 
борба, добива усет за културния подвиг, за благодатта на тихата и мирна 
дейност. Така можем да си обясним защо през 1869 г. се настанява в Бра-
ила и там заедно с М. Дринов, В. Друмев и Н. Бончев основава Българско 
книжовно дружество в разгара на бунтарския отпор, в дните на Л. Караве-
лов и Хр. Ботев. Културен патриотизъм – под тоя знак се развива жизне-
ният му труд79. Затова в Прага бърза да запознае всекиго, който проявява 
интерес, с представителните личности на българския народ, с неговите 
устреми и идеали, с неговата книжнина. Добре посрещнат навсякъде, той 
има гостоприемството на всички почти вестници и списания80. В средата 
на чешката младеж той става апостол на българската скромна култура. На 
едни обещава блага в родината си, на други чете български писатели, на 
трети внушава мисъл да изучават родния му език. Не без основание чеш-

  76 Юлиус Грегър (1831 – 1896) – чешки журналист и политик, който от 1861 г. е съ-
собственик и един от създателите на вестник „Národní listy“ (бел. ред.).

  77 Бохумил Янда Цидлински (1831 – 1875) – чешки поет, автор на романи и преводач от 
полски, руски и френски език. Основен тематичен акцент в книгите му е историята на 
хусисткото движение, което той изобразява като народностно движение (бел. ред.).

  78 слог (рядко) – 1. Сричка; 2. Стил (бел. ред.).
  79 Срв. В. Д. Стоянов, В защита на българския национален принцип, извод от Псп., 1888, 

София, 1888.
  80 Написал между другото: Chrabrý junak bulharský, kapitán Georgi Stojkov Mamarčov 

Bujuk-Oglu (Rodinná kronika, Praha, 1864, c. 51, 67); Vrbický sultán (Rodinná kronika, 1864, 
c. 283) с псевдоним Bulhar F. Gančo Zabijovič Dobromirský; Stojko Vladislavov Sophronius 
(Lumír, Praha, 1861, c, 218 сл.); Slovo o literárních pracích oněch spisovatelů bulharských, 
zvlášť kteří přispěli a přispívají k zvelebení a ušlechtění naší národní řeči bulharské; Slovo o 
nynějších spisovatelích bulharských vůbec; O literárních a vědeckých plodech S. Palauzova a 
Neof. Rilského (Časopis Českého Musea, Praha, 1866, c. 272 сл., 414 сл.) (Срв. по-подробно 
у В. А. Францев, Два момента, с. 90 – 99). Написам и биографията на Г. С. Раковски в 
Květy Riegrův Slovník naučný, Praha, 1867, т. VІІ, с. 131. От нея се ползвал чешкият писател 
Йозеф Барак за статията си върху Раковски в „Ютро“, Прага, 1883, с. 1 – 17 (Срв. и В. Д. 
Стоянов, Из революционната дейност на Левски и Раковски, с. 501). Освен това издал 
в Прага карта Evropské Turecko, Černá Hora, Řecko a Jonské ostrovy. Dle nejnovějších a 
nejspolehlivějších pramenův sestavil a upravil Vasil D. Stojanov, Praha, 1863.
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кият книжовник Ервин Шпиндлер81 в спомени за миналото казва за него: 
„През 60-те години под влиянието на Васила Димитров Стоянов в Прага 
се бе събрала група славянофили чехи, които бяха решили да усвоят пре-
ди всичко български език, а след това да отидат на Балкана, гдето – както 
Стоянов твърдеше със сигурност – нямаше изобщо интелигенция… Ис-
кахме да бъдем в разположение на българите – да им основем или да им 
управяваме някакъв по-добър образователен институт… Български ни 
учеше сам Васил Д. Стоянов, а когато напреднахме донякъде, даде ни на 
ръка и български книги, които впрочем бяха малко“82. Между тия книги е 
и сборникът от български народни песни на Братя Миладинови.

Имайки висока представа за културните ценности на един народ, 
Стоянов не е могъл да не обърне особено внимание на българската на-
родна песен. Той знае делото на Г. С. Раковски, не може да не цени и труда 
на братята от Струга. Той има в Прага техния сборник, разнася го между 
близки и познати с нескривана обич. И тая обич не угасва, може да се 
каже, до края на живота му. През 1887 г., когато се чествува двадесет и 
петгодишнината на двамата братя, той написва дълга статия за тях, която 
намираме сега в архивата му83. Две години след смъртта им, в 1864 г., той 
обнародва в Прага статия Literatura bulharská84. В тоя преглед на българ-
ската книжнина, гдето изтъква призначни явления, произведения и лич-
ности, той намира за необходимо да говори и за борбата на българския 
народ за освобождение от гръцкото духовно надвластие – борба, която 
там, оттатък брега на Дунава, е в страшен натиск. Като се спира на вождо-
ве, борци и мъченици, той не забравя да отдели място и за Братя Мила-
динови – представя ги вдъхновени носители на славянско и българско 
съзнание в Македония, жертва на фанариотска ненавист и злоба. В свое-
то Slovo о literárních ргаích oněch spisovatelů zvlašť, kteří přispěli a přispívají 

  81 Ервин Шпиндлер (1843 – 1918) – чешки чиновник, журналист, поет, прозаик и поли-
тик, чиято литературна продукция е оценена още приживе. Член и активен деятел на 
политическата партия на младочехите (бел. ред.).

  82 Jose Páta, Několik kapitol, c. 622 – 623: „V letech šedesátých pod vlivem Bulhara Vasilia 
Dimitrije Stojanova shlukla se v Praze řada slovanofilů Čechů, která byla odhodlána především 
osvojiti si jazyk bulharský a pak odebrati se pod Balkán, kdež – jak Stojanov k dispozici a 
založiti nebo říditi jim nějaký lepší vzdělávací ústav… Bulharštině nás učil sám Vasil Dim. 
Stojanov a když jsme poněkud pokročili, dal nám do rukou i knihy bulharské jichž všem bylo 
maloučko.“

  83 През 1887 г. по случай 25-годишнината от смъртта на Братя Миладинови (1887) 
Стоянов написал статия, намерена в архивата му от 27 до 66 страници, нахвърляна с 
мастило; предполага се, че не е своевременно обнародвана поради строгата цензура на 
Стамболова, понеже е написана в свободолюбив и опозиционен дух срещу тогавашната 
русофилска политика на българското правителство (Срв. В. Д. Стоянов, Из револю-
ционната дейност на Левски и Раковски, с. 497). Срв. обаче статията му „Споменъ за 
братя Д. и К. Миладинови. Псп., 1887, кн. ХХІ – ХХІІ, с. 578 – 602.

  84 Národní listy, Kritická příloha, Praha, 1864, č. 1.
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k zvelebení a ušlechtění naší národní řeči bulharské85 Стоянов пак не забравя 
Миладинови, като посочва особеното значение за българския език в един 
край, гдето елинизмът е направил немалки опустошения. А в статията си, 
сбита, но прегледна – Bulhaři, lid a jeho р í s n ě,86, като характеризува бъл-
гарската народна песен, той изхожда от сборника на Миладинови. Бъл-
гарският народ е в тежки окови, но той не е с приведена глава. Бог е излял 
своята щедрост над него – одарил го е с хубава природа и с борчески, 
хероически качества. Обичта му към религията, към природата, към сво-
бодата, борба, страдания и неволи, надежди и устреми – всичко намира 
израз в неговата песен. Стоянов се открива горещ поклоник и вещ ценител 
на българското народно творчество. Не е само гордостта му на българин, 
която го е заставяла да внушава висока представа на чешкия читател за не-
говата красота. Така той косвено подчертава труда и заслугите на двамата 
народни труженици, чийто живот угасва в цариградските тъмници.

Всички статии на Стоянова имат осведомителен характер, затова те са 
изпълнили много добре своето предназначение. Името на Д. и К. Мила-
динови засяда по-дълбоко в чешкото съзнание.

За да може да запознае непосредно славянските си събратя с българ-
ската народна поезия и със сборника на Миладинови, той превежда и на-
печатва някои песни от него: Bulharská národní píseň: Sázela devojka u moře 
vinohrad (Миладинови, № 294, Садила мома край море лози)87, Janičar а 
rusá Dragana (Миладинови, № 87, Яничар и руса Драгана)88, Marie а Ralin, 
chrabrý junák (Миладинови, № 141, Мария и Ралин, харен Юнак)89 и др. 
Поради това, че е българин и че владее чешки език основно, Стоянов е 
могъл да даде точни, верни преводи. Чувствувайки обаче, че не е поети-
чески одарен, той не се наема да преведе повече български песни. С право 
може да е мислел, че за такива преводи трябва да се заеме роден чех или 
някой поет като Фр. Лад. Челаковски. Неговите преводи не са лишени 
от поетически достойнства. Той предава вярно духа на оригинала, под-
чертава някои стилни особености, умело пренася образи, хубаво изтъква 
наивния тон. В отсенките обаче не винаги успява, в ритъма не е особено 
честит, изразът е загубил от своя македонски характер. 

Със съзнание за отговорност, чувствувайки се безсилен да предаде на 
чешки хубостта на българската народна песен, Стоянов навярно е искал 
да спечели за нея дарбите на някои чешки книжовници. Той подтиква ня-
кои от тях към дело в тая посока. И ето – срещаме от това време прево-

  85 Časopis Českého Musea, Praha, 1866, c. 272 сл.
  86 Zlatá Praha, 1864, c. 156 – 157.
  87 Rodinná kronika, Praha, 1864, c. 286.
  88 Kritická příloha k Národním listům, Praha, č. 1.
  89 Zlatá Praha, 1864, c. 156 – 157 – всъщност Стоянов преработил и поправил превода 

на Ервин Шпиндлер, обнародван в Rodinná kronika, 1863, c. 616 – 617.
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дачи като Ервин Шпиндлер, Йозеф Севера, Висоцки и др. Така Шпиндлер 
дава преводи като О Markovi (Миладинови, № 140, Марко Кралевики)90, 
Marko a Hyno Arnautin (Миладинови, № 102, Марко и Гино Арнаутче)91, 
Marie a Ralin (Миладинови, № 141, Мария и Ралин, харен юнак)92. Йозеф 
Севера обнародва Bulharská píseň и Ubohý Stojan (навярно от Безсонова 
или Верковича)93, Висоцки – Rada (Миладинови, № 258, Рада)94, Hejduk 
Stojan и Slunce a krásná Hrozanka (Раковски, c. 127 – 129)95. Тия преводи 
ясно говорят не само за любопитството, но и за обичта към българската 
народна песен. Преводачите наистина не проявяват траен интерес към 
нея, защото не срещаме по-нататък техни трудове, но за момента, когато 
споменът за Миладинови е доста жив, те подчертават несъмнена бълга-
рофилска тенденция в чешкия духовен живот. Те не са владеели добре 
български език, сигурно им е идвал на помощ В. Д. Стоянов. Затова и 
тяхното усилие е повече достойно за внимание. Не може да се каже, че 
те не са схванали правилно текста, че не са успели да го изтълкуват пред 
своите сънародници. В подробностите те търпят критика – няма естест-
вено движение на речта, не се изтъква характерният песенен стил, не се 
долавя наивността на народната реч.

В. Д. Стоянов извършва работа нито голяма в размери, нито богата с 
особени последствия, но все пак доста ценна. Осведомява едно общество, 
проправя път на български културни дейци и печели обич за своя народ. 
Той следва линия в живота, която го отделя от Ивана Драсов, другаря на 
Ботева, що се учи в Писек96, от Ангела Кънчев, що се учи в Табор, от Г. С. 
Раковски, с когото се знае добре. В 1867 г. Раковски умира, в 1869 г. Стоя-
нов основава в Браила книжовно дружество. Проявява се значи различна 
тактика в борбата за отбрана на народностни права. Стоянов не се увлича 
от революционната романтика. Той е сдържан, с чувство за действител-
ното, има воля да действува съобразно с неговите най-належащи повели, 
разкрива смисъл за цената на дребния книжовен труд на народната нива. 
Той има способността да чака, да не насиля развитието на събитията. Той 
допълня в известни моменти Раковски. Няма неговата творческа мощ, 
нито неговите замашни97 устреми, нито волята да бъде вожд на своя на-
род. Голямата личност на Раковски покрива изцяло Стоянова. Също така 
литературната, обществена и политическа негова дейност побира някол-

  90 Rodinná kronika, 1863, c. 9.
  91 Там, 1863, с. 147.
  92 Там, 1863, с. 616 – 617.
  93 Lumír, 1863, c. 918, 1064.
  94 Rodinná kronika, 1863, c. 57.
  95 Там, 1864, с. 69.
  96 Драсов е превел от чешки книгата на Тума Apoštol Svobody (Г. Мацини), 1873.
  97 замашен (рядко) – със замах (бел. ред.).
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ко пъти дейността на Стоянова. Две несравними величини изобщо. И ако 
се прави тук съпоставка, то не е за преценка, а за изяснение. Стоянов се 
движи само по една от посоките на Раковски – културната борба. Но и в 
нея той не израства такъв, какъвто би могъл да бъде, ако имаше повече 
заложби и по-пламенна воля за подвиг. Наистина – два темперамента, 
две идеологии, две съдби. И той има своята заслуга – работи в Чехия и 
осведомява тамошното общество по въпроси из българския живот, про-
правя път на български писатели в чуждия свят, печели симпатии за своя 
народ. Но той би могъл да направи нещо повече – да последва например 
самите Миладинови, като стане сам творец в една област, в която е има-
ло толкова малко работници. Би могъл да обиколи своя край, Котленско, 
да събере там богат фолклорен материал и по такъв начин да затвърди 
създаденото от Миладинови – високото качество на българската народна 
песен. Още повече че той би се подготвил в Чехия доста добре – би станал 
не само отличен записвач, събирач, но и добросъвестен издател и тъл-
кувател на българското народно творчество. Той само заживява с един 
интерес, еднакво буден в България и в Чехия, и се стреми да го утоли. А 
би могъл сам да извика интерес, да създаде такъв около себе си и своето 
дело. Така името му се слага в светлината на чешко-българските духовни 
отношения през делото на Братя Миладинови. Но и тук той заслужва не 
само помен, но и справедлива оценка.

III
Ян Гебауер98 

Усилията на Мориц Фиалка и Васил Д. Стоянов не остават безплодни – 
спечелват за делото на Миладинови славния чешки езиковед Ян Гебауер99.

  98 Ян Гебауер (1838 – 1907) – значим чешки лингвист, чиито научни трудове са високо 
ценени до днес. Като привърженик на младограматизма, Гебауер не се интересува от 
синхронното изучаване на езика. Автор е на „Историческа граматика на чешкия език“ (в 
четири тома), „Старочешки речник“ и граматики на чешкия език за средното училище. 
Неговата кодификация на правописните правила са в основата на съвременния чешки 
правопис (бел. ред.).

  99 За Гебауер вж. E. Smetánka, Jan Gebauer, Listy Filologické, Praha, roč. XXXIV, 1907, str. 
162 – 169; V. Flajšhans, Jan Gebauer, Osvěta, Praha, roč. XXXVII, č. 7, str. 583 – 593. 

  Сметанка и Новак не споменават изрично, че Гебауер е превеждал български народни 
песни. Споменават обаче, че първите стъпки на Гебауер са свързани с изучаване на сла-
вянските литератури и народната поезия. Флайшханс изтъква, че учил санскрит и гот-
ски, германистика и славистика. „Články jeho v Slovníku Naučném a překlady v tehdejších 
listech zábavných (z bulharštiny v Lumíru 1863, ze sanskritu v Květech 1868) byly těchto stidií 
výsledkem“. За трудовете на Гебауер вж. A. Novák, Bibliografie statí Gebauerových, Listy 
Filoologické, XXXIV, 1907, 257 – 259. Жалко е, че Марие Гебауерова (Marie Gebauerová) 
не стига до 1863 г. в дадените Vzpomínky ze života Jana Gebauera, Listy Filologické, roč. 
XXXV, 1908, str. 25 – 38. – Вж. и Rozpravy filolog. věnov. Janu Gebauerovi, Praha, 1898.
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Един плоден100 живот (1838 – 1907), свързан с дела като Historicka 
mluvnice jazyka ceskeho, 1894 – 1898, и Starocesky slovnik, 1901–1903, 
с издания на старочешки паметници, с упорити и усилни борби около 
фалшификатите на Вацлав Ханка – Rukopis Královedvorský и Rukopis 
Ze1еnоhоrský101, тоя живот има записана в своите страници и любов към 
българската народна песен. Син на провинцията, на селска и малоградска 
среда, тоя даровит чех носи в душата си обич към творчеството на прос-
тия народ. Съзрял, когато в родината му все още живее романтичният 
коларизъм, когато съзнанието за славянско братство и единение е доста 
богато, когато се мисли, че съдбата на народа е свързана със съдбата на 
славянството изобщо, Гебауер учи в университета както германски, така 
и славянски езици. Чрез славянските езици той се домогва към съкрови-
щата на чешкия, в чиито тайни той остава до края на живота си зачарован 
пленник. Големият бохемист трябваше на младини да мине през дебрите 
на славянски литератури и езици. Научните му интереси биват подготве-
ни, вдъхновени бихме казали, от непосредно запознаване с произведени-
ята на славянски автори. В кръга на тия интереси предно място заема и 
народното творчество. Като учител в провинцията и като преподавател в 
университета той следи не само езика, но и творенията, търси словото не 
само като граматична, психологична и логична единица, но и като сред-
ство за художествен израз. Затова и езиковедът у него се допълня от лите-
ратурния критик и историк, затова и не желае да раздали езикословие102 
и литературна история като самостойни научни дисциплини. Ако и да се 
рови в архивите на чешкия език, ако и да пробдява много години над тво-
рения от старата чешка литература, той има живо чувство за художест-
вените творби и на новото време, той храни верен усет за своята съвре-
менност. Така той може като учен да се замисля над проблеми от живота и 
историята на родния си език, но умее и да се възхищава над художествената 
красота. Дълбоко в душата му е звънял един чист ручей – на непосредното 
чувство за хубост в живота и изкуството. Той пише статии и студии вър-

  100 плоден (рядко) – плодотворен (бел. ред.).
  101 От средата на 80-те години на ХІХ в. в чешка среда се разразява дискусия върху ис-

тинността на Краледворския и Зеленохорския ръкопис (свитъци с епическа поезия), 
открити от поетите и литератори Вацлав Ханка и Йозеф Линда. Дискусията се превръща 
в общонационален дебат върху автентичността и богатството на чешкото културно 
наследство, в който се включват почти всички водещи общественици и интелекту-
алци. Ян Гебауер първоначално защитава тезата за оригиналността на ръкописите, но 
впоследствие – след лингвистичен анализ – доказва, че те са авторски фалшификати, 
а не старочешка епическа поезия. Неговите противници го обявяват за национален 
предател. До днес чешкото общество е разделено на поддръжници и противници на 
идеята за автентичния произход на ръкописите, а последният химически анализ от 
2009 г. не успя да наклони везните в полза на някоя от двете страни (бел. ред.).

  102 езикословие (остар. книж.) – езикознание (бел. ред.).
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ху литературни и естетични проблеми, но и непринудено изживява ху-
дожествени творения. Една от най-ранните му грижи е народната песен. 
Неслучайно той се замисля над нея. За това свидетелствуват студии за 
метафоричните образи в народното творчество, за някои изразни форми 
в народната песен, за една моравска народна песен и пр. – О metaforických 
obrazech básnictví národního, zvlášť slovanského103, O začátcích, v jakých 
si libují národní písně, zvláště slovanské104, Moravská národní píseň o třech 
dcerách105. 

Интересът на Гебауера към славянския свят не затваря погледа му за 
българския народ, за неговия език и неговото творчество. В началото на 
60-те години, едва двадесет и петгодишен, той се запознава с Васила Д. 
Стоянов. Българският патриот е могъл лесно да спечели за себе си, си-
реч за българската култура, един учен с разположения и чувства като на 
Гебауера. Българският език може да бъде прицелна точка на научните му 
занимания. Но средството, за да се домогне до тоя език? Това е творението 
на тоя или оня български писател, най-после – на самия народ. И ето – 
току-що е излязъл в Загреб сборникът на Братя Миладинови, с него раз-
полагат толкова книголюбци в Прага. Естествено трябва да се прибегне 
към него, още повече когато Стоянов си предлага от родолюбска ревност 
вещината и знанията да го тълкува. Гебауер почва да изучава българския 
език, „rozmarného syna vážné staroslovančiny“, както казва той. Той иска 
да овладее езика, а бива сам завладян от него, от неговите творения, от 
песента на българите в Македония. И започва своя научен път с преводи 
на български народни песни. В 1863 г. той обнародва в Lumir на Витезсла-
ва Халек образци от българската народна поезия – Ukázky z národního 
básnictví bulharskéhо106. 

Преводите си Ян Гебауер придружава с кратък увод, в който изяснява 
що го е накарало да се заеме с тях, кои са Братя Миладинови и какво е 
тяхното дело, как и с чие съдействие е превеждал.

Като се занимавал с българското народно творчество, той е имал на 
мисъл да познае българския език, обаче „голямата поетическа цена на 
песните, досега в Чехия непозната“107, го заставя да се опита да даде об-
разци от тях на чешки език. Така Гебауер потвърждава мнението за бъл-

  103 Listy Filologické, Praha, roč. I., 1874, str. 97 – 117, 225 – 252 (тук цитира и българска 
народна песен, сочи и Lumír, 1863, с. 183 – 184).

  104 Там, roč. II, 1875, str. 19 – 29 (не посочва български примери!).
  105 Там, roč. II, 1875, str. 304 – 308 – B Riegrův Slovník naučný, Praha, díl VIII, 1870, c. 644 

– 671, Гебауер дава очерк за славянските езици, в това число и за българския.
  106 Lumír, roč. XIII, 1863, c. 85 – 86.
  107 Там, 1863, с. 86: „Zabývaje se národními písněmi bulharskými měl jsem na mysli poznati 

jazyk bulharský, rozmarného syna vážné staroslovančiny; avšak veliká jejich cena básnická 
u nás dosud nepoznaná přiměla mne k tomu, abych se pokusil ukázky z nich na jazyk český 
převésti“.
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гарската народна песен, изказано от Фиалка. И неговата преценка не е 
без значение, когато той иска чрез творенията да я оправдае. Той иска да 
сподели със свои сънародници своята естетическа наслада, а не само да 
убеди. Сякаш скритата му мисъл е, че е наивно да се възторгват само от 
сръбската песен. И не без основание говори за български език, а не за бъл-
гарско наречие. Една неправда по отношение на българския народ, коя-
то той иска да я съкруши. Като има предвид какво богатство са събрали 
Миладинови, той не от любов към фразата казва, че „те са си спечелили 
безсмъртни заслуги, които запечатали и със своята мъченическа смърт – 
те са отровени в 1861 г. в турските затвори“108. А какво са извършили те? 
Събрали са български народни песни от Македония – 660 на брой, запи-
сали са обичаи, лични имена – едно богатство, което не може да се изведа. 
Прави особено впечатление, че почти всички песни са слушани от жени, 
на хоро и от слепци. Гебауер се съгласява с Миладинови, че народните 
песни отразяват един колективен дух, че народът изобщо е велик поет. 
Не без омисъл109 изтъква той, като се знае литературната мистификация 
на В. Ханка, че „някои песни издават дълбока старинност и припомват 
предхристиянски обичаи, всички обаче са от простонароден характер“110. 
Гебауер не забравя да изтъкне класификацията на песните, да посочи тех-
ния размер – десетосричен в епическите, осмосричен в тия „от по-нови 
времена“, а също и в „бурливите“111, да изтъкне техния ритъм – ту лек и 
бърз, ту тежък като гръм в зависимост от ударението, дали е на първата, 
или на втората сричка. Той забелязва, че има стихове и с четири, шест 
и дванадесет слога. Справедливо заключава, че сбирката на Миладинови 
не изчерпва цялото богатство на българската народна песен. Защото той 
знае, както личи от негова бележка под линия, сбирката на Верковича На-
родне песме македонски Бугара, и ръкописната сбирка на Г. С. Раковски112. 

Понеже чувствува отговорност, Гебауер се счита задължен да каже как 
е превеждал. Той не разполага с български речник, затова прибягва към 
сътрудничеството на българи, главно към необходимата услуга на В. Д. 
Стоянов. Не малко затруднения са спъвали работата му. Не само турски, 
но и български думи не знае как да ги преведе – затова ги оставя такива, 
каквито ги намира в оригинала: хоро вместо tanec, мъжко дете  вм. chlapec 
и пр. Трудности среща и в предаване на междуметия като ейгиди,  море.

  108 Lumír, 1863, c. 135: „Bratři Miladinovi dobyli sobě nesmrtelných zásluh, které i smrti 
mučednickou spečetili; jsou otráveni v žalářích tureckých v létě 1861“.

  109 омисъл (остар. диал.) – умисъл (бел. ред.).
  110 Там, с. 85: „Některé písně prozrazují vysoké stáří a připomínají zvyky předkřesťanské; 

všecky pak jsou rázu prostonárodního“.
  111 бурлив (от рус.) – бунтовен.
  112 Lumír, 1863, c. 86.
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В желанието си да даде ясна представа за песенното богатство в сбор-
ника на Братя Миладинови, Гебауер е гледал да преведе колкото може 
повече песни, при това от всички застъпени там мотиви. Така от 665 на-
родни песни той превежда 60, около 1/12 от тях. Значи внушителен брой 
песни, които са достатъчни да запознаят чешкия читател с едно непозна-
то досега нему творчество. Ако и да следва в общи линии отношението 
към песните, както го намира у Миладинови, той си запазва свобода на 
избора. Гледа да подбере по-художествени, по-типични, по-достъпни. 
Той дава песни самовилски, „други стари“, църковни, юнашки, овчарски, 
хайдушки, жалостни, смешни, любовни, сватбени, лазарски и жетварски. 
Най-добре са застъпени юнашките – 17 на брой, после църковните и жа-
лостни – по 7, самовилски – 5, смешни и жетварски – по 2, овчарски – 1. 
Изборът изобщо е доста сполучлив. В класификацията на песните не се 
придържа строго у Миладинови. Така песента Stankovič Duko se zpovídá, 
която у Миладинови е в отдела на църковните песни, у него е минала към 
юнашките. Или Stojan i Neda у него е между юнашките, а у Миладинови – 
между овчарските песни. Някои песни, които на български са без загла-
вие, тук са дадени може би за последователност със съответни, сполуч-
ливи наслови. Иначе заглавията са преведени навсякъде вярно и точно.

Ян Гебауер е превел следните песни:

I. Z písní samovilských (Мил., с. 1): 1. Jovan Popov a samovila (Миладино-
ви, № 1), 2. Rusá Stana a samovila (Миладинови, № 5). 3. Andělina a morska 
samovila (№ 7), 4. Dona (№ 8, Прошета се Дона), 5. Velikdenská (№ 9)113.
II. Jiné staré (Миладинови, c. 10): 1. Stojana (Миладинови, № 13), 2. Jana a 
Detelin vévoda (Миладинови, № 15), 3 Stromy zahradní (Миладинови, № 
21, Овошките от градината), 4. Komárova svatba (Миладинови, № 25, Цу-
цул114 пасит гояда), 5. Komárova svatba (Миладинови, № 26, Комар бей cе 
женеше), 6. Račí svatba (Миладинови, № 27, Сватба от раковите)115.
III. Z básní církevních (Миладинови, с. 24): 1. Čtyři andělové (Миладинови 
№ 53, Четири Ангели), 2. Svatý Jiří (Миладинови № 31, Свети Георги). 3. 
Zpověď boží rodičky (Миладинови, № 36, Богородичин изповед), 4. Svatba 
sv. Dimitrije (Миладинови, № 41, Сватба от св. Димитриа), 5. Svatý Petr a 
jeho matka (Миладинови, № 44, Свети Петър и неговата майка), 6. Markova 
zpoveď (Миладинови, № 54, Марково исповеданье), 7. Dva bratři a sestra 
(Миладинови, № 55, Два брата и сестра)116.

  113 Lumír, 1863, c. 86 – 89.
  114 цуцул (диал.) – чучулига (бел. ред.).
  115 Там, 1863, с. 110 – 112.
  116 Lumír, 1863, с. 134 – 137, 156 – 160.
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IV. Z písní junáckých (Миладинови, c. 73): 1. Král Šišman, král Latin a ovčák 
Tabarin (Миладинови, № 57, Крал Шишман, крал Латин и овчар Табари-
на), 2. Sekula a Altan-hvězda (Миладинови, № 60, Секула Детенце и Ал-
тан дзвезда), 3. Car a carice (Миладинови, № 62, Цар и царица), 4. Sirotek 
Jana (Миладинови, № 67, Сирота Яна), 5. Ukradená Marie (Миладинови, 
№ 79, Mapиe Плената, 6. Bojarka Dobra (Миладинови, № 80, Добра Бо-
лярка), 7. Nemocný Dojčin (Миладинови, № 88, Болен Дойчин), 8. Marko, 
Arab a Markovice (Миладинови, № 101, Марко, Арапин и Марко’ица), 9. 
Slankovič Duko se zpovídá (Миладинови, № 55, Станкович Дуко cе изпо-
ведват), 10. Lazar a Petkana (Миладинови, № 100), 11. Savle (Миладинови, 
№ 124, Сабя), 12. Marko a Gino Arnautce (Миладинои, № 102), 13. Sekulův 
hrob (Миладинови, № 115), 14. Nemecká královna a Marko (Миладинови, 
№ 126, Немечка кралица и Марко), 15. Marko a Dimna hora (Миладинови, 
№ 148, Марко и Димна гора), 16. Mitr a mor (Миладинови, № 195, Митре и 
чума), 17. Stojan a Neda (Миладинови, № 208, Неда и Стоян)117.
V. Z písní ovčáckých (Миладинови, c. 321): 1. Stojan a Grozdana (№ 205)118.
VI. Z písní hajduckých (Миладинови, c. 327): 1. Syrma Vojvodka (Милади-
нови, № 212), 2. Hajduk a matka jeho (Миладинови, № 224, Топи, топи, мила 
майко, мойве люти рани), 3. Kara Mustafa (Миладинови, № 217)119.
VII. Z písní žalostných (Миладинови, 339): 1. Jana (Миладинови, № 229, 2. 
Marko a Cveta (Миладинови, № 231), 3. Dívka a had (Миладинови, № 235, 
Мома и змиa). 4. Grujo (Миладинови, № 239, Два cа змеа на планина зби-
ле), 5. Orlové (Миладинови, № 245, Три cа танци вият под Будина града), 6. 
Marné snažení (Миладинови, № 250, Работаф си за година), 7. Bratr a sestra 
(Миладинови, № 262, Попитал Стоян белà Боянà)120.
VIII. Z pílsní veselých (Миладинови, с. 364): 1. Pepr (Миладинови, № 268, По-
садила зелен пипер), 2. Dělení (Миладинови, № 269, Старец делба делеше)121.
IX. Z písní milostných (Миладинови, с. 374): 1. Ztráta (Миладинови, № 
336, Облаг ми чиниле лудо ем девойка), 2. Vinný keř (Миладинови, № 294, 
Садила мома край море лози), 3. Leděnská Andělina (Миладинови, № 341, 
Собрале cе седумдес’т кралеви), 4. Bulharské dívky (Миладинови, № 474, 
Мошне ми се мили бугарските моми)122.
X. Z písní svatebních (Миладинови, с. 460): 1. Když se jde pro nevěstu (Ми-
ладинови, № 519, Кога ʼодат за невеста), 2. Když odvádejí nevěstu (Милади-

  117 Там, с. 180 – 185, 205 – 209, 254 – 257, 299 – 302, 325 – 328.
  118 Там, с. 351.
  119 Lumír, 1863, с. 352 – 353, 357.
  120 Там, с. 357 – 376, 396 – 398.
  121 Там, с. 398 – 399.
  122 Там, с. 399 – 400.
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нови, № 525, Кога девойкàтà иствает), 3. Když vjjí věnec (Миладинови, № 
537, Кога да вият венецот)123.
XI. Z písní lazarských (Миладинови, c. 487): 1. Car Konstantin (Миладино-
ви, № 603, Позаспал ми цар Костадин), 2. Andelina (Миладинови, № 590, 
На женат турчин)124.
XII. Z písní žneckých (Миладинови, с. 504): 1. Unešená dívka (Миладино-
ви, № 646, Турчин девойка вързана носит), 2. Mara (Миладинови, № 654, 
Жнала Мара жьлто просо), 3. Pozvání (Миладинови, № 657, Девойко цър-
нокласице)125.

Цяла сбирка, в която се разкриват творческите възможности на Яна 
Гебауер. Личи доста явно, че той се е вживял в оня свят, който разкриват 
Братя Миладинови, почувствувал го е като свой, схванал е неговата сво-
еобразност и красота. Видял е българския народ, разбрал го е в неговите 
най-потайни помисли – през чистата му, проста, но дълбока песен. Зато-
ва и изявява своята любов към тоя сякаш екзотичен за него свят, гдето 
се мярка гигантският лик на Крали Марка, гдето цял народ като херой в 
някоя трагедия води непосилна борба за живот, гдето една майка чернее 
в страдание за чистота, хубост и човечност, гдето млада девойка копнее 
по юнашко сърце, по нежност и ласки. Особена слабост проявява Гебауер 
към юнашкия епос – това, което не намира в чешката народна поезия, 
той го търси тук. Всичко тук се дължи на способността му да проумее 
текста, на дарбата му да разбира народния мир126. Затова той правилно 
изяснява тоя текст на сънародниците си, точно и добросъвестно го тъл-
кува. Оная филологическа критика, която той така бляскаво разкрива в 
борбата си срещу подправките на В. Ханка, още тук като че ли намира 
своята най-ранна изява. Навсякъде долавяме непрестанно усилие да пре-
даде най-точно оригинала. Тая точност обаче не е буквална – тя засяга 
схващането и отражението на една поезия. Гебауер си е запазил свобо-
дата на препъването – тук издава тънко чувство и верен усет. Има вели-
колепно предадени места – с изразна сила, с непосредност и дълбочи-
на. Особено в епическите песни – драматичните положения. По-слабо 
са изяснени лирическите моменти, гдето има само загадки, подсетки127, 
недомлъвки. Гебауер отправя проницателен поглед не само в съдържа-
нието и духа на творенията, но и върху тяхната форма. И изглежда, че е 
водил немалко борба, докато овладее композиция и стил, език и ритъм. 
Не всички езикови постройки му се удават, не всички стилни образи са 

  123 Там, с. 420 – 421.
  124 Пак там, с. 421.
  125 Lumír1863, c. 422.
  126 мир (остар.) – свят (бел. ред.).
  127 подсетка (рядко) – подсещане, напомняне (бел. ред.).
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предадени, ако128 и да е имал съзнание за тяхната цена при един превод. 
Също така и ритмичните особености на българската песен, промислени и 
прочувствувани, намират на чешки език своя пълен отраз129. Той е схва-
нал доста правилно каква роля играе ударението в българската прозодия, 
знае и цената на цезура и паузи изобщо, но като че ли не си е достатъчно 
изяснил строежа на нашия силабичен стих, неговите ритмични периоди. 
И може би заради това чешкият превод ритмично не се покрива напълно 
с българския оригинал. Затрудненията навярно се крият и в неподвиж-
ността на ударението в чешкия език – не може да предаде богатството от 
ритмични и тонови възможности. И все пак Гебауер надвишава всички 
досега преводачи на Миладинови. Чрез неговото слово чешкото общес-
тво е имало възможност да почувствува наистина поезията на българския 
народ.

Ян Гебауер е върхът на оня интерес през 60-те години на изтеклия век 
към Братя Миладинови и към българската народна поезия, който започ-
ва веднага след тяхната смърт, дори и по-рано, с Мориц Фиалка и В. Д. 
Стоянов, и който намира отново израз в Riegruv Slovník naučný през 1866 
г., гдето той дава кратък, но пълен със симпатия очерк за тях130. Вижда-
ме, настава в Чехия познаване на личността и съдбата на двамата братя, 
нескривано съчувствие към тях, сродяване с тяхното дело. Българската 
народна песен става известна, правилно оценена, поставена е наред със 
сръбската. В народностния характер на тая песен никой не се съмнява. 
Крепне живата обич към българския народ, приневолен131 от тежка ори-
сия. Полага се здрав камък в сградата на чешко-българското културно 
единение. Българското слово засиля, съдействува да се засили славян-
ският дух на чешката младеж. Чрез сборника на Братя Миладинови и чрез 
преводите на Гебауера внася своя скромен дар в поддръжката на славян-
ската ориентировка в чешкия духовен живот.

  128 àко (диал.) – въпреки че (бел. ред.).
  129 отраз (рядко) – отражение (бел. ред.).
  130 Díl V., c. 322, с подпис Gb. Миладинови са наречени „slavní buditelé národního života v 

Bulharsku a za to umučeni v žaláři tureckém“, увлечени от „národní ruch v Makedonii“. „Tak 
zahynuli oba bratří za své nejšlechetnější snahy o probuzení a povznesení národa Bulharského, 
intrikami fanariotů a bezpravím tureckým, když více než 18 let svého můžného věku na službě 
vlasti byli strávili“.

  131 приневолен (поет.) – измъчен, изтерзан (бел. ред.).



134

IV
Йозеф Холечек132 

През 70-те години Балканът привлича отново вниманието на чешкото 
общество. През 1875 г. пламва въстание срещу турското робство в Босна и 
Херцеговина, на следната година – в България. В 1876 г. блясват пожари-
те на Сръбско-турската, а в 1877 – на Руско-турската война. Обществено-
то мнение, намерило израз в печат и слово, в събрания и манифестации, 
изцяло е на страната на воюващите за право и свобода славяни. Буйната 
радост, която се разгаря в Прага, когато гръмва вест, че Плевен е вече 
под мощта на руския цар, е избух133 на славянската стихия, която дреме в 
душата на чешкия народ. Цяла литература от статии и стихове, от списа-
ния и книги, изследвания и осведомявания запълня народното чувство, 
тревожния ум. Но тая симпатия не е съвсем безкористна – в нея грее не 
само славянско съзнание, не само човешко съчувствие към онеправдания 
или преклонение пред хероичния, но и вяра, че изходът на бурята, която 
се е развилняла на Юг, не е без значение за съдбата на народа. Робството, 
колкото и да не е свирепо и жестоко като турското, все е нетърпимо, все 
е оскърбително за тоя, който тачи своето достойнство. Затова и Чехия не 
търси предмет за зрелище, а жадува за прозрения. Засилената позиция на 
славянския свят е подмолно разслабване на чуждата власт.

През това време българското народно творчество се разкрива още – 
сборниците на Васила Чолаков134 и на Огюста Дозон135 са нова примамка 
за тия, които обичат и ценят песента на простия народ. Мистификацията 
на Ст. И. Веркович с Веда Словена136 отправя наново погледите към бъл-
гарското народно творчество. А Константин Иречек, който от 1870 г. поч-
ва да дава в печата вести, бележки и статии, засягащи нашия културен жи-
вот, засилва интереса към България със знаменитото си съчинение Dejiny 
naroda bulharskeho,  1876. Леополд Гайтлер поддържа тоя интерес с из-
следвания като тия от 1873 и 1877 г. „Starobulharská fonologie“ и „Poetické 
tradice Thráků a Bulharů“, вярващ дълбоко у Верковича. Мартин Хатала, 
написал статия за българския език в Riegrův Slovník naučný, I, 1860, като 
филолог, чиито преподавания слушат и българи, не забравя България и 

  132 Йозеф Холечек (1853 – 1929) – чешки писател, журналист, преводач. Автор на де-
сеттомната романова хроника „Нашите“, издавана от 1897 до 1920 г. Като преводач се 
посвещава на черногорската, сръбската и финската епическа поезия (бел. ред.).

  133 избух (остар. книж.) – избухване (бел. ред.).
  134 Българскый народенъ сборникъ. Събранъ, нареденъ и издазенъ отъ Василiя Чолакова. 

Част І, Болград, 1872.
  135 Chansons populaires Bulgares inédites. Publiées et traduites par Auguste Dozon, Paris, 1875.
  136 Веда Словена, български народни песни от предисторична и християнска доба. 

Открил въ Тракия и Македония и издал Стефан Веркович. Кн. І, Београд, 1874.
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нейния народ. Йозеф Дуновски характеризува в статия с чувство и про-
никновеност българската народна песен — О narodní písni Bulharů137. При 
това общо настроение не е чудно, че се срещат и преводи от българския 
народен певец, и то направени от писатели, които живеят с поезията на 
Байрона и Шели. Така Франтишек Доуха, един от тия, които първи по-
лагат грижа за детската книга, преводач от западни литератури, в чието 
лице Ярослав Връхлицки вижда свой предходник, чрез посредничество-
то на Хатала се домогва до сборника на Миладинови и превежда от него 
две песни – Vévoda Stojan a patriarcha (№ 81, Стоян и патрик), и Ivo Кlíčník 
a Asan-aga (№ 188, Иво ключарджия и Асан ага)138. Преводи дава и Дунов-
ски – за илюстрация на мислите си в своята статия139.

Има и други пътища, по които проникват Миладинови. Дружества и 
кръгове, книжовни, обществени и училищни, не остават да загасне една 
хубава традиция. В Прага – Umělecká beseda, гдето са организувани от 
1863 г. най-добри книжовници и художници, Slavia, гдето членуват сту-
денти от всички славянски народности, и Табор, южночешкия истори-
чески град, гдето южни славяни, главно българи и сърби, следват – това 
са огнища на славянско съзнание, в които се поддържа и обич към бъл-
гарското.

Umělecká beseda, в чийто живот вземат участие и българи – Атанас Т. 
Илиев и Георги Бенев – покрай другото урежда и сказки върху славянския 
свят – живот, бит, култура. Не се изоставя и народното творчество140. Не 
биват забравени и българите. През 1875 г. имаме следните преподавки141: 
К. Помянов –– Poměry mezi Bulhary a Řeky, K. Иречек — Kirdžalie, Národní 
probuzení Bulharů, Novobulharská literatura. През 1873 г. Йозеф Холечек 
говори върху Národní písně bulharská с рецитации, а в 1874 – Bulharská 
svatba, Hajduk Veljko142. He е без значение, че чешки писатели и поети от-
делят особено внимание на българския народ. Достойнството на българ-
ската народна песен е изтъкнато по един тържествен начин.

  137 Срв. Květy, Praha, VII, 1872.
  138 Срв. Osvěta, Praha, 1879. Срв. и Osvěta, 1885, c. 20 – статията за Doucha от J. Malý.
  139 Срв. Květy, Praha, VII, 1872.
  140 Така върху руската песен се изнасят следните сказки: през 1873 г.: Йозеф Дуновски – 

O národních ruských bohatýřích a bohatýrkách; през 1874 г.: Яромир Хруби – Novgorodské 
písně a písně knížecí; през 1875 г.: Яр. Хруби – Národní písně ruské ve sbírce Hilferdingově; 
през 1876 г. – Й. Дуновски – Národní bohatýr ruský Aléša Popovič. – Върху украинската, 
през 1873 г.: К. Худоба – Národní píseň maloruská. – Върху сръбската: Зигфрид Капер – 
Národní písně srbské, zvl. Legendy; през 1874 г.: Витезслав Халек – O národní písni vůbec 
a srbské zvlášť. – Общи: през 1873 г.: Й. Дуновски – Žena v národní písni slovanské (срв. 
Albert Pražák, Příspěvek k literárním stykům československým v posledních padesáti letech, 
Slovanský přehled, roč. XV, 1913, 1 – 2, str. 72 – 79, 124 – 127).

  141 преподавка – лекция, сказка (бел. ред.).
  142 Срв. Albert Pražák, пос. ст., 75, 77.
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Младежта е верен показалец за обществените настроения. И ако в Че-
хия в студентски кръгове се говори и разисква за славянството, за не-
говите идеали и съдби, то не е само мода, а жива необходимост. Нищо 
странно, че и Slavia покрай другите си цели, има за задача „да събере“ как-
то казва Атанас Т. Илиев, „и да изучи сравнително народната славянска 
словесност“. В библиотеката на дружеството не липсуват и „българските 
сборници, на първо място от Миладинова и Верковича“143. Такива задачи 
има дружеството не само през 1871 – 1874 г., когато и Илиев е негов член, 
но и по-късно.

Може би не така академично, но с по-голям жар работи младежта в 
Табор. Тук се събира в края на 60-те години южнославянска младеж – 
в гимназията на Вацлава Кржижек144 и във Висшата земеделска школа. 
През 1869 г. тук се учат повече от тридесет според едни, според други – 
около петдесет българи, които чувствуват в лицето на Кржижек приятел 
и баща145. По-известни между тях са Михалаки Георгиев, Ангел Кънчев, 
Атанас Т. Илиев, Константин Поменов и Мирчо Атанасов. Между сръб-
ската младеж изпъква Коста Таушанович146. За атмосферата, в която жи-
вее тая младеж, можем да съдим от следните обстоятелства. Тук, в един 
„доста затънтен град“ от около шест хиляди души147, се получава Свобода 
на Л. Каравелов, чете се Горский пътник на Г. С. Раковски, Български на-
родни песни на братя Миладинови148. Пеят се патриотични песни, като 
Kde domov můj, чешкият народен химн и Hej Slované. Учителят по пение 
иска да му се пеят български народни песни, като Сутрина рано излязох, 
мамо и др149.

В средата на тая младеж е бил през 1872 – 1873 г. и Йозеф Холечек150.

  143 Срв. Ат. Илиев, Спомени, София, 1926, с. 107.
  144 Václav Křížek (1833 – 1881), директор на гимназията, не се знае защо в своята Anthologie 

jihoslovanská, 1863, и в своя Přehled veškeré literatury jihoslovanské, Časopis Českého Musea, 
1859 – 1860, c. 107 сл., не споменува почти нищо за българите. Същото може да се каже 
и за книгата му Z dějin starých Slovanů, 1883. За Кнжижек Ат. Т. Илиев пази най-хубави 
спомени – нарича го „добрия директор“ (Спомени, с. 93). Йозеф Холечек се отзовава 
възторжено: „Není druhé české střední školy, z které by vycházelo tolik nadaných spisovatelů, 
jako z Křížkova realného gymnasia. Totě ředitel, jako schválně pro mne stvořený… Blahoslavený 
Váslav Křížek!“ (Pero, Praha, 1922, díl I., c. 376, 395, срв. и стр. 395, 397, 398, 399).

  145 Срв. Jan Voborník, Josef  Holeček, Praha, 1913, c. 20 – 21; Ат. Т. Илиев, Спомени, с. 91, 
96: „В първата 1869/1870 учебна година имаше повече от 50 души от разни български 
краища, през втората 1870/1871 – 43 души. Едни в гимназията, други в земеделската 
школа“.

  146 Срв. Holeček, Pero, Praha, 1922, I., c. 437.
  147 Срв. Ат. Т. Илиев, Спомени, с. 91.
  148 Там, с. 88, 90, 91, 99, 100; Holeček, Pero, Praha, 1922, I., c. 438.
  149 Там, с. 95, 96, 97, 99.
  150 За Йозеф Холечек, вж. Jan Voborník, Josef  Holeček, Praha, 1913, Em. Chalupný, Josef  

Holeček, České hlavy, 20, Praha, 1922, Jiří Horák, Josef  Holeček (27.II.1853 – 6.III.1929). 
Ročenka Slovanského ústavu, svazek II; za rok 1929, Praha, 1930, c. 133 – 162.
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Излязъл от Южна Чехия, която е дала писатели, религиозни мечтатели  
и мислители, като Петър Хелчицки, Отокар Бржезина и Антонин Сова, 
Йозеф Холечек (1853 – 1929) е един от големите, интересни и самобит-
ни творци на художественото слово. Увлякъл се като юноша от М á j на 
К. X. Маха, от болезнения му песимизъм, повлиял се като млад поет от 
Večerní písně на Витезслава Халек, най-славния домашен поет през 60-тe 
и 70-те години на миналия век, не съвсем чужд в ранния си творчески път 
на началния нерудовски космополитизъм, той скоро се оформява в своя 
поетически и политически мироглед, в който най-силен пункт е чешкият 
национализъм и критическият славизъм. През 1874 г. той пребивава в 
Хърватско, в 1875 г. в Херцеговина, за да следи като дописник на Národní 
listy въстанието, а оттам отива в Черна гора. И по-нататък той не забравя 
да посети различни славянски страни – Русия, България, Сърбия и др. Из-
общо той живее твърде отрано с копнежи по славянските земи. Скоро той 
се запознава с живота им, изучва техния бит, както и домашния, запозна-
ва се с особната им култура. От 1885 г. той редовно следи славянския жи-
вот в Národní listy. Вникването му в съдбата на славянските народи, нес-
пирният му  размисъл над чешкото робство и над теглото на балканските 
славяни, жаждата му да проумее смисъла в историята на славянството 
му откриват преки възможности за творчески постижения. Будният пуб-
лицист се допълня щастливо от проникновения писател, който умее да 
наблюдава трезво, да анализува дълбоко, да се нирва151 в дълбината на чо-
вешката душа. Един реализъм колкото на места суров, толкова пък богато 
огрян от усмивката, от пламъка на една поетическа душа, като разкрива 
хубаво замислени и изпълнени картини, живи и занимливи образи, прав-
диво доловени характери. Посветил на Черна гора творения, немалко на 
брой, като Čеrná Нога, 1876, Za svobodu, 1878, 1789, 1880, Černohorské 
povídky, 1879 – 1880, и др.; на Русия – Ruskočeské kapitoly, 1891, Zajezd nа 
Rus, 1896 и др.; на Югославия – V Jugoslavi roku 1924, 1927, и др., Холечек 
не забравя и своя народ.

В творения като Čеská šlechta, 1918, Národní moudrost, 1919, в които се 
открива като интересен наблюдател и мислител, той решава в един или 
друг смисъл много въпроси на чешката действителност. Най-мощен па-
метник на своята творческа мощ и на своето проникновение в душата на 
чешкия селяк той оставя в широко замисления си, в няколко тома, роман 
Naši. Но това, което най-много отличава Холечека от неговите съвре-
меници, то е страстната му обич към народната песен – чешка, славян-
ска изобщо, дори и финска. Тая песен той проучва, разбира я в нейната 
най-интимна хубост, превежда я на своите сънародници, тълкува я, за да 
им внуши своята преданост. Така в 1877 г. издава Písně hercegovské, в 1878 

  151 нирвам се (диал.) – потапям се (бел. ред.).
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г. печата Narodní písně Chorvatův uherských152, покрай други, пръснати из 
списания; в 1894 г. обнародва Kalevala. Nírodní epos Finů, в 1904 – 1905 г., 
Kantе1etar, Finská národní lyrika, по-късно, в 1909 – 1926 г., издава Srbská 
národní epika, а през 1917 и 1920 – Národní epika bosenských mohamedanů. 
В основата на тоя интерес към народното творчество обаче лежи бъл-
гарската народна поезия – на нея той посвещава две книги, в 1874 и 1875 
г. – Junácké písně národa bulbarského и Junácké písně národa bulharského s 
připojením písní milostných. Чрез народното творчество, през народната 
мъдрост и през живота на собственото си сърце Йозеф Холечек закръгля 
оная своя физиономия, човешка и писателска, която го отделя рязко от 
множеството негови съвременници и го врежда между най-ярките фигу-
ри на чешкия народ, на които в светогледа е силно застъпен славянски-
ят момент. Наистина повече чех, отколкото славянин, но той е един от 
най-видните славяни на своето време, ако и да не е без грешки по отно-
шение на някои славянски народи.

Табор е от особено значение за славянската посока в живота и дела-
та на Холечека. Късно в своя жизнен път, изминал половина столетие 
след това, той си спомня за него с чувство на свидност153 и благодарност. 
Той не забравя български и сръбски приятели154, отдава почит и хвала на 
Вацлава Кржижек155, възпроизвежда в задушевен тон първите трепети 
на авторското самочувство, когато вижда напечатани свои стихотворе-
ния156. Когато славата на Табор стига до Ческе Будейовице, гдето се учи, 
той закопнява за него, за неговата гимназия, за Кржижек, после за Земе-
делската академия. „За него отиват в таборската реална гимназия сърби 
и българи, а познанството ми с тях ще утоли палещата жажда на душата 
ми“157, пише в спомените си той. Там има славянска  атмосфера, а това му 
допада. В Прага, ако отиде да продължи образованието си, той ще заги-
не нравствено158. Струва му се, че самото Провидение насочва неговите 
стъпки към Табор. Нему той изказва своята благодарност. Табор, градът 
на Яна Жижка, гдето всеки камък говори с хуситската си традиция, гдето 
ще има възможност да се запознае с млади сърби и българи“159. Тук той се 
заразява от революционна романтика — „můj úkol barikáda, můj cíl – smrt’ 

  152 Срв. Světozor, Praha, 1878.
  153 свидност (рядко) – умиление (бел. ред.).
  154 Срв. Pero, I., c. 438: Атанас Илиев, Мирчо Атанасов, К. Помянов, Илия Игнатов, 

Михалаки Георгиев и др.
  155 Там, с. 376, 395.
  156 Там, с. 361.
  157 Там, с. 375 – 376: „Za ním jezdí na táborské reálné gymnasium Srbové a Bulhaři a známosti 

s nimi ukojí se palčivá žízeň mé duše“.
  158 Pero, I, c. 376.
  159 Там, с. 377, 395.



139

na barikádě!“160. Неговите блянове „биват подкрепени от бунтовническата 
романтика на Балкана, която донасят в Табор дошлите на учение сърби 
и българи“161. Балканът подмамва Холечека. Той намира у него предан 
поклонник. Сърби и българи „с радост му разказват за своите работи, за 
живота у тях, за езика и литературата си. С тях той четял тяхната народна 
поезия, която му отворила до дъно дверите на цветарница с непредпола-
гана красота. Тя тук го обмамила, както досега никое поетическо дело. 
Много от това, към което дотогава питаел обич, сега било отхвърлено, 
изоставено“162. Такава любов към българската песен не може да не оста-
ви по-трайни следи. Българските му другари му дават всичко, от което 
би могъл да научи нещо за тяхната родина. Той чете с тях освен народни 
песни Независимост на Л. Каравелова, Гopcкий пътник на Г. С. Раковски, 
която поема те назовавали българска Slávy Dcera163. Хубостта на българ-
ката той познава в Прага в лицето на Ека Горанова. Пред нея се свива в 
любовен трепет както неговото, така и сърцето на Витезслава Халек164. 
Когато прочита народната песен Седем юнаци и арапин165, той толкова 
бива поразен от нейната красота, че решава да я преведе. И не само нея, 
но и други народни песни – от сборника на Братя Миладинови, на Вер-
ковича, Чолакова и др. Така у него се събира цяло богатство, което иска 
да покаже пред своите сънародници. Тоя момент от живота на Йозефа 
Холечек е доста важен. Той го освобождава от халковската романтика и 
го отправя по-нататък за плодна дейност в живота166.

  160 Срв. Pero, I., c. 430.
  161 Там, с. 430.
  162 Там, с. 430: „rádi mu vypravovali o svých věcech, o životě u niech doma, o jazyku a literatuře. 

S nimi čítal jejich národní písně, jež mu dokořán otevřely bránu do květnice netušené krásy. 
Ona jej tak uchvátila, jako dotud žádné poetické dílo. Mnohé, v čem se dosud kochal, nyní 
bylo zavrženo“.

  163 Pero, I, c. 438, 439. – „Bulhaři dávali mému hrdinovi poučení velice ochotně, mohlo by se říci 
agitatorsky ochotně. Čítali s ním kromě národních písní „Nezavisimost“ Ljuben Karavelova, 
„Gorskij pâtnik“ Rakovského, kterážto báseň nazývali bulharskou Slávy Dcerou“.

  164 Pero, II., c. 42 – 45. Срв. и Борис Йоцов, Ботев, Халек и Горанова, Литературни новини, 
София, г. ІІ, 1929, бр. 39 – 40.

  165 Pero, I., c. 431. Срв. и сборника на Братя Миладинови, № 143 – Седумъ юнаци и Ара-
пинъ.

  166 На тоя момент обръщат също така внимание и чешки литературни историци, като Ар-
не Новак (срв. Geschichte der tschechischen Literatur, Leipzig, 1913, c. 383; също Přehledné 
dějiny literatury české, Praha, 1922, c. 499), Ян Воборник и Иржи Хорак. Воборник пише: 
„Tak se dostal Holeček na dráhu studia slovanské, hlavně jihoslovanské, potom i finské národní 
poesie, jež se stalo přední radostí a láskou celého jeho dalšího života. Plodem toho studia byly 
ovšem nejprve hojné překlady“ (Josef  Holeček, 1913, c. 19 – 21). Хорак: „V Táboře na vyšší 
hospodářské škole tehdy studovali Srbové a Bulhaři… u nichž se Holeček seznámil s lidovou 
poesií jihoslovanskou. Zaujaly ho junácké písně bulharské, tehdy ještě málo známé, i počal 
je studovati a za přispění svých bulharských přátel přebásnil celou řadu význačných skladeb 
junáckých (Josef  Holeček, Ročenka, c. 134).
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На есента през 1873 г. Холечек отива в Прага с готови преводи от бъл-
гарската народна поезия, които иска да напечата като отделен номер в 
изданието Роеsiе světová167. „Носих със себе си“, пише Холечек, „готов 
превод на български народни песни, подбрани от сбирката на Братя Ми-
ладинови, и на драго сърце бих го някак дал в Poesie světová, която редак-
тираше Халек“168. „Аз обичах тия македонски песни, страстно и твърдо 
вярвах, че в Poesie světová ще им се отдели място точно така, както на 
сръбските народни песни в превода на Капера и на литовските в превода 
на Гайтлера… Мислех, че щом се понравиха преводите на Капера, и моите 
не могат да останат без внимание“169. Обаче става нещо неочаквано за Хо-
лечека. На есента през 1874 г. той чете пред събрание, устроено от лите-
ратурния комитет на Umělecká beseda, свои преводи от Миладинови. Тук 
са най-видните чешки писатели заедно с председателствуващия, славния 
на времето си Витезслав Халек. Вечерта, на 7 часа, той почва да чете Sedm 
junákův a Arab. Холечек пожънва пълен успех – Халек, неочаквано за него, 
иска преводите за печат в Poesie světová. Тая вечер Холечек не забравя 
никога през целия си живот. Публиката бива очарована от българската 
народна песен. По-късно, през 1877 г., на същото място Холечек чете пре-
води от Калевала – имало пак множество слушатели, но „впечатлението 
от буйната, ясна и страстна българска песен било много по-силно“. Никой 
не му поискал финския епос за печат170. Литературният си дебют Йозеф 
Холечек, значи, почва с Братя Миладинови, с българската народна песен. 
Преди тоя знаменит за него ден, 17 октомври, 1874 г., той обаче обнарод-
ва преводи на български народни песни в списания като Světozor, 1872, 
Lumír, 1873, Obrazy života, 1873, и др., без да спечели особено внимание. 

  167 Тая редица издания бива замислена от литературния комитет на Umělecká beseda. 
През 1870 г. по почин на Капер и Крайник се изработва програмата на замислената вече 
„библиотека от преводи“ из световните литератури, като се обръща особено внимание 
и на славянските. В 1871 г. библиотеката под название Poesie Světová почва да излиза 
при издателските грижи на Грегър и Датъл и под редакцията на Витезслав Халек, Ян 
Неруда и Фердинанд Шулц. От 1891 г. изданието се поема от Чешката академия на 
науките под надслов Sborník Světové Poesie, гдето се явяват преводите на видни чешки 
писатели, между които и преводите на Ярослав Връхлицки (Срв. Albert Pražák, Příspěvek 
k literárním stykům československým v posledních padesáti letech, Slovanský přehled, Praha, 
roč. XV, 1913, č. 1 – 2, c. 78 и 126).

  168 Срв. Pero, ІІ., с. 33.
  169 Срв. Pero, II., c. 34: „Já jsem ty makedonské písně vášnivě miloval a pevně věřil, že se 

jim v Poesii Světové dostane místa právě tak, jako srbským národním v překladě Kapperově 
(срв. Litauische studien, 1875) … Soudil jsem, když se zalíbily překlady Kapperovy, že moje 
nemohou zůstati bez povšimnutí“.

  170 „Nikdy mi z paměti nevymizí datum 17. října roku 1874. Byl to den mého debutu v literárním 
odboru „Umělecké besedy“, kde jsem předčítal své překlady bulharských národních písní“ 
(Pero, II., 35; срв. и с. 36 – 41). – „Obecenstva se opět sešlo hojně… dojem jaré, jasné a vášnivé 
poesie jihoslovanské byl silnější, než dojem chmurné a teskné poesie finské“ (Pero, III., 285, 
286, 303).
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В Umělecká beseda той е могъл да види, както и другите писатели, непос-
редното въздействие на народната песен, която толкова много обичал. 
Най-много превежда пак от сборника на Миладинови. Така в Svetozor той 
печата следните песни: Dcera Todora (Миладинови, № 17, Тодора Керка), 
Nemoc z 1ásку (Миладинови, № 329, Болно лежит мало моме), Sokol (Ми-
ладинови, № 324, О соколче, пиленце шарено!), Na rozhodu (Миладинови, 
№ 437, Вила се и бела лоза), Nesvětili svátek (Миладинови, № 497, Момиче с 
момче збореше), Poslušná (327, Момкова майка из дом излезла), Nemocná 
(Миладинови, № 569, Болен си лежам, яс ке си умрам), Konstantin ve škole 
(Миладинови, № 631, Има майка мила сина), Chtivý ženění (Миладинови, 
№ 223, Жени ме, майко, жени ме), Dva sokolové (Миладинови, № 85, Два 
сокола), Car Murat a Marulka (–), Bojan porazí Maďary a mstí se jimi (–)171.

Едва когато издава в отделни книги по-голям избор от български на-
родни песни, Холечек спечелва вниманието на по-широки кръгове от 
чешкото общество. Тия книги са: 1. Junácké písně národa bulharského, I, 
1874, 2. Junácké písně národa bulharského s připojením písní milostných, II, 
1875. Първата е кн. VIII, c. 188, втората – кн. XIII, c. 230, от Poesie světová, 
Sbírka básnických spisův jinojazyčných, под редакцията на В. Халек, Ян 
Неруда и Ферд. Шулц. В тая библиотека са излезли в превод съчинения 
на поети със световна известност, като Хайне, Леопарди, Юго, Байрон, 
Лонгфело, Гете172, Лермонтов, Некрасов, Мицкевич, Словацки и пр. В 
нея вземат участие най-добрите чешки преводачи — Връхлицки, Сладек, 
Краснохорска и др. Нейната цел е да пренесе в превод плодове от чужди 
литератури на чешка почва. Чешкият дух не може да се задоволи само с 
творенията на свои писатели и поети, той трябва да се обогатява и с други 
съкровища, да разширява своя световен кръгозор. Преводите, които се 
дават, са само малка част от големия дълг на чешкия народ към изкус-
твото изобщо. Те изразяват неговия копнеж по художествена красота – в 
различни храмове на поезията, устрема му за повече духовни ценности173. 
Издавайки тая редица книги, литературният комитет на Umělecká beseda 
изпълнява само една повеля на своето време, едно желание на образова-
ните кръгове на чешкия народ. 

Ръководните идеи на уредници и издатели ни обясняват защо Холечек 
толкова много иска да напечата своите преводи в Poesie světová – той ще 
получи не само награда, нравствена, за положен труд, не само признание 
за дарби, но ще вреди в нея и българската народна песен, сиреч ще почув-

  171 Světozor, Praha, roč. VI, 1872, č. 27, 28, c. 314 – 315, 327 – Bulharské písně národní.
  172 Навсякъде авторът изписва името на Йохан Волфганг фон Гьоте като Гете, както се 

е произнасяло и пишело по руски образец (бел. ред.).
  173 В предговора към Poesie Světová се казва между другото: „Přistupme k věčné kráse 

s myslí zanícenou a do svatyně svého jazyka přenesme čisté a velebné podoby její ze všech 
chrámův, v nichž srdce lidská ji oslavují a vzývají hlaholy jakýmkoliv!“.
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ствува, че тържествуват негови възгледи за изкуството. В предислова, с 
който съпровожда своите преводи, той изтъква задачата, що го е водила, 
когато е превеждал. Имал е предвид по-широка читателска среда – на-
рода, а не училището. „Nepřekládám pro školu, nýbrž pro lid“, казва той174. 
Затова избягва всякакви бележки и обяснения – коментарът би пречил 
на непосредното възприемане на поетическата творба. И наистина на-
родната песен трябва да се направи достояние на народа, гдето тя ще се 
чувствува като у дома си, не в кръговете на висшите съсловия, които сла-
бо са подготвени да я разбират. Сочейки, че е правил своя избор от спи-
сания, от Верковича, Безсонова и Чолакова, той не забравя да помене, че 
най-много се е опирал на Братя Миладинови. Някои песни пък са му по-
сочвани от българи, напр. Todorčo (II, с. 197) от Ат. Т. Илиев. Така той има 
съзнание, че всъщност превежда Миладинови. Затова, бидейки убеден, 
че тям дължи доста много, той посвещава преводите си на тях – на тия со-
коли от Балкана, които в своя изоставен народ са будили народностното 
съзнание, заради което биват хвърлени в тъмница от фанариоти и турци 
и там отровени, тъй те станали мъченици на славянско дело175. Но почит-
та, що се отдава на Миладинови, е почит към народни будители, които са 
осветили със смърта си една идея.

Преводите, които е направил Холечек, се свеждат към следния образ. 
Посочваме всички творения, като отбелязваме в скоби ония, за които ус-
тановяваме, че са взети от Миладиновия сборник.

A. Junácké písně národa bulharského176: 

1. Sedm junákův i Arab (Миладинови, № 143, Седум юнаци и Арапин); 2. 
Dva sokolové (Миладинови, № 85, Два сокола); 3. Bílá Neda a Vojevoda Rusý 
(Миладинови, № 174, Бела Неда и рус Войвода); 4. Kterak Marko unesl si 
nevěstu (Миладинови, № 147, Марко си грабит невеста); 5. Stojko Vojvoda 
(Миладинови, № 153, Стойко Войвода в текста Staiko); 6. Murat a Marulka 
(–); 7. Marko Kralevič, Detelin Vojvoda, Ivo a krásná Grozdana (Миладинови, 

  174 Nepřekládám pro školu, nýbrž pro lid (чеш.) – Не превеждам за училището, а за народа 
(бел. ред.).

  175 „Posvátné památce bratří Dimitrija a Konstantina Miladinovců, sokolů pobalkánských, 
kteří, že v zanedbaném národě svém budili vědomí národní, byli od fanariotův osočeni, od 
vlády turecké co buřiči do vězení v Cařihradě sazeni, kdež r. 1863 (sic!) umořeni, čímž stali 
se mučenníky věci slovanské, posvěcují překlad tento. J. H.“ – Целта, която преследва Хо-
лечек, изяснява по-късно в предговора си към Kalevala, 1894: „Ku Kalevale mne nejprve 
– již dvacátý rok od té doby uplývá – přivlekla vřelá láska k národní poesii, láska, která se 
projevila mými literaturnými prvotinami: překlady národních písní bulharských a srbských… 
Náš český národ jest národem malým, a my všichni vyrostli i dospěli jsme v úzkostech o jeho 
trvání a budoucí zdar, jehož podmínky v bolestech hledáme… Malí národové bez ohledu na 
svůj původ musejí se poznávati, sbližovati a vzájemných předsudků se zhosťovati.“

  176 Junácké písně národa bulharského (чеш.) – юнашки песни на българския народ (бел. ред.).
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№ 144, Марко Кралевике, Детелин войвода, Иво и хубава Грозданка); 8. 
Bojan porazí Maďary a mstí se jimi (–); 9. Marko a dítě Dukátenče (Милади-
нови, № 121, Марко и дете Дукадинче); 10. Car a sokol (Миладинови № 63, 
Цар и сокол), И. Píseň о Maličkém (Миладинови, № 59, Дете Малечково 
и Ламя); 12. Donka роrazila Řeky (–); 13. Simon a jeho nevesta (Милади-
нови, № 65, Симон и негова невеста); 14. Anděl Vojvoda (№ 61, Чолаков); 
15. Todorka (–); 16. Marko a Grujica Novogov (Миладинови, № 122, Мар-
ко и Груица Новогов); 17. Sultan Selim a Salakim Todor (Миладинови, № 
191, Султан Селим и Caлакин Тодоръ); 18. Rada i Cikánče (Миладинови, 
№ 71, Рада и Циганче); 19. Marko, Sekula a král latinský (Миладинови, № 
145, Марко, Секула и крал Латинина); 20. Temišvar Ďuro, Marko, Jankula 
Vojvoda a Dítě Velikáš (Миладинови, № 173, Темишвар Гюро, Марко Крале-
вике, Янкула Войвода и Дете Голомеше); 21. Ivanek (–); 22. Milka Kotlenka 
a kupec Petr (Миладинови № 116, Милка Котленка и Петар тръговец); 23 
Král Matlija a tři sestry (Миладинови, № 73, Крал Матлиа и три сестри); 24. 
Latinský král a Ognen (Миладинови, № 84, Латински Крал и Огнен); 25. 
Dragan (–); 26. Žalná Каnа (Миладинови, № 78, Жална Кана); 27. Radul i 
Mirča (–); 28. Láska bratrská (–); 29. Sedm králů na cestách (Миладинови, № 
142, Седум кралеви шетает земя); 30. Marko a Murat-beg (Миладинови, № 
125, Марко и Мурат бег); 31. Jana a kupec Ďuro (Миладинови, № 150, Яна и 
Гюро търговче); 32. Murčo Gospodarin a Jankula Vojvoda (Миладинови, № 
159, Мурчо Господарин и Янкула Войвода); 33. Jana a Stojan (Миладинови, 
№ 169, Яна и Стоян); 34. Šaina robině a Marko (Миладинови, № 146, Шаина 
робиня и Марко); 35. Stojan a sokol (–); 36. Marko a jeho sestra (–); 37. Rada 
Valaška (Миладинови, № 70, Рада Влахиня); 38. Bílá Rada (Миладинови, № 
72, Бела Рада); 39. Chorý Gergi (№ 10, Чолаков).

Б. Junácké písně národa bulharského s připojením písní milostných177: 

1. Kral Šišman (Миладинови, № 57, Крал Шишман, крал Латин и овчар 
Табарина); 2. Radoj a Jankol (– ); 3. Marko a Filip Maďar (–); 4. Růzica panna a 
třicet junáků (Миладинови, № 198, Ружица девойка и тридесет момчина); 
5. Vojen (–); 6. Dymný Marko a Turčin Vojvoda (Миладинови, № 114, Димни 
Марко и Турчин Войвода); 7. Marko a Dymná hora (Миладинови, № 148, 
Марко и Димна гора); 8. Sirota Jana (Миладинови, № 67, Сирота Яна); 9. 
Jankula (Миладинови, № 96, Янкула); 10. Jankulova smrt (Миладинови, № 
97, Янкулова смърт); 11. Marko, Arabín a Markovice (Миладинови, № 101, 
Марко, Арапин и Марко’ица); 12. Německá královna a Marko (Миладино-
ви, № 126, Немечка кралица и Марко); 13. Stojan a sestra Šenďufa (Милади-
нови, № 138, Стоян и сестра Шенгюфа); 14. Bratr a sestra (Миладинови, № 

  177 Junácké písně národa bulharského s připojením písní milostných (чеш.) – юнашки песни 
на българския народ с допълнение от любовни песни (бел. ред.).
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110, Брат и сестра); 15. Korun, Kondofila a syn její Kostadin (Миладинови, 
№ 90, Корун, Кондофилай син Костадин); 16. Smrt Marka Králeviče (–); 
17. Bogdan (Миладинови № 89, Никола, Богдан и Ангелина); 18. Car a 
cařice (Миладинови № 62, Цар и царица); 19. Šavle (Миладинови, № 124, 
Сабя); 20. Bogdanův кůň (–); 21. Stojan a Patrik, (Миладинови, № 81, Стоян 
и Патрик); 22. Тоdorа (–); 23. Sekula Detence a Altan-Hvězda (Миладинови, 
№ 60, Секула Детенце и Алтан дзвезда). Рísně milostné: 1. Andělina (Ми-
ладинови, № 341, Собрале са седумдесʼт кралеви); 2. Ptáčkem já se udělala 
(Миладинови, № 470, Станаф пиле шарено); 3. Loučení (Миладинови, № 
303, Ей, девойко хубава); 4. Vím, co učiním (Миладинови, № 369, Умрех, 
загинах, Ленко, за тебе); 5. Sen panny (Миладинови, № 291, Заспала мома 
край море); 6. Katuška (Миладинови, № 299, Катерино, гиди малка мома!); 
7. Před branami (Миладинови, № 354, Поминуʼам, замину’ам); 8. Matčina 
rada (–); 9. Stesk (–); 10. Chudý ženich (Миладинови, № 360, Ой ти, моме, 
хубаво и лично.); 11. Divný sen (Миладинови, № 397, Девойко, девойко, 
моме църнооко!); 12. Po smrti (Миладинови, № 497, Момиче с момче збо-
реше); 13. Pro spaní (Миладинови, № 575, Сон го краде, лудо младо); 14. 
Před lázní (Миладинови, № 351, Излези, що те викает); 15. Čemu přednost 
(–); 16. Příbuzenství (–); 17. Štěstí rodinné (Миладинови, № 622, Сон сони-
ла Янкулица); 18. Vítr (–); 19. Jana a Rade (Миладинови, № 426, Яна идет 
от баната); 20. Nemocný (Миладинови, № 329, Болно лежит мало моме); 
21. Bělehradská Маrа (Миладинови, № 375 Бѣлиградо що ми сѣ бѣлеитъ); 
22. Na rozchodu (Миладинови, № 494, Леле’ Димо, леле Димо, леле тжги 
голФми!); 23. Koník námluvčí (Миладинови, № 565, Моето ми мило сванош 
ми седело); 24. Žaloba (Миладинови, № 307, Оф, леле Боже милечек! — друг 
вариант); 25. Víra v osud (Миладинови, № 428, Видох мома в одаята); 26. 
Lúbika (Миладинови, № 415, Любика платно белеше); 27. Potřebný mních 
(Миладинови, № 359, Калугер цвеке садеше); 28. Drahý (Миладинови, № 
597, Лудо идет от гората); 29. Dostaveníčko (Миладинови, № 416, Сараки-
но църнооко); 30. Hádka (Миладинови, № 431, Скарали се, скарале); 31. 
Nevěrný  (Миладинови, № 294, Садила мома край море лози); 32. Poslední 
vůle (–); 33. Čáry (Миладинови, № 308, Девойче ope’o’o ветче, босилько’о 
кивче); 34. Rada shůry (Миладинови, № 357, Дел делеле, Гяно, моминята); 
35. Kvítky (Миладинови, № 387, Мила момо, цѫрнооко); 36. Zlá matinka 
(Миладинови, № 344, Веке ми се здодеало); 37. Kosa па kámen (–); 38. 
Karafiát a bazalička (–); 39. U Dunaje (–); 40. Překvapení (Миладинови, № 
496, Та що ми ие мило онае девойче); 41. Ро matičce (Миладинови, № 356, 
Велико дульбер Бугарко); 42. Velja (Миладинови, № 452, Вельо, мори Ве-
льо, стребрена Велюшо); 43. Osamělá (–); 44. Rod (Миладинови, № 442, 
Трено, пиленце шарено!); 45. Účel posvěcuje prostředky(–); 46. Zpěv о 
závod (Миладинови, № 389, Славей пеит во градина); 47. Těžká klatba (–); 
48. Sokol (–); 49. Каnа (Миладинови, № 564, Имат мама Кана керка); 50. 
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Macecha (Миладинови, № 288, Залюбиле се, душо, две луди млади); 51. 
Arslan aga a krásná Ďurďa (–); 52. Prohraná sázka (Миладинови, № 336, Об-
лаг ми чинеле лудо ем девойка); 53. Nebázlivá (Миладинови, № 382, Мено 
ле, Мено, Мено девойко!); 54. Ро tmě (–); 55. Návod (–); 56. Milá nalezena 
(–); 57. Vyslyšená modlitba (Миладинови, № 627, Църква метит мало моме); 
58. Pod Budímem (Миладинови, № 437, Вила се ие бела лоза); 59. Marko a 
Květa (Миладинови, № 231, Марко и Цвета); 60. Zamilovaný kupec (Ми-
ладинови, № 418, Пролетале два сиви сокола); 61. Svatý Jiří (–); 62. Váhavý 
(Миладинови, № 607, Бележил юнак, бележил); 63. Hloh (Миладинови, № 
420, Прошетало се девойче); 64. Dovedný (Миладинови, № 435, Девойко, 
мори, Марио!); 65. Zázračná krása (Миладинови, № 286, Шила Гюргя дълга 
сая); 66. Výmluvy (Миладинови, № 386, Стойничко, моя душичко!); 67. К 
ránu (Миладинови, № 448, Вчера вечер не сум спала); 68. Todorčo (–); 69. 
Věneček (537. Вило моме зелен венец); 70. Chvála Bulharek (Миладинови, 
№ 474, Мошне ми се мили бугарските моми); 71. Jak se nevěsta loučí (–); 
72. Strach před matinkou (Миладинови, № 451, Око, Доко, църнооко!); 73. 
Proč Stojan svatbu odkládá (Миладинови, № 566, Аргафане фане, мили по-
братиме); 74. Slavíček panně uletěl (Миладинови, № 567, Ранила мома би-
льбиля); 75. Tři věnce (Миладинови, № 541, Вило моме три зелени венци); 
76. Příchod do domu ženichova (Миладинови, № 462, Кога носеет невестата 
у зетот); 77. Milenka otce lepší (Миладинови, № 556, Изникнала комоника); 
78. Žal mladoženky (Миладинови, № 525, Що cе боря от кореня корнет?); 
79. Naposled (Миладинови, № 549, Отдели се, мома от рода); 80. Jinochův 
sen (Миладинови, № 312, Дали легна, дали заспа); 81. Krásná Ďurďa a její 
milý (Миладинови, № 287, Шетнала се Калеш Гюргя, Гюргьо мори); 82. 
Mara žnečka (Миладинови, № 654, Жнала Мара жолто просо); 83. V hrobě 
(–); 84. Chtivý ženění (Миладинови, № 223, Жени ме, майко, жени ме); 85. 
Na rozloučenou (Миладинови, № 384, Я излези, моме, и яс да те видам); 
86. Stana neposlušná (Миладинови, № 412, Мори Стано, малка Стано!); 87. 
Únos (–); 88. A matička nepoznala (–); 89. Když se starý zamiluje (Миладино-
ви, № 270, Перет мома на Пелиор).

От описа на преводите се вижда, че Йозеф Холечек дава 62 юнашки 
песни и 89 любовни, от които около 30+17, от двете книги, юнашки, и 46 
любовни са от сборника на Братя Миладинови178. От техни 665 песни той 
превежда всичко около сто. Количество, което никой преди и след него 
не постига, което наистина е достатъчно, за да бъде представено делото 
им в истинска светлина. Освен това трябва да се отбележи, че изборът на 
песните, направен от Холечека, е изобщо твърде сполучлив. В случая той 

  178 А. П. Стоилов (Показалец на печатаните през ХІХ век български народни песни, ІІ, 
София, 1918, с. 10) неточно казва, че Холечек е превел през 1874 г. 36 български песни, 
от които само 4 са от Верковича и Чолакова, а всички други са от Миладинови.
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се е водил от началото не само от художествена стойност, но и от харак-
терна призначност179 на българската народна поезия. Тук се е осланял не 
само на свой вкус, но и на вкуса на някои свои другари българи. Защо пре-
вежда само юнашки и любовни песни? За него тъкмо тук се изразява най-
добре българският певец. Трябва да се покаже при това, че и българите 
имат свои юнашки епос, че тия мъжествени люде, които знаят така смело 
да бранят свои права, умеят също и да любят, че българката е изпяла едни 
от най-хубавите и най-нежни песни в славянското народно творчество. 
Тъй Холечек е могъл да затрогне и по-дълбоки струни в чешката душа 
особено когато той се стреми да даде едни от най-изисканите преводи на 
своето време. 

Как е схващал своето преводаческо изкуство Холечек, това личи от 
предговора му към първия том Юнашки песни на българския народ. Той 
иска да бъде точен, да спазва особеностите на текста. Затруднение среща 
в предаване на някои думи, които са непреводими, било български, било 
турски. С пълно основание той се стреми да им даде съответна чешка за-
мяна – с някое обиходно180 слово, с обикнат обрат във всекидневната реч 
или пък с описание и перифраза. По такъв начин той избягва изяснения 
поотделно – изясненията се съдържат в самия текст на превода. Голяма 
грижа полага той да предаде духа на оригинала. Гледа „преведената песен 
да се аклиматизува под чешкия небосклон, без да изгуби чара на небето, под 
което се е родила“. Той знае, где се крие хубостта на народната поезия – „в 
наивността на нейния възглед и израз, качество, което само е поезия, кое-
то не може да се нагласи, нито да се подправи, качество, което пази в себе 
си извор на вечно подмладваща мощ“181. За да може де провери успеха на 
своята работа, сиреч да види доколко е смогнал да предаде тая поезия 
на наивното мировъзрение, той чете оригинала и преводите си на бъл-
гарските си другари и наблюдава с какво впечатление ще останат те. Ако 
впечатлението е бивало еднакво, смятал е, че преводът е достоен за печат.  
„Byl-li ten dojem stejný, uznal jsem překlad schopným uveřejnění.“ Наистина 
една добросъвестна работа, която се налага да бъде преценена и да ѝ бъде 
отдадено заслуженото. Така ще се види и доколко Братя Миладинови са 
могли да проникнат с художествената хубост на песните в душата на чеш-
кия читател.

Холечек с основание гледа да предаде точно текста. Що се отнася до 
неговия речник, до обрати, до съдържание, трябва да се изтъкне, че той 
проявява не само разбиране, но и умение да схваща тънкости и особе-

  179 призначност (рядко) – качество (бел. ред.).
  180 обиходен (от рус.) – всекидневен (бел. ред.).
  181 „Neskonalý půvab národní poesie tkví v naivnosti jejího názoru i výrazu, vlastnost to, jež 

sama jest poesií, jež se nedá se napodobiti ani padělati vlastnost, chovající v sobě pramen 
věčně omlazující síly“ (Предговор към Kalevala, 1894).
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ности, в които се крие неговата поезия. Наши или чужди думи предава 
непреведени – delibaśa Marco (c. 9), buzdogan, Secula Detence вм. dítě (с. 
13, 24). Но гдето намира подходна чешка дума, не я забравя: телялин182 
предава с hlasatel, лудо-младо – с holečku můj (II, с. 123). Друг път си 
служи, както той сам изтъква в предговора, с описателен израз – тамо 
кроит рубо калугерско, tam si koupí šat, jak mniši mají (c. 10)183. Холечек 
се стреми да превежда изцяло творението, да не го съкращава, прекро-
ява, преправя. Той спазва обикновено броя на стиховете, рядко изпуска 
стих или места, рядко прибавя и нови. Понякога си позволява да размес-
ти стиховете, както е например в края на Stojko vojvoda (с. 38). Друг път 
дели цялото на моменти, на пасажи, разбива еднолитостта на текста, като 
внася в изложението повече ясност, прегледност, логика в движението, 
но така творението в известен смисъл, се олитературва. Това важи осо-
бено за юнашките песни. В любовните песни Холечек си запазва по-голя-
ма свобода. Някъде съкращава, избира само по типичен момент, другаде 
разтяга умерено, на трето място – просто дава по-независим препев184. 
Изобщо, той не знае груби волности, капризи – той тачи народния певец 
и иска да го изтълкува предано, вярно. Речем ли да изтъкнем по-опреде-
лено неговата относба към съдържанието на народната песен, ще трябва 
да изтъкнем следното:

У него има известни неточности – едни са по-ярки, други са по-слаби. 
Те идат не от неразбиране, а от затруднение да се изрази на чешки език 
поетическото съдържание, бихме казали, от характера на самия превеж-
дан текст. Най-много са тия, които са последица на стремеж за по-волна 
препявка185. Например со to spáchal – sotva uvěřiti – що ми сет тиa чудби от 
него (Холечек, с. 9, Миладинови, с.207; или: tak povleku tebe, duše černá – 
така тебе ке понесам бедо (Холечек, с. 14, Миладинови, с. 210); vykřiknulo 
mladé Tatomirče вм. д е л и  Татомирче (Холечек, с. 15, Миладинови, с. 211); 
rci, miloušku, co že tebe trápí? – що те тебе нужда натерало (Холечек, с. 63, 
Миладинови, с. 87), Jano, Jano bílá, choti moje milá – Яно, бела Яно, без 
рода невесто (Холечек, с. 155, Миладинови, с. 259); byli jsme však šťastní, ač 
bez chatky vlastní, ač bez polí plodných, vinic révorodných. Nyní máme statků 
všechněch ve dostatku, vše nám nebe dalo, co si srdce přálo — ale jedno schází: 
děcko milé, malé — къща си немахме, къща си купихме, лозʼе си немахме, 
лозʼе си купихме, иманʼе немахме, иманʼе добихме, що сакахме, Яно, Гос-
под дарува, на нас Господ чедо, Яно, не ни даде (Холечек, с.155, Милади-
нови, с. 259) или: roznemoh se černým morem krutým – от църната чума, 

  182 телялин (диал.) – глашатай (бел. ред.).
  183 Всички цитати са правени от първото издание, 1861, на „Български народни песни“. 

Освен това, където след цитата не стои ІІ, трябва да се разбира І том от Холечек.
  184 препев (чеш.) – превод (бел. ред.).
  185 препявка (чеш.) – превод (бел. ред.).
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от юначка болест (Холечек, II, с. 184, Миладинови,с. 341); žal jí bylo ze sna 
zbudit chotě – срам йе било юнака да скормит (Холечек, с. 63, Милади-
нови, с. 87). На някои места има щастлива замяна на българския израз с 
чешки. Например  nuž, z konírny koníka mi vyved – оседлай коня от ко-
нюшницата (Холечек, с. 18, Миладинови, с. 213), všichni bratři bulharští ji 
slyšte! – да слушат сите наши бракя (Холечек, с. 24, Миладинови, с. 218); 
или: tak i srdce někde najdu tobě – так ке найдем момче спроти тебе (Хо-
лечек, с. 45, Миладинови, с. 221); od úsvita ráno do soumraku večer – от 
утро до вечер на нодзе ми стоит (Холечек, II, с. 199, Миладинови, с. 448).

На някои места, не много често, Холечек изпуска, изоставя някои 
думи – епитети, и то повечето постоянни, глаголи, наречия, за да може да 
спази следващата се дължина на стиха. Тия изпускания не са във вреда на 
смисъла – засягат по-скоро формата. Така например ale skoč a osedlej mi 
koně – скорʼ оседлай ми бърза коня (Холечек, I, с. 18, Миладинови, с. 213); 
или: nade dvory carovými – над цареви равни двори  (Холечек, с. 53, Ми-
ладинови, с. 85). Друг път, навярно пак за да запълни дължината на сти-
ха (в българския текст – повече думи, в чешкия – по-малко), или пък, за 
да придаде цялостно впечатление, Холечек прави свои добавки, вложки. 
Обикновено прибягва към помощта на епитети, наречия, съюзи, место-
имения и пр. Например není doma milý syn můj Marko (мили в оригинала 
липсува, Холечек, с. 11, Миладинови, с. 210); или: Bohdane můj, hospodáři 
zlatý – върви Богдане ступане (ІІ, 83, Мил., 133); sťal pašovu hlavu rusou – 
пашу главата отреза (16, Мил., 210); или po líčku jí  drobné  slzy kanou –  и 
си ронит сълзи  по образи (63, Миладинови, с. 87); dychtivě se vyptávati 
počal – туку ми я Марко опитваше (Холечек, с. 31, Миладинови, с. 232); 
obajetajně  krmila– с житом ги мама хранила (Холечек, с. 25, Миладинови, 
с. 123). Трябва да отбележим, че тия епитети и художесвени наречия са 
напълно в духа и стила на народната песен. Освен това те никога не нару-
шават отсенки на мисъл и чувство. Същото може да се каже и за съюзите, 
обръщенията и пр. Например a víš-li pak, Arabe ty černý (Холечек, с. 13, 
Миладинови, с. 232); ale, ale co pak hned se durdíš – айти синко, айти мили 
синко (30, Мил., 231); Počkej, přece z koníka až slezu (31, Мил., 232). Други 
думи и обрати: věz, že já jsem Jankula Vojvoda  (16, Мил., 210); až dorostete, 
holátka – растете, порастете (25, Мил., 123); půjdeš, slyšíš, do Klisura města  – 
ке те пущам во Клисура града (Холечек, с. 29, Миладинови, с. 231); vidíš 
tady ten buzdogan žlutý – али гледаш жълта боздогана (Холечек, с. 29, Ми-
ладинови, 231). Срещаме добавки и на изрази, например tři dny kroužil v j 
e d n o m  k u s e (Холечек, с. 53, Миладинови, с. 86); hrdlo její – sám měsíček 
jasný – гърло имат како месечина (Холечек, II, с. 133, Миладинови, 407).

Една неточност има у Холечека по отношение на глаголните времена. 
У Миладинови често се употребява сегашно време  вместо минало  свър-
шено или несвършено – в чешки език това е невъзможно или необикнато. 
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Например sednulo si sedm dobrých králů… jedli, pili po celé tři týdny – па 
седнаха седум добри краля … ядат, пият три недели време (Холечек, с. 24, 
Миладинови, с. 218).  

Друга неточност иде от изоставяне на звукоподражателни и възкли-
цателни изрази, толкова обикнати от народния певец. Например a  j a k  
doslechl to synek – лели дочу помалото дете (Холечек, с. 14, Миладинови, 
с. 211); Jankula když je Vojvoda zaslech – л е л и  дочу Янкула войвода (Холе-
чек, с. 15, Миладинови, с. 212). Друг път: A j, což nevíte to…   а егиди  (Хо-
лечек, с. 42, Миладинови, с. 219); což se stalo, pobratimci věrní – Ей ви вие 
верни побратими (Холечек, с. 42), Миладинови, с. 219); Kano, Kano, žalná 
Kano!  – мори Кано, жална Кано (Холечек, с. 125, Миладинови, с. 109).

В стремежа си да бъде точен, ясен, Холечек засиля действаната праг-
матика, внася по-голяма логика, като я изтъква, като набляга на нея. Той 
иска да изясни добре развиващото се събитие, душевното състояние, по-
ложението, в което изпадат хероите; без да има необходимост, той при-
бавя нови думи, за да изрази и външно зависимостта между нещата и яв-
ленията, като za to, aby, protože, když, tož, též и др. Няма съмнение, че тия 
думи му служат и за срични запълнки – за да се запази изискваната дъл-
жина на стиха. Например ja mu za to tři dám krásné země – ке му дам до три 
лепи земля (Холечек, с. 9, Миладинови, 207); aby také tam zbudoval klášter 
(Холечек, с. 9, Миладинови, с. 207); vzdyť já nejsem žádný černý Arab, za to 
arci černým jsem já mnichem – я не сум ти църна Арапина, току сум ти цър-
на калугера (Холечек, с. 12, Миладинови, с. 209); или: nemoh časně vyjíti 
jsem ráno, protože  mi bylo zřít věc velkou (Холечек, с. 55, Миладинови, с. 
79); protožes tak naložil s ním krutě, a hrob tvůj buď bez památky lidem – що 
кайдиса н’ова лудо дете! И гробника да ти се незнаит (Холечек, с. 52, Ми-
ладинови, с. 176); abys dal mu dcerušku svou krásnou – да му да’аш йуба’а 
девойка (Холечек, с. 30, Миладинови, с. 232).

Що се отнася до формалните особености, Холечек е също така внима-
телен, грижлив. За да бъде характеристиката на превода по-пълна, бихме 
изтъкнали някои други призначни черти.

Холечек има чувство за цената, за динамичната мощ на повторението в 
неговото най-голямо разнообразие. Обаче не винаги смогва да се справи 
с него, да го използува като средство за изказ. Особено повторението в 
края и началото на стиха. Чрез тях народният певец изтъква последова-
телност в действието, поддържа ритмичните удари, разтега напева, заси-
ля музикално израза. На места Холечек великолепно предава повторени-
ята (срв. Marko i Květa, с. 184, Миладинови, с. 341). В повечето случаи те 
се изплъзват от неговото умение. Например kéž bůh ubil Marka Kraleviče 
a Vojvodu s Markem Detelína ! – Бог го уби Марко Кралевике, Бог го уби 
Детелин Войвода (Холечек, с. 42, Миладинови, 219). Повторенията, съ-
четани със синтаксичен паралелизъм, по-трудно се удават. Например 
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Markova též Strakoše dám koně, jeho palcát dám i jeho šavli, d á m  ti také jeho 
ženu mladou, Markovici, i s dítětem mužským – ке ти да’ам  и Марков шарен 
кон, ке ти д а’ам боздуган и сабя, ке ти да’ам  млада Маркоица, Маркоица 
со се мъшко дете (10, Мил., 208); или: akdyž bylo uchystáno všecko, požádal  
král Marka Kraleviče – си го кани Марка Кралевике, си го кани чесна кума-
ника (Холечек, с.114, Миладинови, с. 117); ро zelené kráčel hoře, ро Perině 
vysočině. A co kráčel a co bral se, dřímota ho těžká jala, ulehla mu na zor jasný, 
srdce tesknost obklíčila  – низ тая гора зелена, низ тая Пирин планина. Там 
дека се шедба шеташе, тешка  го дремка фанала, тешка дремка на очите, 
тешка  тъга на сърцето (Холечек, II, с. 31, Миладинови, с. 167). 

Народният певец прибягва при изложението, за да свърже един момент 
с друг, към известни думи или групи от думи, та по такъв начин внушава 
чувство за последовност във време и място на събитието. На тоя похват 
да се поддържа ритъмът в изложението Холечек не е обърнал достатъчно 
внимание. Затова типичността в композиционното развитие не е изтък-
ната ярко. Например budeš-li vzácnou bojarkou, pošli mi kytku, děvečko, 
vázanou bílým hedvabím, do běla bych se oděla. Opuštěna však budeš-li  – ако 
ми бъдеш болярина и ти ми китка допрати стегната с бяла коприна бяло за 
тебе да носа; а к о  м и  б ъ д е ш  сирота… (Холечек, с. 175, Миладинови, с. 
101); или: nestraší se Sekula Detence . . . след седем стиха: nezkušený Sekula 
se nabíd – тога велит Секула Детенце… след седем стиха: тога велит луде-
чек Секула (Холечек, с. 138, Миладинови, с. 203). 

Невинаги Холечек използува и съюзите, особено п а, а, т о г а в а, като 
средство за изразна разнообразност, за по-голяма подвижност на речта.

Йозеф Холечек има чувство за ритъм. Що се касае за ритмичните въз-
можности, трябва да се отбележи, че той спазва ония външни условия, 
които го водят към ритмична изразност, съответна на оригинала. Той бди 
за дължината на стиха, за цезурата (4 + 6, 6 + 4, 3 + 5, 5 + 3, 4 + 4, 5 + 5, 6 + 6 и 
пр.), обикновено отделя един ритмичен период от друг, но изглежда, няма 
ясна представа за ролята на ударението в него. Затова не винаги успява 
да постигне места като това: poslechněte, šest junáků dobrých, poslechněte, 
pamatujte dobře: až uzříte zas Araba černa, neubližte, nezkřivte mu vlasu, 
ale ptákem pošlete mi zprávu; vím ja dobře, jak Araby kláti, jak arabskou přes 
hlavu dřít kůži (Холечек, с. 24, Миладинови, с.  218); или: aj Strakoši, koníku 
můj ruči, svěřím tobě starou svoji matku, od úrazu ostříhej ji pilně na té pouti, 
na těch bílých cestách (Холечек, с. 30, Миладинови, с. 147). Особен успех 
има Холечек там, гдето употребя предимно двусложни186 думи: seděl Ivo 
hlavu dobrou kloně, řezal Ivo paví péro; nedořezal paví sobě péro, pořezal se 
na pravici ruce – личен Иво на кепенек седит, и си режим перо пауно’о; не 
пореза перо пауно’о, тук пореза ръчица десница (Холечек, II, с. 186, Ми-

  186 двусложен  - двусричен (бел. ред.).
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ладинови, с. 425). Когато не бъде добре уловено ударението в ритмичния 
период, особено когато се прибягва към квантитета187 в чешкия език, за 
да се постигне ударен слог, тогава впечатлението от движението на речта 
е доста бледо, съвсем не се покрива с впечатлението, което получаваме 
от българския текст. Например letěl harvan, do Ochrídy letěl, našel Marka 
ve chladivé krčmě, v klín mu hodil královnino psaní – гавран дойде Орицка 
нa’иa, си го найде Марка по ме’ани, по здравица Марка го разбрала, му я 
фърли книга на скуте’и (Холечек, II, с. 57, Миладинови, с. 182).  

 Изобщо преводите в своя ритъм нямат непринудност, естествен по-
лет, плавен ход. Засилената у Холечека инверсия, определеността на уда-
рението в чешкия език – все на първия слог в началото, дължината на 
гласните, бавният изговор – всичко това преломява усилията да се по-
стигне богатството от темпо и отсенки в мелодията и движението на бъл-
гарската реч.

И въпреки всичко Холечек успява да постигне на много места цялост-
но съвършенство, в съдържание и форма, които учудват със своята плас-
тика и ритмика. Такива са например първите 16 стиха от Marko Kralevič, 
Detelín Vojvoda, Ivo a krásná Grozdana (Холечек, с. 41, Миладинови, с. 
218), началните 17 стиха от Marko a dítě Dukátenče (Холечек, с. 48, Мила-
динови, с. 173), краят на Car a sokol (Холечек, с. 54, Миладинови, с.  86), на 
Вílá Rada (Холечек, с. 177, Миладинови, с. 103), на Sedm junákův a Arabin 
(Холечек, с.14, с. 24, Миладинови, с. 210, с. 218), началото на Simon a jeho 
nevěsta (Холечек, с. 62, с. 63, Миладинови, с. 87) и пр.

От направените съпоставки не може да не се стигне до обща характе-
ристика и преценка. Йозеф Холечек е проникнал дълбоко в духа и съдър-
жанието на народната поезия, почувствувал е нейната непосредна хубост, 
хероичния ѝ патос, както и лиричната ѝ нежност, разнообразието на ней-
ните мотиви, схванал е формалните ѝ особености, композиция, сюжети и 
тяхната разработка, стил и похват за израз. Ако и да не е отправил особен 
поглед на типичните места в народната песен, които се повтарят в извест-
на групова зависимост, не е дооценил значенията на повторенията, на 
анафората188 и епифората189, на съюзието, многосъюзието и безсъюзието, 
на синтаксичния и музикален паралелизъм190, на ударението в ритмични-
те периоди, все пак той дава изобщо верни, промислени, поетични тълку-

  187 квантитет (от нем.) – дължина на звук или сричка в някои езици, която има смисло-
различителна роля (бел. ред.).

  188 анафора (литер.) – повторение на еднакви думи, синтактични построения или звукове 
в началото на съседни стихове, строфи (бел. ред.).

  189 епифора (литер.) – повтарение на едни и същи звукови съчетания, рими, думи или 
цели изрази в края на строфите и стиховете (бел. ред.).

  190 паралелизъм (от грц.) – художествен похват, при който се съпоставят два образа или 
два синтактично еднакви израза (бел. ред.).
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вания, перифрази, препевки и преводи. Той е творец, чувствува се навред 
в преводите мощна творческа стихия, той е поет – завладява с езика, със 
слога, с мелодията, с художественото си слово. Вярно е, че пълно поети-
ческо съответствие не може да се постигне – и разбира се, не само у него. 
Причините се крият не само в особеностите на родния му език – звукове, 
ударение, квантитет, не само заради това, че е трудно да се предадат фор-
мите на наивния израз и да се постигне присъщата призначност на едно 
наречие, в случая на македонското, че е мъчно, най-после, да се пренася 
енергичният тон, живият, бърз ток в движението на българската реч. Тях 
трябва да търсим изобщо в характера на преводаческото изкуство, в при-
родата на самия превод. Особено на преводи, чиито подложки зависят 
прекалено много от своето слово, от словния си чар. Йозеф Холечек е 
изразил цялата си душа, цялата си преданост и обич към творенията на 
българския народ, извършил е крупно дело – наложил е на съзнанието 
на своите сънародници факт от българския духовен живот, проправил е 
път на Братя Миладинови към сърцето на чешкия народ. Делото му из-
раства, сложи ли се в светлината на други от подобен род. Нито Гебауер, 
нито Дозон, нито Петровски, нито Мориц Хартман191, нито най-после К. 
Балмонт192 и А. Феодоров193 могат да го превишат. Затова делото му бива 
своевременно оценено от елита на чешкия литературен свят, затова той 
си създава име в родината си на „преводач на българската народна пое-
зия“194, затова най-сетне и наши българи, които имат усет и знание, изтък-
ват цената на неговия труд195.

  191 Срв. за него Б. Пенев, Един немски поет в България, Годишник на Софийския уни-
верситет, клон „Историко-филологичен“, т. ХІІ, за 1915 и 1916, София, 1916, с. 1 – 65.

  192 Срв. Золотой сноп, София, 1930.
  193 Преводите се намират в ръкопис, неиздазени още.
  194 Срв. Йозеф Барак, бележката му в Národní listy, Praha, 1874; J. Holeček, Pero, II., c. 132.
  195 Срв. напр. отзива на Ат. Т. Илиев, изпратен от Стара Загора в сп. „Ден“, Цариград, 

г. І, 1875, бр. 26, с. 5: „Чехите доскоро време малко знаеха за нашата народна поезия. 
Преди 10 – 15 години наистина мнозина са се опитвали да превеждат някои народни 
български песни; но като са били разпръснати тук-там по различни журнали, малко са 
привличали вниманието на хората, които любопитстват за такива неща. Едва преди 3 
– 4 години един наш приятел в Табор, г. Йос. Холечек, преведе едно голямо множество 
бълг. народни песни и изчерпи току-речи всичките сборници на братя Миладиновци, 
на Веркович, Чолаков, Книжиците (отнася се за сп. „Български книжици“, Цариград, 
1858 – 1862) и пр. Г-н Холечек е много добър поет и преводът му е сполучлив; когато 
той прочете няколко бълг. нар. песни, преведени на чешки, именно няколко епически 
от сбирката на Братя Миладинови, в дружеството на чешките книжовници в Прага: 
ученото събрание, което познаваше добре само сръбските народни песни, зачуди се на 
красотата и на бълг. песни – кой се надяваше, че българите ще имат такива хубави песни! 
– и едногласно реши колкото е възможно по-скоро да се напечатат в „Библиотеката на 
световната поезия“, дето излизат най-добрите чуждестранни поетически списания. 
Още лани излезе на елегантна хартия най-вкусно първата книга: „Юнашки песни на 
българския народ“, която съдържава 39 епически песни, най-много из Миладиновия 
сборник, и след нея ще следват още три (Холечек после излезе още един том – юнашки 
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Като знаем как Холечек живее с българската народна поезия, с Братя 
Миладинови, сиреч с песните в техния сборник, можем с право да се за-
питаме дали тя не оказва някакво влияние върху него. Когато превежда и 
печата преводите си, той е 20 – 22-годишен младеж – възраст, най-удобна 
за влияние. Освен това Холечек никога не се отрича от тая поезия – до 
дълбока старост той живее с най-хубави чувства и спомени за нея. На пос-
тавения въпрос най-хубав отговор дават неговите изповеди, самопризна-
ния, критични бележки, спомени. „Никога“, казва той, „не съм имал така 
чисти, дълбоки и силни поетически впечатления, както от тия южносла-
вянски [= български] народни песни… Рядко съм прочитал цяла песен 
отведнъж. След няколко стиха вече моето въображение работеше така, че 
ми главата гореше, а сърцето ми се вълнуваше от чувства, които ме трог-
ваха с неизразима сладост, с божествено блаженство; пожелавах си да 
мога да умра в тях. Въздействуваха върху мене така, че ми е почти срамно 
да се призная“196. Такава изповед дава Холечек десетки години след Табор. 
Още по-късно, седемдесетгодишен вече, той прави признания от същия 
характер: „Когато прочел [говори за себе си като за трето лице] народната 
песен „Седем юнаци и арапин“ в сбирката на братя Миладиновци, душата 
му заиграла и затържествувала… Разбира се, че бързал да преведе песента 
„Седем юнаци и арапин“. Когато я превел, чувствувал се богат, като че ли 
владеел златно съкровище. С това съкровище тичал от познат на познат, 
за да сподели радостта си и да му се похвали“197.

Какво собствено намира Холечек в българската народна поезия, в юж-
нославянската, в която по-късно я вклажда198? „Класическа пластичност 
и сбитост “, „правдивост и жар“199 – това са характерните ѝ белези. В лю-
бовната песен намира особености, които другаде не среща. Никъде той 
не намира „тоя жар на чувствата, който е пълен с естествена чувственост, 
но чувственост нравствена и мила, хубава и поетическа“200. В преценката 
си Холечек тук изпреваря Пенча Славейков, който изтъква, че характер-

с любовни песни).
  196 „Nikdy jsem neměl tak čistých, hlubokých a mohutných dojmů poetických, jako z těch 

jihoslovanských (= bulharských) národních písní… Zřídka jsem přečetl celou píseň rázem. 
Po několika verších pracovala již moje obraznost, že mi hlava hořela a srdce rozvlnilo se city, 
které mne naplňovaly nevýslovnou rozkoší, božskou blažeností; přával jsem si, abych v nich 
umřel. Působily na mne tak, že mi dnes je skoro stydno se přiznati.“ (Rozmanité čtení, Praha, 
II, 1886, c. 211; срв. и Jan Voborník, J. Holeček, c. 22).

  197 „Když přečetl národní píseň „Sedm jinákův a Arab“ ve sbírce bratří Miladinovců, duše mu 
zaplesala a zajásala… Rozumí se, že píseň „Sedm junákův a Arab“ chvátal přeložit. Když pak 
ji přeložil, cítil se bohatým jakoby vládl zlatým pokladem. S pokladem běhal od známého k 
známému, aby se s ním svěřil a pochlubil.“ (Pero, I., c, 431).

  198 вклаждам (рус.) – поставям (бел. ред.).
  199 Срв. Rozmanité čtení, II., 1886, c. 211; Voborník, J. Holeček, c. 22.
  200 „Nikde nenalézal toho citového žáru, jenž je pln přirozené smyslnosti, ale smyslnosti cudné 

a líbezne, krásné a poetické“ (Pero, I., 433).
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ното за любовното чувство на българина и българката е „свенливият ре-
ализъм“201. По-нататък той казва, че никъде не намира „това славеевско 
ликуване на любовта, когато е посетила младото сърце; нито болката на 
любовта никъде не е така дълбока и трогваща и така правдива в своя из-
раз“202. Най-после отбелязва, пак в доста зряла възраст, че поезията на 
македонците, така, както я намира у Миладинови, „е тъждествена с пое-
зията на сръбските народни песни“203. Не можем да мислим, че той иска 
да я изравни със сръбската, да отрече нейната индивидуалност; по-скоро 
желае да посочи художествената ѝ красота, която не отстъпва на хубостта 
в оная поезия, що я разкри в такова великолепие Вук Ст. Караджич. В тая 
поезия Холечек не вижда сантименталност, безволност и болезненост. 
Голяма активност на херои, на победители, бодрост и свежест – това са 
ценните ѝ качества. Нищо чудно, че той става неин поклонник. Той иска 
да убеди другари, съученици, студенти, после писатели и поети, видни 
и обикновени, чешкото общество, че тя заслужва обич и почит. Застава 
в Табор срещу тиранията на мненията – пред Омира всеки се прекланя, 
дори и тогава, когато не се трогва от неговата лира. А защо тогава не се 
възхищават от българската, южнославянската изобщо, поезия? „Че нали 
са същите елементи на поезия и на старинен живот, от които се учудвате 
у Омира; как би било възможно да бъдете към тях [= народните песни, 
български!] тъпи, когато те се откриват в подобие, което сте длъжни да 
признаете за близко вам и с език, и с дух, и с чувствуване?“, пита той и сам 
дава съответния отговор204. И каква скръб, и какъв гняв изживява, когато 
вижда, че са напразни усилията му да ги зарази със своето преклонение 
пред народната песен, да ги зарази така, както той иска – с пълна всеот-
дайност на душата: „Напразно показване, напразно доказване, напразно 
убеждаване!“205.

Естествено е, че при такава относба на Холечека към българската на-
родна поезия с право можем да очакваме влияние върху него от нейна 
страна, влияние в живота му, мирогледа и естетическото му верую, дори 
в поезията му.

Той се занимава с  тази поезия и се възхищава от нея в доста важен 
момент от живота си, когато се колебае между Ческе Будейовице, Прага 

  201 Срв. Народните любовни песни, Псп., София, 1902, кн. LXII, c. 1 сл. Съчинения, под 
ред. на Б. Пенев, София, 1923, т. VІ, кн. 2, Българска литература, с. 85.

  202 „Nikde nenalézal toho slavičího jásotu z látky, když mladé srdce navštívila; ani bol lásky 
nikde není tak hluboký a dojemný a ve svém vyjádření tak pravdivý“ (Pero, I., 433).

  203 Pero, II, 34.
  204 „Vždyť sou to tytéž živly poesie a starožitného života, kterým se obdivujete u Homéra; 

kterak by možno bylo, abyste byli k nimi tupi, když k vám přistupují v podobě, kterou musíte 
uznati za blízkou sobě i jazykem, i duchem, i cítěním?“ (Pero, I., 431)

  205 Pero, I., 431.
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и Табор. Тя му доставя радости, чисти и свежи преживявания не само 
на младини, но и в по-късна доба206, заставя го да живее с повишено съз-
нание, да бъде склонен на жестове, да мисли, че може да бъде херой, да 
се бори с пречки в живота, да бъде готов да умира на барикадата. Когато 
разбира, че другарите му нямат чувство за народната песен, той си казва: 
„Това няма така да го оставя, това ще изменя и няма да спра, докато не го 
изменя. Помогни ми, Боже, и свети Димитре, щото Арапина да ми падне 
в ръцете“207. С цитат от народната песен „Седем юнаци и арапин“ той си 
вдъхва смелост. Черният арапин от песента става за него символ на всич-
ки спънки в живота, на всяко зло, което среща в пътя си. Нещо повече, тоя 
цитат му става възглас в живота, когато му предстои да се справи с несго-
да, със затруднения, със страдания: „Подбуждал се е с цитат от посочена-
та народна песен, който цитат става от това време за него възглас, когато 
се е касаело, когато трябва бързо, наведнъж да се справи с някаква преч-
ка, лежаща на пътя му“208. В такива случаи той почва да си повтаря: „По-
могни ми, Боже, и свети Димитре, щото Арапина да падне в ръцете ми!“. 
Или: „Помогни, Боже, и свети Димитре!“209. Значи, Холечек заживява така 
дълбоко с родната поезия, че тя владее сърцето и въображението му, дава 
му образи, които властвуват над живота му, посочва му най-после етични 
норми, на които той иска да остане верен в земния си път. От тук можем 
да съдим, че нравственият хероизъм, етичният патос на нашия народен 
епос му е въздействувал най-силно. Намира благодатна почва, предраз-
положение у него, у човека от Южна Чехия. Тая поезия по-нататък му 
дава особена представа за Балкана – него той вижда в булото на особена 
чаровност: „Мене особено ме мамеше на юг поетическият аромат на Бал-
кана и се чувствувах щастлив, че ще се видя скоро при нейните извори“210. 
Любовта му към тази поезия го сближава, сдружава с Леополда Гайтлер, 
тогава професор в Загреб. Сам изповядва: „Обичта към народната поезия 
най-напред ни сближи…“211. Друг път, във Водняни, в южночешкия край, 
бива изкушаван от девойка – от чистата ѝ прелест. Чакал от нея да му 

  206 доба (остар.) – време (бел. ред.).
  207 „Toho tak nenechám, to změním a neustánu, dokud nezměním. Pomoz bože a Dimitře 

svatý, by Arabín do rukou mi padl“ (Pero, I., 432). – „Můj úkol – barikáda. Můj cíl – smrť na 
barikádě“ (I., 430).

  208 „Povzbuzoval se citátem ze jmenované národní písně, kterýžto citát od té doby vždycky 
mu byl heslem, když o to šlo, aby se hurtem rozběhl na nějakou překážku, ležící mu v cestě“ 
(Pero, I., 430).

  209 „Pomoz, bože, a Dimitře svatý, aby Arab do rukou mi padl!“ (Pero, I., 478). – „Pomoz, bože, 
a Dimitře svatý!“ – řekl jsem si jako vždy, když se mi do vyvolené dráhy stavěly překážky“ 
(Pero, III., 237).

  210 „Mne zvlášť na jih vábila poetická vůně Balkánu a cítil jsem se šťasten, že se octnu na blízku 
jejich zdrojů“ (Pero, II., 139 – 140).

  211 Záliba v národní poesii nejdříve nás zblížila“ (Pero, II., 139 – 140).
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отвори обятия, разбира се, напразно. И тогава си спомня за македонската 
народна песен, в която девойката се присмива на такъв като него – „срети 
вълкот рудо212 ягне и не знаит да го ядит“213.

Загатнахме, че във времето, когато Холечек се учи в Табор, обичан поет 
на младежта е К. X. Маха с неговата поема Мáj. Но Холечек не е особено 
очарован от нея. Намира, че е със слабо действие, с тромав стих, особено 
във втората ѝ половина, толкова слаб, че някъде дори минава в проза. 
Същата относба, критическа, има и към романа му Сikáni . С особена по-
чит се слави и Витезслав Халек – главно с Vеčеrní рísně, възникнали под 
влияние на Вuсh dеr Liеdеr на Хайнрих Хайне. Изобщо според него пое-
зия на болезнено настроение, на сантиментални копнежи, която минава 
после в поезия на туберози214, на вощеници215 – поезия романтична и не-
оромантична. Когато обаче прочита Седем юнаци и арапин от сборника 
на Миладинови, той се почувствувал освободен от нея напълно, откъснат 
от „нездравата атмосфера на Май“216. Сиреч свежият, бодрият реализъм 
на българската народна поезия му открива път на ново изкуство. „Само 
в народната поезия може да се вярва, защото е естествена отронка217 и 
форма.“ Стихът и римата са лъжа. Затова, искайки да говори не на децата, 
а на зрели люде, решава да пише не стихове, а проза218. Когато има готови 
преводи от българската народна поезия, той бърза да ги печата, защото е 
убеден, че те ще го уведат в литературата, те ще му проправят път в нея, 
както и става219. Холечек не се задоволява само с уяснение на своя път в 
литературата; той иска да насочи цялата чешка литература към своя иде-
ал за художествена красота. Той мисли, че чешкият народ се е влиял доста 
от немския. „Сантименталността“ в чешката поезия я смята за последица 

  212 руд (диал.) – за овца – с мека, къдрава козина (бел. ред.).
  213 Pero, III., c. 255:
                          Bílé jehně přišlo k vlku:
                          šerý vlku, požer si mě!
                          Vlk neuměl jehně zežrát,
                          že prý nikdo z rodu jeho…
  214 тубероза (ботан.) – южно растение с ароматни цветове (бел. ред.).
  215 вощеница (диал. остар.) – восъчна свещ (бел. ред.).
  216 „Když přečetl „Sedm junáků a Arab“, cítil se osvobozena, silnou rukou náhle vytržena z 

nezdravého ovzduší „Máje“. Tehdy do poesie ještě nebyla zavedena „vůně tuberos“ a můj 
hrdina neznal ani této vůně, ani květiny, která ji vydává, ale když je poznal, rozpomněl se, že 
z té vůně nezdravé, mdlé, omamně pronikavé a mrtvě smutné jako zápach voskovic nad rakví, 
byl vysvobozen národní poesií jihoslovanskou“ (Pero, I., 430, 431).

  217 отронка (рядко) – нещо, което се откъсва, отронва; частица (бел. ред.).
  218 Toliko národní poesii možno věřiti, protože je přirozeným výronem a útvarem. Ve verši a 

rýmu je lež!“
  219 „Od těch překladů jsem očekával, že mne uvedou do literatury“ (Pero, II., 34).
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от немското влияние220. Стига толкова мечтания, толкова излети221 в ми-
налото! Какъв е тоя задух в чешкия книжовен живот? Чехите страдат от 
недостиг на темперамент вследствие на малокръвност. Какво трябва да 
се прави? Ще освободи чешкия кораб от немската котва – а платната му 
ще разгърне, за да плава по широкото море222. А освен това ще кръстоса 
чешкия народ с южните славяни и всичко ще стане, както трябва!223 Така 
ще научи своя „народ да обича искреността и правдата, а чешките писа-
тели – да пишат искрено и правдиво!“224. Успехът на Холечека в Umělecká 
Beseda  за него е удар срещу старата поезия, срещу В. Халек, оправдание 
на неговите възгледи за нова ориентировка на чешката художествена ми-
съл, тържество на чистия, светъл реализъм. Това влияние на Братя Ми-
ладинови е несъмнено – то се простира не само върху началния период 
от творческите възгледи на Холечека, то е трайно – засяга в своята от-
правна точка, може да се каже без преувеличение, изобщо Холечека като 
художник и мислител. Не е без значение за по-нататъшните му преводи 
на народни песни – руски и сръбски, за неговия постоянен интерес към 
южните славяни, най-после заверата225 му, че чешкият национален въп-
рос ще се реши на Балкана.

Влиянието на българската народна песен, и изобщо на южнославян-
ската, не остава и вън от пределите на собственото му творчество. Само 
че то няма по-голяма трайност и продължителност, отнася се само върху 
първия период от неговото творческо развитие, когато той пише стихове 
и ги печата през 70-те години в списания. И наистина срещаме творе-
ния, в които се наподобява народната поезия, в които се вестяват образи, 
заети от нея, средства за израз, похвати за изображение. Това влияние 
Холечек сам признава, изтъкват го и тия, които са се занимавали с него-
вото творчество. „Oт южнославянската поезия е била вдъхновена и ори-
гиналната поезия на Холечека, разбира се, в духа на народната поезия“226. 
Той се домогва до стихотворения, които са отгласи, препявки, самостой-
ни спрямо народната поезия. Тук, в тая посока, той се издига над своите 
връстници, които като него правят своите първи опити. Той дава отгласи 
както от българската, така и от сръбската народна поезия227.

  220 „Českou zálibu v literatuře sentimentálnosti správně pokládal za účin vlivu německého“ 
(Pero, I., 436).

  221 излет (рядко) – залитане (бел. ред.).
  222 Поставя си задача „přelíti lano, na kterém německá kotva drží českou loď, loď uvolnit a 

plachty její rozvinouti na plavbu do širého moře!“ (Pero, I., 436).
  223 „Zkřižuji český národ s Jihoslovany a bude to!“ (I., 437).
  224 „Český národ naučím upřímnost a pravdu milovat, a české spisovatele upřímně a pravdivě 

psát!“ (I., 434 – 435).
  225 завера (от тур. прен.) – вяра (бел. ред.).
  226 Срв. Jan Voborník, Josef  Holeček, 1913, c. 22.
  227 Срв. и справедливата преценка за това на Иржи Хорак, Josef  Holeček, Ročenka 
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Йозеф Холечек се издига високо над своите съвременници с ориги-
налната си фигура, с интересния си жизнен път, бихме казали – с юж-
нославянската романтика в творческото си дело. Той проправя път на 
Братя Миладинови, на българската народна поезия, на южнославянската 
изобщо, в чешката литература. Наистина той не е първият тук, той има 
подготвена почва, но това, което дава, надхвърля далече постиженията 
на предходници, то става истинско завоевание, поетически завет. Никой 
като него не живее с такава любов към българската народна песен, към 
народната поезия на южните славяни изобщо, у никого тя не засяда така 
дълбоко в живота и поезията му, във възгледите му за живота и литера-
турата, в жизненото му и литературно развитие. Никой не постоянствува 
така вдъхновено в своята любов, не желае упорито да я внуши, да я раз-
пали у други. Това апостолство на българската песен, и то в една страна, 
която мъчно може да се освободи от литературни традиции и чужди ли-
тературни влияния, е цял подвиг почти. Той прави с преводите си ценен 
внос в художественото достояние на чешкия народ, допринася за затвър-
дяване на една традиция – традицията на чешката и славянската народна 
песен, за нова ориентировка на чешката художествена мисъл, колкото и 
да са мощни усилията му и колкото и да са скромни постиженията му в 
тая посока. Така той става най-яркият представител на Братя Миладино-
ви през 70-те години на миналия век в чешката литература. С него се под-
хваща и затваря нов момент от историята на едно литературно проник-
ване. Той не оставя да загасне един култ, издига го по-високо, завладява 
сърцата и го завещава на бъдните поколения. Така заякчава и веригата на 
чешко-българските културни отношения, в които той влага тогава тол-
кова трезвост, колкото и романтика, ако и да се стреми да се освободи от 
нея. Времето, изглежда, е по-силно от него – то му налага свои вкусове и 
разбирания, но и той успява да му наложи момент от своя художествен 
светоглед. Свързани заедно, те сякаш не могат един без друг – взаимно 
се изясняват, допълнят. Общият им знак е, между толкова други, Братя 
Миладинови, българската народна песен.

Slovanského ústavu, 1930, c. 134, 135, 140.
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V
Йозеф Тоужимски228 

През 80-те години на изтеклото столетие бихме очаквали да затихне, 
ако не и да заглъхне интересът към Миладинови и българската народна 
песен. Идеята за славянско братство и единение е изгубила своя роман-
тически чар, реализмът в светогледа на чешкия народ е засилил вече свои-
те пристъпи. България е вече свободна държава – милостта и състрада-
нието пресекват в най-непосредните си извори. Въпреки всичко обаче 
и сега Миладинови са предмет на внимание от литературните среди на 
чешкото общество. Политическите събития, които се разиграват у нас 
– превратът и контрапревратът, обезтронването на Александра Батен-
берг, съединението на България и Румелия, безпокойствата в Македония, 
Сръбско-българската война, недоразуменията с Русия – не оставят да 
бъде затворен погледът за българския народ. Тоя народ, излязъл здрав 
и несъкрушен през изпитанията на новата си история, прави завоевания 
във всички посоки на своя живот. В негово лице мнозина чувствуват под-
растващата мощ на славянството. Множество чехи, напуснали родина-
та си и заселили се в България след нейното освобождение, не забравят 
да осведомяват по един или друг начин своите сънародници за нейната 
земя, за езика ѝ, бита и културата ѝ. Очертава се при това политическа-
та експанзивност на Австро-Унгария, стремежът ѝ, навлязла във води-
те на световната политика, за изход на Бело море изправя винаги пред 
съзнанието образа на славянския Балкан. Старото поколение, което пази 
в душата си любов към народната песен, което не може да се освобо-
ди от „славянска романтика“, все още е дейно в духовния живот. Сега се 
разраства литературна борба между народници и космополити, между 
Елишка Краснохорска и Ярослава Връхлицки, която показва, че дълбо-
ко в душата си чехът си остава националист и славянин. Стари и нови 
сдружения, като Slaviа  и Вulharská sedjanka, списания, като Osvěta, Květy, 
Zora, Světozor, Slovanský sborník и др., вестници, като Národní listy и пр., 
поддържат духовните връзки между българския и чешкия народ.

Срещаме статии, посветени на български писатели, на българската 
литература изобщо, на българското народно творчество, намираме тво-
рения на чешки автори с български мотиви и сюжети, не са редки и пре-

  228 Йозеф Якуб Тоужимски (1848 – 1903) – чешки журналист и писател, който посве-
щава много от своите произведения на Балканите и южнославянските народности. В 
средата на 70-те години на ХІХ в. е кореспондент за чешките периодични издания, на 
които изпраща репортажи от Сръбско-турската война. Владеел е английски, френски и 
няколко славянски езика, като в чешка среда заедно с Йозеф Холечек е считан за един 
от най-добрите познавачи на Балканския полуостров (бел. ред.).
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водите на български народни песни. Така К. Скалецки печата статия за 
Л. Каравелова – Zivot a literarni pfisobeni L. Karavelova229, след него Яро-
мир Хруби230 и Йоз. Ант. Ворачек – Lj. St Karavelo, Йозеф Барак обнарод-
ва очерк за Раковски G. St. Rakоvskу231, Йоз. Ант. Ворачек – за Вазова и 
Ботева – Poesiе bulharského básníka Iv. Vazova232, Christo Botev, bulharský 
básník a vojín233 и пр. Елишка Краснохорска издава  К slovanskému jihu, 
1880, Франтишек Прохазка обнародва повест Z Preslavského dvorа, „ис-
торически образ от IX столетие“234, Адолф Хейдук – стихотворение 
Sjednocenému Bulharsku235, Сервац Хелер – Román nа bojišti236, Йозеф В. 
Фрич – драмата Asjenův pad, 1883, преработка на Друмевата „Иванко“237, 
и пр. Йозеф Дуновски чертае образа на жената в славянската народна 
песен – Žena vpísni lidu slovanského238, В. Попелка разисква върху под-
правките на Верковича – О podvržených bulharských národních písních239, 
Ворачек също — Píseň o svatbě boha slunce s krásnou dívkou240, Ян Вагнер 
със сбирка запознава сънародниците си с песните на тракийските бъл-
гари Zpěvy thráckých Bulharů, 1886. Преводите на народни песни стават 
главно от сборника на Миладинови. Превеждат К. Скалецки, В. Попелка, 
Ворачек и др241. Jediný syn a matka (Миладинови, № 236, Еден син у май-
ка), Stojan i Bojana (Миладинови, № 185), Markova zpověď, (Миладинови, 
№ 54, Марково исповеданье), Angelina a morská samovila (Миладинови, № 
7), Chorý Prvan a černý Arab и пр. Между толкова случайни и постоянни 
работници на полето на културното общение между българи и чехи изпъ-

  229 Срв. Zora, Praha, roč. I., 1882, c. 416, 447, 476 сл.
  230 Вж. Ze světa slovanského, Praha, sv. I, 1885, str. 185 – 195.
  231 Ютро, Прага, 1883. Това е речта на Барак, която е произнесъл на 4.3.1882 г. на тър-

жественото събрание в Прага, устроено от българските студенти. Материал за сказката 
си получил от В. Д. Стоянов (Срв. и В. А. Францев, Два момента, с. 96; за Ютро вж. Josef  
Páta, Almanach pražských bulharských akademiků „Jitro“ z roku 1883, Slovanský přehled, 
1933, c. 231 сл.).

  232 Срв. Slovanský Sborník, roč. II., 1883, c. 96 сл.
  233 Там, roč. IV, 1885, c. 281 сл.
  234 Вж. Zora, Praha, 1882, č. 2 – 24. Преведена на български в „Български преглед“, София, 

год. І, 1894, кн. 1 сл.
  235 Zlatá Praha, 1885, č. 43.
  236 Z upomínek na poslední válku rusko-tureckou, Květy, Praha, roč. IX, 1887, c. 229 сл.
  237 За нея вж. Борис Йоцов, Йозеф Вацлав Фрич и Васил Друмев, Листопад, София, 

г. VІІІ, 1927, кн. 6 – 7, с. 156 – 181; също Frank Wollman, Drumevův „Ivanko“ a Fričův 
„Asenjev pád“. Sborník prací věnovaných Václavu Tillovi, Praha, 1927, c. 231 – 240.

  238 Květy, 1883, c. 120 сл.
  239 Zora, 1882, I., 37.
  240 Příspěvek ke sporu a pravosti Verkovičovy „Vedy“. Slovanský Sborník, roč. V, 1866, c. 341 

сл., 393 сл.
  241 Ruch, Praha, roč. II., 1880, c. 260, 295, 395; Zora, roč. I., 1882, c. 238; Ruch, roč. IV., 1882, 

c. 120 сл.; Slovanský Sborník, roč. V., 1886, c. 393 сл.; Вж. Květy, roč. V., 1883, c. 253: Do 
boje posledního (Мил. № 58).
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кват Йозеф Барак242, Ян Вагнер243, Йозеф Антонин Ворачек244 и Йозеф Й. 
Тоужимски. Продължава своята дейност и К. Иречек245.

Широко образован, с особена склонност към литературни занимания, 
Йозеф Й. Тоужимски (1848 – 1903) е бил от ония чешки журналисти, кои-
то обичат славянския Юг, търсят в историята и политиката материал за 
философски размисъл и копнеят по обнова на човечеството246. Либера-
листично и демократично настроен, което личи не само от множеството 
му статии, но и от книгата му Na usvite nove doby, 1898, гдето с лек и ясен 
слог разкрива чешката политическа история от времето на Възраждането 
насам, Тоужимски има чувство за събитията, които се разиграват на Бал-
кана. Още като студент той се занимава с изучването на южнославянски-
те езици и литератури. Движи се в кръга на младежи като Ладислав Квис, 
Ем. Миржиовски, Йозеф Сладек. Не е безучастен в уредбата на Almanach 
českého studentstva, 1867. В Прага живее известно време със Сватоплу-
ка Чеха и до края на земните му дни остава негов близък другар247. През 
80-те и 90-те години той написва доста статии, посветени на България и 
българския народ, когото той опознава от 1885 г. и непосредно. Преби-
ваването му в България, изглежда, затвърдява още повече обичта му към 

  242 Йозеф Барак (1833 – 1883) е бил журналист, обществен деец и поет. Вж. хубавите 
спомени за него на Eliška Krásnohorská, Co přinesla léta, Praha, 1928, sv. I, c. 152; Antal 
Stašek, Vzpomínky, Praha, 1922, c. 368 – 377; Josef  Holeček, Pero, Praha, 1922, II., c. 135.

  243 Ян Вагнер (1856 – 1905) е бил учител в Пловдив. Изучил добре българския живот, 
българския език, българската книжнина, той развива плодна дейност. Написал освен 
споменатите трудове Mluvnice jazyka bulharského, 1879; Ze života bulharských venkovanů, 
Ruch, 1881, 267 сл. Превел от Друмев Nešťastná rodina, 1883. По негов превод Йозеф 
В. Фрич се запознава и с „Иванко“; Domácí zábavy bulharské, dle Rakovského podává – 
Světozor, 1884, c. 286 сл.; Na evropském východě, črty z cest po Bulharsku, Turecku, Řecku, 
Německu a Rusi, Třebíč, 1889; Vzpomínky z Bulharska a jiné črty, Praha, 1897; Bulharsky 
snadno a rychle, Praha, 1895.

  244 Ворачек (1857 – 1899) е бил учител в Сливен. И той развива плодна дейност. Освен 
посочените работи написал Pohanské oběti u Bulharů, Slovanský Sborník, Praha, 1883, c. 
507 сл.; Bulharská svatba, Ruch, 1885, c. 176 сл.; Perunova slavnost v Rodopách, Slovanský 
Sborník, 1886, c. 311 сл.; Kolefa čili Koleda-bog, Slov. Sborník, 1887, 1 сл.; Bulharské obydlí 
a život v něm, Slov. Sbor., 1884, c. 35 сл.; Baš-Komita, Slov. Sborník, 1887, c. 399 сл.; Превел 
от Захари Стоянов Tonka, matka bulharských povstalců, Slov. Sbor., 1886, c. 16 сл.; Výbor 
z básní Ivana Vazova, Mladá Boleslav, 1889; Slava, Ruch, V., 1883, c. 330 сл.

  245 Иречек (1854 – 1918) освен своите Cesty po Bulharsku, 1888 обнародва и други трудове 
в списания, като Dobytí Bulharska od Turků, Časopis Českého Musea, 1874; Na Balkáně, 
Osvěta, 1875; Z pamětí bulharského junáka, Světozor, 1876; Osvobozené Bulharsko, Osvěta, 
1878; Z nového Bulharska, Osvěta, 1881; Z východní Rumelie, Osvěta, 1882; Rylský klášter, 
Osvěta, 1883; Na Makedonských hranicích, 1886; Černomořské pobřeží, Časopis Českého 
Musea, 1887, и др. През 1891 г. издал Das Fürstenthum Bulgarien. За Иречек и отноше-
нието му към България вж. Josef  Páta, Konstantin Jireček, Osvěta, 1919, c. 135 сл.

  246 За Тоужимски вж. Ottův Slovník naučný, Praha, 1906, díl XV., c. 617.
  247 Срв. Sv. Čech, Z upomínek na bratra Vladimíra. Vzpomínky z cest a života. III., Sebrané 

spisy, díl XXIII., Praha, 1909, c. 110 – 111; срв. Eliška Krásnohorská, Co přinesla léta, sv. II., 
Praha, 1928, c. 161.
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нея. Той е могъл да схване някои характерни особености на нашия живот, 
да вникне в политическата ѝ съдба след Берлинския конгрес, да почув-
ствува и да разбере идеала ѝ за обединение. Видяното и преживяното той 
споделя със своите сънародници – пише за Пловдив, за наблюденията и 
впечатленията си по пътя от Русе по Дунава, за Бохуслава Хавласа, който 
през Руско-турската война на 1877–1878 г. загива като доброволец в Кав-
каз, не забравя да очертае ликовете на български будители, просветни-
ци и бунтовници, да характеризува нашите вестници и вестникари, да се 
спре с особена преданост на Христо Ботева, „войвода в борбите на бълга-
рите за свобода“248. Умен и наблюдателен, трезв и разсъдлив, той не гледа 
с предубеждение на нашия живот, отнася се дори с нескривана симпатия 
към народа, стреми се да я внуши и на своя читател. Затова в Прага той 
произнася сказки, дори от името на Bulharská Sedjanka, за българското 
отечество и неговия народ.

Проявил такъв интерес към българската култура, Тоужимски не може 
да не забележи фигурите на Братя Миладинови особено когато през 1887 г. 
българският народ си спомня за тяхната, станала преди двадесет и пет годи-
ни, мъченическа смърт. И напечатва статия Dimitrij a Konstantin Miladinovi, 
като я съпровожда с портрета на Константина249.

Статията за Миладинови Тоужимски свързва с помена, който се прави 
за тях в България. Така той иска да приобщи и чешкото общество към тоя 
помен, да напомни, че неговият народ също така цени тяхната дейност, 
прекланя се пред жизнения им подвиг250. Освен това да изтъкне каква раз-
лика има между вчера и днес, между един поробен и един свободен народ.

За да може правилно да изясни образа на двамата братя, той прибягва 
съответно с размерите на работата си към историческа рамка. Български-
ят народ е страдал под двойно иго – турско и гръцко. Тежко е било едно-

  248 Ето някои от неговите статии, от 1895 до 1902 г.: Plovdiv. Z cest J. J. Toužimského, 
Květy, 1885, c. 197 сл.; Převrat ve Východní Rumelii, Osvěta, 1885, c. 1049 сл.; Nový převrat 
v Bulharsku, Osvěta, 1886, c. 957 сл.; Upomínka na Bohuslava Havlasu, Zlatá Praha, 1886, c. 
634; První buditelové bulharští, Květy, 1889, c. 118, 331 сл.; Revolucionáři bulharští, Květy, 
1892, c. 361 сл.; Z dnešního Bulharska, I., Sofia, II. Výstava. Plovdiv, IV. Veřejné poměry, 
Osvěta, 1892, c. 481, 598, 704 сл.; Christo Botjov. Vojvoda v zápasech bulharských za svobodu, 
Květy, 1893, 495, 576, 726 сл.; Od Rusčuku po Dunaji, Květy, 1894, c. 279 сл.; Noviny a 
novináři bulharští, Květy, 1896, c. 65 сл.; Bulharská universita, Osvěta, 1896, c. 653 сл.; Boj 
o Makedonii, Osvěta, 1897, c. 1089 сл. (срв. за нея ласкавата рецензия на Л. Милетич 
в Български преглед, г. ІV, !1897, кн. 7, с. 147 – 148); Bosna a Hercegovina v minulosti a 
přítomnosti, Matice lidu, 1882; Makedonie, Praha, 1900; Turecko a Bulhaři, Praha, 1901; Na 
Šipkinském Balkáně. Vzpomínky k letošnímu jubileu, Osvěta, 1902, c. 861 сл.

  249 Вж. Zlatá Praha, roč. IV, 1887, c. 555.
  250 Статията започва така: „Bulharský národ slavil letos významnou památku, jež nad 

jiné ukazuje, jak velký, netušený pokrok učinil během jediného čtvrtstoletí – památku to 
mučednické smrti bratří Miladinových, mužů, kteří měli znamenitý úkol v díle probouzení 
národa“ (Zlatá Praha, 1887, c. 555).
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то, защото не е давало надежда за освобождение. Не по-малко е тегнало 
и другото, гръцкото, което е било духовно – „řecké panství v církvi a ve 
škole“ – защото то е водило към засилване, у дома и в чужбина, на поли-
тическите позиции на елинизма. Фанариотите в Цариград, под булото на 
религиозната догма, на православното единство, се домогват към поли-
тическото господство над християнските народи в европейските предели 
на отоманската империя. И ето българите почват най-напред борба сре-
щу елинското надвластие, срещу гръцкия език и неговата култура. В тая 
борба вземат живо участие и Братя Миладинови – те стават мъченици на 
идеята за духовна независимост на българския народ251.

В светлината на гръцко-българската културна борба, и то предимно 
в Македония, Тоужимски излага и живота на Миладинови. Фактите, с 
които борави, тяхната подредба, съчетанието и изяснението им целят да 
изтъкнат основна нишка – идеята за отпор срещу гърцизма с цената на 
всички жертви. Освен това подчертава се нравственият момент в живота, 
в личността и делото както на Димитра, така и на Константина Милади-
нов – те загиват в името на възвишена идея, падат като народни вождове, 
мъченици на копнежа на цял народ по свобода, по човешки и народностни 
права. Като посочва, че Струга е родното място на Миладинови, авторът 
споменава Охрид, Кукуш и Янина, Битоля и Солун, Атина, Загреб и Цари-
град, загатва за Русия, за да напомни за средищата и пътищата, в които се 
е изливала една енергия, разискряла се е в труд и страдание, решавала се е 
една съдба. Неслучайно той отбелязва, че бащата на Димитра и Констан-
тина, бедният и прост, но буден грънчар, е подпалил искрата на копнежа 
по родно слово в църквата. Личната воля и устремност е изтъкната, когато 
след 1830 г. Димитър остава сирак, той трябва да прекъсне образованието 
си в Охрид, за да се грижи за невръстни деца. „Преписвал школни книги 
и за да пощади газеничето, писал под светлината на месеца цели нощи“252. 
Тая воля той съзира и в стремежа на двамата братя по образование, което 
не е могла да им даде родната школа. Нещо странно има в живота им – до-
биват своята просвета в гръцки училища, а след това стават противници и 
гонители на гръцката култура. Един факт, толкова добре познат в истори-
ята на българските народностни борби. Тъкмо той осветлява колко силна 
и дълбока е била славянската традиция в душата на народа, как тлеещата 
жар в недрата му се разпламва, когато настъпват благотворни условия. 
Така Тоужимски, изтъквайки тяхното гръцко образование, косвено иска 
да каже – народното движение е било толкова силно, че завлича в стихи-

  251 „Proto první zoufalý boj, který Bulhaři zdvihli, mířil proti Řekům. V bojích těch byli 
Miladinovi vůdci a spečetili také své přesvědčení smrti mučennickou“ (c. 555).

  252 „Přepisoval knihy školní a aby ušetřil kahance, psával při světle měsíčním celé noci… 
Skromným tímto výdělkem pomáhal léta rodině, dokud se nezotavila a bratři samostatně 
nemohli vydělávati“ (c. 556).
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ята си и люде, които гръцкият език иска да ги обезнароди. Тук се крие и 
признание на едно право, оправдание на една борба. Затова и учителската 
дейност на двамата братя се оказва толкова честита и благодатна за на-
рода. Тя има свой възглас: „Българи! Българи! Народе пробуди се от сън, 
бъди свой!“253. Сега се дава знак за борбата – за роден език в училището, 
в църквата, за родно духовенство. Ударът между два свята е неизбежен 
– кой ще победи? Естествено, оня, в чийто стан правдата и правото са 
дигнали своето знаме! С особена, нескривана симпатия Тоужимски про-
следява по-нататък мъченическия път на братята. Като говори за буната 
на охридските българи в 1859 г. срещу гръцкия владика, жалбата им и 
устремът им да се сдобият с такъв от българска кръв, той посочва ролята, 
която играе Димитър Миладинов. Движението има за възклик неговото 
име. Напротив, Мелетий, гръцкият митрополит в Охрид, е представен, 
ако и правдиво, в отвращаващи черти. Като напомня за неговата подлост, 
за мъстното му коварство – да представи Димитра като разбойник, като 
бунтар срещу турската власт, Тоужимски казва просто, не без ирония: 
„Така направил гръцкият православен пастир“. И защо преследват Дими-
тра, а после и Константина? „Ако не би ги имало Миладинови, мислеха 
фанариотите254, не би съществувал българският въпрос. Затова толкова 
повече напрягали сили да изпратят от тоя свят Димитра, колкото повече 
се подемало народностното съзнание в народа. Бил впрочем предупреж-
даван, че му се готвят засади, за да го премахват, обаче Димитър изтраял“. 
Когато той бива арестуван, гръцките учреждения в Охрид злорадству-
ват255. Йозеф Тоужимски свързва коварството на Мелетия със замисъла 
на цариградската патриаршия – да се нанесе удар на един възмогващ се 
народен дух. Тъй той подготвя читателя да разбере по-нататък участта на 
народните будители – няма нищо случайно в нея, всичко е подготвено от 
по-рано, смъртта им е естествен край на предпоставена цел. Що се отнася 
до Константина Миладинов, Тоужимски мисли, че би могъл да избегне 
предопределената му смърт от Фенер, ако не би бил нравствено възвисен, 

  253 „Bulhaři! Bulhaři! Národe, probuď se ze spánku, buď svůj!“ (556)
  254 фанариот – по името на цариградския квартал „Фенер“ – привърженици на гръцката 

патриаршия, които пречели на националното възраждане на българския народ през 
XIX век (бел. ред.).

  255 Tak učiní řecký pravoslavný pastýř… Kdyby nebylo Miladinových, soudili fanariotové, 
nebylo by bulharské otázky. Proto také tím více napínali, aby Dimitrije sprovodili s světa, 
čím více se vzmáhalo národní vědomí v národě… Byl sice varován, že strojí se mu úklady, aby 
odešel, ale Dimitrij Miladinov vytrval (c. 555 – 556). Příčinou byl zločin, jemuž podobného 
v trestní praxi západní Evropy snad není rovna, zločin, který ukazuje nám, čeho schopni byli 
odpůrcové Bulharů řecké národnosti“ (556).

  „Všechny snahy o jeho vybavení byly marny. Ten zlosyn živ se nevrátí, uzrál na šibenici, mluvilo 
se na úřadě k i obyvatelstvu“ (556).
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ако братската обич би могла да не бъде толкова сляпа. Когато се научава в 
Загреб, че брат му е затворен в Цариград, той бърза, не се вслушва дори в 
съвета на доброжелателя си, епископ Щросмайер, да приеме австрийско 
поданство – обичта го тика в обятията на Димитра. И по тая обич враго-
вете познават кой е другият размирник, когото веднага затварят. Чешки-
ят писател като че ли долавя, че в гръцко-българската разпра има пръст 
както Русия, така и Австрия, че в нея е заинтересувано не само правос-
лавието, но и католичеството, следователно, че турското правителство 
е трябвало да угоди на патриаршията, за да се спаси самото то от свои 
подозрения, но после под натиска на австрийския и руския посланик то 
дало нареждане да бъдат освободени. Но докато стигне заповедта до за-
твора, братята били вече мъртви. „Загинали от отравяне или от отрова, 
размесена в храната, или от въглив окис256, получен от въглища в затвора. 
Димитър починал на 19 януари 1862, а Константин – три дена след него, 
на 22 януари същата година“257. Врагът и след смъртта им бил жесток. „На 
никого не били показани, на никого не било позволено да ги изпрати до 
гроба. Едничкият българин, който направил това, Илия Славов, земляк 
от Струга, който ги видял след смъртта и ги благословил със светия кръст, 
на другия ден умрял от отрова“258. Тъй Тоужимски още веднъж подчертава 
злата воля у ненавистниците на братята и на българския народ, изтъква, 
че Миладинови са жертва на пъклен замисъл, че отровата е била обикнато 
средство от страна на „Фенер“ за унищожение на опасни врагове.

Йозеф Й. Тоужимски за тоя свой кратък начерт259 се е ползувал от съ-
ответната българска литература из вестници, списания, книги260. За нас в 
случая не са важни толкова фактите, които черпи от едно или друго мяс-
то, колкото тяхното осветление, колкото въпросът как той схваща и из-
образява лика на Миладинови. Неслучайно той не се спира по-обстойно 
върху сборника им от народни песни. Може би ще се помисли за това, че 
тоя сборник е вече доста известен в Чехия. Всъщност за него те са изра-
зители и носители на една идея. Тая идея ги заставя да събират и издават 

  256 въглив окис – въглероден диоксид  (бел. ред.).
  257 „Zahynuli otrávením, buď jedem namíchaným do nápoje neb uhličnatkou vyvozenou v 

žaláři z uhlí Dimitrij skonal 19. ledna 1862, a Konstantin třetí den potom 22. ledna téhož 
roku“ (c. 555).

  258 „Stejná krutost provedla se i na mrtvých. Nikomu nebyli ukázáni a nikomu nebylo dopuštěno 
provoditi je ku hrobu. A jediný Bulhar, který tak učinil, Ilije Slavov, rodák ze Strugy, který je 
po smrti spatřil a žehnal svatým křížem, nazejtří skonal otrávením (c. 556).

  259 начерт – очерк (бел. ред.).
  260 Срв. напр. К. Шапкарев, Материали за животоописанието на братя Х. Миладинови 

Димитрия и Константин, Пловдив, 1884. Шапкарев прокарва и затвърдява в книгата 
си мнението, отбелязано най-напред у Верковича (Описание битът на македонските 
българе, Москва, 1867), че братята били отровени. А Тоужимски е бил в Пловдив, тая 
книга не е могла да избегне от погледа му.
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народни песни, тя ги нуди към борба, тя ги прави свои мъченици. Изди-
гайки мъченическото в техния живот, той ги прави по-лесно достъпни 
за съзнанието на своя сънародник, който е свикнал да води преди всич-
ко културна отбрана. Тъкмо тук той ги вижда големи и в тяхната смърт 
чувствува увековечаване не само на идеята, но и на човека. Той вярва в 
могъществото и безсмъртието на идеите, в несломимия полет на човеш-
кия дух. Затова и идеята, заради която загиват двамата братя, не може 
да загине – тя ще победи, сиреч свободата на тяхната родина, духовна 
и политическа, ще изгрее, ако и след дълги страдания и мъчения. Такъв 
смисъл имат заключителните думи на статията: „Миладинови загинали, 
но тяхната идея живее и побеждава. Тя е победила вече от двете страни 
на Балкана, ще победи, ще даде Бог, и в Македония. Бяха мъченици, но не 
напразно“261. Тоужимски е човек на сегашното, на момента, на тревогите 
и вълненията на своето време – той не може да не свърже миналото с бъ-
дещето, да не осмисли една памет, да не извлече назидание за утрешния 
ден. Затова и тая надежда, че и родината на Миладинови ще дочака свое-
то освобождение. Залог за него той намира в отданността на българския 
народ от всички краища на неговите земи към идеята, която е властвувала 
в живота на Миладинови. И това го казва той във време, когато въпросът 
за Македония почва да смущава все по-настойчиво съвестта на славян-
ския и на европейския свет262. Неговите трудове за Македония изразяват 
не само твърдо убеждение, но и обич към отбрана на правдата. Статията 
му за Миладинови, свърже ли се с общите му възгледи по въпросите, кои-
то излъчва южнославянската действителност, добива по-голямо значе-
ние. Тя не само осведомява, но и подкрепя едно право – правото над една 
земя, която открай време е живяла с идеите на българския народ. Братя 
Миладинови са само момент от оная верига на усилия и борби, които до-
веждат до Шипка и които водят оттатък Рила.

  261 Miladinovi zhynuli, ale myšlenka jejich žije a vítězí. Zvítězila již na obou stranách  Balkánu, 
a zvítězí bohdá i v Macedonii. Byli mučedníci, avšak ne marně“ (c. 556).

  262 Срв. напр. статията на Benjamin Popelka, преводач на Миладинови, Jest Macedonie 
srbská či bulharská, в Slovanský Sborník на Едвард Йелинек, Praha, roč. VI., 1887, c. 10 
– 15, 82 – 87, 111 – 114, 158 – 163, 203 – 208, в която застъпва неоспоримото право на 
българите над тая земя. Попелка счита езика на Кирила и Методия за старобългарски. 
Вж. неговата Grammatika jazyka starobulharského, Brno, 1885; След него Emanuel Kovář 
издава Nákres mluvnice starobulharské, Praha, 1889. Emanuel Fait, обиколил земята на 
Миладинови, пише Makedonie, země a lid, Osvěta, roč. XXI, 1891, c. 81 сл.
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VI
Сватоплук Чех263 

През времето, когато Йозеф Й. Тоужимски отдава почит и хвала на Д. 
и К. Миладинов, чешката литература има няколко именити поети, един 
от които е и Сватоплук Чех264.

Другар и връстник на Тоужимски, Чех (1846 – 1908) е от оня стан по-
ети, които следват народностната посока в литературния живот, които 
въплътяват в изискана художествена форма множество от заветите на 
будателския романтизъм, изясняват или се стремят да изяснят копне-
жите, надеждите и разочарованията, спотаени в недрата на народната 
душа. Възпитал своя художествен вкус над творения на домашни и чуж-
ди, главно английски и руски, романтици; възприел идейния капитал на 
свои предходници, близки и далечни; познал миналото и сегашното на 
своя народ, той се възмогва със силата на творческия си дар до свой личен 
поетически стил, до свой нравствен и образен свят. И въпреки всичко 
остава толкова близък до вътрешния мир на чешкото общество. Лири-
ческите му творения, както стиховите му разкази и разказната му проза, 
в които се изявява дълбоко и непосредно чувство, богата мислова осно-
ва, крилато поетическо вдъхновение, завладяват и подчиняват склонна-
та към унеси и размисли чешка душа. Поемите му Evropa и Slavie, Václav 
z Michalovic и  Dagmar, Adamité и Žižka, Ve stínu lípy, Lešetinský kovař и 
Václav Živsa; сборниците му Povídky, arabesky a humoresky, Humoresky, 
satiry a drobné črty и др.; сбирките му Jitřní písně, Písně otroka, Modlitby k 
Neznamému и пp. – всички говорят не само за благодатна плодовитост, за 
щедро творческо изобилие, но и за широта и мощност на духа, за лекота 
и непринуденост в поетическото изпълнение, за дадена му свише власт 
над словото. Социални и интимни ноти, политически и сатирически нас-
троения, идилически и екстатични състояния, исторични и патриотични 
мотиви се обединяват от общия ритъм на една мисъл, от цялостния мир 
на една личност, от мощния патос на един живот. Чистота и благородство 
на тона, доброта и сърдечност на израза, устремност към правда и спра-
ведливост, съчувствие към онеправдани и унизени, нравствено възвисе-
на човечност в мирогледа – това са съставките на оная стихия, в която се 

  263 Сватоплук Чех (1846 – 1908) – чешки поет, прозаик, журналист и пътешественик, 
чието творчество е белязано от жанрово многообразие (пише скици, фейлетони, раз-
кази, романи, епическа поезия, политическа сатира). Още приживе получава признание 
като писател и общественик с патриотичната си ангажираност (бел. ред.).  

  264 За Св. Чех вж. V. Flajšhans, Svatopluk Čech. Člověka dílo, Praha, 1906; Ferdinand Strejček, 
O Svatopluku Čechovi, Praha, 1908; Arne Novák, Svatopluk Čech. Dílo a osobnost, Praha, 
díl I. a II., 1921, 1923; F. X. Šalda, Svatopluk Čech, Duše a dílo, Spisy F. X. Šaldy, 1922, c. 119 
– 130.
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люлее неговата поезия. Човек на народа, демократ по природа и идеалист 
по духовна структура, той влага едва ли не мистично съдържание в по-
нятието народник. Правник265 по образование, той не става правник по 
професия, но смело търси правото на своя народ. С широк кръгозор и с 
вечни устреми, той не иска да се заключи само под тесния роден небо-
склон. Славянин, едва ли не в хердеровски смисъл на думата, той става 
поет на коларизма – мечтата за славянско братство неведнъж го е унасяла 
на своите крила в лъчезарното царство на поетическата измама. Когато 
бива изпратен до вечния му покой, чешкият народ се е почувствувал на-
истина обеднял. Той разбира, че погребва най-свидни, най-скъпи свои 
помисли и стремежи – едно минало, може би романтично, нелишено от 
наивни вери и възторзи, но богато с духовни запаси, пълно с плодоносни 
последици за собственото му развитие.

Бидейки близко до основните прояви на чешкия духовен живот, Сва-
топлук Чех не може да не бъде осведомен за България, земя и народ, език 
и творчество. През 1874 г. от Русия през Крим, Кавказ и Цариград той 
минава през българска земя – с влака от Варна до Русе. В последния град 
стои няколко дена само. Впечатленията му от тоя път са твърде оскъдни, 
повърхни и бледи, както за това можем да съдим от дописките му, които 
печата своевременно през 1874 – 1876 в Lumír и Národní listy, издани266 
през 1884 и 1885 г. под общ наслов Kresby z cest и Upomínky z Východu, 
гдето се мярка предимно могъщественият образ на Кавказ267. Затова пък 
той е могъл да научи в тая посока доста много от Яна Гебауер, от Йозефа 
Холечек и Йозефа Й. Тоужимски, от Прокопа Хохолоушек, Яна Неруда и 
Адолфа Хейдук. Със своите дела те все оставят някой образ или спомен, 
някое чувство или настроение в историята на неговия жизнен път. Затова 
в общата си симпатия към славяните той отделя място и за българите. 
Още в стихотворението си Orel Balkánu той загатва за българския народ, 
чийто нов живот се ражда в руска кръв268. В S1оvánská hymna  той възглася 
патетично, че в сговора се крие успехът и свободата на славяните269. През 
1882 г., когато печата в Кvětу270 алегоричната поема S1aviе, в бляна си за 

  265 правник (рядко) – юрист (бел. ред.).
  266 издани (рус.) – издадени (бел. ред.).
  267 Тия два тома пътни впечатления после излизат като Vzpomínky z cest a života, II. 

Sebrané spisy Sv. Čecha. Díl VII., Praha, 1910. По-интересни са Různí lidé от Kresby z cest, 
1884, сега в Vzpomínky z cest a života, ІІ., 1910, 199 – 236.

  268 Срв. Lešetínský kovář a menší básně, Sebrané spisy Sv. Čecha, díl II., Praha, 1899, c. 153 сл.
  269 Срв. Menší básně, II., Praha, 1909, c. 133: Slované, svorně! V tom heslu zdar, V něm naše 

volnost a vrahů zmar!
  270 Květy, Praha, 1882. Още по-рано, в Česká včela, Praha, roč. III., 1880 г., той помества 

елегия за падналия през освободителната война при Александрополис чешки писател 
Хавласа – Na hrob Havlasův (срв. сега в Lešetínský kovář a menší básně, 1899, c. 168 сл.) 
и не може да не си спомни отново за българите, чиято история се сплита с руската.
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сговорното славянско семейство той вижда и брата българин. Ето – око-
ло мачтата на кораба се тълпят децата на Славия – черногорец, малорус, 
словак, словенец271. Тук е и българинът. Унесен в спомени, пред него въс-
тава образът на робската неволя, размахнатият турски ятаган, той чува 
плача на Балкана, докато над снежните му върхове долитат в хероичен 
устрем мощни руски орли, които с кръвта си оросяват розите на казан-
лъшката долина. Тоя българин трябва да тръгне по нишката на спомени 
от такъв характер, за да може да вникне в съдбовната необходимост за 
славянска слога.

Zde Bulhar zalétá v čas nedaleký 
vzpomínkou tesklivou, kdy Balkán úpěl 
pod Bisurmanů šílenými vzteky 
a turský nůž tam věčnou vraždou ztupěl, 
až na balkanských ledech slavnou drahou 
v oblacích svitly zbraně ruských šiků 
a srdce ruská purpurovou vlahou 
zrosila pyšné růže Kazanliku.

Напразно – тия братя не знаят мир, крамолата разперва на тях кри-
ла и ги дели на вражески табори272. Затова и корабът, с който плуват по 
житейското море, не води към спасителен бряг. Чех поставя и на бъл-
гарския народ задачи, които трябва да бъдат разрешени в духа на идеята 
за славянско единство. На тази идея той служи и тогава, когато в 1885 г. 
се чествува от целия славянски свят хилядагодишнината от смъртта на 
Методия. Той пише стихотворението Cyrill a Method, в което пламенно 
чертае не само два лика върху фона на историята, но и заветите, които се 
оставят на бъдещето273. А когато в 1887 г. се прави помен, у нас и в Чехия, 
за двадесет и петгодишнината на Братя Миладинови, той, който вече е 
имал ясна представа в живота и делото им, изпява за тях прославна пе-
сен – Bratřím Miladinovům274.

  271 Срв. Slavia, Praha, 1901, II., c. 253.
  272 табор (от тур.) – стан, лагер (бел. ред.).
  273 Вж. Menší básně, II., Praha, 1909, c. 114 сл.
  274 Menší básně, II., 1909, c. 111 – 113 (том ХХІV от Sebrané spisy Sv. Čecha, díl XXIV, 

pořádá Vlad. S. Čech). Тук е посочено, че творението е написано през 1885 г. След заг-
лавието му е сложена тая дата. Но изглежда, че Св. Чех или Владимир С. Чех, който 
редактира съчиненията му след 1908 г., не е бил сигурен, защото веднага след нея слага 
въпросителен знак. Арне Новак (Svatopluk Čech. Dílo a osobnost, díl II., 1923, c. 109), като 
свързва това стихотворение с Vzpomínka, „обгръщаща впечатления от пътуването му 
(на Чех) из Хърватско през 1875 г.“, и обнародвания през 1881 г. алманах Slavia, казва, 
че то е написано „около пет години по-късно“, имайки предвид датата, показана в Menší 
básně. Като се знае, че тази дата е несигурна, че стихотворението е вредено между 
кръга на послучайните стихотворения, че Чех навярно е чел статията на Тоужимски за 
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Изглежда, че Сватоплук Чех е носил отдавна образа на Братя Мила-
динови в душата си. Той е могъл лесно да го осмисли, да му даде живот, 
да го изрази в поетически краски. И без това той знае какъв е общият 
лик на чешкия народен будител. Еднаквата съдба на двата народа, бъл-
гарския и чешкия, отваря възможност за правилно разбиране на единия 
и на другия. Нима българският народен будител не таи в себе си много 
от характерните черти на чешкия? Нима самият Чех не се е чувствувал 
до известна степен такъв будител? Пламъкът на нравствения идеализъм, 
на творческия национализъм, гори отдавна в душата му. Трябвало е само 
някакъв повод, за да се възкресят с поетическата магия на словото образи 
на миналото. И тоя повод е не само външен – 25-годишнината на Мила-
динови, но изхожда дълбоко от най-съкровените извори на душата. Това е 
дълбокото славянско чувство, съзнанието за общност между всички сла-
вянски народи, за еднаквата хероичност в борбата, за общите идеали на 
утрешния ден275.

Одата На Братя Миладинови, написана в шест стансови276 строфи 
от по дванадесет стиха, е замислена като възслава на духа изобщо, и 
по-ограничено – на българския дух, който в устрема си за правда, свет-
лина и свобода въпреки страдания и кърви, въпреки оковите на турска 
и гръцка тирания, пирува своята крайна победа. Едни от носителите на 
тоя дух, едни от жертвите на неговия полет – това са Братя Миладинови. 
Те са почувствувани, промислени в най-съкровеното им битие и затова 
поетически са постигнати по пътя на хероичната идеализация, в ореола 
на възвишено мъченичество. Братята изразяват мъката на народното съз-
нание, което, макар да е отежало от богатства, не може да се радва на все-
странна самопроява. Тук, в тия основни положения на относбата, която 
има Сватоплук Чех към личността и делото на Миладинови, се определя 
лиричния, дори патетичния характер на творението. Патосът е обосно-
ван, оправдан, той е органичен – без него не би се схванала непосредната 
творческа стихия. Затова вдъхновението се излива в лирически форми – то 
не цели да възпроизведе нишката на един живот, нито да изобрази всич-
ки епизоди от него, а се домогва до идеята, до смисъла на едно битие, до 
един момент, който е ключ за всички други, до миг, който се превръща във 
вечност. В три факта Чех вижда братята – тяхното будителско послание, 
техният сборник от народни песни и тяхната мъченическа смърт в цариг-

Миладинови в Zlatá Praha, 1887, можем смело да заключим, че то е писано за ослава 
на 25-годишнината на тия народни будители, сиреч през 1887 г. (срв. и Б. Йоцов, Един 
чешки поет за Братя Миладинови, Македония, София, 1927, бр. 178 и 179).

  275 Много основателно изтъква Арне Новак (срв. Svatopluk Čech, díl II., c. 109), че сти-
хотворението е израз на мощно съзнание за славянска взаимност – „mocné vědomí 
slovanské vzájemnosti“.

  276 ситансов (от фр. станс) – строфа във форма на четиристишия (бел. ред.).
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радската тъмница. Чрез тях се възмогва до идеята на времето и живота 
им, която той чувствува като вечна – и такава я препраща в съкровищ-
ницата на вечните човешки ценности. Оттук размисълът е по-скоро из-
поведи на лична и свръхлична, вечна воля. Въпреки земната преходност, 
въпреки смяната на нещата, остава едно непроменно, трайно – идеята, 
творческият дух. Жизненият оптимизъм на Чеха намира най-яркото свое 
свидетелство.

Първата картина, с която чешкият поет затрогва нравствената същ-
ност на човека, е доста бегла – като в Пушкиновия Узник. През решетката 
на прозора277 се вижда ивица ясно небе. Не само се загатва за простор 
и свобода, но и за образа на човешките копнения. А като ироничен от-
глас на тия копнения – само звек278 от вериги. Веригите на двамата братя. 
Звек, присмех и над горчивата участ, която е толкова по-права, колкото 
повече жестоката действителност изтъква, че са били напразни всички 
усилия. Безумци! Те са искали да изтръгнат от гроба един мъртъв народ 
със своята слаба ръка. Ръката, която сега е окована от палача на турско и 
гръцко иго – над тяло и над душа заповядва чужда власт. Обаче на мрач-
ния, дързък кикот на веригите, израз на пропълзялото в душата им съм-
нение в смисъла на подхванатото дело, отговаря бдящата вяра в недрата 
на тяхното същество. Затворниците отправят поглед към небето – не там 
ли ясната звезда победи черния облак? Ето – възсиява хероизмът на не-
помраченото съзнание, върховната сладост в мисълта за мистичното еди-
нение между вожд и народ, вярата за нелишността, за необходимостта на 
всяка жертва. Светлината побеждава мрака и българският народ ще пре-
одолее тъмнината на робството; живял в тесния гроб на унижението, той, 
вярвайки, ще дочака скоро час на възкресение. Нека веригите се впиват 
жестоко в ръката:

sto jiných ruk se k dílu spásy vzpíná,
защото духът на народа е жив, защото насилията, неправдата, свире-
постта счупват своите копия в скалата на човешкото упорство.

Монологът, който подхващат Миладинови във втората строфа, не 
спира – той преминава и в третата, за да се изясни по-основно нравстве-
ния им лик. Где се крият жрелата279 на тяхната вяра в гения на народа? 
Не е ли в тия песни, които те са събирали така грижовно от градината на 
народния дух? Тук те сами изтъкват оправданието на своя подвиг. Защо 
са събирали тия песни, ако не са били убедени, че в тях се изразява цял 
народ – неговото минало, славните му подвизи, неговата вяра, радост и 
скръб в живота, най-потайният му свят. Но не само за миналото, а и за 

  277 прозор (остар.) – прозорец (бел. ред.).
  278 звек (остар.) – звънтене, дрънчене (бел. ред.).
  279 жрело (диал.) – изрор (бел. ред.).
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бъдещето мислят те. Чрез народната песен се поддържа духът на новите 
поколения – тя пръска в черните угари на вътрешния живот семето на 
надеждата, на чудото в утрешния ден. Така веригата от минало, сегашно 
и бъдеще се разгъва непрекъснато, постоянно устремена все напред, към 
вечността, народът, самосъхранявайки се, се изявява в своята история:

Му slyšeli bít jeho srdce zdravé, 
k nám zřejmě mluvil jeho živý duch 
z těch písní krásných, které plesné, lkavé 
z hor, dolin zněly v okouzlený sluch, 
z nichž bouří dalnou sláva dědů zvučí 
a vnuků nový život slibně pučí – 
my sbírali ty sledy předků drahé 
i jara nového ty květy vlahé 
a z nich jsme v duše ssáli víru slastnou, 
v lid rozsévali blahé naděje, 
že nad bulharskou nivou volnou, šťastnou 
se hvězda slávy opět zaskvěje!

Намерили утеха в така осмисления подвиг, братята замлъкват в душата 
си. Вътрешната тяхна буря, съчетана с телесни страдания, сякаш се из-
разява в мощната им жажда, в изпръхналите устни, в гаснещия поглед. 
Сватоплук Чех ги изправя срещу лицето на смъртта, показва ги мъртви, 
но не за да оправдае изблика на съмнението в полезността на делото, а 
за да ги възвеличи и възслави в събитията, що идат след тях, събития, в 
които те живеят със своята мисъл. Влиза ключарят на затвора – той носи 
разхлада, те жадно пият. Уви! Не е то вода, а отрова: 

Leč, běda! Není sílící to vláha: 
jed, podán rukou úskočného vraha, 
jak trýzeň pekel v útrobách jim ryje, 
zrak zděšený jim halí smrti stín –
a na hrud’ hasnoucího Dimitrie 
svou hlavu sklonil mroucí Konstantin.

Два трупа изнасят от затвора, две кървави рани се отварят в душата на 
народа, надеждата по освобождение гасне. Изтъква се тук не само обич-
та на народа, но и съзнанието му, че без вождове той е безпомощен. Но 
следвайки логиката на събитията, Чех, както по-късно и Пенчо Славей-
ков в своята Кървава песен, свързва усилията на българските народност-
ни борби с мощния напор на руските войски – и там на Шипка изгрява 
първата зора на българската свобода. Един мотив, изтъкнат по-преди от 
него в Orel Balkan или в S1aviе, сега намира в цялата предпоследна строфа 
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своя нов поетически израз. Духът, който се излъчва от жизненото дело на 
братята, който брани оскърбени права, къса оковите на всяко робство, 
събужда славянското сърце на Русия – Цариград се прекланя пред него, 
тържествува идеята на правдата, на възмездието, изкуплението.

Зачленил така името на Миладинови в хода на историята, Чех бърза да 
даде в шестата заключителна строфа чрез пламенна апострофа към бра-
тята възслава на тоя дух. Честитата родина на българите ще има в своя 
вечен ход пътеводни звезди – това са те, които със заветите, осветени 
от смъртта, ще греят във всяка утрешна борба, които ще напомнят, че 
никога народът няма да загине, докато над него се носи орелът на борчес-
кия дух, докато се раждат достойни синове, докато брат на брата протяга 
ръка280. Освен това загатва се, че правдата ще възтържествува по всички 
краища на българската земя – „от море до море“, сиреч и в Македония. 
Йозеф Тоужимски подкрепя тая мисъл в статията си за Миладинови:

Ó, bratři mučeníci, vaše jména
od moře k moři širou otčinou
vždy s díkem vroucím budou velebena
Bulharů volných štastnou rodinou. 
Jak vůdčí světla tato hvězda dvojí
jim svítit bude v každém příštím boji,
je cestou pravou k jasným cílům vésti
a těšiti je shůry světlou zvěstí:
že tisíc vrahů národ neutlumí,
jenž sobě věřen, svatým žárem vzňat
má syny vznešené, již trpět umí
za bratry své a pro vlast umírat. 

  280 Ето как Арне Новак се отзовава за стихотворението на Чеха (Svatopluk Čech, II, 1923, 
c. 109 – 110): Právě k českému srdci mluví hlasem domáckým buditelské dílo a tragický osud 
bulharských vlastenců, Dimitrije a Konstantina Miladinovů, kteří roku 1862 byli otráveni v 
tureckém žaláři, vždyť, hledajíce v písňové tradici svého lidu prostředek národního obrození, 
postupovali cestou, po níž se již čtvrt století před nimi ubírali vlastenečtí romantikové 
čeští; politické osvobození Bulharska z tureckého a řeckého područí bylo jim konečným 
cílem stejně jako zjištění české samostatnosti národní předbřeznovým nadšencům českým. 
Nákladné sloky Čechovy, obměňující ve svých dvanácti verších útvar stance, vybírají ze života 
mučednických bratří vrcholné výjevy: v temnu vězení odmítají bratří Miladinové hanlivé 
pochybnosti o smyslu a úspěchu svého buditelského díla; horují v plamenném monologu o 
národních svých ideálech; sahají dychtivě po číši, v níž místo osvěžení pro vyprahlé rty nalit 
jest jed; jsou potupně mrtvi vyvlečeni ze žaláře, an bulharský lid dále mrzkou podobu. Ale 
pak apoteosa: konečné zlomení tureckých pout a založení samostatného státu bulharského 
jest naplnění životního úsilí obou bratří, na něž vděčný národ nemůže zapomenouti, takže 
závěrečná, ryze řečnická apostrofa Dimitrije a Konstantina Miladinovů jest zároveň oslavou 
boje všech Slovanů za volnost, založenou na vědomí práva i mravnosti“.
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Сватоплук Чех, изглежда, изживява дълбоко трагичната участ на Ми-
ладинови. Одата му не е външна, студена възслава на един живот. Тя е 
страстен вопъл на душата за свобода и дълбока вяра в тържеството на 
духа. Стегната в композицията си, стройна и единна, ясна в развитието на 
лирическите теми, с възземаща се градация в обработката на сюжета – тя 
завладява както с образа на двамата мъченици, така и с непосредния си 
патос. Нравственият хероизъм, хероичното страдание, намира израз и 
във външния стил. Сдържаните хиперболи281 и смелите градации282, об-
ръщенията и епитетите283, метафорите284 и сравненията, ако и невинаги 
свежи, напълно са в духа на цялото, хармонират с отделните моменти. 
Свободно развиващ се петостъпен ямб285, стих с отмерена цезура286, с 
женски и мъжки рими, кръстосани и напластени, спотайват бодър полет 
на мисълта, смислена относба към предмета, пламенно лирично вълне-
ние без реторика, ако и да се долавят на места крилата ѝ. Без излишен 
вербализъм, без пищни образи, без динамика Чех разкрива чувството си 
на възторг и преклонение пред мъчениците на един славянски народ.

Още Райко Жинзифов се опита през 1863 г. да загатне за образа на Ди-
митра Миладинов, а и за брата му в поетическо творение – Вдовица287. 
Македонският поет, преданият славянофил, който през 1867 г., в дните 
на общославянската етнографска изложба в Москва, произнася от името 
на българите пред представителите на всички почти славянски народи 
пламенно слово, има ясна представа за делото на двамата братя. Описал 
живота и дейността им в Ден, предмет на поетическото му вдъхновение 
стават обаче не те, а съпругата на по-стария от тях. У него заговорва чове-
кът повече, отколкото патриотът и общественикът. С дълбоката си скръб 
по родината, със съзнание за прошумяла младост, с чувство на неизпъл-

  281 хипербола (от грц. литер.) – поетическа фигура, която изобразява предметите и 
явленията чрез преувеличаване на някои техни особености (бел. ред.).

  282 градация (от лат. литер.) – стилистична и реторична фигура за изразяване на впе-
чатления от прояви и явления чрез постепенно усилване (възходяща) или отслабване 
(низходяща), степенуване на използваните изразни средства (сравнения, епитети, 
метафори) (бел. ред.).

  283 епитет (от грц. литер.) – художествено определение, най-често прилагателно име 
(бел. ред.).

  284 метафора (от грц. литер.) – вид троп, при който въз основа на сходство или близост 
се пренасят признаци и свойства от един предмет или явление на друг (бел. ред.).

  285 ямб (от грц. литер.)  – двусрична стихотворна стъпка с ударение на втората сричка 
(бел. ред.).

  286 цезура (от лат. литер.) – кратка пауза на определено място в стих, обикн. в средата 
на дълъг стих (бел. ред.).

  287 Срв. Новобългарска сбирка, Москва, 1864; също и Читалище, Цариград, г. І, 1871, 
кн. 7, с. 318 – 320, където е препечатано със следната бележка: „Стихотворение сочи-
нено (чинит ми се и напечатано негде) от един Македонски Българин за вдовицата на 
покойнаго Димитрия Хр. Миладинова, кога овой заедно с брата си Костандина Хр. 
Миладинов, от гръцка злоба погинаха в цариградските темници“.
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нен дълг към поробения народ Жинзифов, който носи в гръдта си ковар-
на болест, се размисля над участта на една несретна жена, за да изплаче 
по-скоро мъката си по един разбит живот. Но все пак над морето на стра-
данията грее звездата на надеждата и спасението. Това, което не смогва да 
стори Жинзифов поради недостиг от творчески сили, изпълня бляскаво 
през 1882 г. Иван Вазов с одата си Братя Миладинови288. В историята на 
българските борби и страдания Вазов вижда толкова херои и титани. Не 
са ли те забравени незаслужено от новото време? Не са ли забравени и 
Братя Миладинови? И в страстната стихия на своето вдъхновение той 
въззовава хубавите македонски девойки да запеят, за да потъне в разко-
ша на хубавия език и звучната мелодия, за да се загуби в царството на 
предания, поверия и легенди; обръща се към Крали Марка, „всеславян-
ската слава“, чийто образ неразлъчно се свързва с Македония; разкрива 
мрачната картина на затвора, в който чезнат Братя Миладинови, посоч-
ва техния будителски подвиг, за да уясни подбудите на поднесената им 
от „Фенер“ отрова и дава простор на негодуването си срещу гнетителите 
на българския народ; отбелязва и сборника им с народни песни, в които 
бива заключена една голяма душа, за да завърши с възслава на хероичния 
им дух, на гордостта и в страданието им, и на любовта към родината. Спо-
койното изложение на събитията е чуждо нему, лиричният разказ върви 
бърже, прекъсван често от отклонения, пълни с размисъл и чувство; ри-
тъмът е устремен, речта е натежала от образи, дълбок, на места пресилен, 
патос от характера на патоса у Юго; енергичен стих, с ритмичното богат-
ство на народната песен, може би без стройност, с разтегната компози-
ция, но с несравнима поетическа внушимост – такъв е панегирикът289 за 
Миладинови.

Дали Сватоплук Чех е познавал стиховата творба на Ивана Вазов, дали 
между двата плода на славянския дух няма някакво родство? Вазов съз-
дава пет години по-рано своята песен. За него от началото на 80-те годи-
ни на миналия век се пише и говори в Чехия290. Йозеф Антонин Ворачек 
му отваря достъп чрез преводи и статии в чешкото общество. Чех, който 
следи развоя на литературния живот, не може да не знае за Вазова. За 
него той би могъл да се научи непосредно и от другаря си Йозеф Й. Тоу-
жимски. За стихотворението му може би е слушал, но дали го е чел – едва 

  288 Срв. Поля и гори. 1882 – 1883- Пловдив, 1884, с. 123 – 126, където е посочена година-
та, в която е написана одата – 1882; срв. също Пълно събрание на съчиненията на Иван 
Вазов. Том І. Лирика (1875 – 1880). Книгоизд. Ал. Паскалев, София, 1911, с. 191 – 194, 
където е пак посочена същата дата.

  289 панегирик (от грц.) – похвално слово (бел. ред.).
  290 Срв. Никола Бобчев, Вазов в славянските литератури, Иван Вазов. Живот и твор-

чество. За седемдесетгодишнината от рождението му. Под редакцията на проф. д-р Ст. 
Романски, 1920, с. 151 – 174.
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ли. Освен това, съпоставят ли се двете творения за Миладинови, ще се 
види, че те имат доста малко общи места. В замисъл, изпълнение, идея 
те са съвършено независими едно от друго. Ето защо по-скоро може да се 
каже, че има общност между Тоужимски и Чеха, отколкото между Чеха и 
Вазова. Чешкият поет, знаейки за одата на Вазова, е поискал може би да 
се сроди с него, с поезията му – само по една обща тема. Затова толкова 
по-ценно е творението му – то е непосреден израз на настроение за сла-
вянска близост, за състрадание към българския народ, за преклонение 
пред неговите херои, големи и малки.

Сватоплук Чех заедно с Йозефа Й. Тоужимски се явява през 80-те 
години най-яркият изразител на една относба към Братя Миладинови. 
След него за тях не се говори, не се пише, не се споменува с такъв тон, 
както по-рано. Сякаш нещо си отива, мило, прекрасно, но с неумолима 
неотвратимост. Друго време, други духовни тежнения, нови културни 
идеали. Идеята за славянско братство и единение, в нейната човечна ху-
бост, в романтичната ѝ чистота, загасва. Трезвият поглед към живота, 
нарасналата борба за съществуване, усложнените политически отноше-
ния в света, запълването на съзнанието с други интереси – всичко това 
не може да не подреже крилата на едно вдъхновение. Реализмът в чешкия 
културен живот не оставя да не се ослани душата – нейните най-нежни 
цветя на копнения и мечтания. Чех, един от последните стражи на сла-
вянския романтизъм в душата на народа, е заставян да гледа как животът 
отминава, ако не с насмешка, то равнодушно, неговите най-съкровни по-
мисли и надежди. Стихотворението му На братя Миладинови е последен 
въззив на един славянски дух – в него трептят най-чистите струни в ду-
шата на чешкия народ, тя изразява поетическата красота в общението на 
два народа, тя затваря страница, при това свидна страница, от историята 
на един духовен живот.

От 1861 г. Димитър и Константин Миладинови налагат името си в 
българската книжнина – със своя сборник от народни песни, със своята 
будителска дейност, с трагичната си смърт. Тяхното име расте, обаянието 
им прониква и в най-широките кръгове на българското общество, те се 
свързват с българските народностни борби, стават представителни лич-
ности на българския народ. Така те биват чувствувани и схващани дълго 
време, двадесет и пет години след тяхната смърт, в 1887 г., българският на-
род прекланя глава пред тяхната светла памет в знак на пълно признание. 
Макар и мъртви, тяхното име се носи с други имена от това време – Г. С. 
Раковски и П. Р. Славейков от по-старото поколение, Любен Каравелов и 
Христо Ботев, Добри Войников и Васил Друмев от по-новото, и Иван Ва-
зов, проявил се в навечерието на Българското освобождение, от най-мла-
дото. Вазов поддържа връзката между литературата преди и след Осво-
бождението – той е най-яркият идеен и нравствен наследник на времето 
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от народностните борби и най-вдъхновеният изразител на оня духовен 
капитал, който му завещава близкото минало. Никак не е странно, че 80-
те години от миналия век, когато освободената родина полага основи на 
нов живот, са изцяло на Вазова – той ги запълня не само с името си, но и 
с делата си. Така че годината 1878, когато се слага предел между робски и 
свободен политически живот, не разкъсва литературното развитие. А и 
идеалът за освобождението на българския народ не е напълно осъщест-
вен. Значи духовните настроения от 1861, когато борбата за църковна не-
зависимост е в решителен напор, до 1887 г., когато се чествува паметта на 
Братя Миладинови, остават в основата си почти едни и същи. Ето защо 
подвигът на македонските будители е слаган винаги в еднакво осветле-
ние, той е оценяван в сродна атмосфера. Три десетилетия почти той е об-
кръжен с мъченически ореол, отдавана му е най-голяма почит, забулян е с 
романтично очарование. И относбата към него се проявява, ако и не ясно, 
в три главни момента – през 60-те години, когато споменът за тяхната 
смърт е твърде буден, се дава израз на мъката по тях и на възмущение-
то срещу тия, които им поднасят отрова, чрез перото на Г. С. Раковски, 
Райка Жинзифов и Васила Чолаков; през 70-те расне достойна преценка 
за делото им, която изтъкват П. Д. Данчов, Ат. Т. Илиев, Л. Каравелов, 
Нешо Бончев; през 80-те години те отиват в пантеона на българските хе-
рои, въздава се възхвала чрез вдъхновената песен на Ивана Вазов. След 
1887 г., когато настава вече по-друго време, ако и интересът към българ-
ското творчество да не отслабва, Миладинови минават към историята, 
относбата към тях е по-трезва, критична. Наистина преценката за тях е 
неизменна, но в нея няма романтичният култ към личността и делото им. 
Бихме казали, една миладиновска идея е завършила своя кръг на разви-
тие. Идват нови люде, с нови страсти и борби, те увличат обществото, 
водят го, сочат му задачи и цели. Миладинови биват предмет на научно 
изследване, те не са и не могат да бъдат забравени, но те вече имат друга 
привлекателна мощ, те влизат в „епопеята на забравените“.

От 1861 до 1887 г. Братя Миладинови проникват, оставят следа и за-
гасват в чешката литература. Създава се сякаш една миладиновска тра-
диция, която около три десетилетия владее в духовния живот на чешкия 
народ. Същността на тая традиция се свежда към следното: пишат се ста-
тии, превеждат се песни от сборника на двамата братя, творят се похвали 
в тяхна памет. В развитието ѝ бихме посочили три главни момента – през 
60-те, 70-те и 80-те години, момент на проникване, на разширение и на 
утвърждение, свързвани с книжовници, едни от най-добрите на чешкия 
народ – Ян Гебауер, Йозеф Холечек и Сватоплук Чех. Единият изразява 
жадния интерес към ново събитие, вторият възхищението от него, пос-
ледният – преклонението пред неговия смисъл и неговия създател. Три 
десетилетия, в които чешката литература има толкова много, при това 
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големи имена, когато чешкият народ живее с толкова грижи, със свои 
задачи и залиси291, когато е погълнат изцяло почти от борбата за своето 
съществуване, за отбрана на застрашените си права. И все пак той намира 
възможност да отправи чрез своите поети и писатели, учени и общест-
веници внимание върху борбите на българския народ, върху скромното 
дело на двамата братя, върху една трагична смърт, на която умее да даде 
най-правдиво обяснение. За да проникнат Миладинови в това време на 
доста сложен духовен живот в Чехия, има основания. Те не се крият само 
в качествата на Миладинови и в техния сборник.

Пътищата на тяхното проникване са Прага и Табор, през школската 
среда, в която има и доста българи, чрез културни организации и дружес-
тва, чрез периодичния печат и художествената литература. Проникват 
сред образованите люде на чешкото общество – най-напред сред младеж-
та, после в политически, обществени и книжовни кръгове, за да минат 
най-после, где по-силно, где по-слабо в по-широките слоеве, разбира се, 
в ограничен размер. Трябва да се признае, че условията за проникването 
са от най-разнообразен характер. Всички заедно създават оная благодат-
на почва, без която са немислими духовни общения. Тук бихме посочили 
славянски ориентираната среда, старата традиция на южнославянската 
романтика в чешката книжнина, любовта към народното творчество, 
чувството за национална несигурност, политическите събития, които се 
разиграват под български и чешки небосклон, най-после склонността 
към космополитизъм на чешкия творчески дух. Като по-обща причина 
можем да изтъкнем и паралелизма между българския и чешкия духовен 
живот изобщо, по-ограничено през поменатите три десетилетия. Трябва 
да отбележим само, че чешкият живот е по-богат, по-сложен, по-дълбок, 
темпото на неговото развитие е по-бързо – и обяснимо защо. Обаче па-
ралелизмът не губи в случая нищо от своето значение, когато се налага да 
се правят изяснения на факти от историята на общенията между двата на-
рода. Ето защо за нас е от голяма важност, че Братя Миладинови идат от 
по-бедна духовна страна и проникват и остават дири в друга, по-богата.

Доколко Братя Миладинови са проникнали в Чехия, може да се съди 
по статиите за тях, отзивите, преводите от техния сборник, от предста-
вата и образа изобщо за живота и дейността им. Разбира се, това проник-
ване не е много дълбоко, нито много широко. То не може да се сравни с 
проникването на чужди писатели в Чехия, особено на немски, английски, 
френски и руски. Не бива да се забравя, че чешкият народ е малък, и той 
като нашия гледа да изкористи преди всичко духовните ценности на голе-
мите народи, със стара и изпитана култура. Това, което може да създаде 
малък народ, не става бърже общо европейско достояние, то няма при-

  291 залис (остар. диал.) – залисия (бел. ред.).
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вилегията на свободен достъп във всички арени на културни състезания. 
Затова и малките завоевания, които той прави в духовния живот на други 
народи, са от особена стойност. И наистина не е ли ценно постижение-
то на българската млада литература, за българския културно-обществен 
живот да имат в една страна като Чехия представители подобно на Братя 
Миладинови? А Миладинови създават в чуждата земя по-ясна представа 
за българския народ. Как те са схващани, чувствувани, разбирани през 
тия тридесет години? Това са борци за свободната изява на народното 
съзнание, следователно борци за тържеството на славянската свяст, с 
високо гражданско чувство, с добродетели на истински народен вожд, 
такъв, какъвто будителският романтизъм може само да създаде. А такива 
борци правят чест на своя народ. Тия, които са свикнали  да съдят за наро-
да по неговите духовни представители, прекланяйки се пред Миладинови, 
отдават почит и на българския народ. В тяхно лице се цени и културно 
дело – събиране и издаване на народни песни, като израз на особено те-
чение в литературния живот. Една заслуга, която е толкова по-голяма, 
колкото делото е изпълнено с по-предана любов и по-дълбока вещина. А 
Миладинови сторват това, което други до тях, пък и мнозина след тях не 
смогват. Най-после, те олицетворяват идеята за свободата на човешкия 
дух в един малък, може би незначителен кът на земята.

Общият образ на двамата братя, сложил се в съзнанието на чешкото 
общество, напълно се покрива с образа, внедрил се в душата на българ-
ския народ. Тая общност не е случайна, тя се обуславя от характера на 
една дейност и един живот, а също така и от онова въздействие, което 
упражнява българското мислене върху чешкото. Непреднамерено въз-
действие върху свободен самобитен дух. Тъй като чешкият народ чрез об-
разованите свои синове изтъква винаги критична относба към събитията 
и нещата, въздействието е всъщност само подтик за свободна творческа 
самопроява. Затова то не спира тук. Погледнато по-свободно, то продъл-
жава и в друга посока. И неговите последствия, колкото и скромни, са на 
лице. Така налага се ясна представа за българския език от всички краища 
на неговите земи – той е език, а не наречие, със своя физиономия; опре-
деля се посоката в жизнения път на един от най-видните чешки писатели, 
Йозеф Холечек, вдъхновява се за поетическа творба друг, още по-именит 
творец на чешката художествена мисъл – Сватоплук Чех.

Друг важен резултат от проникването на Миладинови в Чехия, това 
е признанието на българската народна песен, преклонението пред все-
образната ѝ поетическа красота, поставянето ѝ наравно със сръбската, 
получила висока оценка от чутовни поети. Така че наред със старобъл-
гарския език, признат за завещание от българските славяни около Солун, 
нашият народ увеличава своето духовно богатство на Запад и със своята 
песен. И то, като се знае колко той немари за своите духовни ценности, 
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колко малко се грижи да се покаже с тях пред света, това признание в 
Чехия не може да не поласкае неговото самолюбие. Ако чешкият народ 
би могъл да бъдеше посредник между нашия и другите европейски наро-
ди за утвърждение на ценности от невеществен характер, сигурно бихме 
спечелили тогава по-голямо внимание в Западния свят. Най-после, тре-
тата по-крупна придобивка, това е оная представа, която чехите имат за 
родината на Братя Миладинови. Българското възраждане, което почва от 
западните краища на страната, обхваща, где по-бърже, где по-бавно ши-
роките предели на българската земя на Балкана. Вести за него чехите до-
биват едва в началото на XIX век, по-точно – през второто негово десети-
летие. Но тогава за народ и език, за земя и обичаи чешкото общество няма 
почти никакво понятие. Със зараждането на славянската филология, ко-
гато основните ѝ проблеми почват да тревожат съзнанието на нейния ос-
новател, Йозеф Добровски, се пробужда и интерес към българския народ 
и неговата родина. И най-много допринася в това време в тая посока Вук 
Ст. Караджич, който дава първи образци от български език и български 
народни песни от Разлог. Караджич по един или друг начин изтъква бъл-
гарския характер на Македония. Същото прави и неговият сънародник, 
да не говорим за толкова други, които в случая по-малко ни занимават, 
Стефан И. Веркович. Следователно Чехия, която е в ранни духовни връз-
ки със Славянския юг, добива ярък образ още през първата половина на 
века за Македония. И нейните книжовници също така затвърждават тоя 
образ – че в най-южната земя на славянството живеят българи, които во-
дят борба заедно с българите от другите области срещу турско и гръц-
ко духовно робство. Когато в 1861 година Миладинови пращат по света 
своя сборник с народни песни, те заварват вече ясно определен поглед 
за тяхната родина. Сега вече те затвърдяват това положение. И докато 
трае тяхното проникване и разширение в Чехия, през споменатите три 
десетилетия, те стават символ на Македония като българска земя. Чеш-
ката народна съвест не смогва иначе да реагира. Пред факти, документи, 
събития тя не може да не остане вярна на себе си, тъй както е създадена 
от борбите за народностна независимост. Едва по-късно, когато идва ре-
ализмът, когато се търси политиката на национален егоизъм, почват да 
се явяват първите признаци на насилия върху нея, на смущения поради 
проникващите вече и в страната на Хуса преднамерени осведомявания. 
Тогава се задават въпроси за народностния характер на Миладиновата 
родина.

Така два народа, българският и чешкият, се обединяват духовно в об-
раза на Братя Миладинови в един от най-важните моменти от своя живот. 
Тук Миладинови имат, бихме казали, завидна участ. Те са първите българ-
ски будители, които проникват в чужда страна. От 1845 г. българската ли-
тература има толкова имена, които биха могли да привлекат вниманието 
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на някои славянски земи. П. Р. Славейков и Г. С. Раковски работят десет 
години преди Миладинови. Славейков – дълго още след тях. Но в Чехия 
той остава почти неизвестен. За Раковски има статии и бележки, срещат 
се и преводи от него, но личността му не се налага с делото си величие. 
Добри Войников едвам се домогва в Прага с Криворазбраната цивилиза-
ция  – скоро след нейната поява. Васил Друмев става познат едва през 80-
те години. За Л. Каравелов има очерки, статии и отзиви, дават се и прево-
ди на негови творения, но и той бива онеправдан като Раковски. Христо 
Ботев прониква почти десетилетие след смъртта си – наред с Ив. Вазов. 
Когато Холечек превежда Миладинови, Ботев е вече създал най-хубавите 
свои творения. И ако имаше кой да му ги посочи, сигурно не би останал 
равнодушен към  На прощаване, Хайдути и Жив е той, жив е... По-късно 
почва да прониква и Пенчо Славейков. Значи Миладинови, Ботев, Вазов, 
Славейков – това са тия, които представят българската литература в Че-
хия. Замислим ли се над тия имена, ще видим, че тук няма нищо случай-
но. Миладинови застъпват българската народна поезия. С пълно право те 
бележат важен момент от чешко-българските духовни общения. Еднакви 
борби, еднакви страдания, сродни надежди и мечти водят към духовно 
единение, в което двамата мъченици от Македония имат особен дял, едно 
от най-хубавите единения, които познава историята.
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БЪЛГАРСКИ СТРАДАНИЯ И БОРБИ ЗА СВОБОДА 
В СЛАВЯНСКАТА ПОЕЗИЯ1

Увод

Българският народ пръв между всички народи на Балкана2 падна в не-
равната борба с турската стихия. През България мина тая стихия в 

1393 и 1396 г., за да се разлее по Сърбия, Влашко и Молдава, Византия и 
Босна и през Унгария да стигне до Виена. Подвигът на Ян III Собиески в 
1683 г., когато срази Кара Мустафа и спаси Европа от турско нашествие, 
бележи началото на оня отлив на тая стихия, който завърши през 1912 г. 
на Чаталджа, а днес е спрял на Одрин и устието на Марица. И пак българ-
ският народ, който е пред вратата на Цариград, трябваше най-дълго да 
влачи оковите на робството, последен да бъде огрян от свободата. Пет 
столетия почти той минава под сянката на полумесеца. Това е време на 
страдания, непосилни, убийствени. Многобройни биха били страниците, 
ако се разкажат всички страдания, на които е бил подложен той. Никакви 

  1 Основополагащ труд за професионалните интереси на Борис Йоцов, който обхваща 
проблема за присъствието на българските реалии – образи, събития, сюжети – в твор-
чеството на трима славянски поети от Русия, Чехия и Словения (бел. ред.). 

  Публикуването на „Българските страдания и борби за свобода в славянската поезия“ 
през 1935 г.  поставя  Борис Йоцов сред първите български слависти  Иван Д. Шишма-
нов и Боян Пенев. Значим литературноисторически факт, който подчертава засиления 
интерес към славянството от това време, е  посмъртното издание на докторската ди-
сертация на Петко Ю. Тодоров „За отношението на славяните към българите“ (1940). 
Преоткриването на Борис Йоцов и неговия труд дава възможност за набелязване на нов 
аспект в историята на българската славистика и компаративистика. Ретросрективният 
поглед открива Б. Йоцов като изследовател, проявяващ не само широки познания в 
областта на историята на славянските литератури, но и като проникновен анализатор 
на конкретните, избрани от него, художествени произведения, което се оказва осъ-
ществимо и поради детайлното им познаване в оригинал (бел. ред.).

  2 Балкан – 1. Балкански полуостров; 2. Стара планина (бел. ред.).
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политически права, отсъствие на лична свобода, унизено човешко дос-
тойнство, насилие – физическо и морално, лишение от благата на земята, 
безчестия и произволи, унижения и оскърбения – с тия думи би могла да 
се изчерпи историята на българския страдалчески живот. Обаче тоя на-
род, който е имал някога слава и величие, затворен в себе си, изоставен от 
всички, паднал в борба, в борба кървава като херой, с горда и мощна душа 
в разгрома, не се поддава в своя дух. Той пази вярата и езика си, своя бит, 
нрави и обичаи, искрата на своето самосъзнание, остава привързан към 
бащината си земя, не изменя на своето призвание. И вместо страдания-
та да го сразят, да го направят безпомощен, да сломят, да убият духа му, 
той се възвисява в тях, нравствено се пречистя, преодолява ги, окрилен 
с надежда и вяра в собствената си мощ. Така тоя, който страда, не унива, 
макар песента му, изразяваща настроенията на деня, да е печална – в хе-
роичния си и хайдушки епос той подчертава волята си за живот. Той има 
чувство за собственото си достойнство, притежава духовна сила за отпор, 
устрем за борба – борба за правда и справедливост, за свобода и незави-
симост, за нов живот. Сътресен временно от болки, той скоро се опомва, 
възправя се горд и неустрашим и става войн на практичен, но възвишен 
идеал. Идеал за освобождение, за пълна свобода на творческа проява, за 
изява на своето духовно битие. Никак не е странно, че веднага след пре-
живения громол3 той повежда борба. Нека си спомним въстанията и опи-
тите за въстания в потока на годините, преговорите за освобождение, що 
водят български първенци и пратеници с представители и владетели на 
чужди държави, училищата, които плахо или гордо поддържат пламъка 
на българското слово, печата, който издига гражданското и политическо 
съзнание и брани народни права и правдини. Толкова напрежения и уси-
лия, стълкновения и сражения, надежди и разочарования, скърби, сълзи 
и кърви – из пожарите и пепелищата възкръсва като жар птица българ-
ският дух, ражда се хероичен устрем, напор към победа.

През първите векове на робството страданията и борбите на българ-
ския народ за освобождение не са оставяли да загасне името му на Балка-
на и в Европа. Турските нашествия на запад и на север застрашават доста 
народи с участта на българския народ, и те не могат да немарят4 за това, 
което става от Дунава до Егея. Борбите на Унгария, Полша и Русия все 
допринасят, за да не се забрави България. Обаче, когато след битката при 
Мохач в 1526 г. Турция разпростира своите владения оттатък Дунава и 
целият почти Балкан минава под нейна власт, в потока на времето поч-
ват да се забравят народностите от Адриатика до Черно море, начева да 
изпъква на преден план вярата, да се схваща и мисли, че там живее един 

  3 громол  (книж.) – грохот, трясък (бел. ред.).
  4 немаря (книж.) – пренебрегвам, нехая (бел. ред.).
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християнски народ. И понеже българският народ има най-малко връз-
ки със Западния свят, забравата почва бърже да се спуска над него. Само 
някои пътешественици, минавайки през български земи на път за Цари-
град, знаят по-добре за него. Но за средния човек по знание на Изток и 
на Запад, той почти е мъртъв. В края на XVIII век тая забрава взема опас-
ни за българския народ размери. И все пак развиващите се политически 
събития са държели тук и там в лица от управляващи и културни среди 
будно съзнанието на Европа. Когато почват да се създават като велики 
сили Австрия и Русия, интересът към Турция нараства. В 1699 г., кога-
то се подписва между Австрия, Русия, Полша и Венеция, от една страна, 
и Турция, от друга, Карловицкият мир, се полага началото на Източния 
въпрос. Австрия и Русия, съперничейки си, бдят над Балкана, изучват 
го, опознават го, не остават чужди на неговата съдба. Засилват се и въз-
можностите да се открие и българският народ пред съзнанието на све-
та. Честите войни, що водят тия държави с Турция, не са без значение 
за неговото опознаване. Още повече, когато и самият народ начева да 
проявява по-будна съвест, когато негови пратеници хлопат на владетел-
ски врати – в Полша, във Виена и Прага, във Венеция, в Петербург – за 
помощ в неговия устрем за освобождение, в страданията му за по-чес-
тит живот. Въстанията, които прави, потушвани кърваво и безчовечно, 
участието му чрез най-добри свои синове в бунтовете за свобода на сърби 
и гърци, изселванията в Австрия, Влахия и Молдава, Бесарабия и Крим 
разнасят българското име в чужбина. Освобождението на Сърбия през 
1804 –1815 г. привлича вниманието и върху българската земя. Когато след 
Одринския мир в 1829 г. между Русия и Турция Гърция добива утвърж-
дението на своята независимост, Влахия и Молдова минават под опеката 
на Русия, България не изчезва от кръга на политическия обзор, що правят 
Западните сили. Кримската война през 1853 – 1856 г. поставя началото 
на българския национален въпрос пред Европа. Черковната борба, която 
пламва след 1860 г., заинтересувала Русия и Запада, разглася усилията на 
българския народ за пълна духовна независимост. България, българската 
земя и българският народ са открити вече за политическия свят на близка 
и далечна чужбина.

Когато от XVII столетие Русия нараства пред погледа на света като ве-
лика сила, когато тя почва с решителни устреми да се европеизира, на 
Запад нараства интересът към нея, поражда се и по-живо внимание към 
славянството особено щом тя отправя поглед към славянския Юг. Зараж-
дането на славянознанието в Чехия, което съвпада, погледнато малко 
по-свободно, с възраждането на поробените славянски народи, отваря 
нови възможности за откриването и опознаването на българския народ. 
Първите славяноведи биват поставени пред множество проблеми за раз-
решение. Какво представя от себе си езикът на първите славянски богос-
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лужебни книги, какъв е неговият характер, потеклото му, коя е неговата 
родина, где и кога започва точно дейността на Кирил и Методий, каква е 
връзката между техните ученици и България, каква е относбата5 между 
славянските езици и мястото на българския между тях – това са въпроси, 
които са вълнували доста време учени и книжовници, занимаващи се с 
изучването на славянския свят. И в желанието си да се домогнат до раз-
решението им, те се натъкват, особено в Русия и Чехия, на народа между 
Дунава и Егея, между Черно море и Албанските планини. И тогава се за-
емат с изучването и опознаването на тоя народ. Така в първите години 
на XIX век българският народ бива открит и за образования свят. Позна-
вайки неговите усилия да се възроди, да задълбочи своето съзнание, да 
се издигне духовно, да се приобщи към културния живот на Европа, те го 
представят за достоен член в семейството на славянските народи. Оттук 
той става добре познат и на Запада. И ако гърците могат да се гордеят 
пред него, да разполагат там с един духовен капитал – красотата на своята 
стара литература, ако сърбите завладяват вниманието му – със съкрови-
щата на народното си творчество, българите се представят с непознатите 
до скоро паметници на своя език, най-старите езикови паметници на сла-
вянския мир; с един език, който е толкова стар, че може да се смята едва 
ли не за праславянски.

От XIX столетие насам българският народ навлиза по-смело в духов-
ния живот на Европа, обсебва вниманието на общественото мнение там, 
занимава умовете и сърцата на нейните политически, дори и културни 
велможи. В повременния6 печат, както и в отделни издания, почва да се 
пише за българския народ, да се разкрива миналото и сегашното му, да се 
вещае бъдещето му, да се добива по-ясен, дори и определен образ за него. 
Вижда се, че той е жизнеспособен, че е играл някога голяма роля в исто-
рията, че бърже се издига в своята просвета и култура, че отбелязва ма-
териален напредък, че се бори упорито за по-честит живот и че заслужва 
напълно своята свобода. Създава се настроение, дори съчувствие в полза 
на потиснатия и неоправдан български народ. При някои особени случаи, 
при известни чутовни подвизи, при кървави борби с турската тирания 
Европа, независимо от политически изчисления и съображения, не за-
къснява да даде израз на симпатия, на възторг пред проявения хероизъм, 
на възмущение и негодуване срещу действията и похватите на султанска-
та власт. Дописници и пътешественици, минали през българска земя, за-
познали се по-отблизо с българския народ, не скриват да отбележат бла-
городните качества на неговия характер, отрицателните влияния върху 
него от робството. Може да се каже, създава се цяла литература, свързана 

  5 относба (остар.) – отношение (бел. ред.).
  6 повременен (остар.) – периодичен (бел. ред.).
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с България и нейния народ, с нейния бит и мироглед, с нейната история и 
култура. Нещо повече, българският народ почва да навлиза и в художест-
вената литература на славянския и европейския свят. Писатели и поети, 
големи и малки, на далечни и близки земи, черпят сюжети из българския 
живот, явяват се произведения със събития из българското минало и се-
гашно, с българска обстановка и природа, с български херои. И в епос, и 
в лирика, и в драма български мотиви, подхванати умело, изпълнени кога 
повече, кога по-малко сполучливо. И най-важното е, че навсякъде се до-
лавя съчувствието на автора към българския народ, преклонението пред 
неговите борби и страдания за свободен живот. В американска и английс-
ка литература, във френска и италианска, в немска, в полска и чешка, в 
словенска и сърбохърватска, в руската литература все се срещат поети и 
писатели, които по един или друг начин са изразили своята относба към 
него преди той да добие своята политическа независимост, дори и след 
като е свободен, особено след като за пръв път в живота си той, през вре-
ме на Голямата война7 от 1914 – 1918 г., взема живо участие в историята 
на Европа, в съдбините на света. Български мотиви в европейската лите-
ратура – една доста обширна област за изследване, в която ще се видят 
толкова познати и неизвестни творци на художествената и обществената 
мисъл.

Няма съмнение, че тия мотиви са по-добре застъпени и с по-голяма 
любов разработени в художествената литература на славянския свят. 
Славянството е имало изобщо нерадостна съдба. На изток то е трябвало 
да пази Европа от нашествията на някои народи от Азия, на запад – да бра-
ни своето собствено съществуване. Има народи, които са били по-чести-
ти в историческото си развитие – никога не са били роби, не са се мъчили 
и гинали под чужда власт. Много от славянските народи са познали ни-
щетата и ужаса на робството. Те именно по-добре разбират на времето 
си кървавите усилия на българите за нов живот. В печалната своя участ 
на покорени и завладени те виждат в българския народ брат не само по 
кръв и език, но и по страдания и надежди, по борби и стремежи. Някои 
от славянските народи са могъщи. В своето могъщество те не се забра-
вят, отправят състрадателен поглед към по-слабия изнемогващ в робство 
братски народ, протягат му закрилна десница, дори леят кръвта на своите 
най-добри синове за неговите права и свободи. Творци на художествено-
то слово, излезли из средата на тия славянски народи, не могат да не се 
отнасят по-съчувствено, по-човешки към роба. В тях заговаря без пред-
взети възгледи и идеи чувството за славянско братство и единение. Зато-
ва и съдбата на българския народ не им е безразлична. В тяхното сърце 
заговаря не само човекът, но и славянинът. Толкова много славянски по-

  7 Голямата война – Първата световна война (бел. ред.).
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ети и писатели – и в Чехия, и в Полша, и в Русия, и в Сърбия и Хърватско, 
и в Словения и Лужишка Сърбия – по един или друг повод дават израз 
на братска обич към страдащия славянин на Юг. В техните творения се 
долавя образът на България и на българския народ.

Да се издирят и да се проучат българските мотиви в славянските лите-
ратури – това е благодарна и тежка задача. Справяйки се с библиографска 
установка на материала, бихме могли да добием вярна представа за ин-
тереса на това или онова общество към българския народ. Домогнем ли 
се до правилна ориентация, до сигурно овладяване нещата и явленията в 
тяхната обширност, сложност и многообразност, можем да се надяваме, 
че си проправяме път към самата същност на въпроса, който ни занима-
ва. Добием ли представа за мястото и значението на всеки писател в об-
щия ход на литературното развитие на страната, за значението му изобщо 
в славянските литератури като създател на художествени ценности, ще 
съдим по-правилно за въздействието, що упражнява чрез творенията си 
с български сюжет. Ако се надникне в общия му духовен строй, за да се уз-
нае, доколко разработеният от него чужд мотив отговаря на нравствената 
му и художническа природа, ще се почувствува искреността на вътреш-
ните подбуди при творческия процес. Потърсим ли тия подбуди, прекия 
повод за творба, какъв смисъл има, каква тенденция влага, доколко е ве-
рен и правдив в изображението, в израза на чувствата и настроенията, 
запознаваме се с една творческа история, с един нравствен и идеен свят, 
с основно душевно разположение. Произведение с български мотив, в 
най-широко значение на думата, не бива да се схваща като усамотен, сам 
за себе си факт. Затова, като се сложи в съотносба8 с другите творения на 
писателя, като се разгледа в светлината на творческата личност, или пък 
като се проучи в свръзка9 с други творби от същия характер, то ще бъде 
не само по-добре разбрано, но и по-вярно оценено. Такова едно творе-
ние може за даден писател да няма особено значение за цялостната негова 
преценка, то може за него да бъде само случаен епизод, но за задачата, 
която бихме си поставили, придобива по-друга значимост и стойност. 
Още повече когато домашните изследвания обикновено го отминават, за-
щото следят едрите линии на художествените построения и постижения. 
А обгърнат ли се всички творения от подобен род в общ поглед, тогава – в 
съвкупността на всички факти, ще се подчертаят известни тенденции в 
тая или оная литература, ще се изтъкне един възглед, една идея, едно нас-
троение, ценно за обрисовката или характеристиката на епохата. Нещо 
повече, биха се доловили някъде трайни прояви, разположения на един 
или друг народ. Ще се види, че в даден момент известни, ако не и всички 

  8 съотносба (остар.) – съотношение (бел. ред.).
  9 свръзка (остар.) – връзка (бел. ред.).
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славянски народи, еднакво са чувствували и мислили, били са духовно 
обединени в делото на своя писател. Така се открива страница от взаим-
ните духовни връзки между членовете на славянското семейство, схваща 
се, че българският народ в своите страдания и борби за по-честит живот 
не е бил сам. Една светла страница на духовно единение между славянски-
те народи. 

Славянското сърце става особено отзивчиво, когато на християнския 
Балкан пламват пожарите на въстанията и войните. В 1875 г. избухва въс-
тание в Босна и Херцеговина, в 1876 г. – Априлското въстание в Бълга-
рия, сетне Сръбско-турската война, в 1877 – 1878 г. Русия проправя със 
своята армия пътя на българския народ към свободата. За общественото 
настроение в славянските страни през това време говорят непосредните 
прояви на любов към южните славяни, на възторг пред техните героични 
борби за свобода, на преклонение пред великото дело на Александра II. 
Създава се сега цяла литература – във вестници, списания, илюстрации, 
с отделни издания – за славянския Юг. И Черна гора, и Босна и Херцего-
вина, и Сърбия, и България са предмет на особено внимание. Нищо чуд-
но, че поети и писатели, хората на художественото слово, стават отзив10 
на тия славянски радости и възторзи, надежди и предчувствия за светъл 
ден. Най-пряк, верен, искрен израз на тия чувства и настроения намира-
ме в поезията. Колко много лирически песни, химни, оди, балади, разка-
зи, поеми – на знайни и незнайни поети! Особено много са творенията 
на случайните поети, възторжени, реторични. Да се проследят те, да се 
подредят, да се проберат – би се очертала една прекрасна антология на 
славянска симпатия към българския народ. Понеже българите със своите 
страдания и героични борби заемат тук по-особено място. И да се про-
следи в тая поезия, създадена в надвечерието на Освободителната война, 
през времето на победния ѝ ход и на последните отблясъци на нейните 
пожари, как са почувствувани и схванати българските страдания и борби 
за освобождение, е във висша степен занимливо и полезно. И то – като 
се вземат не всички поети, а само по-видните, които са дали творения 
по-характерни, типични дори за случая, за него самия, за страната, от 
която изхожда, по-ценни и по-близки за нас.

  10 отзив (остар.) – отзвук (бел. ред.).
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І 

ЯКОВ ПЕТРОВИЧ ПОЛОНСКИ11  

Неведнъж се е казвало, че руската литература, тая, която е завладяла 
света със своята нравствена и религиозна мисъл и с художествената си 
красота, е израз на човешката личност, на обществените настроения, на 
народностното самосъзнание – и затова тя е катедра, от която се чува 
учително слово. Наистина това е литература, която не е чужда на общест-
вения живот на страната, която може да служи на момента, като си по-
ставя често практически задачи за разрешение, но която е носителка на 
богата, висока и дълбока художествена мисъл. С висши жизнени цели, 
тя има свое предназначение; с устреми към небесата и с аристократични 
постижения, тя остава близка на народния живот, вярна на земята; с воля 
да се търси и намери Бога, тя постига и разкрива човека. Нейната естети-
ка не е безплодна, безидейна и бездейна, не гони само вътрешна, духовна 
наслада, а преследва и жизнени проблеми, отговаря на земните тревоги, 
изисква осмисляне на човешкото битие. Малцина ли са руските творци на 
словото, умни и образовани, трудолюбиви и даровити, които са поднася-
ли в жертва своя художествен дар, за да служат като граждани и общест-
веници на своята родина, да се отзоват на повика на времето? Високото 
гражданско съзнание, волята да се служи на Русия са толкова призначни12, 
че се издигат възгласи – „направление“13 „ловить момент“14, „хождение 
в народ“15. Дори и най-големите, най-видните представители на руската 

  11 Очеркът за руския поет и страстен славянофил Яков Полонски съдържа както изобил-
на фактология за историята на руската литература от ХIХ век и за доминиращи идейни 
направления сред прогресивните кръгове на руското общество, така и наблюдения 
върху българската тема в руската поезия. В този разгърнат контекст Б. Йоцов разкрива 
и приноса на Я. Полонски не само като художник, пресъздал трагедията на българите, 
копнеещи за освобождение, но и като хуманист с чувство за историческа отговорност, 
който с творбите си буди съвестта на Русия. Макар през ХХ в. Я. Полонски да не е сред 
най-известните имена от руската литература,  Б. Йоцов го актуализира чрез това из-
следване и го нарежда сред такива тачени в България руски класици като Ю. Венелин, 
Ив. Тургенев, Ф. Достоевски и др. Убеждението на автора, че обектът на неговата студия 
заслужава да бъде изваден от забравата, е подкрепено както от много различни цитати 
на видни съвременници и съмишленици на Полонски, така и от анализите, в които се 
подчертава идейното и естетическото съдържание на неговите творби, посветени на 
българите и тяхната робска участ, но и на волята им за борба и духовно възкресение 
(бел. ред.).

  12 „призначный“ (укр.) – определен, значим, знаков (бел. ред.).
  13 „направление“ (рус.) – посока (бел. ред.).
  14 „ловить момент“ (рус.) – използвайте момента, да уловите момента (бел. ред.).
  15 „хождение в народ“ (рус.) – отиване при хората, отиване сред народа. „Отиване сред 

народа“ е утопично движение на демократично и революционно настроената руска 
младеж, придобило масов характер през 1874 г., с цел да се опознае селското население, 
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художестена мисъл, кои повече, кои по-малко, остават верни на своето 
призвание като синове на своя народ – на призванието на руския писател 
да служи преди всичко на жизнената правда, а сетне – на чистата красота. 
От Пушкин насам руската литература има в своя ход застои и понижения, 
завои и възвишения, но в нея се изявява винаги волята за победи, за еди-
нение на обществена и художествена мисъл, за пълен художествен израз 
на руския живот и на руското самосъзнание. Какво представят 30-те и 
40-те години в руския духовен живот? Не властвуват ли върху сърцата, 
не говорят ли за духа на времето Станкевич16 и Огарьов17, Грановски18 и 
Херцен19, Белински20 и Гогол21. Дълбоко умствено съдържание, немска 
идеалистична философия с Шелинг и Хегел, немски художествен гений с 
Гьоте и Шилер, духовен напор и устрем за приобщаване към културата и 
мирогледа на Западния свят, от друга страна – преклонение пред руска-
та самобитна култура, търсене и възвеличаване на чисто народностното, 
осмисляне на историческите задачи на Русия – това са главните линии, по 
които се движи руският обществен живот, двете негови основни насоки 
на западничество22 и на славянофилство. Тоя подем в духовното разви-
тие на руския народ бива възпрян през 50-те години, по-точно – от 1848 
до 1855 г., когато властвува ръката на престараващ се и заслепен цензор, 
когато реакцията, настъпила и в Европа, задушва творчески и нравствени 
сили, сподавя свободната проява на художествена и обществена мисъл. 
Един Салтиков-Шчедрин23, дори и Юрий Самарин24, и И. С. Тургенев25, 

да се просвети в социалистическите идеи и да се подготви за въстание (бел. ред.).
  16 Н. В. Станкевич (1813 – 1840) – руски философ и поет (бел. ред.).
  17 Н. П. Огарьов (1813 – 1877) – руски писател и поет, създал философска и любовна 

лирика. Живее в емиграция (Женева, Лондон) и заедно с Херцен издава независима 
периодика (бел. ред.).

  18 Т. Н. Грановски (1813 – 1855) – руски историк, професор, положил основите на меди-
евистиката, активен обществен деец, убеден противник на крепостното право в Русия 
(бел. ред.).

  19 А. И. Херцен (1812 – 1870) – руски писател и публицист, създател на философски и 
исторически трудове. Голяма част от живота си прекарва в емиграция (бел. ред.).

  20 В. Г. Белински (1811 – 1848) – виден руски литературен критик и публицист през 
ХIХ и ХХ век, утвърдил таланта на А.Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гогол и др. в своите 
съчинения. Наречен неистовия Висарион заради смелата си, независима позиция на 
литературен критик (бел. ред.).

  21 Н. В. Гогол (1809 – 1952) – руски писател класик, автор на романа „Мъртви души“, на 
комедията „Ревизор“ и др. (бел. ред.).

  22 западничество (рус.) – Направление в руската обществена и философска мисъл. 
Западниците са за развитие на Русия по западноевропейски път (бел. ред.).

  23 М. Е. Салтиков-Шчедрин (1826 – 1889) – руски писател сатирик (бел. ред.).
  24 Ю. Ф. Самарин (1819 – 1876) – руски публицист и обществен деец (бел. ред.).
  25 И. С. Тургенев (1818 – 1883) –  руски писател класик, създал разкази, повести, романи, 

сред които и „В навечерието“, посветен на мечтата на български студент емигрант да 
участва в освобождаването на родината (бел. ред.).
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не са добре гледани от властта, а Ф. М. Достоевски26, попаднал в кръга 
на Петрашевски27, бива изпратен да изкупва своята вина в Сибир. В. Г. 
Белински е вече мъртъв, той не би могъл и да живее в тая мъртва епо-
ха – напразно се домогват да заемат неговото място А. В. Дружинин28, 
П. В. Аненков29, А. А. Григориев30. И какъв нов подем през 60-те години! 
Амнистията в 1856 г.31 връща в живота декабристи и петрашевци, Алек-
сандър II в 1861 г. унищожава крепостничеството, обезвластяването, кре-
пителите на реакцията, отприщва буйния поток на нравствените сили, 
свободата на печата, макар и не неограничена, дава възможност да се из-
разяват обществените мнения и настроения, гражданската и художест-
вената мисъл имат простор за полет. Бихме казали, че сега обществената 
мисъл взема надмощие над художествената. Издига се знамето на ути-
литаристичната32 естетика, култът на естествените науки, прокарват се 
идеите на позитивизма и материализма, на Конт33, Молешот34, Фохт35 и 
Бюхнер36, налагат се също Маркс и Енгелс. Заражда се нов обществен тип, 
типът на нихилиста37, който се отнася критично, и то крайно едностран-
чиво, като иска да руши стари ценности, непризнавайки никакъв авто-
ритет, да твори нов мироглед. В литературата, която иска да бъде худо-
жествена, преобладава етнография и фолклор, тенденциозен и критичен 

  26 Ф. М. Достоевски (1821 – 1881) –  руски писател класик, оставил огромно литературно 
наследство от повести, публицистични творби и романи, сред които и т. нар. „Велико 
петокнижие“ (бел. ред.).

  27 М. В. Петрашевски (1821 – 1866) – руски революционер, утопичен социалист, създател 
на т. нар. кръжок на Петрашевците, в който участва и Достоевски, за което е арестуван, 
осъден на смърт (1849), но впоследствие присъдата му е заменена с каторга в Сибир 
(1850 – 1854) (бел. ред.).

  28 А. В. Дружинин (1824 – 1864) – руски пиcател и литературен критик (бел. ред.).
  29 П. В. Аненков (1812 или 1813 – 1887) – руски литратурен историк, критик и мемоарист 

(бел. ред.).
  30 А. А. Григориев (1822 – 1864) – руски поет и литературен критик (бел. ред.).
  31 Амнистията от 1856 г. е дадена в деня на неговата коронация от император Алексан-

дър II на декабристи, участници в Декабристкото въстание 1825 г., поляци, участвали 
в Ноемврийското въстание (1830 – 1831), петрашевци и др. От полицейски надзор са 
освободени към 9000 души (бел. ред.).

  32 утилитаристичен (книж.) – утилитарен, насочен само към практическа полза (бел. ред.).
  33 О. Конт (1798 – 1857) – френски философ, един от основоположниците на позити-

визма (бел. ред.).
  34 Я. Молешот (1822 – 1893) – немски физиолог и философ (бел. ред.).
  35 К.Фохт (1817 – 1895) – немски философ и естествоизпитател (бел. ред.).
  36 Л. Бюхнер (1824 – 1899) – немски лекар, естествоизпитател и философ (бел. ред.)
  37 нихилист (от лат. nihil – нищо) – изповядващ идеите на нихилизма, който отрича 

общоприетите норми на обществен живот и установени морални ценности, популярен 
и в Русия (бел. ред.).
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реализъм. Н. Г. Чернишевски38, Н. А. Добролюбов39, Д. И. Писарев40, те-
оретици на изкуството, ценители и разрушители на поезията, обществе-
ници, които стигат до краен радикализъм, духовни бунтари, прокарват 
тая литературна политика. Затова пък И. С. Тургенев, И. А. Гончаров41, 
А. Ф. Писемски42 и А. Н. Островски43 следват смело традицията на Пуш-
кин44 и Гогол, на художествения реализъм, на жизнената красота. Ф. И. 
Тютчев45 и А. А. Фет46, А. Н. Майков47, Л. А. Мей48, Н. Ф. Шчербина49, А. К. 
Толстой50 искат да бъдат поети на чистата красота. В края на 60-те и на-
чалото на 70-те години засияват в пълния си блясък М. Е. Шчедрин, Л. Н. 
Толстой51 и Ф. М. Достоевски. А ето ни и в духовните кръгозори на 70-те 
години, на народничеството52 на Юзов-Каблиц53, на П. Л. Лавров54, на Н. 
К. Михайловски55, на Н. Н. Златовратски56, Глеб Ив. Успенски57. Възвръ-
щане към народа, сливане с неговите среди, усвояване на неговата мис-
ловност, овладяване и издигане до висша правда нравствените моменти 
в неговия мироглед, осмисляне на инстинкта му за живот, дело и подвиг, 
съдействуване за духовното му издигане и просветление, за осъзнаване 
на неговите човешки и граждански права и свободи – всичко това, заедно 

  38 Н. Чернишевски (1828 – 1889) – руски писател, вложил своите утопични и революционни 
идеи в публицистика и в романа „Какво да се прави?“; литературен критик (бел. ред.).

  39 Н. Добролюбов (1836 – 1861) – руски литературен критик и публицист (бел. ред.).
  40 Д. Писарев (1840 – 1868) – руски публицист и литературен критик, прокламиращ 

революционни и утопични идеи (бел. ред.).
  41 И. Гончаров (1812 – 1891) – руски писател (бел. ред.).
  42 А. Писемски (1821 – 1881) – руски писател (бел. ред.).
  43 А. Островски (1823 – 1886) – известен руски драматург от ХIХ  век (бел. ред.).
  44 А. Пушкин (1799 – 1837) – велик руски поет, прозаик и драматург, основоположник 

на новата руска литература и на съвременния руски език (бел. ред.).
  45 Ф. Тютчев (1803 – 1873) – руски поет, политически деец и дипломат (бел. ред.).
  46 А. Фет (1820 – 1892 ) – руски поет (бел. ред.).
  47 А. Майков (1821 – 1897) – руски поет (бел. ред.).
  48 Л. Мей (1822 – 1862) – руски поет и драматург (бел. ред.). 
  49 Н. Шчербина (1821 –1 869) – руски поет (бел. ред.).
  50 А. Толстой (1817 – 1875) – руски поет и драматург (бел. ред.).
  51 Л. Толстой (1828 – 1910) – велик класик на руската литература. Многотомното му 

наследство включва разкази, повести, драми, романи, сред които „Война и мир“ и „Ана 
Каренина“ (бел. ред.).

  52 народничество – идейно и просветителско движение сред руската интелигенция, 
особено активно в периода 1861 – 1895, защитаващо интересите на селяните и пропа-
гандиращо борба за социални свободи (бел. ред.).

  53 Й. Каблиц (1848 – 1893) – руски публицист, активен пропагандатор на народнически 
идеи. Известен под пcевдонима Юзов (бел. ред.).

  54 П. Лавров (1823 – 1900) – руски философ, социалист, публицист, един от идеолозите 
на народничеството (бел. ред.).

  55 Н. К. Михайловски (1842 – 1904) – руски социолог, публицист и литературен критик 
(бел. ред.).

  56 Н. Златовратски (1845 – 1911) – руски писател (бел. ред.).
  57 Г. Успенски (1842 – 1902) – руски писател с изявени народнически идеи (бел. ред.).
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с повишено чувство за дълг и отговорност, на обич и преданост, намира 
своите верни тълкуватели и изразители както в обществения, така и в 
литературния живот – особено в „Современник“ и „Отечественные за-
писки“ на Н. А. Некрасов58. Три имена привличат през това време, осо-
бено двете последни, които навлизат победно в следващото десетилетие, 
вниманието на общество и на литературен свят – В. М. Гаршин59, В. Г. 
Короленко60 и С. Я. Надсон61. От 1881 г., когато загива Царя Освободител, 
Александър II, до 1904 г., когато революцията тътне над Русия62, времето 
на 80-те и 90-те години, се надига наново реакцията, свързала името си с 
К. П. Победоносцев63, време на марксизъм, социализъм и модернизъм, 
който всъщност начева от 1890 г., за да продължи до Световната война64 
почти. Един нов момент в развитието на руската художествена мисъл, чи-
ито по-главни изразители са М. Горки65, А. П. Чехов66, К. Балмонт67, Ив. 
Бунин68, Ф. Сологуб69, В. Брюсов70, А. Бели71, Н. Гумильов72 – и толкова 
още други, които се отчуждават от обществените борби, за да се върнат 
към руската действителност с всичката глъбина на душата си, да чувству-
ват болезнено нейните прояви, страдайки и гинейки в своя горд индиви-

  58 Н. Некрасов (1821 – 1878) – руски поет, публицист, редактор на двете посочени от Б. 
Йоцов списания „Съвременник„ и „Отечествени записки“, литературен критик (бел. ред.).

  59 В. Гаршин (1855 – 1888) – руски поет и прозаик (бел. ред.).
  60 В. Короленко (1851 – 1921) – руски писател, публицист, оставил дневници и спомени 

за свои съвременници (бел. ред.).
  61 С. Надсон (1862 – 1887) – руски поет (бел. ред.). 
  62 Авторът има предвид събитията от периода 1905 – 1907, белязан от демонстрации, 

протести, стачки, масови социални вълнения сред руското общество, а и от множество 
арести и репресии (бел. ред.).

  63 К. Победоносцев (1827 – 1907) – влиятелен руски държавник с крайно консервативни 
възгледи, юрист, наставник на бъдещите руски царе Александър III и Николай II (бел.
ред.). 

  64 Световната война – Първата световна война (бел. ред.).
  65 М. Горки (1868 – 1936) – руски писател класик, драматург, публицист, активен об-

ществен деец, един от основоположниците на метода социалистически реализъм в 
съветската литература след 1934 г. (бел. ред.).

  66 А. Чехов (1860 – 1904) – руски драматург и писател класик, утвърдил жанровата 
форма на късия разказ, създател на редица повести (бел. ред.).

  67 К. Балмонт (1867 – 1942) – руски поет символист, есеист, преводач, пътешественик 
(бел. ред.).

  68 Ив. Бунин (1870 – 1953) – руски писател неореалист, поет, мемоарист, носител на 
Нобелова награда (1933) (бел. ред.).

  69 Ф. Сологуб (1863 – 1927) – руски поет символист, прозаик, известен с романа „Мал-
кият демон“ (бел. ред.).  

  70 В. Брюсов (1873 – 1924) – руски поет и прозаик, литературен теоретик и критик, един 
от основоположниците на символизма в Русия (бел. ред.). 

  71 А. Бели (1880 – 1934) – руски писател символист, поет, прозаик, литературен теоретик 
и критик (бел. ред.). 

  72 Н. Гумильов (1886 – 1921) – руски поет и прозаик, основател на направлението акмеизъм, 
литературен теоретик и критик. Пише пътеписи за пътуванията си в Африка (бел. ред.).
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дуализъм. Световната война и голямата революция от 1917 г.73 извикват 
нови насоки на литературно развитие. Макар и да не се скъсва напълно с 
традицията, нови търсения и нови постижения, друг дух и друга дейст-
вителност с домогвания към нов мироглед дават облик на литературата, 
съобразен с оная епоха, в която навлиза целият руски живот. Каквито и 
имена да срещаме, каквито посоки на развитие, каквито и идейни движе-
ния да виждаме, руската литература винаги остава със свой свят, подчер-
тава своята зависимост от историческия момент, издига се като изрази-
тел на едно колективно съзнание, като образ на един голям народ.

Едно от най-мощните духовни движения в руския живот, което се от-
разява и дълбоко в литературата, това е славянофилството74. Колкото и 
Русия постоянно да се приобщава към Европа, колкото цялостното ѝ раз-
витие да е западническо, що се касае до заемане от европейската цивили-
зация, руският народ запазва своя духовен лик; руската литература, чрез 
своето проникновено задълбочаване в самата същност на руското битие, 
остава в най-широкия смисъл на думата – славянофилска. Пробуждане-
то на руското съзнание бива съпроводено с пробуждането на славянско-
то самосъзнание на руския народ. Това значи, че тоя народ, чрез своите 
най-образовани представители, не е чужд на ония проблеми, които се 
слагат от живота на славянските страни, че знае какво е неговото исто-
рическо предназначение, ролята, която трябва да играе в Европа, и какво 
трябва да бъде неговото отношение към славянството изобщо. За него-
вата вярна ориентация, за познанията, които добива за славянския свят, 
особено във военни, политически и културни събития, славянознанието 
има доста големи заслуги. Интересът, който проявява Русия към Европа, я 
заставя да спира поглед и върху други славянски земи и народи, а оттук – и 
научната мисъл не може да стои настрана от обществените и политически 
настроения, и тя трябва да услужи на стремежа да се опознае по-основно 
славянският мир. Йосиф Добровски75, който полага здрави основи на сла-
вистиката, намира отличен прием в Русия. И неслучайно първите катедри 
по славистика в Русия се отварят през 40-те години – времето на общ 
духовен подем. Един Бодянски76 и Срезневски77, Григорович78 и Прайс79 

  73 Авторът има предвид руската революция от месец октомври 1917 г., ръководена 
от болшевишката партия начело с В. И. Ленин и оказала огромно въздействие върху 
съдбата на Европа и света през ХХ век (бел. ред.).

  74 славянофилство – идейно направление в Русия през ХIХ век. Изиграва важна роля 
за развитието на славянознанието, етнологията и др. (бел. ред.).

  75 Й. Добровски (1753 – 1829) – чешки будител, просветен деец, един от основателите 
на славистиката (бел. ред.).

  76 О. Бодянски (1808 – 1877)  – руски филолог и историк (бел. ред).
  77 И. Срезневски (1812 – 1880) – руски филолог славист и етнограф (бел. ред.).
  78 В. Григорович (1815 – 1876) – руски славист, един от основоположниците на дисци-

плината Славянска филология в Русия (бел. ред.).
  79 П. Прайс (на руски П. Прейс) (1810 – 1846) – руски филолог славист (бел. ред).
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проправят широк пролом в бъдещето, като допринасят толкова много 
за опознаване на славянството в неговата история и култура, в неговия 
език и бит. Руските славяноведи, изучвайки славянските земи и народи, 
изправени пред ред съществени проблеми, биват заставени да открият 
България и българския народ. Така се създават и първите българисти. 
Стига да посочим само няколко факта. Ето делото на А. Х. Востоков80, 
който с „Рассуждение о славянском языке“ (1820) хвърля доста светлина 
върху характера на българския език. К. Ф. Калайдович81 с изследването 
си „Иоанн Ексарх Болгарский“ (1824), разкривайки творенията и обра-
за на един български писател, изтъква особения разцвет на славянската 
книжнина през времето на Симеона. Не много късно след него Юрий Ив. 
Венелин82 с „Древные и нынешние болгаре в политическом, народопис-
ном, историческом и религиозном их отношении к россианам“ („Старите 
и сегашни българи в тяхното политическо, народописно, историческо и 
религиозно отношение спрямо русите“)83 (1829), а също така – и с „Кри-
тические исследования об истории болгар“ („Критически изследвания за 
историята на българите“) – 1849, не само заговаря определено и ясно за 
българския народ, но и набляга върху дълга, който има към него Русия. 
М. П. Погодин84, който подкрепя Венелина в научните му издиряния85, не 
е чужд на българския народ, говори за него на Пушкина, иска да се изу-
чи по-добре, колкото може, в различни посоки. Н. Н. Мурзакевич86, един 
от първите, които се запознават непосредно с българските колонисти в 
Бесарабия, има също така свой дял в ранното опознаване на руското об-
щество с българите. Н. В. Савелиев-Ростиславич87, първият биограф на В. 
Евст. Априлов88, замисля да напише българска история, като продължи 
така подхванатото дело на Венелина. В. И. Григорович, след Венелин и 

  80 А. Востоков (1781 – 1864) – руски филолог, поет (бел. ред.).
  81 К. Калайдович (1792 – 1832)  – руски историк с трудове по славистика, археология, 

археография и др. области (бел. ред.).
  82 Ю. Венелин (1802 – 1839) – рускоезичен  учен  от украински произход – българист и 

славист, фолклорист и етнограф (бел. ред.).
  83 Преводите на заглавия и цитати (проза и поезия), включени в изследването на Б. Йоцов 

в оригинал, са преведени от Румяна Евтимова. За по-плътното доближаване до смисъла 
на стихотворните цитати, а и за да се запази илюстривността им към коментарите и 
анализите на автора, се предлага буквален, а не свободен поетичен превод (какъвто в 
преобладаващите случаи липсва на български). Изключение прави  стихотворението 
„Русия“ от  А. Хомяков, преведено от П. Велчев (бел. ред.). 

  84 М. Погодин (1800 – 1875) – руски историк и писател, журналист и публицист (бел. 
ред.).

  85 издиряния (остар.) – търсения (бел. ред.).
  86 Н. Мурзакевич (1806 – 1883) – руски историк и археолог (бел. ред.).
  87 Н. Савелиев-Ростиславич (1815 – 1883) – руски писател, историк, етнограф (бел. ред.).
  88 В. Априлов (1789 – 1847) – български просветен деец, създател на първото светско 

училище в България (1835 г.) – днес Национална Априловска гимназия, гр. Габрово 
(бел. ред.).
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В. Г. Тепляков89, предприема към средата на 40-те години пътуване из ев-
ропейските владения на Турция и със своя „Очерк путешествия по Евро-
пейской Турции“ (1848) дава доста нови познания за България, за нейната 
култура и бит. След това П. А. Безсонов90, със своите „Болгарские песни“ 
(1855), А. И. Хилфердинг91 с „Письма об истории сербов и болгар“ (1854 – 
1855) правят по-дълбока бразда в областта на българските проучвания 
в Русия. Трябва да изтъкнем, че и по-късните слависти и българисти не 
остават назад в усилието на руската интелигенция да опознае по-основно 
славянския свят, особено България. И колкото по-нараства значението 
на славянската филология в Русия като наука, толкова повече се засиля и 
нейното политическо влияние. Неслучайно ония слависти, които са обла-
дани от славянофилска идеология, въздействуват и върху политическите 
настроения и възгледи на руското общество. Стига да споменем един В. 
И. Ламански92, за когото славистиката е нещо повече от наука – една жива 
стихия, която определя някои моменти от общия политически мироглед, 
която дава оръжие за борба на културен и политически фронт. Оттук 
се засиля и славистичната мисъл в публицистичната литература, която 
оказва толкова голямо влияние върху масите.

Под влияние на тия славяноведи се засиля и славянското самосъзна-
ние, което не закъснява да се изяви в обществено-политическия живот 
и в литературата. След настаналия разкол в обществените и културни 
среди в началото на 40-те години, западници и славянофили почват бор-
ба за отбрана на заетите позиции. Ранни и късни славянофили слагат в 
основата на своето учение, на своето мировъзрение няколко важни мо-
мента, които са от особена стойност за славянството, особено за славян-
ския Юг. А. С. Хомяков93, И. В. Киреевски94 и Петър В. Киреевски95, К. С. 
Аксаков96, по-късно – Юрий Ф. Самарин97 и И. С. Аксаков98, изразявайки 

  89 В. Тепляков (1804 – 1842) – руски поет, пътешественик, дипломат (бел. ред.).
  90 П. Безсонов (1828 – 1898) – руски славист и фолклорист, издател на български и 

сръбски фолклор (бел. ред.).
  91 А. Хилфердинг (1831 – 1872) – известен руски лингвист, историк, фолклорист и 

панславист (бел. ред.).
  92 В. Ламански (1833 – 1914) – руски историк и славист (бел. ред.).
  93 А. Хомяков (1804 – 1860) – руски поет, философ, богослов, художник, публицист, 

един от основоположниците на славянофилството (бел. ред.).
  94 И. Киреевски (1806 – 1856) – руски религиозен философ, литературен критик и 

публицист; по-голям брат на П. Киреевски (бел. ред.).
  95 П. Киреевски (1808 – 1856) – руски писател, фолклорист, преводач полиглот, архе-

ограф (бел. ред.).
  96 К. Аксаков (1817 – 1860) – руски поет, историк, литературен критик и публицист 

(бел. ред.).
  97 Ю. Самарин (1819 – 1876) – руски славянофил, философ, публицист (бел. ред.).
  98 И. Аксаков (1823 – 1886) – руски поет, публицист, активен обществен деец, един от 

лидерите на славянофилското движение и по-малък брат на К. Аксаков (бел. ред.).
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културно-философските основи на славянофилското движение, стигат, 
по силата на нравствените задължения, до изяснение, дори до разреше-
ние на проблеми от практичната действителности, не могат да не вло-
жат и политически багри на своята мисъл – и оттам да се замислят и над 
ония въпроси, които вълнуват славянството, особено това, което живее 
на Балкана. По-късните славянофили, като един Н. Я. Данилевски99 със 
своята мъдра книга „Россия и Европа“ (1869), като един К. Н. Леонтиев100 
с „Восток, Россия и славянство“ (1885–86), като Орест Милер101 със „Сла-
вянство и Европа“ (1877), В. И. Ламански, с „Об историческом изучении 
греко-славянского миpa в Европе“ (1871), макар и да стигат до въздигане 
на движението и учението в политическа идеология, не забравят и кул-
турно-историчните проблеми, изтъкват ролята на Русия в историята, 
отношението ѝ не само към Европа, но и към останалия славянски свят.

И те не остават чужди на съдбата на славяните, особено на православ-
ните славяни, които изнемогват на Балкана под властта на полумесеца. И 
нищо странно – славянофилите са напълно последователни, когато, из-
тъквайки историческата мисия на Русия, отделят място в своето учение за 
славянския свят. Реакция срещу европеизацията на Русия, начената с ре-
формите на Петра Велики през XVII век, срещу народностното обезлича-
ване, славянофилството е всъщност културно-мистичен национализъм, 
който се свежда към философско схващане на руската история, руския 
бит, на историческите задачи на руския народ, на религиозно-нрастве-
на подкладка102 са сложени три основни идеи – народност, православие, 
самодържавие, без да бъдат използувани за груби практически цели. Ро-
мантично-мистичната идея за народността е разработена в културно-ис-
торично, философско и политическо осветление. Ако според Хегела ис-
торията не е нищо друго, освен въплъщение на всемирния дух, това не 
значи, че всеки народ по пътя на своето развитие се изявява еднакво като 
носител на мирови ценности. Напротив, всеки народ трябва да въплъща-
ва тоя дух по свой път и свой начин. Затова и Русия трябва да се изяви в 
историята като могъща творческа сила, да се противопостави на католи-
цизма, рационализма и правото на Западния свят. Руският месианизъм 
подсказва, че Русия и славянството трябва да се обединят в свой особен 
свят, да изпълнят своето историческо предназначение. На политическа 
почва това значи – духовно единство, ако не и повече, между Русия и сла-
вянските народи, следване една линия на отношение към Европа, защита 
на по-слабия славянски брат, тъй както Тютчев изразява много рано тая 

  99 Н. Данилевски (1822 – 1895) – руски учен и публицист (бел. ред.).
  100 К. Леонтиев (1831 – 1891) – философ, писател и публицист, литературен критик, 

дипломат (бел. ред.). 
  101 О. Милер (1833 – 1889) – руски славянофил, историк и литературовед (бел. ред.).
  102 подкладка (рус.) – подплата (бел. ред.).
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мисъл. Още в 1832 г. Хомяков написва знаменитото свое стихотворение 
„Орел“, в което се открива Русия, разперила мощните си крила над всички 
славянски народи. През Кримската война103, в която Русия се вижда сама 
срещу Европа, славянофили като Юрий Самарин, А. С. Хомяков, И. С. Ак-
саков, увлечени от събитията, от историчния момент, издигат възглас – 
Русия не може да остане равнодушна към съдбата на славянския Юг.

Особено ясно е становището на славянофилите по отношение на сла-
вяните на Балкана през 70-те години на изтеклия век. Събитията, които 
се разиграват в Черна гора, Херцеговина, Сърбия и България, ги засягат 
дълбоко, още повече, че и руското общество по инстинкт и по нравствени 
подбуди не остава равнодушно към тях. Може с пълно основание да се 
каже, че те насочват кормилото на руската политика към юг. Славянските 
благотворителни комитети, преименувани по-сетне на общества, в Мос-
ква, Петербург, Киев, Одеса, Варшава, Тифлис104 и др., възникнали от 1858 
г. насам, развиват благотворна дейност – осведомяват руското общество 
върху положението на Близкия Изток, настройват го срещу егоистична 
Европа, която закриля Турция, подпомагат следващата в Русия славянска 
младеж, будят симпатия към онеправдания славянин роб, подготвят го 
за отпор и борба срещу тиранията на исляма. Български младежи, които 
учат в Москва, Петербург, Одеса, Киев и Николаев, не остават чужди на 
славянофилските среди. Някои от тях получават от тия среди не само 
помощи, но и дълбок нравствен капитал – идеите на славянско братство 
и единение, вярата в историческото послание на Русия. Да си спомним 
само за Каравелова105 и Жинзифова106, за К. Миладинова107 и Нешо Бонче-
ва108 – кой повече, кой по-малко е закърмен от идейния мир и нравстве-
ния патос на И. С. Аксаков като типичен изразител на българския момент 
в политическото верую на славянофилските кръгове. Едни от първите 
люде на славянофилите хранят особени чувства на обич към българи-
те изобщо, и по-ограничено – към учащите се в Русия, дошли от двете 
страни на Балкана. Още М. П. Погодин, един от първите руски учени и 
общественици, заинтересували се за съдбата на поробените българи, спе-

  103 Кримската война е военен конфликт на Русия със съюз, сключен между Османската 
империя, Франция, Британската империя и кралство Сардиния (1853 – 1856). Изходът 
ѝ не оправдава надеждите на българите за освобождение от османско иго (бел. ред.).

  104 Тифлис до 1936 г. е името на гр. Тбилиси, столицата на Грузия (бел. ред.).
  105 Л. Каравелов (1834 – 1879) – виден български възрожденски деец и борец за осво-

бождението на България, поет, прозаик, журналист и енциклопедист (бел. ред.).
  106 Р. Жинзифов (1839 – 1877) – български възрожденец, поет (бел. ред.).
  107 К. Миладинов (1830 – 1862) – български възрожденец, поет и фолклорист, брат на 

Димитър Миладинов. Двамата подготвят и издават „Български народни песни“ (1861) 
– най-значимия фолклорен сборник през Българското възраждане (бел. ред.).

  108 Н. Бончев (1839 – 1878) – възрожденец, първият български литературен критик, 
педагог (бел. ред.).
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челва сърцата на българите от руските учебни заведения. Захарий Кня-
жески109 го нарича „милостивейший отец всех болгар“(„най-милостивият 
баща на всички българи“), „попечитель бедной Болгарии“ („попечител на 
бедната България“). След Погодина едва ли има славянофил, който да не 
е изричал слова на любов към българския народ, да не е говорил за необ-
ходимостта от неговото освобождение. И. С. Аксаков в заседанията на 
Московското славянско благотворително общество, в „День“, „Москва“, 
„Москвич“ („Московчанин“) и „Русь“ призовава руското общество към 
жертви и подкрепа за духовното и политическо освобождение на българ-
ския народ. А. Д. Градовски110, също и Данилевски, не закъсняват да се 
проявят защитници на славянския роб и радетели за неговото освобожде-
ние. М. Ф. Достоевски в „Гражданин“ печата през 1873, 1876 и 1877 г. своя 
„Дневник писателя“, гдето на много места, като говори за ролята на Русия 
в събитията, развиващи се на Балкана, се откройва горещ защитник на 
правата и свободата на българския народ. Аксаков111 и Достоевски112 са 

  109 З. Княжески (1810 – 1870) е псевдоним на Жеко Русев – български възрожденски 
деец, книжовник, фолклорист, преводач и дипломатически посредник (бел. ред.).

  110 А. Градовски (1841 – 1889) – руски юрист и публицист (бел. ред.).
  111 За руско-българските отношения вж. Т. Н. Минков, Bocпитание болгар и Южно-сла-

вянский пансион Т. Н. Минкова в Николаеве. Санкт Петербург, 1890; Южно-славянският 
пансион в Николаев – СбНУНК. София, 1909, кн. XXV, с. 1 – 98; Ив. Д. Шишманов, 
Наченки от руско влияние в българската книжнина. – Български преглед. София, г. VI, 
1899, кн. 9 – 10, с. 113 – 178; Руското влияние в езика и Богоровата реакция. – Български 
преглед, г. VI, 1999, кн. II, с. 106 – 128; Тарас Шевченко, неговото творчество и неговото 
влияние върху българските писатели преди Освобождението. София, 1914; Студии из об-
ластта на Българското възраждане. В. И. Григорович, неговото пътешествие в Европейска 
Турция (1844 – 1845) и неговите отношения към българите. – СбБАН. София, 1916, кн. 
VI, с. 1 – 221; Как и от кого бяxa издействувани първите руски стипендии за български 
възпитаници в Одеската духовна семинария. Нови студии из областта на Българското 
възраждане. I. В. Е. Априлов, Неофит Рилски и Неофит Бозвели. София, 1916; М. Г. По-
пруженко, Из заметок по истории болгарского возрождения, ИзвНЕМ. София, III, 1923, 
кн. 1 – 2, с. 5 – 20; Участие Одессы в возрождении болгарского народа. Одесса, 1912; 
вж. и Сборник в чест на митрополит Климент. София, 1927, с. 87 – 100; В. А. Францев, 
Первые pyccкиe труды по изучении славянства, преимущественно южного. – Прослава 
на Освободителната война, 1877 – 1878. София, 1929, с. 36 – 53; И. Л. Маяковски, Какво 
е направила Русия за славянството в миналото. – Славянска библиотека. София, г. VI, 
1926, бр. 3 – 4; Н. Бобчев, Славянофилското движение в Русия и новобългарското обра-
зование. – Прослава на Освободителната война. София, 1929, с. 156 – 246.

  112 За по-видните лица и дейци в историята на руско-българските отношения вж. М. 
П. Погодин, Собрание статей, писем и речей по поводу Славянскаго вопроса. Москва, 
1878; Н. Попов, Письма к М. П. Погодину из славянских земель (1835 – 1861), вып. 
I, Москва, 1879; М. Г. Попруженко, Памяти М. П. Погодина. Из заметок по истории 
Болгарского возрождения. – Сборник в чест на Вас. Н. Златарски. София, 1925, с. 277 
– 289; В. Н. Златарски, Юрий Ив. Венелин и значението му за българите. – Летопис на 
Българското книжовно дружество. София, 1902; М. Г. Попруженко, Ю. И. Венелин и 
неговото значение в историята на Българското възраждане. София, 1903; П. Орешков, 
Априлов и Срезневски. – Български преглед. София, г. I, 1929, кн. 2, с. 203 – 229; М. Г. 
Попруженко, Ф. М. Достоевский о славянском вопросе. – Юбилеен сборник в чест на 
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най-верните, най-мощните, най-вдъхновени изразители на руския народ, 
на неговите настроения, чувства и идеи в навечерието на Освободителна-
та война през 1877 – 1878 г. Те се възмущават от тиранията над славянски-
те братя, негодуват срещу извършваните над тях зверства, особено срещу 
зверствата в Батак, роптаят против Европа, равнодушна към еждбата113 
на поробените, прекланят се пред борбите и страданията им за волен жи-
вот, насърчават ги, въззовават114 ги към духовна съпротива до край, будят 
в тях надежди за помощ и спасение, изтъкват пред руското общество, че 
Русия трябва да протегне над тях закрилна десница, да се намеси с оръ-
жие за извоюване на свободата им. И чертаят величавия подвиг на Русия, 
която за православната вяра, за правдата и човечността е тръгнала да лее 
кръвта на своите синове. Къде именно Русия ще прояви най-добре своята 
историческа мисия, ако не там, на Балкана: Тя може да няма никаква изго-
да, но тъкмо тук е и нейното величие, както казва Достоевски, че войната 
за нея е без всякаква изгода – тя се жертвува за Христа, за право Божие 
дело. Не тия настроения ли не извикват паметните думи, произнесени на 
26 октомври, 1876 г. в Кремъл от Александра II, че той няма да остави без 
закрила православното дело на славянския Балкан. С пълно основание 
можем да кажем, че люде като Аксакова и Достоевски подготвят психо-
логично войната, която повежда Русия срещу Турция – за освобождение-
то на България. Не са важни за нас политическите съображения на руския 
орел – важното е, че руският народ отива срещу Цариград, бие се, гине и 
мре в името на идеята за свободата на брата българин115.

С. С. Бобчев. София, 1921, с. 173 – 182; Ф. М. Достоевски, Дневник на писателя. Прев. 
д-р М. Стоянов. Русе, 1927 [Тук са преведени всички места от „Дневник писателя“ на 
Достоевски, които се отнасят за България и българския народ]; М. Дринов, Спомен 
за И. С. Аксакова. – Съчинения. София, 1915, т. III, с. 476 – 489; В. А. Францев, Славя-
нофилството на И. С. Аксаков. – Славянска библиотека. София, 1925, № 3 – 4; Н. Бобчев, 
Поменът за Ив. Аксаков в България. – Славянска библиотека. София, г. V, 1925, № 3 – 4; 
за дейността на Славянските благотворителни комитети вж. Н. А. Попов Краткий отчет 
о десятилетней деятельности (1858 – 1868) Славянского благотворительного комитета 
в Москве. Москва, 1868; ⁂ Первые 15 лет существования Санкт-Петербургского Сла-
вянского благотворительного общества, 1868 – 1883. Санкт Петербург, 1883; Н. Барсов, 
Тридцатилетие деятельности Одесского болгарского настоятельства (с 1854– 1884 
г.). Одесса, 1885; ⁂ Историческая записка о 25-летии Киевского славянского благот-
ворительного общества. Киев, 1894; А. А. Кочубинский, Итоги славянской и русской 
филологии. Одесса, 1882; Начальные годы русского славяноведения. Одесса, 1888; В. 
А Францев, Очерки по истории Чешского возрождения. Русско-чешския ученыя связи 
конца XVIII и первой половини XIX ст. Варшава, 1902.

  113 ежба – вражда, разпра (бел. ред.).
  114 въззовавам (остар. книж.) – призовавам (бел. ред.).
  115 За отношението на Ив. Аксакова и Ф. М. Достоевски към България и българите вж. 

И. С. Аксаков, Сочинения, т. I. Славянский вопрос 1860 – 1886. Москва, 1886, с. 9, 154 
– 155, 158, 215, 216, 252, 267, 301, 680; Ф. М. Достоевски, Дневник писателя за 1876 г. 
Полное собрание сочинений. Санкт Петербург, 1891, т. X, с. 212 – 213, 214, 275, 279, 
280, 283 – 284, 289 – 291, 312, 335 – 342, 336 – 337; Дневник писателя за 1877, т. XI, с. 
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Това настроение, това „народно движение“, както го нарича И. С. Ак-
саков, в полза на страдащите в робство и борещите се за свобода южни 
славяни не може да не се разкрие и в художествената литература. Руският 
писател, осведомен по въпросите, свързани със съдбата на славянския 
Юг, възпитан в духа и заветите на Пушкин и Лермонтова, на Белински и 
Гоголя, с будна славянска, народностна и обществена съвест слага перо-
то си в услуга на славянския Балкан. Славянските, и по-ограничено бъл-
гарските, мотиви в руската литература имат по-далечен корен. Още А. 
С. Пушкин в „Песни западных славян“ предава с гениално съвършенство 
и няколко сръбски народни творения, а в разказа си „Кърджали“116 взе-
ма за главен херой българин. А. Ф. Велтман117, покрай другото, с „Райна, 
королева болгарская“ от 1843 г., пленява руското, особено българското 
общество – изображенията на българското исторично минало, на мес-
та доста живи и занимливи, засягат руско-българските отношения през 
средните векове118.

Не бива да отминаваме и славянофилски настроените поети като Ф. И. 
Тютчев, К. С. Аксаков, И. С Аксаков и А. С. Хомяков119. Тютчев е дълбоко 
убеден, че Русия има мисия да освободи южните славяни, да застане като 
по-стар брат в семейството на славянските народи, да бъде техен вожд и 
закрилник. В стихотворението си „Вековать ли нам в разлуке“ („Ще ве-
куваме ли разделени“) той, виждайки разединението между славяните, 
зове към братство и сговор всички чеда на Славия под мощното крило на 
руския орел. К. С. Аксаков пък в „Орел России“ от 1854 г., изтъква приз-
ванието на своето отечество – не само да освободи южните славяни, но 
и да се сътвори като нова Византия в Европа. Кримската война вдъхно-
вява и К. С. Аксакова – в 1854 г. написва „На Дунай“: отправя зов към 
руския народ за борба срещу Турция, борба свещена за освобождението 
на славянския Юг. Алексей Хомяков има вече по-определено отношение 

105 – 116, 360 – 361. Вж. между другото и отношението на В. И. Немирович-Данченко, 
Год войны (Дневник русского корреспондента), 1877 – 1878. Санкт Петербург, 1878, т. 
I, с. 24, 300 – 304 (Воспоминание о Мак-Гахане); също С вооруженным народом, I. На 
боевых полях. Санкт Петербург, 1913, с. 48.

  116 Вероятно Б. Йоцов има предвид повестта на А. Пушкин „Кърджали“ (1834) (бел. ред.).
  117 А. Велтман (1800 – 1870) – руски лингвист, поет и прозаик, археолог и картограф, 

участник в Руско-турската война от 1828 – 1829 г., известен сред българите с романа 
си за Райна Княгиня (бел. ред.).

  118 За Велтмана и влиянието му върху български автори вж. А. Гечев, Добри Войников в 
развоя на нашата драма. – Известия на семинара по славянска филология при Софий-
ския университет. София, 1905, кн. I, с. 275 – 302; Боян Пенев, Първа българска повест 
„Нещастна фамилия“. София, 1929.

  119 Срв. В. А. Францев, А. С. Хомяков, поэт-славянофил. Мотивы его творчества и от-
ражение их в славянских литературах. А. С. Хомяков, Стихотворения, вступительная 
статья и примечания. — Knihovna Slovanského Ústavu v Praze, sv. III, Praha, 1934, r. IX 
– LXXIV. Срв. и Български преглед. София, г. I, 1933, кн. 1, с. 17 – 64.
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към България и българския народ. Пламенен патриот, вярващ в звездата 
на Русия, закърмен със славянофилските идеи на руските декабристи от 
първата четвърт на XIX век, той пише стихотворения, които подкупват 
с искрения си патос, с мистичното осмисляне ролята на Русия в съдба-
та на славянството и света. От това общо положение, че Русия трябва 
да освободи южните славяни, да бъде глава и душа на славянството, той 
изхожда и стига до необходимостта – да се освободи българският народ. 
В Руско-турската война през 1828 – 1829 г. той взема участие като кава-
лерийски офицер, особено в боевете при Шумен, и стига до Одрин. Тук, 
както той сам казва, бил приветствуван от българите „не только как вест-
ник лучшего будущего, но как друг и брат“120 („не само като вестител на 
по-добро бъдеще, но и като приятел и брат“). Кримската война за него е 
свещена – тя носи свобода на славянските братя. Трябва да се съжалява, 
че вдъхновението на Хомякова не подхваща чисто български мотиви – 
българска природа, земя и бит, български страдания и борби, български 
херои и събития, а се спира на теми по-общи, славянски и руски. Все пак 
и тук долавяме горещото сърце на Хомякова, неговата любов към Русия, 
неговата симпатия към славяните, особено към южните, към българите. 
Оттук можем да заключим защо е бил толкова известен и обичан сред 
кръговете на българската интелигенция121. В „Ударил час, прощайте дру-
ги“ („Удари часът, сбогом, другари“) от 1828 г., той се вижда под стените 
на Русе, на полето на битката, може би сразен. В Добрич през юни същата 
година, пише „Сон“ („Сън“) – той е певец, погребан, но неговата песен ве-
кове гърми. В „Прощание с Адрианополем“, писано в Одрин през 1829 г. 
– изразява своята печал на раздялата с града, над който е летял руският 
орел. В „Зима“ си спомня за дивите битви122 в България, за „светлия ток 
на Марица“ („светлото течение на Марица“), за „горделивия Одрин“. Ко-
гато избухва Кримската война, той написва стихотворението „Вставайте! 
Окови распались!“(„Ставайте! Оковите се строшиха!“) – подканя южните 
славяни да грабнат оръжието, да се присъединят към Русия, защото сега 
се ражда свободата в тяхната земя. Това е мечтата на българите, мечтата 
и на Раковски123, намерила своя поетически образ в „Отлъчие от Бълга-
рия едного разпаленаго родолюбца българина в лето 1853“. Или пък на Д. 
Чинтулова124, изразена в „Стани, стани, юнак балкански“125!

  120 В. А. Францев, посоч. студия, с. XVII.
  121 Срв. В. А. Францев, посоч. студия, с. XLVII – LII.
  122 битва (остар.) – битка (бел. ред.).
  123 Г. Раковски (1821 – 1867) – виден български възрожденски деец, революционер и 

общественик, поет, журналист, историк и етнограф (бел. ред.). 
  124 Д. Чинтулов (1822 – 1886) – български възрожденец, поет, композитор и педагог. 

Автор на най-популярните песни през Възраждането – „Вятър ечи, Балкан стене“, 
„Стани, стани, юнак балкански“, „Къэде си вярна, тие, любов народна“ и др. (бел. ред.).  

  125 Срв. В. А. Францев, А. С. Хомяков, Стихотворения. Praha, 1934, с. 36, 51, 114, 118, 60; 
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Вставайте, Славянские братья,         Ставайте, братя Славянски,
Болгарин, и Серб, и Хорват!                   Българин, и Сърбин, и Хърватин! 
Скорее друг к другу в объятья,               По-скоро един друг се прегърнете,
Скорей за отцовский булат!                  по-скоро бащиния меч грабнете!  
………………………………..…………….           ………………………………..…………….
Как ярки и радости полны                     Колко ярки и с радост изпълнени са
Святила грядущих веков!...                     светилата на бъдните векове!...
Вскипите же, Славянские волны!         Разпенете се, Славянски вълни!
Проснитеся, гнезда орлов!                      Събудете се, гнезда на орли!

Но Хомяков не забравя и призванието на Русия – тя изпълнява волята 
Божия, грабвайки меча за защита и свобода на славянския Балкан. В стихот-
ворението си „Россия“ („Русия“) от 1854 г., той въззовава126:

Тебя призвал на брань святую,             На бран свещена те повика
Тебя Господь наш полюбил,                     и те обикна Господ Бог,
Тебе дал силу роковую,                              и надари те с мощ велика –
Да сокрушишь ты волю злую                 на злото силата безлика
Слепых, безумных, диких сил,                 да съкрушииш в двубой жесток.

Вставай, страна моя родная!               Стани, родино! Бог зове те –
За братьев! Бог тебя зовет                   за твойте братя! Премини
Чрез волны гневного Дуная                     оттатък Дунав, дето свети
Туда, гдe землю огибая,                             Егеят, врязан в бреговете
Шумят струи Эгейских вод.                   Със свойте пенести вълни.
………………………………..…………….           ………………………………..…………….

И встань потом, верна призванью,     След туй стани и с плам в душата
И бросься в пыл кровавых сеч!              хвърли се в кървавата сеч!
Борись за братьев крепкой бранью,       В сурова бран за свойте братя
Держи стяг Божий крепкой дланью,      воювай храбро с меч в ръката,
Рази мечом – то Божии меч!                     и знай – това е божи меч!127

Макар и да не се сбъдват мечтите на Хомякова, макар и Русия да бива 
сразена в Кримската война, той не губи вяра в нея, оная вяра, която нами-
ра още в 1832 г. прекрасен отраз128 в „Орел“. И до края на живота си, 1860 
г., той остава неизменен в своите убеждения.

Г. С. Раковски, Предвестник Горскаго пътника. Нови Сад, 1856, с. 11; В. Пундев, Добри 
Чинтулов (1822 – 1922). София, 1922, с. 65, 117 – 119.

  126 въззовавам (рус.) – призовавам, приканвам (бел. ред.). 
  127 преводът е на П. Велчев: „Руски поети“, София. Изд. „Захарий Стоянов“, 2009, с. 94 

– 95 (бел. ред.).
  128 отраз – израз, отражение (бел. ред.).
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Высоко ты гнездо поставил,               Високо си положил своето гнездо,
Славян полунощных Орел,                 Орел на северните славяни,
Широко крылья ты расправил,          ти нашироко си разпрострял крилете си,
Глубоко в небо ты ушел!                      отишъл си дълбоко в небето!
Лети, но в горнем море света,          Лети, но в морето от планинска светлина,
Где силой дышащая грудь                    където дишащата мощно гръд
Разгулом вольности согрета,            съгрята е от развихрената свобода,
О младших братьях не забудь!         не забравяй по-малките си братя!
………………………………..…………….      ………………………………..…………….

И ждут окованные братья,               И чакат окованите братя,
Когда же зов услышат твой,            кога ще чуят твоя зов,
Когда ты крылья, как объятья,       кога криле като обятия
Прострешь над слабой их главой… ще простреш над слабата им глава...
О, вспомни их, Орел Полночи!            О, Северен Орел, спомни си ги!
Пошли им звонкий твой привет,      Прати им звънкия си поздрав,
Да их утяшить в рабской ночи         та да ги утеши в робската нощ
Твоей свободы яркий свет.                   ярката светлина на твоята свобода.

По-късно И. С. Тургенев написва в 1859 г. и обнародва в „Русский вест-
ник“, 1860, своя роман „Накануне“ („В навечерието“), чийто главен херой, 
Димитър Инсаров, е българин129. Това е образът на следващия в Москва 
през 40-те години Никола Катранов от Свищов, сразен предивременно130 
от гръдна болест131, без да изпълни своя дълг към родината. Тургенев из-
лива тук цялата си симпатия към българина: той го чувствува в неговата 
воля, в твърдия му характер, във всеотдайността му на идеала, готовност-
та му за саможертва пред олтара на родния край. Смъртта на Инсарова и 
шествието на Елена, неговата жена, на Балкана, за да продължи, както тя 
намира за възможно и за необходимо, делото на своя съпруг, има дълбоко 
символично значение; гине братът българин, но след него, след неговия 
идеал върви руската жена, върви благородството на руското сърце, вър-
ви Русия, за да завърши започнатото в името на правдата и свободата. 
А когато настъпват на Балкана бури, Тургенев, ужасен от зверствата на 
турците, трогнат от борбата на българите, възмутен от равнодушието и 
бездействието на Европа, пише писма до своя другар, Яков П. Полонски, 
в които се очертава още веднъж благородният му лик, образ на писател, 
който е толкова човечен, че не може да бъде спокоен, когато вижда да 
вилнее секирата на насилието и варварството над един беззащитен народ. 
Поетичен израз на това настроение той дава в стихотворението си „Кро-

  129 За Катранова вж. André Mazon, L’oeuvre de Nikolas Katranov. Сборник в чест на проф. 
Л. Милетич за седемдесетгодишнината от рождението му (1863 – 1933). София, 1933, 
с. 370 – 377; Manuscrits Parisiens d’lvan Tourguénev. Paris, 1930, p. 29, 30, 39.

  130 предивременно (остар.) – преждевременно (бел. ред.).
  131 гръдна болест (разг., остар.) – туберколоза (бел. ред.).
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кет на Виндзоре“132 („Крикет в Уинзор“), писано в 1876 г., непосредно след 
ония събития в Южна България, които довеждат до Перущица и Батак, 
които възмущават Уиляма Гладстоун133, разгневяват Виктора Юго, сму-
щават Оскар Уайлда134. Ако „Накануне“ израства на руска почва, изхож-
да135 от романтичното копнение на руската душа към подвиг, то „Крокет 
на Виндзоре“ котви136 изцяло в европейска среда, в студения, егоистичен 
рационализъм на Западния свят. И неслучайно Тургенев избира Англия, 
като представителка на Европа. Политическата подбуда за създаване на 
произведението е ясна. Тъкмо в тая страна трябва да заговори съвестта 
на човека, на човечеството дори, пред ужаса на Перущица и Батак. Кога-
то в България се лее невинна кръв, в Англия, в двореца, дами играят на 
крокет – една игра, нова и забавна – хвърлят се топки към начертан кръг. 
Кралицата също се забавлява, радва се – но, ужас! Това не са топки, това 
са глави, кървави, страшни, глави на деца, моми и жени. Ужасът нараства, 
по-младата дъщеря на кралицата търкаля една глава, стига към нейни-
те нозе, кралицата тръпне – това е главицата на дете, с къдрава коса, с 
уста, които шепнат укори…Помощ! Помощ! – възкликва кралицата. Как-
во е това? Истина или сън? Лекарят я успокоява: тя е чела в печата, чела 
е „Times“, „как българският народ станал жертва на турския гняв“. Крали-
цата се прибира в покоите си. Тя е още смутена. С кървава струя е залян 
целият край на нейната одежда. Тя е ужасена, тя заповядва да се измие 
кървавото петно, нека да дойдат на помощ реките на Британия. Но чува 
отговор – присъда:

Нет, Ваше величество! Вам уж не смыть
Той крови невинной вовеки!      
Не, Ваше величество! Вие вече не ще отмиете
оная кръв невинна навеки!

  132 Вж. И. C. Тургенев, Полное собрание сочинений, изд. А. Ф. Маркса. Москва, 1898, 
т. IX, с. 273 – 274. За относбата на Тургенева към България и българите вж. Б. Пенев, 
Отношението на Полонски и Тургенев към българското робство и освобождение. – 
Сборник в чест на проф. Милетич по случай на 25-годишната му книжовна дейност 
(1886 – 1911). София, 1912, с. 324 – 346.

  133 У. Гладстоун (1809 – 1898) – британски политически и държавен деец (бел. ред.).
  134 За Bulgarian horrors, 1876, на Уйляма Гладстона вж. М. Арнаудов, Свинбърн за Бъл-

гария. – Сборник в чест на проф. Ив. Шишманов по случай на тридесетгодишната му 
дейност (1889 – 1919). София, 1920, с. 21 – 36; вж. тук с. 25, и за Gráce aux bourreaux de 
la Serbie на В. Юго. Протестът на Юго, печатан в République Française от 30 август 1876 
г., бива обнародван на български във в. „Български глас“. Болград, г. I, 1876, бр. 20. Вж. и 
Д. У. Г. [Уста-Генчов], Глас на Виктор Хюго против безчовечията. – Мир. София, г. XLI, 
1935, бр. 10450 от 18.V; За Sonnet on the Massacre of  the Christians in Bulgaria на Оскара 
Уайлд вж. Б. Пенев, пос. статия, с. 345 – 346, също М. Арнаудов, пос. статия, с. 28.

  135 изхождам – произлизам (бел. ред.).
  136 котвя – закотвям се, спирам на определено място (бел. ред.).
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Една нова лейди Макбет, смутена е съвестта, петната на престъпле-
нието тежат, преследват, те никога няма да се измият. Кръвта на невин-
ните ще тече по човешката съвест на вечни времена. Най-силен остава 
тук нравственият момент, макар че мотивът има политическа подклад-
ка: трябва да бъдеш човек, за да имаш спокойствието на човека – ведър 
дух, трезва мисъл. Тургенев не е сам в своето негодуване срещу Европа. 
Цяла Русия е огорчена от Западния свят. Затова, прелистите ли списания 
и вестници, разгледате ли отделни издания, ще намерите доста български 
мотиви, разработени от забравени вече поети. Не всичко тук е ценно, но 
всички творения вкупом имат особена стойност – подчертават художест-
вения израз на едно обществено настроение. Стига да посочим стихотво-
ренията на А. Круглов137, Л. Трефилев138, Д. В. Аверкиев139 и др., всички от 
1876 г., за да се убедим, колко дълбоко е засегната руската душа от съби-
тията в България140. „Маленький герой“ („Малкият герой“) на Круглова 
напр. е писано под въздействието на известията за турските зверства в 
България. Ето – страшни зверства, всички гинат, остава само невръстен 
юноша, който струполя141 скала върху преследващите го изверги, за да 
отмъсти за поруган дом, осквернена чест, за да умре в борба, както е дос-
тойно да умира българинът. Той е наистина сразен, убит, но идеята за от-
пор, за борба срещу тиранията е жива. Трефилев пък ни чертае образа на 
българин, който е познал в живота само страдания, но в душата си оста-
ва горд, несломен. Аверкиев дава отраз на настроението Русия да грабне 
меча и да се притече на помощ за защита на Христа, наново разпънат там 
на Балкана:

По русской всей земле широкой,               Из цялата руска широка земя,
Куда доходит лишь молва,                         където стига само мълвата,
Не тот жель слышен вздох глубокий,    не се ли чува само тоз вопъл дълбок,
Не те жель шепчутся слова:              не се ли шепнат тези думи:                     
„Когда желанный час настанет,             „Когато настане желаният час                                 
И Русь от дум мирских чиста,                  и Рус, очистена от хорските одумки,
Святой войной за веру грянет                  ще започне свещена война за вярата         
на распинателей Христа...“                        срещу разпналите Христа...“

  137 А. Круглов (1852 – 1915) – руски поет и прозаик, журналист (бел. ред.). 
  138 Б. Йоцов вероятно има предвид Л. Трефолев (1839 – 1905) – руски поет, прозаик, 

публицист и преводач (бел. ред.).
  139 Д. Аверкиев (1836 – 1905) – руски поет, драматург, романист, публицист, преводач 

и театрален критик (бел. ред).
  140 Вж. „Дело“, 1876, №№ 5, 7; „Русский вестник“, 1876, №№ 7, 8; „Новое время“, 1876, № 

184; М. Г. Попруженко, Общественные настроения в России накануне Освободительной 
войны. – Прослава на Освободителната война 1877 – 1878. София, 1929, с. 287 – 310.

  141 струполям (остар.) – събарям (бел. ред.).
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Драматургът Аверкиев прибягва към средствата на лирическия израз, 
подтикван от гласа на сърцето си. И тая негова песен вдъхновява сърца-
та, още повече – когато текстът получава музика, мелодията се носи по 
руската земя.

От всички руски поети най-добре застъпва българските мотиви в 
своята поезия Яков Петрович Полонски (1819 – 1898)142. С живот и дело 
той обгръща време от няколко десетилетия, и то едни от най-важните 
в историята на руската политико-обществена и литературна мисъл. Не-
говият жизнен и литературен път е почти равен, макар той да е познал 
не малко горести и страдания. Наистина, излязъл от набожно и пазещо 
нрави и традиции семейство от Рязан, гдето за пръв път го вижда слън-
чева усмивка и гдето достига своята зрялост, той минава през Москва, 
за да завърши висшето си образование, после отива в Петербург, Одеса, 
Тифлис, връща се пак в престолния град, странствува в Германия, Швей-
цария, Франция и Италия, за да се установи завинаги, от 1862 г., в Пе-
тербург – той вижда доста много, наблюдава, преценява, богат с жизнен 
опит, мощен – с по-широк кръгозор. Обаче 40-те години са решителни 
за установяване на основните моменти в неговия мироглед, за получава-
не сигурна, здрава отправна точка в жизнения си друм143, за запасяване с 
основен духовен капитал. Студент в Москва през 1840 – 1845 г., във вре-
ме, когато властвуват духом Станкевич, Редкин144 и Грановски, той бива 
пленен от нравствената възвишеност и чистота на своите учители, на тях-
ното преклонение пред всичко възвишено и прекрасно. Освен това Пуш-
кин, Лермонтов, Гогол и Белински са ония любимци на младежта, кои-
то напътствуват, водят, вдъхновяват. А и движението на славянофилите 
оказва своето въздействие. Полонски, който носи наивната патриархална 
среда на Рязан, възпитан в романтичен дух, расне и се развива под знака 
на борбата между западняци и славянофили, доживява отрицанието на 
Пушкина и на всякаква чиста поезия през 60-те години, за да види, минал 
край народничеството, как изгряват нови звезди на поетическия хори-

  142 За Полонски вж. В. Г. Белинский, Сочинения. Москва, 1885, т. X, с. 394 – 405; Я. П. 
Полонский, Рецензент Отечественных записок и ответ ему. Санкт Петербург, 1871; Н. 
Н. Страхов, Я. П. Полонский. – Заря, 1871, № 9; Н. А. Добролюбов, Сочинения. Санкт 
Петербург, 1876, т. III; Op. Миллер, Я. П. Полонский в своей поэзии. – Русская мысль, 
1887, № 6; Евг. Гаршин, Поэзия Я. П. Полонского, Санкт Петербург, 1887; Вл. Соловьев, 
Я. П. Полонский. – Нива, 1896 № 2 и № 6; М. Протопопов, Поэт-ветеран. – Русское бо-
гатство, 1896, № 10; Н. М[ихайловский], Памяти Я. П. Полонского. – Русское богатство, 
1898, № 11; П. Морозов, Последний поэт. – Образование, 1898, № 12; В. И. Покровский, 
Яков Петрович Полонский, его жизнь и сочинения. Сборник историко-литературных 
статей. Составил. Москва, 1906; М. Г. Попруженко, Памяти Я. П. Полонского. – Сборник 
в чест на проф. Ив. Д. Шишманов. София, 1920, с. 115 – 120.

  143 друм (гр.) – широк път (бел. ред.).
  144 П. Редкин (1808 – 1891) – руски професор в областта на история на философията и 

педагог (бел. ред.).
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зонт през 90-те години, представителите на модернизма. Обаче, колкото 
събитията и идейните течения да не минават без въздействие върху него, 
той оставя верен на оня духовен фонд, който получава от времето на Бе-
лински и Гоголя, той запазва равна линия на развитие, дори – той остава 
в дълбината на своето същество единен, непроменим. Западник по идеен 
склад145, той бива предан син на родна гръд – чист в съзнанието си русин. 
И тръгнем ли от 1837 г., когато посреща с приветствено стихотворение 
Александър Павловича, сетне Александър II, като престолонаследник, 
придружаван от възпитателя си В. А. Жуковски146, и стигнем ли до 1887 г., 
когато празнува петдесет години от своята литературна дейност, дори до 
1898 г., когато си взема сбогом от живота, ще доловим вярност към твор-
ческия дар, воля да се наложи като поетическа личност, устрем да остави 
по-трайна следа в съзнанието на своите съотечественици, в историята на 
руската художествена мисъл. И наистина има нещо трогващо в поетиче-
ската воля на Полонски – да излезе от изворите на вдъхновения роман-
тизъм с чистия лиризъм на едно хероично време и да остане твърд, нес-
ломим от ударите на нихилисти, народници, марксисти – на които не е до 
песен, когато мислят, както Некрасова, че има толкова много страдания 
и злини в Русия. Един чист ручей на поезия, на наивен възторг, на прек-
лонение пред красотата в живота, ручей, който не пресеква дори когато 
времето с нови грижи и настроения го затрупва в неговите жрела147. Него 
долавяме още в 1844 г., когато Полонски излиза пред руското общество 
за пръв път със сбирката си „Гаммы“ („Гами“), после в толкова множес-
тво сбирки – да споменем някои от тях – в „Стихотворения 1845 года“, 
посрещнати доста строго от Белински, в „Сазандар“ (1849), в „Оттиски“ 
(„Отпечатъци“) (1860), в „Разлад“ („Раздор“), в „Стихотворения“ (1855), 
„Озими“ („Зѝмници“) (1876), в „На закате“ („По залез“) (1881), по-нататък 
чуваме го да звъни в „Поэмы, повести и стихотворения“ (1889), да пее във 
„Вечерний звон“ („Вечерен звън“) (1890). Но изцяло го чуваме в „Полное 
собрание стихотворении“ (1896) – пет тома поетическа жетва, над която 
поетът сам е отправил своя критичен поглед. Опитвал се в различни об-
ласти на литературното творчество, Полонски остава по призвание, по 
творческа природа, лирически поет.

Как се отразява неговият лик в поетическото му дело? Полонски е впе-
чатлителна натура, нелеко се освобождава от видяното, преживяното, не 
може да се спаси от натиска на своите усещания и представи. Затова в 
творенията му се съчетават в неразделно единство човек и поет. Външ-

  145 склад (остар.) – устройство (бел. ред.); убеждение, начин на мислене (бел. ред.).
  146 В. Жуковски (1783 – 1852) – руски поет, един от създателите на романтизма в руската 

литература, поетически наставник на младия А. Пушкин (бел. ред.).
  147 жрело (диал.) – извор (бел. ред.).
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ните поводи на произведенията ясно се чувствуват – те не са избледнели, 
не са сподавени, макар Полонски да не твори в момент на емоционална 
поривност, макар да не търси глъбината на мир и спокойствие. Живял в 
Кавказ, пребивавал в Париж и в Италия, той използува впечатленията и 
наблюденията си, излетническите148 си преживелици като градиво за по-
етически замисли и построения. От друга страна, той не може да остане 
чужд на обществените настроения, на повика и злобата на времето, да 
не стане отзив на колективната личност. Най-сетне в сладките минути 
на усамотение, когато може да беседва със себе си, той долавя и изявява 
тихите стонове и ридания, светлите радости и ликувания, плахите раз-
мисли на своята душа. И във външното, и в навеяното149, и в интимното 
винаги има собствена нота: личността на поета обединява всичко. Тък-
мо в сянката на тая личност трябва да се движим, за да почувствуваме 
тиха, нежна, сладостна поезия. Един мечтател, непоправим мечтател, 
който гони призраците на неуловимото и далечното, който е заслушан 
в невнятния150 шепот на природата, на собственото си сърце, на житей-
ското море, на минаващия край него живот, на неспокойната си мисъл, 
на битието. Където и да бъде, той вижда природата през своя блян. За-
това съзерцанието е един от основните моменти в неговото творчество. 
Стихотворения като „Дубок“ („Дъбче“), „Сто лет пройдет“ (Ще минат сто 
години“), „Тени“ („Сенки“), „Заря под тучами взошла“ („Зазори се изпод 
облаците“), „Лунный свет“ („Лунна светлина“)151 пленяват с тихия тон, с 
вярно уловената краска, с красотата на картината, със задушевността на 
словесната мелодия. Индивидуализацията на пейзажа, местният коло-
рит, свежестта на баграта не винаги се отдават, но затова пък – личният 
тон, със своята искреност, непосредност и топлота, оставя траен спо-
мен. Жаждата на Полонски за красота се насища не само в Кавказ, чиято 
прелест, южна и страстна, долавя в стихове като „Прогулка по Тифлису“ 
(„Разходка из Тифлис“), „Горная дорога в Грузии“ („Планински път в Гру-
зия“), „Над развалинами в Имеретии“ („Над развалините на Имеретия“), 
„Ночь на восточном берегу Черного моря“ („Нощ на източния бряг на 
Черно море“)152 – тя се утолява и в духовното общение с Елада. Докато на 
Запад се чувствува неприласкан, отчужден, в книжно премисления анти-
чен мир, намерил образ в творения като „Статуя“, „Наяды“, „Кассандра“, 

  148 излетнически (неолог.) – пътешественически (бел. ред.).
  149 навявам (прен. рядко) – предизвиквам, внушавам (бел. ред.).
  150 невнятен (остар.) – неразбираем (бел. ред.).
  151 Вж. Полное собрание стихотворений Я. П. Полонского. Санкт Петербург, 1896, т. I, 

с. 164, 75; т. ΙΙ, с. 119; I, 43.
  152 Вж. Полное собрание стихотворений Я. П. П. Санкт Петербург, 1896, т. I, с., 87, 102, 

112, 163.
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„Аспазия“153, той се радва на нравствена утеха. Макар и да не е елин по 
дух, да не проявява силно чувство за класичната хубост. Повече свежест 
и дълбочина проявява Полонски, когато лирата му се люлее от пламъка 
на любовта. И тук неговият мечтателен идеализъм сподавя жизнените 
трепети на плътта. Зараждащата се любов, страстният зов, разлъката и 
спомена за любимата не познават бури и тревоги, кървави сълзи и рида-
ния, отчаяни вопли, безумни стонове. Чистота и благородство, дълбочи-
на понякога, лирична задушевност, сдържана страстност и при физическа 
близост придават особена красота на различните вариации на любовния 
мотив – „Пришли и стали тени ночи“ („Дойдоха и се настаниха сенките на 
нощта“), „Ах, как у нас хорошо на балконе, мой милый“ („Ах, колко хубаво 
е на нашия балкон, мили мой“), „Вот и ночь“ („Ето я и нощта“), „Вижу ль я, 
как во храме (смиренно она)...“ („Вѝдя ли как тя смирено в храма...“), „По-
следный вздох“ („Последен дъх“), „Колокольчик“ („Камбанка“), „Маска“154. 
Още по-задушевни ноти се долавят в ония песни, които говорят за интим-
ния мир на поета. Плах размисъл над живота, над прошумяло и отминало 
щастие, над несбъднати мечти, примесен с тиха печал, със сладка мъка в 
стихотворения като „Любил я тихий свет лампады золотой“ („Аз обичах 
тихата светлина на златното кандило“), „Уже над ельником...“ („Вече над 
смърчовата гора...“), „Чайка“, „Священный благовест“ („Свещен благовест 
“)155. Загатват за най-нежни струни, за скрити вопли и радости, за нраст-
вена мощност на духа. По линията на обмисляне личния жизнен развой 
Полонски често стига до основни въпроси на битието. Тия въпроси не го 
тревожат дълбоко, той не търси техното разрешение, той само ги поставя 
и не отива по-далеч. Кротко смирение пред живота, Бога, вселената, ду-
шевна хармония, която не бива смущавана, вяра в смисъла на земното би-
тие. Мъдри религиозни, на места мистични, тонове бавно замират, загас-
ват – в „Ночная дума“ („Нощен размисъл“), „Для кого расцвела?“ („За кого 
съм разцъфнала“), „Зимний путь“ („Зимен път“), „И я сын времени“ („Аз 
съм син на времето“)156. Струва му се, че има много непознато, непости-
жимо. И изхлипва кротко, без ропот, в „Священный благовест“: „А жизнь, 
жизнь тянется, как непонятный сон“ („А животът, животът се ниже като 
неясен сън“). Стига до познанието, че страданието има своя смисъл, свое-
то оправдание – възвисява, нравствено пречистя човека. И вяра окриля 
неговата надежда: „О, Боже, Боже!“ „О, подними свое чело!“ („О, вдигни 
своето чело!“)157. Затворен в себе си, той не се отчуждава обаче от живота. 
С особено умение сплита мечти и действителност, превръща често емпи-

  153 Там, т. I, 30, 273; т. III, 16; т. I, 251.
  154 Там, т. I, 17, 61; т. III, с. 85; I, 78, 339, 253, 36.
  155 Полное собрание стихотворений, т. I, с. 7, 41, 337, 16.
  156 Там, т. II, с. 159; I, с. 26, 50.
  157 Там, т. I, с. 10, 34.
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ричния свят във фантастичен, както в „Зимная невеста“ („Зимна годени-
ца“), „Качка в бурю“ („Патица в бурята“), „Солнце и Месяц“ („Слънцето и 
Месецът“), „Сны“ („Сънища“), „Подсолнечное царство“ („Слънчогледово 
царство“)158, или пък – поглежда на жизнения поток от прозореца на своя 
поетически аристократизъм с насмешка, с ирония, дори понякога – с мек 
сарказъм. Толкова е бил силен гласът на времето, че той не може да не 
проявява своята гражданска съвест. С висока представа за Русия като за-
крилница на слабите и братски народи, на онеправданите от живота – 
„Заступница“ („Застъпница“)159 – той не се страхува да посочи недъзи в 
нейния обществен живот. Обичайки човека, той не се свени да се надсмее 
над неговата глупост, суетност, непросветленост. И ето стихотворения 
като „Старые и новые духи“ („Старите и новите духове“), „Голод“ („Глад“), 
„Нищий“ („Просяк“), „Нужда“ („Бедност“), „Бэда-проповедник“ („Пропо-
ведникът Беда“), „У Сатаны“ („При сатаната“) „На улицах Парижа“ („По 
улиците на Париж“)160, ето поеми като прекрасната „Кузнечик-Музыкант“ 
(„Щурецът музикант“), като „Собаки“ („Кучета“), „Мими“, „Куклы“ („Кук-
ли“)161, които разкриват обществени и човешки пороци, но в които се чува 
горкият плач на едно благородно сърце. Хуморът държи сметка и за чове-
ка, не само за идеята, за нравственото начало.

Яков П. Полонски, поет на мечтата и бляна, на самотното съзерцание 
и кроткото смирение, изявява всичката нежност, сърдечност и топлота 
на руската душа. Духовен аристократ в поезията, той е истински народ-
ник в живота. Като уредник на „Закавказкий край“ и „Русское слово“, той 
открива здрав политически смисъл. С дълбоко чувство за народност, за 
бит и народна култура, той остава истински син на своя край. Отзивчив, 
той може да се откликне на всеки вик за правда и свобода, за справедли-
вост и човечност. Тая негова склонност да се превъплъщава в чуждото, 
да го разбира и да го преживява като свое му отваря вратите на братско 
съчувствие към всички онеправдани – свои, далечни, чужди. Душевната 
му нежност и чистота не е израз на слабост. Идеалист в чувство и мисъл, 
той не отстъпва на всяка цена на действителността, воюва с нея, противо-
поставя ѝ не само мечтата, но и идеала, в който вярва, за който иска да се 
бори. И в най-тежките мигове, които му праща съдбата, той не възропта-
ва срещу нея, с мъдра покорност той носи своето бреме, защото знае, що 
значи да бъдеш човек. Но никога не стига до самоунижение. Той има вяра 
във всичко добро и прекрасно, което, въпреки всички превратности, ще 
победи. И едничкото му средство да се смири с действителността, това 

  158 Полное собрание стихотворений, т. I, с. 439, 180, 12, 315.
  159 Там, т. I, с. 133.
  160 Там, т. II, с. 61; т. I, с. 468, 79, 14; 111, 451 – 481, т. II, 138.
  161 Там, т. III, с. 154 – 193; т. V, с. 90 – 281; т. IV, с. 180 – 347; т. V, с. 1 – 49.
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е – да я вижда хубава, да я облича с очарованието на своя блян. Красотата 
в живота – това е смисълът на земното съществуване. Чрез нея земята 
може да се превърне в царство на Божията правда и милост. Ненапразно 
той мисли, че носи нещо от Хамлета и от Дон Кихота. Смисъла на живота, 
който търси скромният поет, сякаш му се подсказва от рицаря на печал-
ния образ, да се терзае и да мечтае, да вярва и да върши добро – в името 
Божие. Полонски е щастлив и никога не изгубва вътрешната си хармония, 
че може да живее за поезията, намирайки я там, гдето други не биха по-
мислили дори да я търсят. Тук се крие дълбоката нравствена основа на 
поетическия му патос – патос на красотата и любовта, на възвишената 
личност и на идеала. Тихо и спокойно е под неговото небе, свежо и ведро, 
ясно и просторно – нежната мелодия на стиха, здрачът на тихата печал, 
непринуденото движение на речта разкриват поета, който мисли за хар-
монизацията на настроението, за подбора на думите – в тяхната идейна, 
образна и чувствува стойност. Макар и да няма богат идеен мир, да не е 
съвършен, безукорен майстор на стиха – той се опитва да превърне живо-
та си в песен, мелодия, образ, стих.

Неговата отзивчивост не знае предели. Той се откликва, както други 
негови събратя по перо и участ, на воплите и устремите на славянския 
Юг, отглася се162 на българските страдания и борби за освобождение. Една 
страница от неговата поетическа дейност, на която в отечеството му не е 
обръщано особено внимание. Освен на общата му отзивчивост, на какво 
се дължи появата на български мотиви в неговата поезия? Чужди моти-
ви, лирически сюжети от друга, неруска действителност, се срещат доста 
рано у него. Славянофилското му настроение има своите корени още от 
ученически години. Чувството на историческата роля на Русия не му е 
чужда. Освен тези лични и общи културни предпоставки, немалко значе-
ние имат и събитията, които се разиграват през 70-те години на Балкана, 
а също и настроението на руското общество по това време. Трябва да се 
изтъкне и друго обстоятелство – дружбата му, духовното му общение с 
Тургенева. А нали той създава твърде рано в руската литература обра-
за на Инсарова? Нали той написва стихотворението „Крокет на Виндзо-
ре“, което не може да остане непознато на Полонски? Не той ли му праща 
писма от чужбина, пълни със съчувствие и съвети? Нали знае думите на 
Александра II, казани през 1876 г. пред целия руски народ, същият Алек-
сандър II, когото приветствува в Рязан със свое юношеско стихотворе-
ние? Петербург, гдето Полонски живее, когато българската земя се лю-
лее от бунт за свобода, когато плаче, стене над своите рожби, сломени от 
турски ятаган, е далече, толкова далече от Балкана. И все пак – интимни 
и външни подбуди го подкарват да си спомни в поетическото уединение и в 

  162 отгласям се (рядко) – давам отглас, откликвам (бел. ред.).
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гражданската си отзивчивост и за българския народ. И написва през 1874 – 
1878 г. няколко творения, в които се вестява, где повече, где по-малко, по 
един или друг начин, неговият образ.

Яков П. Полонски не обича гръмките слова, патриотичните слово-
словия. Дори и Русия, към която той таи най-дълбока обич, не извиква 
у него със своето могъщество, патос и възторг. Той знае нейното исто-
рическо значение целта на нейната мощ. В „Бранят“ („Хулят“) или „За-
ступница“163 той наистина е поклонник на своето отечество. Не защото 
го чувствува огромно, могъщо, а защото вижда, как то върши добро за 
другите. Иверия164, в часа на онова изпитание, когато Бог ще съди народи-
те, „вопрошающий о подвигах добра“ („питащ за подвизите на доброто“), 
ще се застъпи за Русия, защото тя ѝ е подала от любов своята десница. 
Почитател и другар на Ф. И. Тютчев, той вярва в славянската мисия на 
родината си. Затова и цени и уважава всички труженици на славянската 
идея. Всички, които се отказват от своята славянска кръв, достойни за съ-
жаление ренегати, са деца на сатаната. Ето стихотворението „Ренегат“165, 
чиято по-обща основа е представата за ролята на някои поляци на служба 
в Турция. Подхващайки идея от „Renegat“ на А. Мицкевича166, Полонски, 
в четиринадесет четиристишни строфи се опитва да изобрази трагичния 
край на един забравил своята славянска кръв поляк. Предан католик, тоя 
поляк приема исляма, става „поборник на султана“, и – „пошел бить сла-
вян“ („отива да бие славяните“). Тръгнал срещу славяните, които се борят 
за кръста и за свободата, на които и той е бил някога верен воител167. Но 
куршума на свободата го улучва, той лежи ранен:

С прибрежних высот на долину Моравы    
Сползает пронизанный гарью туман,
И слышен гул битвы – гул будущей славы,
Пророческий голос свободы славян...
От крайбрежните възвишения към долината на Моравия
плъзи пропита от пушек мъгла
и се чува тътенът на битката – тътенът на бъдещата слава,
пророческият глас за свободата на славяните...

  163 Там, т. I, с. 401, 133.
  164 Иверия/Иберия или Картли – с тези имена древните гърци и римляни са назовавали 

грузинско царство от 5 – 4 в. пр. н.е. (бел. ред.).
  165 Пак там, т. II, с. 195 – 198.
  166 А. Мицкевич (1798 – 1855) – известен полски поет, писател и общественик, осново-

положник на полския романтизъм (бел. ред.).
  167 воител (остар. книж.) – войн (бел. ред.).
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Страданията са непоносими, напразно милосърдна сестра бди над 
него. Но ето – прихожда168 час, час полунощен, когато се начеват169 нови 
страдания – мъченията на съвестта. Злият дух, който е помътил неговия 
разум и го е заставил да приеме исляма, е в отстъпление. Той е сломен, 
той не може да спре словата на разкаянието и молитвата. Раненият паша 
си спомня колко близък му е бил Христос, а сега – „так много на совести 
крови и слез“ („върху съвестта – толкова много кръв и сълзи“). В горе-
щата си изповед, за да се удостои с Божията милост, той открива, че не е 
бил против Бога, а против Русия, против всички врагове на Христа. Мо-
литвата му, сърдечна и топла, изречена във вълнообразното движение на 
амфибрахия170, в предсмъртния час загатва за трагедията на ренегата:

Схизматиков только и жег, и рубил я:         Аз само схизматиците и палех, 
Герцеговинцев, болгар и других –                      и посшчах:
Но к иезуитам, клянусь, снисходиля –            херцеговинците, българите и други –
Был даже в Стамбул заступником их...       но към йезуитите, кълна се, бях 
–О! Чувствую, смерти рука ледяная,              снисходителен– 
Был даже в Стамбул заступником их...      техен застъпник бях даже в Стамбул...
Тяжелая, страшная, давит мне грудь...        – О! Чувствам ледената ръка на смъртта,
Царица небесная! Дева Святая,                           тежка, страшна, притиска гърдите ми...
Mapия! Приди и заступницей будь…                Царице небесна! Свята Дево,
– Моли за меня Сына, Бога живого,                  Мария! Ела и бъди застъпница... 
Да примет он душу мою – твой Христос!..   – Моли за мене Сина си, живия Бог,
                                                                                            да приеме душата ми – твоят Христос!..

Напразно. Богородица не може да се откликне – не може да бъде зас-
тъпница за него пред Бога. Затова и в последния миг от живота си той 
вижда лицето на Сатаната. Ангели няма да се погрижат за душата му. За 
Полонски тоя поляк не се е възвишил достатъчно нравствено, за да наме-
ри сили у себе си и да признае своя грях: не само че е бил безучастен към 
идеята за славянско братство и единение, но е работил и за славянско ра-
зединение. Нещо повече – воювал е срещу славяните като чуждо оръдие, 
проливал е славянска братска кръв. Грехът пред славянството, пред жерт-
вите и хероичните борби за свобода на толкова народи е голям. Дори и 
разкаянието едва ли би могло да го умие. А какво остава, когато ренегатът 
изтъква като своя заслуга, че към хората от своята вяра, католиците, той 
е бил милостив, дори в Цариград им е помагал. Католик и поляк, според 
Полонски, той още не се възвисява в милост и любов към братята славя-
ни, гинещи за Христа, борещи се за свобода, към Русия, която протяга 

  168 прихождам (рус.) – идвам (бел. ред.).
  169 начевам (остар.) – започвам (бел. ред.)
  170 амфибрахий (литер.) – трисрична ритмическа стъпка в силабическото стихосложение 

с ударение на средната сричка (бел. ред.).
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към тях закрилна десница. Той не е нито като Конрад от „Dziady“ („Задуш-
ница“) на Мицкевича, нито като Иридион на Крашински171, на които се 
прощава и за гордото съзнание за човешката мощ, и за дивата злоба, ом-
раза и ненавист, защото са обичали безкрайно много своята родина. Зато-
ва и сатаната го счита за свой син. В неговия ад има доста много йезуити:

И голос громовый, подобный рыканью          И глас гръмовен, приличащ на рев на
Голодного льва, прогремел: ты – мой сын!   гладен лъв, прогърмя: ти си мой син!
Ты верно служил моему начертанью:           Ти служи вярно на моите предписания:
–„Славян больше всех истребляй,                 – „Изтребвай славяните най-много от    
славянин“.                                                              всички, славянино“.

Наказанието, което дава Полонски на тоя ренегат, крие в себе си онова 
огорчение, което са преживявали славянофилски настроените кръгове в 
Русия от дейността на някои полски емигранти в Турция. То спотайва и 
политически моменти: болезнените отношения преди Световната война, 
между Полша и Русия. Полонски, който не познава грубия сарказъм, мис-
ли, че все пак, в един трагичен час и най-преданият син на Полша ще осъз-
нае грешките, които е вършил по земния си път към славянството. Но за 
истинско опрощение може да се говори само тогава, когато Русия не бъде 
гледана като похитителка на славянските народи, а като тяхна защитница, 
когато се престане да се работи за славянско разединение и в пепелищата 
на Балкана се потърси идеята за братски сговор. Н. Берг172, който е превел 
на руски „Renegat“ на Мицкевича, е само подбудил Полонски към разми-
съл. Мотивът за разкайващия се родоотстъпник е разработен от него на-
пълно самостойно. Главната тежест на неговата работа лежи в края ѝ – не 
Христос, а сатаната прибира приживе погиналата душа.

Полонски, който изхожда от основната теза, легнала в „Ренегат“, че сла-
вянин не бива да изтребява славянина, гледа с особено доволство всички 
лични и обществени прояви на съчувствие към славянския роб. Когато в 
1875 г. пламва въстанието в Босна и Херцеговина, а в 1876 г. избухва вой-
ната между Сърбия и Турция, след като пламнало и Априлското въстание 
в България, в Русия младежта е обхваната от желание да вземе участие в 
самите военни действия. В. М. Гаршин едвам бива задържан да не потегли 
за Балкана като доброволец. Нека си спомним за генерал М. Г. Черняев173, 
който води доброволческа команда от Русия в помощ на Сърбия, команда, 
към която се присъединяват множество български хъшове и хайдути174. 

  171 З. Крашински (1812 – 1859) – виден представител на полския романтизъм, поет и 
драматург (бел. ред.).

  172 Н. Берг (1823 – 1884) – руски поет, преводач, журналист (бел. ред.).
  173 М. Черняев (1828 – 1898) – руски генерал-лейтенант, политически деец (бел. ред.).
  174 Срв. отзивите, които дава за него Ф. М. Достоевски в „Дневник писателя за 1876 г.“, 
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Да си спомним края на „Хъшове“ от Ив. Вазова. „Овладеть тогдашным 
славянским движением – казва Орест Милер – в его мировом смисле, по-
нять, что славянское призвание России вызывает ее на смелое, ни перед 
чем не останавливющееся решение важнейшего из европейских вопро-
сов, вопроса соцального – это значило призвать к откритой и признанной 
дятельности самые честные, самые самоотверженные, самые пылкие и 
надеждные силы России“ („Да се овладее тогавашното славянско движе-
ние (...) в неговия световен смисъл, да се разбере, че славянското призва-
ние на Русия я призовава към смело, неспиращо се пред нищо решение 
на най-важния от европейските въпроси, социалния въпрос – това е оз-
начавало да се призове към открита и призната дейност на най-честните, 
най-самоотвержените, най-пламенните и надеждни сили на Русия“)175. 
Полонски, който следи живо събитията на Балкана, дава отзив на тая доб-
роволческа мания, обхванала толкова много разпалени руски глави, да се 
бият за братята славяни, за православната вяра, за свободата. И написва 
стихотворението „Грезы“ („Блянове“) – „в самый разгар Герцеговинскаго 
востания и перед началом Сербской войны“ („точно в разгара на въста-
нието в Херцеговина и преди началото на Сръбската война“)176. Той си 
спомня и трагичното положение на Любибратич177, борец за свободата на 
родния си край, подмамен вероломно и затворен от австрийците, както 
преди това в 1867 г. бива хванат в парахода „Германия“, за да бъде пре-
даден на турците в Русе, Върбан Войводов178. И макар и минал повече от 
половина век живот, той се пренася в мечти на Балкана. Струва му се, 
че той се сражава там. Но в тоя блян той умело разкрива както своя пог-
лед за събитията, така и техния политически смисъл. Славяните, сами в 
борбата, възлагат едничка само надежда – на Русия. Те се бият храбро, но 
те, християните, не намират подкрепа от други християни, нещо повече – 
вместо помощ те получават преследване, равнодушие. Помощта се дава 
не тям, а на турците, които гонят Христа, не знаят правда и човечност. В 
що се крият мотивите за бунта? Няма правда, човечност, свобода. Моти-
ви не верски, а човечни, които не може да отвергне179 никой, у когото грее 
Божия искра. А ето – австрийците не се трогват от  кръвта на славяните, 
съчувствуват и подкрепят Турция. Звъни четиристишният ямб на Полон-

Санкт Петербург, 1891, с. 335, 338 – 342 (Новий фазис Восточного вопроса; II. Черняев).
  175 Срв. В. П. Покровский. Яков Петрович Полонский, его жизнь и сочинения. Москва, 

1906, Широта содержания поэзии Полонского, изображающей русскую природу и 
жизнь, быт наших соплеменников и других народностей разных веков, с. 379.

  176 Там, с. 283.
  177 М. Любибратич (1839 – 1889) – сръбски войвода в Херцеговина, участник в освобо-

дителното движение на Дж. Гарибалди (бел. ред.).
  178 Вероятно Б. Йоцов има предвид Върбан войвода, предводителят на Червеноводската 

чета – Върбан Йорданов Върбев (1849 – 1875) (бел. ред.).
  179 отвергна (остар.) – отхвърля (бел. ред.).
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ски, отзвучава и замлъква в повече от осемдесет стиха, за да напомни за 
особено душевно състояние: бездейно мечтание, което може да е белег на 
високо благородство, но съвсем не е полезно за бунта и революцията, за 
тия, които с кръвта си изкупват своята свобода. В три момента Полонски 
разкрива основния свой мотив – каква полза от мечтите на безволници180, 
ако и идейници181, за свободата, за борбата, която води към победи? Ето 
го – той се сражава за своите братя, той е пленен, и не от турци, а от хрис-
тияни, за да им каже истината на своя живот; той се пробужда от сън, за 
да почувствува горчивата  ирония на действителността – в примамна182 
работна стая, гдето има толкова удобства, лесно се мечтае за кръв и бран.

Мне грезилось, что я за них –               Бленувах, че аз за тях –
За нищих братьев моих,                        за моите бедни братя,
Иду сражаться с их врагами …            отивам да се бия с техните врагове...
И страшен бой ожесточенных.            И страшен е боят на ожесточените.
Бой за поруганный закон,                       Бой за поругания закон,
Бой за младенцев размозженных,        бой за смазаните младенци,
За матерей непощаженных,                 за майките непощадени,
За изнасилованных жен,                         за изнасилените жени,
За их тела, которых мясом                  за техните тела, с чието месо
Свиней кормили (раньше часом,           хранеха свинете (преди време,
Чем наша сила подошла!)…                   докато пристигнат нашите сили!)...
И кров турецкая текла                         И турската кръв течеше вече
Уже за будущность славянства.          за бъдещето на славянството.
Да расточатся духи зла                        Нека се разпилеят духовете на злото 
И да воскреснет христианство!         и да възкръсне християнството!

Борба за човечност и за вяра. В нейния хероичен устрем се ражда по-
мисъл за отвращение от Европа, за любов към Русия. Два свята, които са 
враждуващи стихии – едната се носи от духа на „безчеловечна“183 и „без-
божна“ политика, другата – от Божията правда и любов. В гордо изра-
зеното доверие към Русия се крие и нравственото оправдание на всяко 
нейно закрилно дело. Не груб политически егоизъм, а християнски иде-
ализъм ще спаси правдата и истината. Духът е по-силен от всичко, той 
ще победи. Плененият доброволец от християните изпърво е изненадан, 
сетне негодува и изрича мъдростта на сърцето и историята:

Хочу спросить – боюсь ответа…        Искам да попитам – страхувам се от отговора...
Ужель во славу Магомета                    Нима в прослава на Мохамед 

  180 безволник (рядко) – безволев, безхарактерен (бел. ред.).
  181 идейник (неол.) – този, който изповядва определена идеология (бел. ред.).
  182 примамен (неол.) – примамлив, привлекателен (бел. ред.).
  183 безчеловечен (остар. книж.) – безчовечен (бел. ред.).
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Крещеных выслали солдат?                 са пратили покръстени войници?
Ужель Европа, как Пилат                    Нима Европа като Пилат
Понтийский, умывает руки,               Понтийски си измива ръцете,
Велит Варавву отпустить                повелява да пуснат Варава
И выдает Христа на муки,                 и предава Христос на мъчения,
Чтоб фарисеям угодить?!                    та на фарисеите да угоди?!
………………………………..…………….       ………………………………..…………….
Воскрес наш дух, и мы возстали,       Възкръсна духът ни, въстанахме ние,
У сильных миpa не спросясь,                без да се допитваме до силните на деня,
Мы помощи от братьев ждали,        ние чакахме помощ от братята,
Mы – не надеялись на вас…                 ние – не се надявахме на вас...

Но мечтата минава в действителност. Полонски се прекланя пред под-
вига на ония доброволци, които отиват на Балкана след победоносния меч 
на руския войн. Чувство на възторг пред нравствения подвиг на руската 
жена, която остава бащин дом и отива на юг като скромна, но мъжест-
вена участница във войната, блика сподавено в „Под красным крестом“ 
(„Под червения кръст“)184. Той си спомня за баронеса Ю. П. Вревская185, 
на която и И. С. Тургенев посвещава едно от своите „Стихотворения в 
прозе“ (1882) – същата, която напуска великосветския живот, за да обле-
кчи страданията на хероите като проста милосърдна сестра. Как са пред-
ставени тия сестри и в романа на В. И. Н. Данченко186 – „Гроза“ („Буря“)! 
Ето го хероя, който „семь дней, семь ночей дрался на Балканах“ („седем 
дни, седем нощи се е бил на Балканите“), лежи ранен в болницата, за да се 
върне в родината си и да си спомня за скромния, но трогващия подвиг на 
бдящата над него сестра. Хероичното Полонски намира не само в разгара 
на борбата, но и след нейния залез – в скромния, но всеотдайния труд на 
руската жена, изпълняваща сякаш заветите на Тургеневата Елена от „На-
кауне“.

Когато Русия, под напора на обществени настроения и на историческа 
повеля, трябва да се намеси със своя меч, за да разреши, ако не изцяло, 
поне отчаст една проблема, Полонски, достатъчно просветен и зрял по-
литически, има ясен поглед за развиващите се събития. Политическите 
противоречия и борби, съревнованията между народите са предмет на 
преценка и отсъда187. И той би могъл да създаде политическа лирика, в 
която би отразил всички злоби на деня. Но поклонник на чистото изкус-

  184 Полное собрание стихотворении Я. П. Полонского, пос. изд, т. II с. 222 – 226.
  185 Ю. Вревска (1838 – 1878) – руска баронеса, близка приятелка на В. Юго и И. Тур-

генев. Участва като медицинска сестра в Руско-турската война (1877 – 1878) и умира в 
България, край гр. Бяла (бел. ред).

  186 В. Немирович-Данченко (1848 – 1936) – руски писател, публицист, участва като 
военен кореспондент в Руско-турската война (1877 – 1978). По-голям брат на Вл. Не-
мирович-Данченко (бел. ред.).

  187 отсъда (остар.) – присъда (бел. ред.).
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тво, на изискана поетическа форма, той се опитва да превърне действи-
телността в нов хубав свят, да придаде на обикновените си теми очарова-
нието на художествена красота. Така в развиващите се пред него събития 
той внася исторически смисъл и философски дух. „Дух века“ („Духът 
на века“)188, от осем строфи с по четири стиха в четиристъпен ямб, със 
строга последователност в обработката на мотива, с исторически реми-
нисценции и едва уловима политическа тенденция, е мъдра и спокойна 
изява на вярата в непобедимостта на човешкия дух. Исторически идеа-
лизъм на философска почва, който вижда в мировите събития, въпреки 
всички временни успехи на това или друго начало, тържеството на духа, 
на правдата, на божествената справедливост. В хода на вековете се про-
явява Божият дух. Хората са временни, отминават: „Жизнь гаснет – дух 
неугасим“ („Животът гасне – духът е неугасим“), „мы погасить его не в 
силах“ („не е по силите ни да го угасим“), „он не хоронится в могилах – от 
мертвих он идет к живых“ („него не го погребват в гробове – от мъртвите, 
той отива при живите“). Всеки, който е грешил срещу тоя дух – и Вавилон, 
и Валтазар, и католиците бурбони, и Наполеон – са бивали сразени от 
него. Така и коварният Албион ще бъде изправен пред съда на Бога:

Так ныне гордый Альбион                  Така гордият Албион сега
Грядущаего не видит света –           не вижда светлината на бъдното –
За торгашей, за Магомета,              за търгашите, за Мохамед, 
За рабство меч подъемлет он…       за робството той ще издигне меч...

Дълбоко убеден, че Западът, особено Албион, ще бъде осъден от исто-
рията, Полонски сякаш още не е намерил достатъчно силен израз и образ 
на своята концепция за събитията. Затова подхваща във „Вечный жид“ 
(„Вечният евреин“)189 с вдъхновение и патос проблемата Европа – Русия, 
и то върху почвата на важен исторически момент. Библейските мотиви 
не са чужди на Полонски. Той си спомня легендата за Вечния жид, за оня, 
който от боязън, от равнодушие, безучастие, за угода на времето, не е 
могъл да помогне на Христа в страшния за него ден да занесе на Голгота 
тежкия си кръст. Нали нему Исус е казал, да го чака, да бъде жив, докато 
той отново дойде на света? От толкова години тоя син на Израиля страда 
от глад, жажда, студ, броди из света, слуша воплите на човечеството, а 
не може да му помогне, както не може да помогне и на себе си. И тоя Ве-
чен жид се вестява пред Полонски. Чрез него замисля да хвърли светлина 
върху страшната буря, която вилнее над Балкана. И в своята поема от сто 
и повече стиха, в които четиристъпният хорей волно прелива мисъл и 

  188 Там, т. II, с. 216 – 217.
  189 Там, т. II, с. 183 – 188.
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слово, Полонски, сплитайки органично няколко момента – събитията на 
славянския Юг, сянката на Вечния жид, трагизма и смисъла на неговата 
безпомощност, преценката на Албион, Виена, Ватикана и фанариотска 
Гърция, ролята на Русия – изтъква безучастието на Европа към страда-
нието на цял един народ. И то народ, който се разпъва на кръста. Минала 
е стихията на огъня и меча над Херцеговина, ето –

По ущельям Балкана                         Из клисурите на Балкана
Дым стоит пороховой…                  разстила се барутен дим...
Край Болгарии родной,                     Земята на родната България
Как зияющая рана,                            като зейнала рана
Точит кровь и точит гной.            пролива кръв, пролива гной.

И там, „где все, кровавой славой вея, смертию грозит“ („където всич-
ко заплашва със смърт, навявайки кървава слава“), възстава като „при-
зрак величавый“ („призрак величав“) Вечният жид. В неговия монолог се 
изяснява проклятието и страданието му. Но вслушвайки се в грохота на 
бурята, той иска да си обясни, едничък той ли е наказан „как бездушный 
человек“ („като бездушен човек“), само той ли е изчадие на света? Какво 
става сега пред неговия поглед? И вопъл се изтръгва от гръдта му: „За что 
же проклят я один за грех безучастья?“ („Защо проклет съм само аз за 
греха на  безучастието?“).

Вот, во славу Магомета,                 Ето, в прослава на Мохамед
Злость и рвение растет:                 злобата и усърдието растат:
Распинается народ;                           разпъват народа;                                  
Христиан, обезоружа,                      обезоръжените християни
Душат, режут как щенят,             душат, колят като палета,
В каждой xaте крови лужа…          във всяка къща локва кръв...
Храмы Божии горят.                        Божиите храмове горят.
Кто-ж вступается? Откуда         Че кой ще се застъпи? Откъде
Помощь грозная придет?                ще дойде страшна помощ?
Кто невинного спасет? –                 Кой ще спаси невинния? –
Кто в такое верить чудо?               Кой вярва в такова чудо?

Наистина такова чудо – да се спаси един народ от гибел, няма да го нап-
рави никой от Западния свят. Последната надежда е в Русия: „Уж не ты ли, 
Русь?!“ („Няма ли това да си ти, Русия?!“)… И бедният жид си спомня как 
той не е могъл да помогне на Исуса в безмерното му страдание. Цял народ 
носи кръста си като бледния назарянин. Защо тогава той е толкова жесто-
ко наказан, когато тоя грях на безучастието лежи върху всички? Сълзата, 
която отронва, не е ли сълза на неоправдания? Но той се мами – там, от 
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север, се задава вихър, това е Русия, която иска да измие от душата на 
толкова народи греха на Вечния жид –

Но, заслыша гул громовый,                Но дочул гръмовен грохот,
К небу поднял взор суровый –            вдигнал взор суров към небето –
И пошел встречать грозу…               и тръгнал срещу бурята...

Тъй Полонски чрез старинната легенда осмисля съвременната нему 
действителност. Политическата тенденция в творението е прикрита, ху-
дожественото изпълнение на замисъла е проведено смислено, в строго 
проследена композиция, Западът е низвъргнат нравствено, Русия, оли-
цетворение на съчувствие и на рицарска доблест, косвено е възвеличана. 
Полонски чувствува, че Русия може да се гордее със своя подвиг – тя 
лее кръвта си за свободата на своите братя, тя изпълнява своя историчес-
ка повинност. В „Памяти Ф. И. Тютчева“ („В памет на Ф. И. Тютчев“)190, 
възславяйки вечната красота, божествения огън, копнежа по идеала, на 
които е бил въплъщение големият руски поет, Полонски не забравя да 
изтъкне и вярата му в посланието на Русия. Там, в пожарите и пламъците 
не витае ли духът на Тютчева? –

Ибо льется кровь за братьев,          Защото се пролива кръв за братята,
Льется наша кровь!…                         пролива се нашата кръв!...

Полонски изглежда неведнъж се е размислял над българската съдба. 
Българското исторично минало не му е било съвсем непознато. С А. Ф. 
Хилфердинг, учения, който разкрива още след Кримската война пред рус-
кото общество историята на България, той се познава добре. По него-
ва поръка, след като получава съответния материал от хрониката на Яна 
Длугош191, той написва хубавото си творение „Казимир Великий“192. Пък 
и историческите мотиви не са съвсем чужди на неговата муза. Образът 
на Симеона като велик български владетел е бил отдавна сложен в съз-
нанието на просветените кръгове на руското общество. Полонски може 
лесно да добие представа за историческата роля на славния цар. Обаче, 
размисляйки се над съдбата на Балкана, той свързва минало със сегашно, 
като ги осветлява взаимно, величае, прекланя се, но същевременно тър-
си и отговорности. Изхождайки и от представата, която владее в негово 
време за Византия, като разложена, гнила държава, той стига до прецен-
ката, че България, която се е явявала естествена наследница на Източната 
империя, не е схванала смисъла на историята, не е изпълнила дълга към 

  190 Там, т. II, с. 218 – 219.
  191 Ян Длугош (1415 – 1480) – полски духовник, историк, дипломат (бел. ред.).
  192 Полное собрание стихотворений, т. II, с. 129.
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себе си и към славянството, сама си е подготвила печалната робска участ. 
Причините за това той не търси другаде, освен в личността на Симеона. 
И без да иска го развенчава. Великият монарх не е смазал Византия. Ако 
би сторил това, той би създал голяма империя, която би се противопоста-
вила от Босфора и Галиполи срещу турската стихия, би запазила себе си 
и Европа. Върху тая историческа концепция почива и стихотворението 
му, толкова познато на времето си в родината му, високо ценено от Тур-
генева, „Симеон, царь болгарский“193, познато сигурно и на Ив. Вазова и 
небезизвестно въздействие върху неговата стихова творба „Симеон пред 
Цариград“194. Симеон обсажда Цариград, император Роман му носи скъ-
пи дарове, моли за пощада и мир. Благочестивият български цар приема 
да сложи меча на бедрото си. След пир, даден от Романа, той се завръща 
славно. Но на пътя му изпъква монах, византиец, който го кори, че е из-
вършил измяна към народа си, че отваря вратите на държавата си за чуж-
ди нашествия, смилявайки се над Византия, немощна и развратна. Идеята 
за отмъщение и за разгромение на Византия изхожда не от друг, а от мо-
нах, от съсловие, което най-добре е чувствувало нейния трагичен край —

Что ты сделал, царь великий,            Какво направи ти, царю велики, 
Царь славянских христиан!                 цар на славянските християни!
Уступил ты трон Востока,                Ти отстъпи трона на Изтока,                          
Грозной власти мусульман!                  На страшната власт на мюсюлманите!
Для того ли Сам Распятый,                Затова ли Сам Разпнатия, 
Сам Христос так много сил                самият Христос толкова много сили  
Дал тебе, чтоб ты призванья            ти даде, та ти призванието
Своего не довершил!                               свое да не довършиш!

Симеон е сепнат, страхът затваря устата му. И в неговото зловещо мъл-
чание се долавя оправдание на изречения укор. Двадесет и шест строфи 
от четири стиха, за да се изрази поетически присъда над един момент 
от българската история. Подвижният хорей, заедно с осмосричния стих, 
не се покриват напълно с тежката културно-исторична мисъл. Но поли-
тическата съдба на българския народ е дадена в своеобразно исторично 
осветление. Кой трябва да изкупи вината на Симеона? Кой би трябвало 
да довърши започнатото от него дело? На тия въпроси Полонски не отго-
варя. Защото съвременната нему действителност му е посочвала недвус-
мислено пътя, който води към жадувания ответ.

Наистина предсказанията на монаха се сбъдват. Не е ли България край 
на мъки и страдания? Не се ли води борба за нейното спасение? Тя не 

  193 Там, т. II, с. 41 – 46; вж. и Покровский, с. 372.
  194 Знае се като Вазова творба. В Пълно събрано съчинение на Ив. Вазова. София, 1911, 

не е поместена.
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е прекрасната Италия, по която копнее Гьотевата Миньон от „Wilhelm 
Meisters Lehrjare“195. И когато Русия води кървава борба, или се кани да 
я подхване, по България, по която копнее, „като класическа страна на 
славянството“ Юрий Ив. Венелин, която с жестокия си жребий спечел-
ва чрез Инсарова сърцето на Елена от „Накануне“ на Тургенева – толко-
ва много страстни желания да се види и познае тя! И Полонски вижда 
толкова много преображения на Елена. Романтиката на Балкана замайва 
не едно сърце. И възпламват устреми за хероични подвизи и приключе-
ния. Не са само мъжете, които могат да имат завидна съдба. Нали B. М. 
Гаршин лети в България, стига на юг от Бяла, взема участие в боя, бива 
ранен, узнава за съдбата на един руски войн и там замисля знаменития 
свой разказ „Четыре дня“ („Четири дни“), а сетне описва сражението при 
Аяслар в „Новости“, 1877 г. – едва на двадесет и две годишна възраст? 
Достоевски в своя „Дневник писателя“ от 1876 г. говори за една девойка, 
ученичка, която иска да се откаже от своите изпити, да отиде в Сърбия, 
гдето бушува война, за да помага на ранените. „Тут била единственно“ 
(„Тук имаше единстно“), пише Достоевски, „лишь жажда жертви, подви-
га, добраго дела и, главное, что всего било дороже – никакого тщеславия, 
никакого самоупоения, а просто желание – „ходить за раненными“, „при-
нести пользу“ („само жажда за саможертва, за подвиг, за добро дело и, 
главното, което беше по-скъпо от всичко – никакво тщеславие, никакво 
самоупоение, а просто желание – „да следва ранените“, „да принесе пол-
за“). Достоевски не я разубеждава, нея, седемнадесетгодишната девойка, 
тя се разделя с него доволна. „Она ушла с сияющим лицом и уж конечно 
через неделю будет там“ („Тя си отиде със сияещо лице и разбира се, че 
вече след седмица ще бъде там“)196.

И Полонски става верен тълкувател на женската душа със стиховата си 
творба „Туда“ („Там“)197. Подхващайки мотива на толкова познатата песен 
на Гьоте „Kennst du das Land“, в три строфи от шест стиха, чийто спода-
вен и преливен ямб вярно изнася една душевна мелодия, Полонски ни 
рисува, не направо, нравствения лик на руската девойка, а от друга стра-
на – страдалческия образ на България. Във всяка строфа първите четири 
стиха, просторни, от тринадесет и дванадесет срички, с женски и мъж-
ки рими, кръстосани, съдържат запитването за българския край и раз-
криват в характерни черти картината на нейните бедствия и страдания, 
а последните два, които са еднакви за трите строфи, които се повтарят 
след първите четири като припев, изразяват рязко копнежа по България, 

  195 Става дума за романа „Вилхелм Майстер“ (бел. ред.).
  196 Срв. „Дневник писателя за 1876 г.“. Санкт Петербург, 1891, гл. V, Опять о женщинах, 

с. 220 – 224.
  197 Полное собрание стихотворений Я. П. Полонского, пос. изд., т. II, с. 199 – 200.
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волята да се отиде там, да се следва милият, който би полетял на юг. Така 
че в композицията има еднолинейност в разработката на мотива, като в 
строфичното съвладяване198 на лиричното съдържание се следва пътят 
на паралелизма. Още неотзвучала в първата строфа музикалната тема, тя 
отново се подхваща във втората строфа, а сетне – и в третата. Всъщност 
мотивът е изчерпан в първата строфа. Втората и третата са само нейни 
идейни, емоционални и музикални повторения. Но така Полонски пости-
га настроение, внушава чрез лирическото си построение идеята, постига 
целност199 на художественото впечатление. Тоя път в развитието на те-
мата е подсказан от Гьоте, но руският поет внася ново съдържание, свой 
лиричен тон. Дали любимият знае тоя край, гдето се издигат Балканите, 
гдето има рози и трупове, робство и борба за свобода, гдето се лее кръв и 
се чака изгревът на волен живот, гдето се носи стон, жената намира в труд 
своето призвание и в борба калява своя нежен дух? В тоя страшен край 
мечтателната и жадната за подвизи руска девойка би отишла с него. Бъл-
гарските страдания и борби за освобождение са загатнати, човечността 
на руската девойка е подчертана в двата последни стиха, по-къси от дру-
гите, с твърда мъжка рима:

Ты знаешь ли тот край, где страшное страданье 
 Встречает стоном наш привычный к лести слух,
Где женщина в труд найдет свое призванье 
И закалит в борьбе изнеженый свой дух! –
В тот страшный край, о, милый мой,
Умчалась бы я следом за тобой!…
Ти познаваш ли оня край, дето страшно страдание
среща със стон свикналия ни с ласкателства слух,
където жената ще намери своето призвание в труд
и ще закали в борба своя изнежен дух! –
В тоя страшен край, о, мили мой,
бих препуснала след тебе аз!...

Срещу образа на руската девойка Полонски поставя образа на българ-
ката. Каква е тя? Българинът Тургенев го изобрази в Инсарова. За нея По-
лонски е могъл да добие представа, както и Достоевски, за което съобща-
ва в „Дневник писателя“, от повременния печат, от ония вести за турските 
зверства над беззащитните жени и деца, които възмутиха много съвести 
в света. В своето творение „Болгарка“ („Българка“)200 в осем четиристиш-
ни строфи Полонски рисува косвено вътрешния образ на българката. Тя 

  198 съвладяване (рядко) – овладяване (бел. ред.).
  199 целност (рус.) – целенасоченост (бел. ред.).
  200 Там, т. II, с. 189 – 190.
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е разкрита пред погледа доста пластично, след преживени страдания и 
в пламъка на толкова още мъка. Утихнала е сечта, тя е в харема на мю-
сюлмански бей. Неугаснали първите рани, ето – нови. Стари рани се раз-
влеждат201. Една от жените подканя да разкаже как е изгоряло нейното 
село, как е мъчен и горен нейният мъж. Друга, смеейки се, подхвърля, 
че напразно е спасена – беят пръв е видял нейната нага202 красота. Трета 
ядовито утешава – коранът не повелява да се посичат деца, но само тя ли 
е пострадала. Така Полонски свободно, разгъвайки своя стих в енерги-
чен ямб, дава картина на българските страдания. И веднага след това в 
монолога на страдащата жена и хероизма в мъката, който се изразява в 
мълчание, в безучастие към подигравките и задявките, в душевната твър-
дост, в жаждата за отмъщение. И като Агапия на Прокопа Хохолоушек203, 
българката от Нишкото въстание през 1841 г., която отмъщава, загивайки 
и сама, на своите похитители турци204, и българката на Полонски жадува 
разрушение за всички градове, гдето се чува вик на муезин205, пепелища, в 
които и тя ще намери своя край. С непосредна мощ на израза поетът пре-
дава твърдостта на характера, волята за смърт, жажда за справедливост и 
спасение – „в часы безнадеждной молитви“ („в часовете на безнадеждна 
молитва“): 

Прийди же, спаситель! – бери города,      Хайде, ела, спасителю! – превземи градовете,
Гдe слышится крик муэдзина,                    където се чува викът на мюзеина
И пусть в их дыму я задохнусь тогда     и нека тогава в техния дим аз се задуша        
В надежде на Божьего Сына!…                   в надеждата за Божия Син!

Отмъщението на българката не е така греховно. Конрад Валенрод на 
Мицкевича мъсти и умира, туря сам край на живота си, без разкаяние, без 
да си спомни за Спасителя. Българката е предана на Христа, страданието 
ѝ е толкова непоносимо, че тя не може да владее себе си не е господарка на 
чувствата си. Но все пак намира духовна мощ да влее жаждата си за мъст 
в молитва, да потърси в своята гибел Христа. Вече тая способност да се 
моли, да въззовава Божия син показва, че тя, тая българска Юдита206, от 
становището на християнския морал не е станала жертва на сатаната, все 
проявява нравствен хероизъм. Затова и силният характер на българката 
печели съчувствие и признание. Страданието за Полонски не отминава 

  201 развреждам (остар.) – разранявам, разчоплям (бел. ред.).
  202 наг (рус.) – гол, разголен (бел. ред.).
  203 П. Хохолоушек (1819 – 1864) – чешки възрожденец, поет и пръв чешки романописец 

(бел. ред.).
  204 Срв. Б. Йоцов, Българска революционна романтика у Прокопа Хохолоушек. – Бъл-

гарски преглед. София, г. I, 1930, кн. 3, с. 354 – 414.
  205 муезин (диал.) – мюзеин, музеинин (бел. ред.)
  206 Б. Йоцов има предвид библейската Юдит, победила завоевателя Олоферн (бел. ред.).
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в живота безследно. Един народ, понесъл кръста на страданието, ще се 
възгори и възвиси, щом той има дух и воля да го преодолее. И когато не-
говата участ се решава от щика на руския войн, той ще дочака нов живот. 
Полонски е убеден в тържеството на руското оръжие, нещо повече – той 
дълбоко вярва в победата на кръста. Така той иска да осмисли войната 
за освобождение, да намери нейното нравствено оправдание, да посочи 
възвишения ѝ патос. Руският народ жертвува всичко „за православното 
дело“, както казва Достоевски, значи – схваща войната не в нейния поли-
тически смисъл, а във възвишения ѝ християнски дух207. Християнството 
в случая е проява на най-висша правда и човечност. Затова и мисли, че 
от пожарите и пепелищата на Балкана изхожда Христос, изхожда един 
народ, който носи твърдо своя кръст, за да бъде разпънат, а след това – да 
възкръсне за нов живот. Осмислянето на българската участ чрез Новия 
завет, чрез страданията на Христа е важен момент в относбата на По-
лонски към България и българския народ. Във „Видение Османа“ („Виде-
нието на Осман“)208 Полонски дава най-ярко образа на кръста. Бавно, със 
спокоен тон, чрез разказ от около седемдесет стиха, в широко разгънат 
ямб, той предава видението на Османа. Мохамеданинът „от ужаса и ран 
очнулся в раю“ („от ужаса и раните се свестява в рая“) – и там: красо-
та, бисер, аромат, песни, красавици, любов, божествена леност – всичко, 
което му е било обещано от Мохамеда. Но какво смущение! Ненадейно, в 
здрача, към него се надига – не нощ, а страшна сянка – над него летят пъл-
чища от погинали християни. Ей следите от мъченията по телата им. Жени, 
деца, мъже, старци, юноши – войнство от страдалци, мъченици – мъкнат 
грамаден кръст, огъват се под неговата тежест, неговият край разорава 
мохамеданския рай. И стон, и вик се отроня от Османа: 

… О, Алла! Где твой пророк?
Сражались мы как львы – гяуры победили…
Алла! Они свой крест протащут на Восток 
И разорят твой рай!…
...О, Алах! Къде е твоят пророк?
Ние се сражавахме като лъвове – гяурите победиха...
Алах! Те ще довлекат своя кръст на Изток
и ще разорат нашия рай!...

Това предсмъртно видение на Османа вещае и победата на Русия, по-
бедата и на България, на кръстната мъка.

  207 Срв. „Дневник писателя за 1876 г.“, Санкт Петербург, 1891, Оригинальное для России 
лето. Post  Scriptum, с. 277 – 284.

  208 Полное собрание стихотворений Я. П. Полонского, пос. изд., т. II, с. 241 – 244.
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Полонски схваща българския въпрос като брънка от проблемата за 
гръко-славянския мир, а също така – и за Цариград и Проливите. Домог-
ванията на Русия към Балкана за него са доста ясни в техния политически 
смисъл. Но в грубите съображения на политиката той не навлиза. Той знае,  
че родината му има своето право, но също – че тя има и свой дълг. Следо-
вателно всички борби, които се водят на християнския Балкан, са проява 
на воля за живот, изява на оня дух в историята, който не търпи оковите на 
насилието и безчовечността. Русия, православна Русия, не може да отиде 
срещу тоя дух – по това се различава тя от Западна Европа. Тя, наследни-
ца на Византия, трябва да измие един исторически позор, да забие кръста 
над „Св. София“ и да възвести правдата и свободата. Затова симпатията 
на Полонски се простира над всички балкански християни. Славяните, и 
то православните славяни, са на преден план. Борбите на гърци, сърби, 
черногорци и херцеговинци, на българи не са нищо друго, освен подго-
товка за историческата роля на Русия. На тях той гледа не само като чо-
век, но и като славянин, но и като русин. В две поеми – „Келиот“ („Кели-
от“)209 от 1874 г. и „Старая борьба“ („Старата борба“)210 от 1877 г. – той се 
опитва да даде по-широко изображение на всичките борби за свобода, да 
изнесе по-занимливи характери, да обрисува вярно обстановката, да под-
чертае общността между народите на православния Изток. Не случайно 
той свързва тия две поеми. Сам казва, че „Старая борьба“ е „рассказ в 
стихах, служащий продолжением рассказу „Келиот“ („разказ в стихове, 
служещ като продължение на разказа „Келиот“). Подтик да напише тия 
две поеми, в най-далечните му основи, трябва да търсим в космополи-
тичния поетически дух на поета. Ако със своето вдъхновение той стига 
в Индия, Египет, Елада и Рим, защо да не се спре в Турция и на Балкана? 
Гръко-българските църковни разпри, борбата на българския народ за ду-
ховна независимост, извикала такъв интерес в Русия, поставя въпроса за 
гръко-славянския мир, над който историци, филолози, политици и фи-
лософи отделят значително място в своите разсъждения. В сбирката си 
„Озими“, 1876 г., Полонски издава повторно „Келиот“. Признавайки със 
свойствената нему скромност, че не е изпълнил, както трябва задачата си 
на поет и художник, той изтъква, че в нея има жизнена правда: събитията, 
които стават в Херцеговина, произволите на турците, за които постоянно 
се донася във всекидневния печат, показват, че Турция е непоправима, че 
„Келиот“ още не е завършил своето предназначение, че хероизъмът е още 
потребен на Балкана211. 

  209 Срв. Дело, 1874; Озими, Санкт Петербург, 1876, с. 133 – 204; Полное собрание сти-
хотворений Я. П. Полонского, пос. изд., т. IV, с. 20 – 107.

  210 Срв. Русский вестник, 1877, кн. III, с. 556 – 600; също Полное собрание стихотворений 
Я. П. Полонского, пос. изд., т. IV, с. 108 – 179.

  211 Срв. Озими, Санкт Петербург, 1876. с. 203 – 204.
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Материал за своята поема „Келиот“, посветена на А. К. Толстой, както 
и за „Старая борьба“, които по-късно обединява, през 1896 г., в едно цяло 
без особени някакви промени и преработки, Полонски взема от труда на 
Н. А. Благовещенски212 „Среди богомолцев“ („Сред богомолците“), 1871 г. 
От него той се запознава с живота на Атон, с общия характер на мана-
стирския и килийния живот, с типа на атонския монах, със събития и 
приключения, станали там с участието на някои калугери в борбите за 
освобождението от турско иго213. В общите линии, в атмосферата, в очер-
танието на монашеския образ той зависи напълно от Благовещенски. Би-
хме отишли твърде далеч, ако поискаме да посочим подробности. Трябва 
обаче да се изтъкне, че Полонски тук се проявява съвсем свободен като 
поет и художник. В построението на сюжета, в разработката на отделни-
те моменти проявява самостойност, също и в съчетаността на мотива на 
борбата за гръцка независимост с мотива на българското участие в тях, на 
българското копнение за свобода и на ролята на Русия в освободителните 
движения на Балкана. Пътните впечатления на Благовещенски, занимли-
ви214 и ценни, са използувани за строеж на поетическо дело, в което се 
проявяват всички качества на един установен вече поетически характер. 
Полонски открива и изобретивост215, и дар за характеристика на лицата, 
и усет за композиция. Най-важното е, че той успява да свърже двете пое-
ми в една органическа цялост, като ги обедини в идеята за историческата 
мисия на своето отечество. Така се създава наистина доста дълъг разказ 
с повече от три хиляди стиха, без движение и устремност, който напом-
ня в своя външен стил поемите на Пушкина и Лермонтова. И за нас той 
представя единство – един, а не два разказа. Няколко момента са орга-
нически свързани и ясно определят развитието на епическото действие, 
макар че поемата в замисъл и изпълнение, по тон и дух е лирическа. Това 
се вижда още от първите ѝ стихове. Действието се развива на Атон, Егея 
и на един от островите към бреговете на Тесалия. Чрез две лица, Деспо 
Стефан – типичен представител на гръцките бунтари, клефти216, и Кирил, 
пустинник от Атон, Полонски замисля да изтъкне идеята за свобода, коя-
то се понася от времето на Гръцката завера през 1821 г., минава след това 
през бурята 1829, 1853 и 1877 г., когато Русия прави гигантски напор217 да 
дигне кръста над Цариград. Никаква историческа основа обаче не слага 

  212 Н. Благовешченски (1837 – 1889) – руски писател и журналист (бел. ред.).
  213 Среди богомольцев. Наблюдения и заметки во время путешествия по Востоку, Санкт 

Петербург, 1871, с. 9, 15, 22, 24, 27, 41, 43 – 58, 59, 85, 162, 168, 171, 408, 410, 427.
  214 занимлив (рядко) – занимателен (бел. ред.).
  215 изобретивост (неолог.) – изобретателност (бел. ред.).
  216 клефти (грц.) – буквално разбойник, крадец – в Гърция – членове на въоръжени 

отряди, които се борят срещу османското господство (бел. ред.).
  217 напор (остар.) – натиск (бел. ред.).
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на действието. По-важните събития само се загатват, и то доколкото е 
необходимо да се изрази духът, да се наложи в съзнанието на читателя 
идеята. Иначе по характера на приключенията, както и по съществената 
част на преживяванията на хероите, поемата остава чисто лична. И тъкмо 
тук се крие и нейната художествена и исторична стойност. Тя крие в ос-
новата си и български мотиви, тя се обединява, макар и не изцяло, по дух 
и съдържание с всички ония творения на Полонски, в които той изразява 
своята относ218 към българския народ и неговите борби и страдания за 
освобождение. Ето – патетичния, по-скоро лиричния увод: лети по Егея 
към бреговете на Тесалия малък кораб.

В те приснопамятные дни,                   В онез незабравими дни,
Когда дух Греции сродни                         когато духът на Гърция бе сроден
Был духу Байрона, когда                         на духа на Байрон, когато
Корсаров вольные суда,                           волните кораби на корсарите,
Дыша войной за край родной,               жадуващи война за родния край,
Облагородили разбой;                             облагородиха пиратството;
Когда, от Эты до Афин,                         когато от Ета до Атина,
Повсюду слышен был один                      навсякъде бе чуван само един
Народный клич: свобода!                         народен зов: свобода!

Лети корабът „Ахил“, преодолява ударите на морската стихия, излиза 
честит от няколко бойни приключения – по-скоро, по-скоро в родния 
кът! През тиха нощ клефтите от „Ахил“ са изненадани: нападат219 в пътя 
си на една лодка, а в нея – монах полужив. Кой е той? Това е Кирил. Видял 
в Атон една девойка, запламтял по нея от грешна любов, наказан с епи-
тимия220, но най-сетне, след седем години пустинен живот, избягва от ма-
настира, от келията221 си на случайно попаднала му лодка на брега. Той е 
живял не в манастирското общежитие, а в отделна келия някъде в имени-
ята на манастира, предаден на уединение и съзерцание. Това е именно тоя 
келиот222, чийто образ ни рисува Полонски в своята поема. Той е тайн-
ствен, загадъчен. В едно сражение на „Ахил“ с отомански кораби той стои 
изправен на палубата, безстрашен, невъзмутим, посреща с равнодушие 
куршумите, долитащи до него. Клефтите са очаровани. Знаят само, че е 

  218 относ (вероятно относба, често употребявана от Йоцов дума)  – отношение (бел. ред.).
  219 нападам в случая е със значение попадам, натъквам се (бел. рeд.).
  220 епитимия (църк.) – вид църковно наказание (пост, лишаване от причастие, молитви 

и др.) (бел. ред.).
  221 келия (остар.) – килия (бел. ред.)., или отделна къща в пределите на манастирите в 

Света Гора (бел. ред.).
  222 келиот (грц.) – лице,  подготвящо се за монашество, но не дало още обет или мирско 

лице, отделило се от светския живот в манастир (бел. ред.) и наело отделна келия (бел. 
ред.).
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монах, беглец от Атон. Изкушен от сатаната. Пристигнал на острова, той 
получава състраданието на всички – толкова е набожен, беден. Томи223 
го мъка, че се е оставил да бъде изкусен от жена, че е напуснал Атон. И 
копнее да се върне там, за да се отдаде на молитва и покаяние. И тук е 
изложен на изкушение – от жени, от игри и песни, от страстната гръд на 
природата. Но никой не знае миналото му, страданията му. Случайно се 
среща с Деспо Стефан, буен и мощен корсар224, враг на турците. Той му се 
изповядва, че е уморил от глад своята любима, мохамеданка, жена на бей-
рутски търговец, когато я затворил в своето тайно жилище и отишъл на 
битка с враговете на Христа. Затова копнее за Атон – няма мир душата му. 
Тогава се изповядва и Кирил. И той копнее за Атон. И той е причина може 
би за гладната смърт на любима девойка, изхвърлена на атонския бряг 
след корабокрушение. Осъден от игумена на пост, молитва и покаяние в 
келията си, той не занася навреме храна на бедната девойка. Какво е ста-
нало с нея? И мъката му го отправя с лодка по водите на Егея. Да го водят 
те, където знаят. И ето го – на непознатия нему остров. Сред клефтите:

Все знают эти усачи:                                Тези мустакатите знаят всичко:
И что султан, и где войска,                     и как е султанът, и къде са войските, 
И чья теперь Дунай река,                         и чия е сега река Дунав,
И скоро ли царь Николай                          и скоро ли цар Николай
На этот бусурманский край                   към тоя погански край
Опять пошлет свой грозный флот,      пак ще изпрати своя страшен флот,                   
Или Балканы перейдет?                           или ще премине през Балкана?

Но какъв е животът на Кирила преди Атон? Българин, той минава 
своята младост „на скате в Джелигинский дол, в Балканах“ („на склона 
над джелигинския дол, на Балканите“). С горест казва:

…  Детей                                                       ...Доста деца
Не мало на скамье своей                            на свойта пейка 
Отец мой выучил читать,                      моят баща научи да четат,
К Отцу небесному взывать,                    на помощ да зоват Отца небесен,                                 
Родной земли не забывать.                      да не забравят родната земя.      

                     
Но нещастие го постига. Пашата иска да купи неговата сестра, Олим-

пия, за харема си. Напразно баща му се сили да спаси дъщерята си. Той 
бива убит, Олимпия изчезва. Кирил ходи в Цариград да търси правда и 
пощада, връща се през Сливен разбит, сломен. А и майка му от мъка по-
лудяла и се удавила:

  223 томя (книж. от рус.) – измъчвам, изтощавам (бел. ред.).
  224 корсар – морски разбойник, пират (бел. ред.).
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… Я такого зла                                          ...Аз такова зло
Не вынес. Мир свои дела                          не издържах. Своите дела светът
Проклятый мне стал являть               проклет започна да ми излага                  
Во всей позорной наготе.                        в цялата им позорна голота.
Не за себя я стал страдать –                 Започнах аз да страдам не за себе си –
За всех … В сердечной простоте             за всички... Поради простота сърдечна
То я надеялся, что край                           аз ту се надявах, че края
Славянский наш – царь Николай         наш славянски – цар Николай
Освободит когда-нибудь,                        ще освободи все някога,
То сам сбирался в дальный путь,          ту самият се стягах за далечен път,
Туда, в Poccию, где хоть звон                      нататък, към Русия, където поне звънът
Колоколов не воспрещен.                         на камбаните не е забранен.

И жажда за мъст измъчва душата му. Той иска да стане хайдутин, но се 
разболява, тялото му изменява225. Освен това настава в него нравствен 
прелом. „К чему послужит месть, когда Бог терпит зло?“ („Защо е нужна 
мъстта, щом Бог търпи злото?“) И мислейки, че скоро ще се раздели с 
живота, той замечтава за Божия рай. И отива в Атон. Стефан и Кирил 
са се изповядали, те са се обединили в разкаянието, а също и в копнежа 
си по Света гора. Край на „Келиот“. И ето – „Старая борьба“. Островът 
на клефтите. Кораби на турците го обстрелват. Напразно. Идва военен 
кораб – турците са решили да си отмъстят. Клефтите се борят. „Вперед 
бежит Деспо Стефан“ („Отпред тича Деспо Стефан“). След него – Кирил. 
Хайдушката романтика е възпламенила душата му:           

                         
При виде этих кораблей                          При вида на тези кораби
Он вспомнил родины своей                     той си спомни своята родина,
Страданья, дом свой на юру,                 страданията, своя дом на ската,
Отца убитого, сестру                             убития баща, сестра си
В гареме старого паши –                        в харема на стария паша –
Все спомнил, и от всей души,                 спомни си всичко и от цялата си душа,
Забыв монашеский обет –                     забравяйки монашеския обет –
(Не знать друзей, не знать врагов),    (да няма приятели, да няма врагове),
Он мстить за родину готов;                 готов е той да отмъщава за родината;
Недаром старый пистолет                   не напразно стария пистолет
Он стиснул: старая мечта                   той стисна: старата мечта
Ему твердит, что месть свята           му повтаря, че мъстта е свята,
За поругание Креста,                               щом е за поругаване на Кръста,
За бедную свою семью,                            за своето семейство бедно,
За участь жалкую свою.                        за жалката си участ.
Недаром грозен он лицом:                      Неслучайно лицето му е страшно:

  225 изменявам – изменям, подвеждам (бел. ред.).
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Славянский дух проснулся в нем.         пробуди се в него славянският дух.
Нападението е отбито. След два дни „фрегат со стыдом ушел назад“ 

(„фрегатата засрамена се върна назад“). Но какъв живот чака сега Стефана 
и Кирила? Единият нравствено гине, мъчен от безделие, жаден за подвиг. 
Виното само пламени буйната му кръв. Кирил вижда привидения: ето лю-
бимата на Стефана и непознатата нему девойка от Атон. Но събитията ги 
извикват и двамата за подвиг. До стряхата им стига слух:

Уже Адрианополь взят,                          Адрианопол превзет е вече,
Балкани пройдены, Стамбул               Балканът е преминат, Стамбул 
Дрожит и русских в гости ждет…     трепери и чака русите на гости...

Войнствен порив обхваща острова. Клефтите си избират вече вожд. 
Съвет. Капитанът разкрива тайната нишка на събитията. Могъщ правос-
лавен цар ще отслужи молебен в Цариград, султанът ще бъде свален, за 
православните християни, гърци – и славяни иде нов живот. Клефтите 
ще вземат участие – но не към Босфора, а към Солун! Какви надежди! Има 
вести, че и монасите от Атон се готвят да въстанат. Целият християнски 
Изток въстава! Кой ще им занесе барут? Стефан и Кирил. Лети корабът 
към Света гора, Кирил е в тревога – дали ще му простят? –

Он сам останется ли там,                     Самият той ще остане ли там,
Иль удалится навсегда                             или ще се оттегли завинаги
В несчастный край, к родным горам,    в нещастния си край, при родните планини,
В свои Балканы, чтоб учить                  в своя Балкан, за да учи
Детей Болгарию любить                         децата да обичат България
И за нее средь бурь и битв                       и за нея сред бури и битки,
Не забывать святых молитв,               да не забравят светите молитви,
Учить, как их учил старик,                    да ги учи, както ги учеше старикът,                                                   
Отец его?…                                                   неговият баща?...

Но що е там в морето? Турски военен кораб. Оттам стрелят. Келиотът 
е ранен на палубата. Умирайки, шепне името на Богородица и Христа. А 
Стефан? Дава свобода на моряците – да бягат с лодка към Атон. Той се 
приближава със своя кораб към турския фрегат. Запалва двата сандъка с 
барут. Взрив. И той, и Кирил погиват в морската бездна. Сър Валтер казва 
на пашата, че Англия никога няма да позволи Русия да заеме Цариград, 
руският цар да освободи от иго „ему сочувственных славян – сих допо-
топных христиан и неучей“ („благоразположените към него славяни – тия 
допотопни християни и невежи“).

Поемата не би изразила ясно своята идея, ако към нея Полонски не 
написва и съответния епилог. Сам той е чувствувал навярно това. За-
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щото „Старая борьба“ той завършва в навечерието на Освободителната 
война – шест дена преди нейното обявяване, на 6 април 1877 г. След епо-
пеята на Шипка той написва, на 9 август, епилога. С него той подчертава 
вътрешния ритъм на своето творение; борбите на гърко-славянския мир 
на Балкана са само момент от борбите, които води Русия срещу Турция 
за неговото освобождение. Така се постига духовно, не само политическо 
единство на целия православен Изток, който се отделя от Европа, враж-
дебна, ненавистна нему. Историческата и идейна връзка между събития-
та на Балкана и мисията на Русия е изтъкната. Ето, половин век е изтекъл, 
откак загиват Стефан и Кирил.

И что же ? – Давняя, кровавая борьба           И какво? – Отколешната 
Креста Спасителя с луною Магомета                кървава борба между
Креста Спасителя с луною Магомета          Кръста на Спасителя и полумесеца 
Опять волнует мир, становится вчерашней,     на Мохамед 
Сегодняшней и завтрашней борьбой!                   вълнува пак света, става вчерашна,
………………………………..…………….                                  днешна и утрешна борба!
…………………… Снова по следам                                    ………………………………..…………….
Своих отцов и дедов мы несем                                     ........................ Отново по следите
Свою хоругвь к ущелистым Балканам,                    на своите бащи и деди ние носим
И за Дунаем слышен грохот пушек                                 своята хоругва към проходите 
И стоны раненых. Победа или смерть!        на Балкана и отвъд Дунав се чува 
                         топовен грохот
                                                  и стоновете на ранени. 
                          Победа или смърт!

Нов кръстоносен поход! „Рицарите на кръста сред търгаши, лъстци226 и 
лицемери още не са измрели!“ –

На сцене миpa братья наши, дети …               На сцената на света са нашите
Знакомые … на них глядит Европа        братя, деца...
Холодная, разсчетливая, злая …                        Познати... Към тях Европа гледа 
Одна Россия рукоплещет им                                студена, пресметлива, зла...
И прославляет их презрнье к смерти.              Единствена Русия им ръкопляска
                                                                                      и прославя презрението им
                     към смъртта.

Най-сетне прозвучава състрадателна нота. Полонски знае ужаса на 
войната, която е неизбежна, и я оправдава, заради високия ѝ нравствен 
смисъл. И все пак – един вопъл към Бога? Кога Всевишният ще тури край 
на невежеството, фанатизма и варварството на народите? Кога ще изчез-

  226 лъстец (остар. книж.) – ласкател, угодник (бел. ред.).
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не разликата между религии, нации, племена, раси и идеи и ще заговори 
само светата истина?

„Келиот“, в своите две части, е поема на славянската и балканска осво-
божденска романтика. Нейната идейна подкладка е политическа – възсла-
ва на Русия в епическите ѝ борби с Турция за свободата на православния 
Балкан. Обаче Полонски се отнася към своя сюжет напълно като поет. В 
поетически образи и картини той сподавя тая подкладка, идеята за сво-
бодата се налага непосредно. И тъкмо затова образите на Стефана и на 
Кирила не са в пълна хармония с предпоставения замисъл – обща борба 
на гърци и българи срещу Турция с помощта на Русия. Това, което движи 
Стефана към подвиг, е представено повече епизодично. Нему Полонски 
не отделя по-значително място. Волята на Стефана за борба, идеята му за 
освобождение би могла да бъде в средището на неговата характеристи-
ка. Той е искал навярно да представи как клефтът, корсарят, който губи 
живота си в бездействие, любовни приключения и буйни пиянства, бива 
нравствено възвисен от идеята за свободата. Кирил е монах, той е спо-
давил бунтовния си дух. А една съблазън го отвежда далече в морето, за 
да го видим сетне със Стефана да служи на една светска идея – освобож-
дението на отечеството. У него обаче е представен повече монахът, а не 
родолюбецът, бунтарят, прави се разбор не толкова на националното му 
съзнание, колкото на религиозното. Ако Полонски би бил повече запоз-
нат с образите на българската хайдушка и революционна поезия и ако би 
му било известно по-добре участието на българите в гръцките въстания 
за освобождение, сигурно би осмислил по-дълбоко образа на Кирила и 
би му придал повече българска романтика. Освен това той, келиотът, на 
когото, според творческия план на поета, е трябвало да бъде посветено 
цялото му художествено внимание, се губи в поемата като бездейно лице, 
не обединява всички части в една завършеност, не завладява с патоса на 
своята душа. Художественият център на творението не е достатъчно ос-
ветлен като такъв. Келиотът, мамен от гласа на плътта си, изкушаван от 
света, избягва от Атон, за да тръгне наново към него – като носител на 
идеята за свобода, за борба с тиранина, за право и справедливост. Тъкмо 
тая линия на развитие в неговия характер не е проследена по-твърдо, тая 
идея на свободата не е понесена с по-крилат ритъм. Стефан Деспо излиза, 
ако не на преден план, то – наравно с Кирила. Дори той спечелва повече 
симпатията на читателя с последния си юначен подвиг. Когато бездейна-
та съпротива на Кирила, ако и да е оправдана от неговия нравствено-ре-
лигиозен мироглед, не го издига като херой.

Полонски, далече от българска земя, уединен в западния кът на Русия, 
в Петербург, има ясен поглед за България и за българския народ. Тоя пог-
лед обаче не е независим от среда и исторически момент. Като него са гле-
дали и виждали толкова благородни сърца и души на руската земя. Освен 



235

това, трябва да се изтъкне, той схваща нещата и събитията през призмата 
на собствената си родина. И така се проявява като истински син на своята 
земя, като голям славянин и дълбок българофил. Той е тънък изразител 
на онова настроение, което създават през 70-те години славянофилите в 
Русия в полза на славянския Юг. За разработка на своите български мо-
тиви той не е прибягвал към никаква особена подготовка. Той не е търсил 
сюжети. Tе са му се налагали сами, с изключение може би на тия, що нами-
раме в „Келиот“. Какви са били неговите познания за България и българ-
ския народ, не знаем. Сигурно не са били повърхностни, щом е могъл да 
ги обикне, да милее за тях, да се застъпи, макар и чрез поетическо слово, 
за тяхната участ. В стихотворенията му с български и славянски мотиви 
България е слабо разкрита в нейния бит и език, природа и история, лица 
и събития, нравствен и културен живот. Естеството на творенията, с из-
ключение на „Келиот“, не позволява да ѝ се даде верен и пълен образ. Има 
обаче моменти в тях, които определят ясно какво съдържание влага По-
лонски в относбата си към българския народ и неговата земя. България за 
него е мъченица – и то съвсем незаслужено. Тя е със славно минало, което 
ѝ позволява да се радва на по-друг живот. Какви са нейните исторически 
грешки и отговорности не трябва да се пита. Важното е, че тя, толкова ху-
бава земя, страна на розите, е обречена на нечувана тирания. Тя има право 
да бъде свободна. Основанията на нейното право не се крият в история-
та, а в сегашното – то е правото на човека и на народа да разполага сам със 
своята съдба. От друга страна, страданието, на което е подложена тя, не 
може да бъде отминато, както равнодушно минава край него Европа. То 
е толкова дълго, и толкова жестоко, че съвестта на човечеството не може 
да не се тревожи. Тая съвест е Русия. И тук е нейното величие. Мъките не 
сломяват българския народ – той не се оставя да бъде сломен, да превие 
врат в робската неволя. Нравственият хероизъм, хероизмът в страдани-
ята и търпението, се допълня от хероизма на дейната съпротива, на меча, 
на подвига за човешка свобода, на бунта и революцията. Така България 
и българският народ биват видени в страданията и хероичните борби. 
И тъкмо това е, което я издига пред чуждия взор, което буди чувство на 
състрадание и преклонение. Не съжаление към един недостоен за друго 
народ, а пълно съчувствие, признаване на високите му духовни качества, 
осъждане на с нищо неоправданото му робство. Полонски знае, изтъквал 
е това в някои от своите стихотворения, че страданието има нравствен 
смисъл. И смисълът на българската мъка е във възвисяването на българ-
ския дух. Един народ, който е понесъл своя кръст, непременно ще дочака 
деня на своето възкресение.

Вложил такова съдържание в стихотворенията си с български моти-
ви, Полонски не желае да бъде поет на тенденцията. Той е толкова пред-
пазлив, че дори се страхува да се впусне в разсъждения, в преценка на 
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събитията и лицата, или пък да използува някое лице за свой идеен тъл-
кувател. Той е поет и иска да бъде само поет. Колкото и мотивите да са 
разнообразни, творенията му, за които става дума, са в един тон и дух. 
В тях няма вик, повишена мелодия, патос. Всичко е тихо, спокойно, от-
мерено. Само там, гдето предава чувство и мисъл за историческото пос-
лание на родината си, или гдето рисува патриотични душевни съдържа-
ния на някои от своите херои, тонът е повишен, речта става енергична, 
има засилен ритъм, бурно движение. Никога обаче не стига до реторика. 
Полонски обмисля своите творения, не става роб на раздразненията, на 
впечатленията си, зад всяка творба се крие здрава мисъл, ясна идея, която 
я обединява в нейната цялост. Чувството за композиция у него е доста 
развито. Добре строи цялото, внимателно разработва отделните места, 
макар някъде силата на художника и поета да му изневерява. Хармониза-
цията на построението е винаги постигната, стилизацията някъде страда. 
Поклонник повече на линията, отколкото на образа, Полонски не търси 
декор и орнамент. Затова не действува особено много на въображението. 
Чувството не е пламенно – и трябва да се иска от читателя да стопли и да 
оживява със сърце и въображение неговите творения. Наистина прос-
тотата е едно от основните негови качества като поет. Но тук, гдето се 
очаква повишено настроение и южна романтика, краските, контрастите, 
градациите, метафоричните образи, блясъка и силния удар, с оглед на съ-
битията, които се разиграват и чието ехо са творенията, биха могли да 
дадат пищна красота. Полонски е господар на руската реч, владее изкус-
твото на стиха – ритъм и мелодия у него се покриват, постига музикално 
и емоционално единство. В езика и стила си Полонски е напълно предан 
на своята поетическа природа. Почти всички стихотворения с български 
и славянски мотиви са изповеди, правени непосредно от лицата, предмет 
на изображение или на психологическа анализа. Освен това, той често 
си служи с видения. Въображението му чертае ефирни изображения на 
особени душевни състояния – не изключителни, но не и напълно трезви и 
логични. Полонски умее хубаво да описва, подробно да излага без да дири 
външни ефекти. Речта му е плавна, естествена, без насилие над руския ѝ 
синтаксис, често пъти оживена от реторични похвати за израз. Така, след 
като разказва спокойно, той прекъсва ненадейно праволинейното разви-
тие на фразата, като прибягва към къси изрази, вметнати думи, запитва-
ния, възклицания, обръщения, многоточия. Напр., в „Грезы“: „Где-ж от-
вага? Где меч победный? Где мой плен!? … Я посреди бездушых стен сижу 
и никну…“ – „Чу! ... выстрели в горах гремят“ („Къде е смелостта? Къде е 
победният меч? Къде е моят плен?... Между бездушните стени седя и вех-
на...“ – „Чуй!... в планината изстрели гърмят“). Или в „Ренегат“: „Боже рас-
пятый! Ужели Тебе изменил я? … О, нет!“ („Боже разпнат! Нима на Теб ти 
измених? ... О, не!“) Или пък във „Видение Османа“: „Прощай, мой свет-
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лый рай! Еще мои страданья не кончились! Но ты, дух смерти Азраил!…“ 
(„Прощавай, мой светъл рай! Не са се свършили още моите страдания! 
Но ти, дух на смъртта Азраел!...“) За да постигне по-голяма живост и за 
да наподоби естествената реч, Полонски си служи често с междуметия. 
Напр., в „Келиот“: „Уви! неволно сознает“ („Уви! неволно осъзнава“) … „А! 
понимаю капитан“ („А! разбирам, капитане“). Същата цел преследва той 
и с повторенията, които засилят тона на израза, изпълняват динамич-
на роля. В „Келиот“: „Двух вер, двух наций, двух племен …“ („Две вери, 
две нации, две племена...“). Или: „Уйти из ада жизни; да, уйти, без слез и 
без следа“ („Да си отидеш от ада на живота; да, да си отидеш, без сълзи, 
без следа“). Или в „Грезы“: „Бой за поруганный закон, бой за младенцев 
размозженных, за матерей непощаженных, за изнасилованных жен, за их 
тела…“– „Я даже верить не хочу, что эта рать – не мусульмане, что я, как 
зверь, попал в капкан, что я в плену у христиан!“ („Бой за поругания за-
кон, бой за смазаните младенци, за майките непощадени, за изнасилени-
те жени, за техните тела...“ – „Аз дори не искам да вярвам, че таз войска 
не е от мюсюлмани, че аз като звяр попаднах в капан, че аз съм в плен у 
християни!“).  Градацията у Полонски не е честа, но и тя за него е едно от 
средствата за придаване лиричен тон за разказа. Напр., във „Вечний жид“: 
„И с тех пор живу я, стражду, зябну, голодаю, жажду…“ („И оттогава аз 
живея, страдам, мръзна, гладувам, жадувам...“) „Душат, режут, как щенят“ 
(„Душат, колят като палета“). Или в „Грезы“: „Коли политика у вас безче-
ловечна и безбожна, богатство, слава, все – ничтожно – и вам изменить 
ваш расчет, и не пойдете вы вперед!“ („Щом политиката у вас е безчовечна 
и безбожна, богатство, слава, всичко е нищожно – и вашата сметка ще ви 
измени, и вие няма да тръгнете напред!“). Някои стихотворения са пос-
троени дори изцяло върху началото на градацията – „Болгарка“, „Туда“. 
Полонски обича изброяванията, за да засили предметното съдържание 
и да придаде особен тон на мисълта. Напр., във „Вечный жид“: „По овра-
гам, по уступам, по долинам и лесам, счету нет кровавым трупам – обез-
главленным телам“ („По долове, по падини, по долини и гори, нямат чет 
кървавите трупове – обезглавените тела“). Или във „Видение Османа“: „У 
наших ног фонтан вздымал свои струи – в алмазы, в бисер, в пыль струи 
те разсыпались – прохладой веяло, и радуги качались в ароматической се-
ребряной пыли“ („В краката ни фонтан издигаше своите струи – в елмази, 
в бисер, в прах разпръскваха се тези струи – вееше прохлада и се люле-
еха дъги в ароматната сребърна прах“)… За плавното движение на речта 
Полонски си служи често със синтактически паралелизъм. Във „Вечный 
жид“: „Слышны крики муэзина, слышны вопли славянина...“ („Чуват се 
виковете на мюзеина, чуват се стоновете на славянина...“). „В „Келиот“: 
„На это что отвечу я? На это что ему скажу?“ („На това какво ще му отго-
воря? На това какво ще му кажа?“).  Полонски не обича да краси фразата 
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си с образи. Така ще си обясним защо у него са доста редки сравненията. 
Прибегне ли към тях, нито изненадва, нито постига живописност. Също-
то може да се каже и за метафората, антитезата и олицетворението. У него 
няма метафорично мислене. Той е твърде конкретен и дескриптивен. Оп-
исанията му са ясни, свежи в дух и тон. Картини от природата не обича да 
дава. С пренасянето на стиха постига естественост в движението. Умее да 
стилизира. Но не може да се освободи от досаждащата на места простота. 
Сравним ли тия мотиви с кавказките, италианските и антични мотиви в 
неговата поезия, ще видим, че в обработка те стоят наравно с тях. И тук, 
и там Полонски е еднакво верен на своя поетически дар. А що се отнася 
до тяхното място в цялостното негово лирическо творчество, можем да 
го определим, като изтъкнем, че те разкриват съществени черти в поети-
ческия му лик. И в това осветление те не губят от поетическата си цена и 
от общественото си значение. Който би поискал да се запознае основно с 
поетическото му творчество, не би могъл да отмине и произведенията му 
с български и славянски мотиви. На времето си, когато са били подлага-
ни на критическа преценка неговите стихотворения, ония, които са били 
със славянофилски разбирания или пък  са съчувствували на балканските 
славяни, са отбелязвали тая страна от поетическото му дело.

Яков Петрович Полонски е един от тия поети, когото считат в роди-
ната му за продължител на Пушкиновите традиции в поезията. Заедно 
с А. Н. Майков и А. А. Фет, а с известни ограничения и с А. К. Толстой, 
той е поклонник на естетиката на чистото изкуство. Разбира се, за него 
това определение не е съвсем точно, защото той не е чужд на тревогите 
и вълненията на своето време, поезията му не се отдалечава от живота и 
неговите потреби. Важното е, че той иска да бъде художник, предан пре-
ди всичко на художествената красота, а не е в плен на тенденцията, грубо 
проявената тенденция, без оглед на средства и похвати за израз. Неговият 
творчески дар не е голям, той не се врежда между светилата на руското 
поетическо слово. В руската литература той остава обаче по-трайна сле-
да. Той е поет със своя физиономия, със свой свят, свой поетически стил. 
Наистина тук няма богато разнообразие, дълбочина на мисълта, сила на 
духа, полет на творческата мисъл. Не може да се сравнява с Пушкина, 
с Лермонтова, нито с Тютчева. Пред Н. А. Некрасов има предимства – 
със стремежа си към художествена изисканост, с волята си да заглуши 
гражданската поривност в името на естетични изисквания. Фет го над-
минава с глъбината на лирическите преживявания, с по-богатия си израз, 
със свежестта на поетическото впечатление. Майков е повече вътрешно 
стилизуван, главно в своето поклонничество пред античния свят, обик-
новеното у него оставя по-слаби следи. Но Полонски притежава личност, 
която се налага както със своя идеализъм, така и със своето добродушие 
и благородство. Той стои най-близко до Пушкина. Не е без значение също 
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и обстоятелството, че той служи на своето изкуство повече от половин 
столетие. До дълбока старост, до 78-годишна възраст, той държи перото. 
Минава невредим през 60-те години, когато се носи злостното отрица-
ние на всяка поезия, сварва модернистите, които всъщност са му близ-
ки, защото и те са естети на стиха, чуждеят се от живота, търсят чистата 
красота. През дългата си литературна дейност той дава доста много про-
изведения, които, що се отнася за количество, са достатъчни да поддър-
жат името му в съзнанието на неговите сънародници. Навремето си се 
радва на доста читатели. Така можем да си обясним честото издаване на 
неговите творения. През 1869 г. излизат съчиненията му в три тома, в 
1886 – в десет, а в 1896 г., само стихотворенията му – в пет тома, незави-
симо от изданията на отделните му стихотворни сбирки, поеми, повести 
и романи. Участието му в повременния печат също съдействува за зат-
върждаване на неговото име. Доста негови стихотворения, благодарение 
на своята музика, добиват широка известност сред широките народни 
слоеве – „Мой костер в тумане светит“ („Моят огън свети в нощта“), „По-
дойди ко мне, старушка“ („Приближи се към мене, старице“), „В одной 
знакомой улице“. Почти съвременик на Пушкина, излязъл с връзки от 
кръга на Чадаева, той остава през 90-те години на миналия век, изпратил 
толкова много приятели, познати, близки и далечни на руското поетичес-
ко слово. Той напомня на руското общество за толкова светли сенки, той 
е едничката жива връзка между новото, което идва, а отдавна изтеклото, 
между Пушкина и Бунина. И затова бива обкръжен с внимание, вярност 
и обич. Сбирката му „На закате“ получава Пушкиновата награда. Критич-
ните преценки и отзиви, които следват подир неговите издания, в общия 
си тон са благоприятни, някои от тях дори – доста хвалебни. Неслучайно 
Императорската академия на науките в Петербург го избира за свой до-
писен член. А през 1887 г. цялото образовано руско общество, чрез своите 
най-отбрани представители, чествува доста сърдечно и тържествено пет-
десетгодишната му литературна дейност. Люде като А. Н. Майков, А. Н. 
Плешчеев227, А. А. Голенишчев-Кутузов228, Я. К. Грот229, К. Победоносцев, 
М. И. Сухомлинов230, А. Бичков231, В. М. Гаршин, Д. Д. Минаев232, М. Н. 
Катков233, П. И. Вайнберг234, П. А. Безсонов, А. Г. Рубинщайн235 и толкова 

  227 А. Плешчеев (1825 – 1893) – руски поет, писател (бел. ред.).
  228 А. Голенишчев-Кутузов (1848 – 1913) – руски поет, прозаик, публицист (бел. ред.).
  229 Я. Грот (1812 – 1893) – руски филолог (бел. ред.).
  230 М. Сухомлинов (1829 – 1901) – руски филолог и литературовед (бел. ред.)
  231 А. Бичков (1818 – 1899) – руски историк, библиограф (бел. ред.).
  232 Д. Минаев (1835 – 1889) – руски поет, журналист, литературен критик (бел. ред.).
  233 М. Катков (1818 – 1887) – руски литературен критик, журналист, редактор (бел. ред.).
  234 П. Вайнберг (1831 – 1908) – руски поет, преводач, историк на литературата (бел. ред.).
  235 А. Рубинщайн (1829 – 1894) – руски композитор и пианист (бел. ред.).
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други вземат, по един или друг начин, участие в тържеството236. А когато в 
1898 г. умира, бива изпратен с достойна за името му почит и любов, макар 
че неговото слово бива вече заглушавано от нови ратници на изкуството. 
През 50-те, 60-те и 70-те години, наред с Майкова и Фета, той държи ви-
соко знамето на поезията.

Трябва да се изтъкне, че руската критическа мисъл изтъква доста опре-
делено относбата си към делото и личността на Полонски. При първите 
си литературни стъпки Полонски бива посрещнат от В. Г. Белински, въз-
торжения ценител на Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Втората сбирка на 
Полонски, „Стихотворения 1845 года“, излязла в 1846 г., бива оценена дос-
та строго от неистовия Висарион. Между другото, той пише: „Стихотворе-
ния 1845 года“ обещает нам длинный ряд небольших книжек; обещание 
нисколько неутешительное! Стихотворения 1845 года уже хуже стихот-
ворения, изданных в 1844 году… Зто плохой признак… Читая стихотво-
рения Полонскаго, мы почему то невольно все твердили про себя эти два 
стиха сатирика доброго старого времени, Кантемира“ („Стихотворения 
от 1845 година“ ни обещава дълъг списък от малки книжки; изобщо неу-
тешително обещание! Стихотворенията от 1845 година са вече по-лоши 
от стихотворенията, издадени през 1844 година... Това е лош признак... 
Четейки стихотворенията на Полонски, ние неизвестно защо неволно все 
си повтаряхме тези два стиха на сатирика от доброто старо време Канте-
мир“):   

Уме недозрелый, плод недолгой науки! Ум недозрял, плод на кратка на-
ука! Покойся, не понуждай к перу мои руки! Лежи мирно, не тикай към 
перото моите ръце!

Все пак, въпреки тоя тон и тая строгост към двадесет и шест годишния 
Полонски, Белински признава, че у него има „самостоятельного элемента 
поэзии, следов таланта“. Но – „ничем не связанный, чисто внешний та-
лант этот можно рассмотреть и заметить только через микроскоп – так 
миниатюрен он“ („самостоятелен елемент на поезия, следи от талант“). 
Но – („този чисто външен, несвързан с нищо, талант може да се разгледа 
и забележи само под микроскоп – толкова е миниатюрен“)237 … Разбира 
се, тоя отзив на Белински не може да не подействува силно върху младия 
поет. Неведнъж го обхващат съмнения в творческия му дар. И то – до 
късна възраст. Немалко негови стихотворения говорят за тая мъка от 
неувереността в поетическите способности. Някои критици, не можей-

  236 Срв. Незеленов, Празднование 50-летия поэтической деятельности Полонского. – 
Яков Петрович Полонский, его жизнь и сочинения. Сборник историко-литературных 
статей. Составил В. И. Покровский. Москва, 1906, с. 24 – 36.

  237 Срв. В. Г. Белинский, Сочинения. Москва, 1885, т. X, с. 394 – 405.
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ки да се освободят от обаянието на Белински, неведнъж отправят стре-
лите си срещу Полонски. И. С. Тургенев често го подкрепя в писма от 
чужбина, сприятелил се с него още през 50-те години в Петербург. Той 
не се страхува да излезе и в печата, за да го брани срещу несправедливи 
оценки. А. Григориев, Майков и Фет, които уважават творческите му за-
ложби, поетическия му дар, му дават духовната си подкрепа. Полонски 
работи над себе си, твори – и получава общо признание. Още през 1870 г. 
Тургенев казва за Полонски: „Худо ли, хорошо ли – он поет, но поет уже 
точно по своему“ („Лош ли, добър ли – той е поет, но поет вече точно 
посвоему“), защищавайки го в „Санкт-Петербургские ведомости“ срещу 
неблагоприятен отзив в „Отечественные записки“. „Что касается критика 
„Отечественных записок“, то ограничусь тем, что выражу ему одно мое 
убеждение, над которым он, вероятно, вдоволь посмеется. Нет никакого 
сомнения, что в его глазах патрон его, г. Некрасов, неизмеримо выше По-
лонскаго, что даже странно сопоставлять эти два имени: а я убежден, что 
любители русской словесности будут перечитывать лучшия стихотворе-
ния Полонскаго, когда самое имя Некрасова покроется забвенем. Почему 
же это? А просто потому, что в деле поэзии живуча только одна поэзия, 
и что в белыми нитками сшитих, всякими пряностями приправленних, 
мучительно висиженных измышлениях „скорбной“ музи Некрасова ея-
то, поэзии-то и нет на грош“ („Що се отнася до критика от „Отечествени 
записки“, то аз ще се огранича с това, че ще му изразя едно мое убеждение, 
над което той навярно ще се посмее наволя. Няма никакво съмнение, че 
в неговите очи патронът му г-н Некрасов стои неизмеримо по-високо от 
Полонски, че дори е странно да се съпоставят тези две имена: а аз съм 
убеден, че любителите на руската словестност ще препрочитат най-хуба-
вите стихотворения на Полонски, когато дори името на Некрасов бъде по-
крито със забвение. Защо така? Ами просто защото в делото на поезията 
живее само самата поезия и защото в съшитите с бели конци, подправени 
с всякакви аромати, мъчително износени измислици на „скръбната“ Муза 
на Некрасов, нея, тази поезия я няма и за пет пари“)238. В. Ф. Корш239, по 
повод защитата на Тургенева, пише на същото място във форма на бележ-
ка от страна на редакцията: „Талант г-на Полонскаго сам по себе не очень 
сильный, преимущественно почерпает свое содержание в сфере личных, 
лирических ощущении, лучшее время которых пережито обществом и 
прошло“ („Сам по себе си талантът на г-н Полонски не е много силен, чер-
пи своето съдържание главно от сферата на лирически усещания, чието 
най-хубаво време е преживяно от обществото и си е отишло“)240. Н. Н. 

  238 Срв. В. И. Покровский, пос. сборник, с. 169.
  239 В. Корш (1828 – 1883) – руски публицист, редактор (бел. ред.).
  240 Там, с. 201 – 202.
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Страхов241, вземайки страна в спора, казва: „Мы считаем за великое счас-
тье, что у нас есть еще Полонский“ („Ние смятаме за огромно щастие, 
че имаме още и Полонски“)242. По повод „Стихотворения, 1855 г.“, Дру-
жинин се отзова така за приятеля на Тургенева: „Полонский принадле-
жит к числу безупречных поэтов нашего времени. Мало того – он один 
из талантливейших… Между тем многие, и даже талантливые критики, 
упрекали его в безличности. По нашему мнению, он один из самых лич-
ных поэтов современности, после Огарева, Некрасова, Фета, Майкова… 
От начала до конца своего поприща он был постоянно предан искусству 
и совершенствовался. Чистое, постоянное, усердное служение своему 
призванию, и при холодности, и при невнимании критики, и при много-
трудных житейских обстоятельствах, служение ничем не возмущаемое и 
ничем не остановимое, вот заслуга Полонскаго, вот его дорогое право на 
уважение современников“ („Полонски принадлежи към числото на без-
упречните поети на нашето време. Нещо повече – той е един от най-та-
лантливите... Междувременно мнозина и дори талантливи критици са го 
упреквали в безличност. Според нас той е един от отличаващите се поети 
след Огарьов, Некрасов, Фет, Майков... От началото до края на своето 
поприще той беше постоянно предан на изкуството и се усъвършенст-
ваше. Чисто, постоянно, усърдно служение на своето призвание въпре-
ки студенината, въпреки невниманието на критиката, въпреки многото 
трудни житейски обстоятелства, служение невъзмутимо от нищо, и не 
спирано от нищо, това е заслугата на Полонски, това е неговото скъпо 
право на уважение от съвременниците“)243. По-късно, в една рецензия за 
сбирката на Полонски „На закате“ (1891), Орест Милер признава нейния 
автор за един от най-горещите поклонници и последователи на Пушкина 
и заключава: „Думается, что тень Пушкина благосклонно взглянула бы на 
увенчание премией поэтическаго „Заката“ Полонскаго купно с целым его 
поэтическим днем“ („Мислим, че сянката на Пушкин би погледнала бла-
госклонно на увенчаването с премия на поетическия „Залез“ на Полонски, 
вкупом с целия му поетически ден“)244. По-ласкава преценка за таланта на 
Полонски дава Морозов245 – „Полонский был поэт подлинный, несомнен-
ный, одаренный способностью, вдохновенного творчества, уменьем соз-
давать яркие образи и будить ими мысль и чувство. У него не было того 
поэтического могущества, которое невольно покоряет себе чужую душу, 
ему не дано было „глаголом жечь сердца людей“, но все же от сердца к сер-

  241 Н. Страхов (1828 – 1896) – руски философ, публицист и литературен критик (бел. ред.).
  242 Там, с. 202 – 203.
  243 Покровский, с. 275, 279.
  244 Там, с. 286.
  245 М. Морозов (1868 – 1938) – руски поет, блетрист, литературен критик, професио-

нален революционер (бел. ред.).
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дцу шла его задушевная речь и умел он соединить гармонии стиха с благо-
родной мыслью, високими идеалами и искренним чувством“ („Полонски 
беше истински, безспорен поет, надарен със способността за вдъхновено 
творчество, с умение да създава ярки образи и с тях да буди размисъл и 
чувство. Той не притежаваше онова поетическо могъщество, което не-
волно подчинява чуждата душа, не му бе дадено „с думи да гори сърцата 
на хората“, но все пак от сърце към сърце минаваше неговата задушевна 
реч и той умееше да съедини хармонията на стиха с благородната мисъл, 
с високите идеали и искреното чувство“)246.

Ако Морозов преценява Полонски повече като художник и поет, Ха-
лански247 изтъква неговото значение като изразител на своето време. За 
него Полонски се явява „несомненно, наиболее колоритным и ярким 
выразителем чувств, стремлений и идеалов, одушевлявших лучших 
русских деятелей периода великих реформ, „вещим Баяном“ эпохи 40-
х, 60-х и 70-х годов русской жизни текущего века“ („несъмнено най-ко-
лоритният и ярък изразител на чувства, стремежи и идеали, въодушевя-
ващи най-добрите руски дейци от периода на великите реформи, „вещ 
Боян“ от епохата на 40-те, 60-те и 70-те години на руския живот от насто-
ящия век“)248. Не е без значение и преценката, която прави В. Соловьов249. 
Като иска да се спре на най-ценното, според негов възглед, в поезията на 
Полонски, той отбелязва: „Первостепенное место в русской поэтической 
литературе было бы обезпечено за Полонским и в том случае, если бы он 
создал только „Кузнечика-Музыканта“, подобно тому, как Гробоедов всем 
своим литературным значением обязан единственно своей знаменитой 
комедии. Но у Полонского, слава Богу, много и другого богатства, кото-
рому мы дали лишь очень неполный инвентарь“ („Първостепенното мяс-
то би било осигурено за Полонски в руската поетическа литература дори 
и в случай, че беше създал само „Щурецът музикант“ така, както Грибое-
дов е задължен единствено на своята комедия за цялото си литературно 
значение. Но, слава Богу, Полонски има много и друго богатство, на което 
ние сме направили само доста непълен списък“)250. Най-добре се вижда 
отношението на руското общество към делата и личността на Полонски в 
ония отзиви, които се дават по повод на неговия юбилей. Разбира се, във 
всички статии и речи, ославящи Полонски, трябва да се направи известна 
критична ревизия, като се знае, че при подобни тържествени случаи се 

  246 Там, с. 40.
  247 М. Халански (1857 – 1910) – руски славист и фолклорист (бел. ред.).
  248 Там, с. 44.
  249 В. Соловьов (1853 – 1900) – руски философ, поет, литературен критик, близък с Ф. 

Достоевски, вдъхновител на символистите (бел. ред.).
  250 В. И. Покровский, пос. сборник, с. 306.
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проявява и благосклонност, и ласкава хвалебност251 и лирична нежност. 
Но все пак зад всичко това се крие ядрото на истината, която не може да 
бъде сподавена. Ето защо и в отзивите за Полонски се долавя относба към 
него, която не е без значение за литературния историк. А. Н. Плешчеев 
поздравява Полонски от името на руските писатели, учени, журналисти, 
художници и артисти, като смята, че неговият празник на златната му 
сватба с музата не е само личен, но и литературно-обществен. „Эти чув-
ства вы внушили нам не одним вашим талантом, но всею совокупностью 
ваших душевных качеств. Высоко ценя ваше дарование и литературные 
заслуги, мы еще более ценим то, что в вас поэт и человек слиты воедино 
и что вы олицетворяете собою истинного художника“ („Вие ни внуши-
хте тези чувства не само с вашия талант, но и със съвкупността от всич-
ки ваши душевни качества. Като оценяваме високо вашето дарование 
и литературни заслуги, ние още повече ценим това, че във вас поетът и 
човекът са слети в едно цяло и че вие сте олицетворение на истинския 
художник“)252. П. Н. Исаков от името на Санкт-Петербургското общес-
тво на любителите на сценичното изкуство поздравява Полонски като 
„знаменит руски писател“253. П. И. Вайнберг между другото казва: „В ис-
тории русской поэзии Якову Петровичу Полонскому отведено навсегда 
очень почетное и очень выдающееся место, как поэту, главным образом, 
внутреннего миpa человека и находящегося с ним в близком, органичес-
ком сродстве – миpa природы“ („В историята на руската поезия за Яков 
Петрович Полонски завинаги е отредено почетно и много значимо място 
като за поет на вътрешния свят на човека и на много близко и органично 
сродения с него свят на природата“)254. Не стигат само юбилейните ста-
тии, адреси и слова. Поети, връстници на Полонски и от по-младото по-
коление, му посвещават свои стихотворения255. А. Н. Майков, Д. Минаев, 
Д. Н. Цертелев256, Мински257, Ф. Ф. Тютчев, К. Фофанов258, Чюмина259 и др. 
Майков, като напомня за детските години, дружбата и еднаквия жизнен 
път, изминат от него, Полонски и Фета, завършва:

Друг друга мы вполне признали,                   Ние напълно един друг се признахме,
Почти на первых же шагах,                              почти от първите си стъпки

  251 хвалебност (рус.) – хвалебствие (бел. ред.).
  252 Там, с. 26.
  253 Там, с. 27.
  254 Покровский, пос. сборник, с. 34.
  255 Там, с. 28 – 31.
  256 Д. Цертелев (1852 – 1911) – руски философ, поет, литературен критик (бел. ред.).
  257 Н. Мински (1855 – 1937) – руски поет и литературен критик, един от основополож-

ниците на символизма в руската поезия (бел. ред.).
  258 К. Фофанов (1862 – 1911) – руски поет (бел. ред.).
  259 О. Чюмина (1865 – 1909) – руска поетеса, белетристка, преводачка (бел. ред.).
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И той же радостью в сердцах                          и със същата радост в сърцата
Успех друг друга принимали…                           всеки приемаше успеха на другия...
В полустолетье ж наших муз                           И за полувековния юбилей 
И возгласим мы тост примерный    на музите си
За поэтический наш верный,                           ще вдигнем следния тост
Наш добрый „Тройственный союз“.                за нашия верен поетически,
Една от младите поетки, О. Н. Чюмина,     за нашия добър „Троен съюз“.
Вашей лири волшебные струны                       приветствува Полонски с чувство
Также свежи, отзивчивы, юны,       на признание и преклонение:
Дух – такою же верой согреть –                        Вълшебните струни на вашата лира 
Так позвольте же славы привета     все тъй са свежи, отзивчиви, млади,
Пожелать вам на многие лета,                       духът е съгрят от същата вяра –
Наш маститый, наш славный поэт!            така че позволете славата
                             на привета 
                          да ви пожелаем на многая лета,
                                 Наш виден, наш славен поете!
               

Когато Полонски умира, в печата се срещат статии и некролози все 
със същата обич, с несъмнено признание на дарби и заслуги. В „Истори-
ческий вестник“, между другото, четем: „Октября 18. 1898 г. в Петербург, 
после продолжительной болезни, скончался Яков Петрович, Полонский, 
один из самых видных и популярных поэтов наших, чьи произведения 
более шестидесяти лет являлись истинным украшением отечественной 
литератури. Слухи о болезни маститого писателя уже циркулировали с 
лета; наконец, они проникли в печать, где и сообщалось о безвыходном 
положении больного, но как-то невольно не хотлось верить, что жизни 
дорогого всем поэта грозит сериозная опасность, что роковой исход не-
избжен, близок. Утренные газеты 19-го октября разсеяли все сомнения, 
все упования: печальное известие в траурной рамке кратко гласило, что 
уже не стало того, кто и как человек и как заслуженный представитель 
литературы так долго был вдохновенным выразителем русской мысли и 
русского чувства“ („Октомври 18. 1898 г. в Петербург, след продължител-
но боледуване, почина Яков Петрович Полонски, един от най-видните 
и популярни наши поети, чиито произведения повече от шейсет годи-
ни бяха истинско украшение за отечествената литература. Слуховете за 
болестта на видния писател вече циркулираха от лятото; накрая те про-
никнаха в печата, където и се съобщаваше за безизходното положение 
на болния, но някак не можеше да се повярва, че животът на скъпия ни 
поет е засташен от сериозна опасност, че съдбовният изход е неизбежен, 
близък. Сутрешните вестници от 19 октомври разсеяха всички съмне-
ния, всички надежди: печалното известие в траурна рамка гласеше крат-
ко, че вече го няма този, който и като човек, и като заслужен представител 
на литературата толкова дълго беше вдъхновен изразител на руската ми-
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съл и руското чувство“)260. Със същото признание говори и В. Соловьов: 
„Умер поэт задушевного чувства. Этим не исчерпивается поэзия Полон-
скаго, но это, конечно, самая отличительная ея особенность… Много ос-
тавил Полонский для истории русской литературы, но то, что останется 
от него в душе русского народа, пока жив русский язык – то все написано 
им, как главным после Пушкина поэтом простого задушевного чувства. 
Это в нем самое ценное, что сразу вспомнилось при вести о его кончине“ 
(„Умря поетът на задушевното чувство. Поезията на Полонски не се из-
черпва с това, но разбира се, то е нейната най-отличителна особеност... 
Полонски остави много за историята на руската литература, но онова, 
което ще остане от него в душата на руския народ, докато руският език 
е жив – то е всичко, написано от него като главен след Пушкин поет на 
простото задушевно чувство. Това в него е най-ценното, което веднага си 
припомних при вестта за неговата кончина“)261. С още по-горещо чувство 
и признание се отзовава А. А. Голенишчев-Кутузов. В реч, произнесена на 
29. декември 1898 г. в публично заседание на Императорската академия 
на науките в Петербург, Кутузов преценява: „18 октября 1898 года скон-
чался Яков Петрович Полонский – и в лице его сошел в могилу не только 
певец, отмеченный печатью божественного вдохновения, не только до-
рогой, всеми любимый и почитаемый член-корреспондент Академии, не 
только оплакиваемый всею мыслящею и образованною Россией знаме-
нитый писатель, но и последный блестящий представитель того блестя-
щего периода русской словесности, который, будучи по духу и внешности 
неразривно связан со славою главаря русского словеснего искусства, 
достойно именуется Пушкинским“ („На 18 октомври 1898 година почина 
Яков Петрович Полонски и в негово лице в гроба е положен не само пе-
вец, белязан с печата на божественото вдъхновение, не само скъп, обичан 
от всички и почитан член-кореспондент на Академията, не само оплак-
ван от цяла мислеща и образована Русия виден писател, но и последният 
блестящ представител на оня блестящ период на руската словесност, кой-
то бидейки по дух и външност неразривно свързан със славата на главата 
на руското словестно изкуство, достойно се зове Пушкин“). Полонски, 
заедно със своите връстници и другари, Майкова и Фета, води след Пуш-
кина борба за изкуство. „Якову Петровичу Полонскому суждено было 
стать последним из трех славных знаменосцев пережитой пори „бури и 
натиска“ и, конечно, эту его великую общественную заслугу, независимо 
от самостоятельного значения его крупного художественного дарования, 
никогда не забудет мыслящая и образованная Россия“ („На Яков Петро-
веч Полонски му бе съдено да стане последния от тримата славни знаме-

  260 Исторический вестник, 1898, № 11. Покровский, с. 36.
  261 Покровский, с. 273 – 274.
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носци на преживяното вревме на „буря и натиск“ и разбира се, тази негова  
огромна обществена заслуга, независимо от самостоятелното значение 
на мощното му художествено дарование, мислеща и образована Русия 
никога няма да забрави“)262. Един ден, ако Русия създаде нови духовни 
ценности в областта на поезията, много по-велики и по-възвишени, за-
слугата на Майкова и Фета, също и на Полонски, ще се чувствува много 
по-добре. От всички тия отзиви ясно се вижда жизнената и литературна 
съдба на Полонски.

Виждаме, български мотиви се разработват в руската литература не от 
обикновен стихотворец, а от виден, известен, уважаван и обичан поет. За 
нас не е без значение, кой изразява симпатията и обичта си към българ-
ския народ и неговата родина. Това, което прави Полонски за България, 
не е случайно явление. То е искрено, непринудено, макар и навеяно от нас-
троението на руското общество през 70-те години на миналото столетие. 
Не е обаче само външен блясък, не е лицемерно съчувствие, извикано на 
показ, защото така изискват добрите нрави, общественото приличие. То е 
непосреден глас на една вътрешна природа, отзивчивост и благородство 
на едно сърце, което винаги е търсило в живота правдата и истината, доб-
ротата и справедливостта. Затова и българските мотиви у Полонски не 
стоят настрана от неговото целокупно творчество. Те не могат да бъдат 
отминати от тоя, който би искал да даде изчерпателна характеристика 
на човека и поета. Наистина произведенията му, посветени на българ-
ските страдания и борби за свобода, не са много, нито са от естеството 
на тия, които биха могли да се ползуват с мирова слава. Но те достойно 
се вреждат263 между всичко създадено от поета и винаги могат да се четат 
с душевна наслада. Те ще се забравят само тогава, когато бъде забравен 
и Полонски, и цялото му поетическо наследие. За нас обаче те могат да 
имат винаги цена и значение. Защото, след Велтмана и Тургенева, той е 
най-яркият, който внася в руската литература български мотиви264. След 
него те пресекват. Няма поне поет от неговата величина, който да внася 
български дух в руската поезия. В. М. Гаршин говори в друга област, от-
носбата му към България е интересна, тя е от по-друг характер. Заедно с 
Полонски залязва и една славянска и балканска романтика, срещу която 

  262 Там, с. 457, 461 – 462.
  263 вреждам се (остар.) – нареждам се, настанявам се (бел. ред.).
  264 С очерка си за Яков Полонски и отражението на българските борби в неговата пое-

зия Б. Йоцов е неприпознат  досега предшественик на диренията на такива български 
русисти от втората половина на ХХ век като професорите В. Велчев и С. Русакиев. 
Особено задълбочен прочит на темата за българските мотиви в руската литература, 
интерпретирана още през 1935 г. от Б. Йоцов, прави проф. Г. Германов в книгата си 
„Окървавено навечерие. България и българите в руската литература“ (1976). В нея, 
наред с руските класици Ал. Пушкин, Ив. Тургенев, Н. Велтман, Вс. Гаршин и други, е 
представен и Я. Полонски (бел. ред.).
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в Русия въстават не малко отрицатели, която не смогва да пробуди и Бал-
канската война през 1912 – 1913 г. Тъкмо тук се крие и неговото общест-
вено значение за нас. Полонски не е сам. Зад него се крият милиони сър-
ца, които са чувствували като него, които са се пренасяли с мечта и мисъл 
на българската земя. И то в един важен исторически момент за Европа и 
за Русия, за Балкана и за България. Не мислим, че Полонски дава пълен 
израз на обществените настроения в Русия в навечерието на войната ѝ с 
Турция. Може би, ако беше по-близко до Дунава и Черно море, ако имаше 
пламъка на ранната си младост, би обхванал сложната гама от преживява-
ния и вълнения, що са движили руската душа от епическата борба, водила 
се по българските поля и планини. Оная мощна, стихийна вълна, която се 
е надигала по широката руска земя и изпраща руския войн на Шипка, оня 
устрем за свободен живот, що гори от двете страни на Балкана, що възси-
ява на Оборище, съвсем не са намерили своя зашеметен от вдъхновение, 
от екстаз поет. Полонски, поради своята поетическа природа, не е могъл 
да бъде буря и пламък. Тих, добродушен, смирен и кротък, той все пак, за 
своя темперамент, намира достатъчно силни тонове при обработката на 
българските си мотиви. Естествено, и крилата на руската душа са го носи-
ли към по-висок полет на духа. Тъкмо затова Полонски, враг на ненужния, 
подправения патос, с искреността на своята личност, е могъл да въздейст-
вува, заедно с множеството идейни обоснователи на кръстоносния поход 
срещу Турция, върху широките слоеве на руския народ. Въздействието 
му би могло да бъде по-силно, ако имаше зад себе си не само качество, но 
и количество. Но то е било сигурно, защото словата му са падали върху 
благодатна почва – общото настроение в Русия през време на събитията, 
които люлеят целия Балкан и тревожат Европа. Така Полонски се врежда 
между приятелите на българския народ. И то в дни на най-горчиви напре-
жения и изпитания. И го представя пред руския свят в най-хубави краски, 
без да го идеализува, без да проявява дори и омисъл265 да прави агитация 
в негова полза. И това, което създава, мислейки за страдащия брат, ос-
тава траен паметник не само за неговото благородство, за славянския му 
идеализъм, но и за хубавите черти в образа на един народ. Още повече, че 
той представя един голям народ, който е играл и ще играе голяма роля в 
историята на човечеството. Великодушието на тоя народ, проявено към 
българите, независимо от политическите съображения, които могат да се 
изтъкнат тук или там, носи отпечатък и в творбите на Полонски. В своя 
исторически ход Русия и България са се срещали неведнъж. Но най-не-
избежната, най-величавата, най-трогателната среща става през 1877 г. на 
Шипка: там блясва величието на руската пожертвувателност, там изгрява 
българската свобода. Една среща – за право и справедливост, за правда и 

  265 омисъл (остар. диал.) – умисъл (бел. ред.).
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истина, за живот и възход. Една от най-хубавите срещи, които могат да 
имат в историята два народа. И ако трябва да добием ясна представа за 
относбата на руския народ към българския в дните на неговите най-кър-
вави страдания и непосилни хероични борби, не можем да не потърсим 
ония от духовните му представители, които са работили в една или друга 
посока на духовния живот за доброчестината на славяните, за културния 
възход и за свободата на България. Тогава ще видим и Полонски на почет-
но място в една дълга верига от работници, труженици, творци и войни, 
които в делото на българското освобождение имат своята малка или ве-
лика заслуга. Ако Венелин посочва на Русия нейния нравствен дълг; ако 
Хомяков един от първите заговорва с поетическо слово за посланието на 
руския народ на славянския Юг; ако Тургенев напомня с образа на Инса-
рова за България и съпоставя Англия и своята родина в усилията за ней-
ното освобождение; ако И. С. Аксаков и Ф. М. Достоевски допринасят 
толкова много за възторга и пламъка на руската душа през 70-те години, 
Полонски, вреждайки се между тях, завещава на руската поезия и на тоя 
дух на единение и общност между два братски народа няколко песни, ня-
колко образа, няколко идеи, в които сияе величието и красотата на една 
от най-хубавите епопеи в историята266.

  266 Преоткриването на студията на Б. Йоцов с това издание на съчиненията му обога-
тява знанията за пътя на българската компаративистика, която отново забележимо 
се актуализира като наука през последните години и привлича следващи поколения 
изследователи. Публикуването на задълбочения анализ на Б. Йоцов върху темата за 
България и участта на поробените българи, попаднала в полезрението на руската об-
ществена, философска, историческа и литературна мисъл от ХIХ век, разкрива богат 
списък от имена и широка панорама от художествени факти. С този си принос Б. Йо-
цов актуализира важни аслекти на българската русистика и славистика, като печели и 
интереса на по-широка читателска аудитория (бел. ред.).
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II.

ЕЛИШКА КРАСНОХОРСКА1

Чешката литература е една от ония литератури, които доста много за-
висят от политическата съдба на народа в своитe главни линии на 

развитие, пък и в множество от своитe ценни художествени постижения. 
След 1848 г. – „пролетта на народите“2 в Европа, както я нарича Адам 
Мицкевич, чешкият народ се намира на изпитание.

Едва от 1860 г. насам, когато с Октомврийския декрет от Виена се връ-
щат народностни и граждански права, в Чехия се начева нов подем. Чеш-
кият живот бива усложнен във всички посоки. Народът, подхванал жива 
културна и политическа борба, се надява, че Австрия ще склони да го 
признае зрял и независим, да му позволи да се обособи под нейната вър-
ховна управа в автономна и етнична цялост. Политиката на Фр. Палацки3, 
Фр. Л. Ригер4 и Фр. Авг. Браунер цели точно тая управна5 обособеност 

  1 Съвременната правописна норма на българския език изисква навсякъде в текста 
името да се изписва „Краснохорска“, докато изписваното от Б. Йоцов „Красногорска“ 
е руско езиково влияние. Елишка Краснохорска (според чешки правопис), 1847 – 1926 
(собствено име Пехова). Видна представителка (редом със Сватоплук Чех) на нацио-
нално-патриотичното и славянски ориентирано течение в чеш. литература (бел. ред.).

  2 Става въпрос за поредица европейски революции през 1848, начело с Франция, Гер-
мания, Италия, по същество буржоазно-демократични, които отхвърлят централизи-
раната монархическа власт. Същата година избухват въстания на отделните народи в 
Австрийската империя с искания за повече права и свободи (бел. ред.).

  3 Франтишек Палацки (1798 – 1876) – създател на модерната чешка историография и 
автор на обемната „История на Чехия“, която систематизира периода от времето преди 
създаването на чешката държавна традиция до края на хуситството. Политик и ключова 
фигура на Чешкото национално възраждане. Издава произведения на старочешки кни-
жовници, а освен това публикува литературна критика, стихове, теоретично съчинение 
върху прозодията и преводи на поезия (бел. ред.).

  4 Франтишек Ладислав Ригер (1818 – 1903) – чешки политик, стопански деец и ор-
ганизатор на чешкия научен и културен живот в Австрия и Австро-Унгария. Пише 
литературна и театрална критика, както и статии върху изобразителното изкуство и 
музиката. Споделя идеята за федерализация на Хабсбургската монархия (бел. ред.).

  5 управен (рядко) – управленски (бел. ред.).
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на чешкия народ. И тъкмо когато на всички се струва, че изникналата 
в страстите на толкова борби мечта е близко до своето осъществяване, 
Прага бива жестоко измамена. В 1867 г. във Виена се прогласява дуалис-
тичната монархия Австро-Унгария. Будапеща получава това, по което 
славяните в империята толкова много копнееха. Какво трябва да прави 
чешкият народ, още повече, когато източната му половина минава под 
пряката зависимост на Унгария? В съзнание за своята слабост, той почва 
да възлага по-големи надежди на Русия. И затуй изпитаните негови стари 
вождове, за да изявят своя ропот срещу Австрия, отиват същата годи-
на на поклонение в Москва, като вземат участие в устройваната там все-
славянска етнографска изложба. Как гледа обаче на досегашната тактика 
в борбата младото поколение? Преди 1867 г. Палацки мисли, че и да не 
беше съществувала Австрия, тя би трябвало да се създаде. А сега заявява, 
че Чехия е съществувала преди Австрия, ще съществува и след нея. От 
1863 г., когато избухва въстание в Полша, се долавят по-явствено при-
знаци на раздвоение в общественото мнение. Преди това още по въпроса 
за ролята на духовенството и шляхтата в политическия живот на страна-
та настъпват разногласия. В 1860 г. около основания от Юлиус Грегър6 
политически орган „Národní listy“ [Национален вестник] се съсредоточ-
ва младото поколение, което носи нови, демократични и либералистич-
ни възгледи и настроения срещу старото с органи „Pokrok“ [Прогрес] и 
„Politik“ [Политик]. Създава се нов табор7 с пламенни и вярващи в делото 
на народа водачи като Карел Сладковски, Юлиус Грегър, Едуард Грегър, 
Йозеф Барак – политици, общественици, журналисти. Нараства антаго-
низмът между старите и младите чехи, който в 1874 г. стига до разкол. 
Партията на младите чехи взема връх в политическия и духовния живот 
през 60-те, 70-те, дори и 80-те години на изминатото столетие, докато в 
началото на 90-те изстъпват нови сили на политическа и духовна арена 
особено когато се явява Т. Г. Масарик8 със своя нов мироглед, със своя 
партия на политически, културен и философски реализъм.

Под политическия небосклон на младочешката партия минават три 
поколения в литературата – едното на Витезслава Халек9 и Яна Неруда, 

  6 Става въпрос за Юлиус Грегър, виден представител на партията на младите чехи. Име-
то му е с падежно окончание съобразно чешката граматика. Йоцов използва падежни 
окончания и за българските собствени имена от м. р. (бел. ред.).

  7 табор (чеш.) – лагер (бел. ред.).
  8 Томаш Гарик Масарик (1850 – 1937) – историк, философ, политик; първият чехосло-

вашки президент след разпадането на Австро-Унгария през 1918. Развива активна 
политическа дейност в защита на чешката културно-политическа автономност. Книгата 
му „Новата Европа“ (1918) отразява неговото виждане за следвоенна Европа (бел. ред.).

  9 Витезслав Халек (1835 – 1874) – поет от групата на „майовци“, работи като журналист, 
през 1865 основава сп. „Квйети“ (Květy). Става популярен със стихосбирките „Вечерни 
песни“ (Večerní písně), 1859, и „Сред природата“ (V přírodě), 1874, в които, в духа на Русо, 
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другото на Сватоплука Чеха, третото на Ярослава Връхлицки. Едното 
властвува в литературния живот от 1854 г., когато Й. Вацлав Фрич издава 
алманаха „Lada Nióla“10 [„Лада Ниола“], или по-точно – от 1856 г., когато 
излиза алманахът „Máj“ [„Май“], до 1874 г., когато умира Халек: друго-
то си пробива път от 1868 г., когато излиза алманахът „Ruch“ [движение, 
вълнение, оживление], а третото – „от 1877 г., когато „Lumír“ [„Лумир“] 
почва да бъде издаван от Йозеф В. Сладек. В 1894 г. Йозеф Сватоплук 
Махар изстъпва в „Naše doba“ [„Нашето време“] срещу култа на Халека, а 
в 1895 г. в „Rozhledy“ [Хоризонти, кръгозори, обзори] излиза манифестът 
на чешкия модернизъм, на ново литературно поколение. Поколението на 
майовци11, руховци12 и лумировци13 14 се намира под знака на несъгласи-
ето, на противоречието между национализъм и космополитизъм. Чрез 
алманаха „Máj“, излязъл още в три издания, с особен култ към Карела 
X. Маха, затова и наречен така според толкова обикнатата негова поема 
„Máj“, се изявяват творци, носители на художествено и гражданско съз-
нание, освен Халек и Неруда още Каролина Светла15, София Подлипска, 
сетне – Адолф Хейдук16, Вацлав Шулц, Густав Пфлегер Моравски, Антал 
Сташек17. Тия творци, след възвръщането на гражданските и политически 
свободи с декрета от 1860 г.18, мислят, че чешкият народ е обезпечен вече 
в своето съществуване, че има простори за литературна и политическа 
дейност, че могат свободно да се предадат на едно изкуство по-свободно, 

природата е представена като хармонизираща човешкия живот възродителна сила 
(бел. ред.).

  10 Издателят на алманах „Лада Ниола“ (1854) е Йозеф Вацлав Фрич (1829 – 1890), участ-
ник в революционните събития от 1848 (бел. ред.).

  11 Има се предвид литературната група около алманаха „Май“ (Máj, 1958), начело с Ян 
Неруда (1834 – 1891), който свързва модерната чешка литература с чешкия романтик 
Карел Хинек Маха и неговата поема „Май“. Правилното название е „майовци“ и то 
присъства в оригиналния текст на Йоцов (б. м – Х. Б.).(бел. ред.).

  12 Писателите около алманаха „Рух“ (Ruch, 1868, 1870, 1873), между които Е. Красно-
хорска, Й. В. Сладек, Св. Чех, привърженици на т. нар. национална школа (бел. ред.).

  13 Писателите около сп. „Лумир“ (Lumír) с основни представители Ярослав Връхлицки 
(1853 – 1912) и Юлиус Зейер (1841 – 1901), т. нар. космополити, които ориентират 
чешката литература към европейските и световни художествени завоевания (бел. ред.).

  14 По имената на съответните алманаси, в които публикуват писателите (бел. ред.).
  15 Каролина Светла (1830-1899), псевдоним на Йохана Ротова. Активен участник в 

женското еманципаторско движение чрез сюжетите и героите на своята художествена 
проза. Тук е цитиран разказът ѝ „Плевен“ (бел. ред.).

  16 Адолф Хейдук (1835 – 1923) – чешки поет, представител на т. нар. майовци, пише 
предимно природна и патриотична лирика (бел. ред.).

  17 Антал Сташек (1843 – 1931) – след „майовци“ утвърждава реализма в чешката проза 
чрез социални романи с типично чешка проблематика като „Незавършена картина“ 
(1878) (бел. ред.).

  18 Властта обещава на австрийските народи конституционни промени, осигуряващи 
повече граждански права и през 1861 е приета нова конституция, отхвърляща абсо-
лютизма (бел. ред.).
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по-независимо от съдбата на родината. Следвайки младонемското дви-
жение в Германия, те живеят с вярата, че може спокойно да се отдадат на 
поетическо творчество, като скъсат със заветите на националния роман-
тизъм, да разработват най-разнообразни мотиви, заемани често от чужд 
живот и чужда литература. Ирония и сарказъм, свободолюбиви полети 
на мисълта, индивидуализъм и космополитизъм – това са характерни 
черти на тяхното творчество през първите години на опиянението след 
възвърнатите свободи от страна на Виена. Но след 1867 г.19, след настъпи-
лото разочарование, настава постепенно отрезвяване, освобождаване от 
заетите чужди възгласи, възвръщане към родна гръд, към потребите и за-
дачите на чешкия живот. Това развитие най-добре се чувствува в делото 
и личността на Неруда, Каролина Светла, Адолфа Хейдук. Така това по-
коление изживява борбата в себе си, с течение на времето – борбата меж-
ду национализъм и космополитизъм. Чрез алманаха „Ruch“ се проявяват 
Сватоплук Чех, Ладислав Квис, Е. Миржиовски. В 1871 г. Вацлав Вълчек 
почва да издава „Osvĕta“ [Просвета, народно образование]. Тук се съсре-
доточват Елишка Краснохорска, Фердинанд Шулц, Франтишек Закрейс, 
а по-късно – Вацлав Б. Тршебизски20, Алоис Ирасек21, Карел В. Райс и др. 
И те застават на фронта на национализма. Поетите на „Lumír“ Вацлав И. 
Сладек, Ярослав Връхлицки, Юлиус Зейер и толкова други издигат зна-
мето на космополитизма, изхождат от нова естетика. Те търсят мотиви в 
чужди страни, нирват се22 в поезията на всички земи, освобождават се от 
изключителното немско влияние, склонни са да следват началото изкус-
тво за изкуството, търсейки и нови форми за израз, държейки страстно за 
поетическата красота. Разбира се, че те не са против своя народ. Но биват 
прогласени като люде, които са жертва на своя поетически космополи-
зъм, които немарят23 за родно, за свое. И така се начева през 80-те години 
остра борба срещу лумировци, борба между национализъм и космополи-
тизъм, която дълбоко в основите си е борба за свободно, за чисто изкус-
тво, независимо от политическата съдба на народа, борба за самосъхрана 
и за духовно приобщаване към света. В нея се изхабяват доста сили, внася 
се много страст, гняв и злоба. В начало на 90-те години реализмът на Т. Г. 

  19 През 1867 се създава дуалистичната Австро-Унгарска монархия, в която Унгария 
получава това, за което се борят застъпниците на австрославизма (бел. ред.).

  20 От съвременна гледна точка българската транскрибция на името би трябвало да бъде 
Вацлав Б. Тршебизски (бел. ред.).

  21 Алоис Ирасек (1851 – 1930) – представител на чешката историческа проза с огромно 
романово творчество и идеализиран подход към националното минало (бел. ред.).

  22 нирвам се (диал.) – гмурвам се (бел. ред.).
  23 немаря (книж.) – пренебрегвам (бел. ред.).
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Масарика и Й. Св. Махара и модернизмът на А. Прохазка, Отокара Брже-
зина и Антонина Сова турят край на несъгласия и борби24.

Тия, които изповядват, че трябва да се изхожда преди всичко от пове-
лите на историческия момент, от належащите върховни изисквания на 
народа, сиреч, които образуват народната поетическа школа, стигат до 
особена философия на изкуството и народността. Исторически те изцяло 
зависят от идеите и идеалите на чешкия будителски романтизъм отпре-
ди 1848 г. Чешките народни будители са за тях великани. Те са изиграли 
голяма роля в духовния живот на народа. Пробудили са го, заставили са 
го да осъзнае себе си, да познае миналото си, своето творчество, да обича 
езика си, да копнее за освобождение. Те са спасили цял народ от нравстве-
на гибел. Тяхната главна жизнена задача е била да възмогнат народа, да му 
поставят идеали в утрешния ден, да го приучат към отпор, към борба за 
самостойно културно и политическо съществуване. Идеята за народност-
та е стояла над всичко. Съзнавайки слабостта на народа, те са мислели, че 
той трябва да се приобщи духовно към другите славянски народи, осо-
бено към руския. Русия е велика държава, тя може да прибере под своята 
мощна закрила една или друга по-малка славянска страна. Освен това там 
на Балкана живеят също славяни в робство, които водят кървава борба за 
своята свобода. Затова е към тях всичката симпатия, цялостна подкрепа, 
за да се изтъкне, че идеята за славянско братство не е празна дума. Сти-
га се до идеята за славянско единение тъй, както я разкрива Ян Колар25. 
Повече славянски настроен мечтател, отколкото поет, Колар дава такива 
крила на идеята за славянско културно единение, че всеки чех се чувству-
ва задължен да бъде и славянин. Неговото влияние е толкова силно, че на 
славянската романтика и днес още мнозина в неговата родина плащат дан. 
Славянското чувство става израз не само на съзнанието за народностната 
слабост, но и на вярата в честитата бъднина на народа, на славянството. С 
него чехът не се е виждал усамотен, отчужден, напротив – сещал се е член 
на голямо и силно славянско семейство, при това – закрилен, приобщен 
към голяма част от света. Така се зидат основите на голяма народна и 
славянска култура, без която народното съществуване е застрашено. С 
нея ще трябва да се дадат доказателства, че чешкият народ не само ще се 
съхрани като етнична и национална индивидуалност, но и че заслужава 

  24 За борбите между народната и космополитичната школа вж. Ferd. Strejček, České školy 
básnické 19. věku, Praha, 1921; Lumírovci a jejich boje kolem r. 1880, Praha, 1915.

  25 Ян Колар (1793 – 1852) – чешки и словашки поет, автор на идеята за взаимното 
опознаване и сближаване на всички славянски народи. Неговото оригинално поети-
ческо дело „Дъщерята на Славия“ (Slavy dcera, 1824, 1932) се състои от сонети, в които 
славяните са идеализирани в духа на Хердер. Своите възгледи Колар формулира и 
в трактата „За литературната взаимност между славянските племена и наречия“ (O 
literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slávskými, 1836) (бел. ред.).
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да бъде независим, свободен. А средствата и пътищата към национално 
съхранение и освобождение са мирното културно развитие, смислената 
и неспираща просвета, духовна възмога – малкият народ трябва да стане 
духом голям. Необходима е само тиха, но упорита творческа работа. При 
тая строителска дейност могат да се вземат материали от чужди земи, 
но те трябва да се пригодят към местните условия, да се подчинят на на-
родностния момент в общия план. Ето защо и поетите от народната шко-
ла искат да останат верни на тия завети на Чешкото народностно възраж-
дане. Те не отричат значението на чуждата култура. Но те не искат тя да 
бъде толкова охотно пренасяна в родината, че да задушава самостойните 
прояви на чешкия творчески дух. Те ясно съзнават, че целият смисъл на 
чешкия духовен живот се крие в борбата за съществуване, и затова оттук 
определят и характера, и тенденцията на своята дейност. Не може един 
поет, когато неговият народ води кървава борба в няколко посоки, когато 
изнемогва срещу по-мощния културно, политически и вещно26 враг, да 
пее само заради самата песен, от любов към изкуството, от желание да 
наложи на всички величието на своето аз. Поетът е преди всичко борец за 
човешки и народни правдини. Той е поставен на стража, горко му, ако не 
достои27 до край, ако проиграе постигнатото от толкова борци и творци 
преди него. Що ще стане тогава с неговия народ? Що ще бъде той? Каква 
цена ще имат неговите поетически откровения, когато няма да съществу-
ва този, заради когото ги е създал? Той трябва да бъде верен син на своя 
народ, да твори пак свободно и независимо, но да черпи мотиви, сюжети, 
вдъхновение от ждрелата на чешкия живот. Да отразява в своите творе-
ния проблемите на чешката действителност, тревогите на чешката душа, 
да рисува родната земя, да разкрие в неговата душевна глъбина чеха, да 
постави идеали, да напъти, настави, да вдъхнови за подвиг. Така той пак 
ще си бъде поет и художник, в неговите формални домогвания никой не 
може да го възпре. А ако е необходимо да се вземат чужди мотиви, славян-
ският свят е толкова просторен и богат, че би могъл да задоволи и най-из-
искания вкус, и най-капризното перо. Националното съзнание не може да 
не бъде съпроводено със славянско. Не е нужно да бъдеш против Европа, 
за да бъдеш добър чех и още по-добър славянин. Също не е необходимо 
да отвръщаш лице от родния си край, за да бъдеш изискан европеец или 
вдъхновен космополит. Поляците създават национална литература, чии-
то богатства западният свят възприема, нещо повече – прекланя се пред 
тяхната съвършена красота. Също и Русия, със своя художествен гений 
не завладява ли вниманието на толкова чужденци? И нито Полша, нито 
страната на Пушкина се отказват от своето, от родното. Та тъкмо затова 

  26 вещно – материално (бел. ред.).
  27 достоявам (диал.) – издържам, устоявам (бел. ред.).
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не създават ли те величави по замисъл и изпълнение творения, защото 
в тях пирува своята победа не идеята за всесветовност, а за национал-
ното, за верността към родна гръд. Никое изкуство не е самобитно, ако 
не е национално. А никое национално не е станало космополитно, преди 
да е било самобитно. Чешката култура, бидейки национална, трябва да 
бъде и славянска. С приобщаването на чешкия дух към славянството ще 
се намерят нови извори за творческа дейност, ще се засилят национални-
те струи в чешкия живот, ще се постигнат средства за по-дейна и трайна 
борба срещу застрашаващите пристъпи на германизма и маджаризма в 
чешката земя28.

В монархията на Хабсбургите чехите не са сами. В нея живеят още по-
ляци и руси, словаци и словенци, хървати и сърби, бошнаци и херцеговин-
ци. Повече южни славяни. С тях ги свързва еднаквата участ, общите бор-
би, сродните устреми и надежди в утрешния ден. Между Прага, Загреб и 
Любляна, дори и Нови Сад, има духовни връзки. Ето защо Чехия всекога 
проява интерес към славянския Юг. Затова и поетите от народната школа 
са едни от тия, които насочват вниманието на общество и на интелиген-
ция към него. Разбира се, вниманието се простира и към Сърбия и Бъл-
гария. Така че целият славянски Балкан е предмет на търсене, познание 
и копнеж. 

Борбите, които водят славяните, главно черногорци, херцеговинци и 
българи, събитията, които се разиграват в техните земи, особените от-
ношения на Турция към подчинените и поробените, потайностите на 
мохамеданския живот – всичко това чертае в съзнанието на чеха особен 
образ. Извънредно силно впечатление произвеждат бунтовете и въста-
нията за свобода. Чехът, който е възприел тактиката на мирната и етапна 
борба, който е доста трезв в избиране на средства за защита и нападение, 
необичащ излишно проливащата се кръв, бива поразен от хероическия 
подвиг на южния славянин. Хайдушката романтика трогва сърцето, по-
разява въображението. Àко29 и неразбирана в нейната дълбока същност, 
тя мами с външния си блясък, с шумната си и кървава величавост, със 
самопожертвувателността на нейните носители, със стихийността в бор-
бата. Природата, горда и дива, непристъпна и величествена, също мами 
сърцето. Особените нрави и обичаи, характерът на хората, тяхната мис-
ловност изработват представата за славянския Юг, главно за оня, който 
е под властта на Цариград, като на един особен, затворен в себе си свят. 
То е именно романтиката на Балкана, която намира своите отражения и 

  28 Освен Стрейчек, вж. още статиите на Краснохорска Obraz novějšího básnictví českého. 
Pokus o charakteristiku umění básnického za poslední čtvrstoletí. – Časopis Českého musea, 
Praha, roč. LI, 1877, с. 60 и сл.; O Hálkovi slovo v čas. – Osvěta, Praha, 1879, č. 7, с. 582 и 
сл.; Z nových směrů a proudů. – Osvěta, Praha. 1879, č. 73 – 81, 122 – 123.

  29 àко (диал.) – въпреки че, макар (бел. ред.).
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в Прага. В повременния печат, като се почне от първите десетилетия на 
изтеклия век, се срещат толкова много студии, статии, картини, бележ-
ки за славянския Юг, за Турция и Европа. От средата на века тоя инте-
рес към Балкана нараства, за да стигне през 70-те и 80-те години до една 
от най-високите си точки. Излизат отделни съчинения, покрай другото, 
които го разкриват пред чешкото общество, които го налагат на съзна-
нието на по-широките народни слоеве. Цяла една литература, в която 
минало и сегашно, бит и култура, политически борби и домогвания, земя 
и население, вяра и обичаи, темперамент и характер са засегнати подроб-
но, често пъти всестранно, дълбоко. Не само учени, но и общественици, 
журналисти и поети се чувствуват задължени, когато имат възможност, 
да напишат нещо за славянския Юг особено когато са го навестили, ко-
гато са живели там и са го опознали добре. С него чехите се чувствуват 
най-близки, най-сродни, че най-добре го разбират. Зад общата участ, зад 
общите задачи стои и душевна общност и близост. Дълбоко в съзнанието 
си чехът долавя, че неговата съдба е свързана със съдбата на южния сла-
вянин, че разрешението на чешкия национален въпрос е свързано с въ-
просите за славянския Балкан, с въпроса за освобождението на южните 
славяни от австрийско, маджарско и турско иго30.

Когато настъпват бурните събития на Балкана през 70-те години – в 
1875 г. – въстанието в Босна и Херцеговина, в 1876 – въстанието в Бълга-
рия, Сръбско-турската война и поражението на Сърбия през есента при 
Джунис31, сблъскването между Турция и Черна гора, в 1877 освободител-
ният поход на Александра II срещу Цариград, в Чехия настава смущение, 
тревога, пламва съчувствие, сетне радост и ликуване. Никога Чехия не е 
била по-напрегната в своето славянофилско увлечение, не е живяла тол-
кова дълбоко и бурно със съдбата на славянския Юг, не е чувствувала така 
близо до себе си Русия. За да може по-бърже и по-правдиво да бъде осве-
домявано чешкото общество за събитията, нарочни дописници отиват на 
юг в разгара на борбата, Йозеф Холечек32 – да посочим най-характерния 
случай – скоро се намира между въстаналите херцеговинци33. Сервац Хе-

  30 За литературата около Балкана вж. J. Voborník, Balkánský svět v české literatuře. – 
Národní listy, 1913, бр. от 4 и 13 януари.

  31 Сръбско-турската война 1876 се води за освобождаване на Босна и Херцеговина от 
османска власт. Макар през 1877 при Джунис турската армия да удържа победа, по 
настояване на Русия войната завършва с мирен договор, последван от избухването на 
Руско-турската освободителна война 1877 – 1878.

  32 Йозеф Холечек (1853 – 1929) – журналист и писател, известен с блестящите си преводи 
на българска и южнославянска народна поезия. По време на черногорското въстание 
срещу османските поробители (1875 – 1876) е военен кореспондент за „Народни листи“ 
(бел. ред.).

  33 Срв. Jan Voborník, Josef  Holeček. Praha, 1913; E. Chalupný, Jozef  Holeček. Praha, 1922; 
M. Hýsek, Jozef  Holeček, Naše doba, 1922; J. Horák, Josef  Holeček, Ročenka Slovanského 
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лер34 пък следи руската войска в България, присъствува на най-занимли-
ви случки, приключения, вижда победния ход на Гурко и Скобелева, опи-
янението и самозабравата на освобождаваните роби35. Въодушевлението 
обхваща и най-образованите кръгове на чешкия народ. Бохумил Хавласа, 
даровит млад писател, отива да вземе участие в Руско-турската война като 
доброволец. И умира в Александрупол, за да бъде оплакван горчиво от 
другари, видни люде на перото в Чехия36. След края на Сръбско-турската 
война генерал М. Г. Черняев, дошъл от Русия с доброволчески отряд, за 
да помогне на Сърбия, идва в Прага и му се направя такова посрещане, 
така пламенно, възторжено, че Виена се вижда принудена да го покани 
да напусне по-скоро страната. „Хиляди люде – пише Й. Ховорка, свиде-
тел на тържеството, – избухнаха в бурен вик „Слава!“, а представители на 
народа стояха глава върху глава чак до някогашния новоградски театър, 
след което цялото множество потегли на св. Вацлавския площад към хо-
тела „Арх. Стефан“, гдето бяха пети народни песни“37. „Черняев“, пишат 
„Národní listy“, „за нашия народ е представител на Русия, гдето славян-
ското движение сред руския народ е било преди половина столетие още 
полускрито изворче, днес е вече поток, дори – голяма река“38. Когато на 
12 април Александър II обявява войната в Кишинев, гдето е Главният щаб 
на руската армия, Чехия ликува. Тя следи, чрез вестници и списания, раз-
витието на военните действия, слухти напрегната и чака да види как ще 
се разреши кървавата борба. Устройват се черковни служби – да даде Бог 
победа на руското оръжие! Картини, илюстрации, портрети дават по-яс-
на представа за страната, гдето стават сраженията, за хероичните подви-
зи на руския войн, за пораженията над турците, извършените от тях жес-
токости. Когато пада Плевен, в Прага става изблик на небивал дотогава 
възторг. На Славянския остров до брега на Вълтава, след станалата бур-
на манифестация, народът чрез свои оратори не намира думи, за да каже 
какво го вълнува, трогва, въодушевява. Фр. Л. Ригър39, от името на чеш-
ките народни представители в Имперския парламент, сред ентусиазма на 
развиващите се събития, изработва и праща дълъг адрес до И. С. Аксаков, 

Ústavu za rok 1929. Praha, 1930, с. 133 – 162; Jos. Penížek, Z mých pamětí. Praha, 1924, т. 
II, с. 161; Jozef  Holeček, Pero. Praha, 1923, II, 241 и сл.

  34 Хервац Хелер – на чешки език името му е изписано като Сервац Хелер (Servác Heller) – 
един от редакторите на сп. „Лумир“. Неговият роман „История от бойното поле“ (Román 
na bojišti, 1887) сюжетно е свързан с Руско-турската освободителна война (бел. ред.).

  35 Вж. M. Hýsek, S. B. Heller, Česká revue, Praha, 1919 – 1920.
  36 За Бохумил Хавласа вж. Б. Йоцов, Отокар Мокри, София, 1928, с. 39 – 40, 45, 57.
  37 Срв. J. Hovorka, Meč generala Černjaeva, Černá hodinka, Praha, 1891; J. J. Toužimský, 

Gen. Černjaev, Osvěta, 1878; Josef  Jirásek, Češi, Slováci a Rusko, 1933, с 85.
  38 Срв. Národní listyр Praha, 1876, č. 183: Provolání gen. Černjajeva, 1876, č. 186: Myšlenka 

slovanská v naší válce; срв. също Josef  Jirásek, пос. съч., с. 85.
  39 По-точно Фр. Л. Ригер, вж. по-горе (бел. ред.).
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в който поздравлява великото дело на Русия40. Чешкият народ, правилно 
осведомен, има ясен поглед за смисъла на Руско-турската война. Това се 
схваща най-добре от статиите, които се обнародват в периодичния печат, 
от дописките, от известията за събитията. Почти навсякъде, независимо 
от идеология и насока, се посреща с чувство на възторг и състрадание 
упорството на борещите се и гинещи за своята свобода славяни, с чувство 
на признание и благодарност за хероичния подвиг на руския народ. Из-
тъква се, че Русия е имала нравствен дълг да помогне на своите славянски 
братя. Не се касае за християнството, но за тържеството на идеята за ху-
манността и за свободата на дълго потискан славянски народ на Балкана. 
Русия не е тръгнала на юг само от вдъхновение – тя има ясна идея, твърда 
и решителна, има определени цели, неотменна воля. Делото на Русия е 
велико и благородно. Само тя има право да провежда на Балкана славян-
ската идея и да учредява там славянска държава. Тя воюва за човешки 
права, за освобождението на славянската рая. Тя прави големи жертви 
за осъществяването на една голяма мечта – никоя друга държава, дори и 
Англия, няма основание да се налага в развоя на събитията, като изхожда 
изключително от своя егоизъм. Чешкият народ се чувствува горд, че в 
жилите му тече славянска кръв. Руските победи повишават национално-
то му и славянско самочувство. Казва се, че славянството, което е било 
подложено на незаслужено унижение, сега иска да му бъде признато дос-
тойно място в Европа и света. То влиза в ролята на изпълнител на отдавна 
изречена повеля от историята. Не става въпрос за православието само, 
а за целия славянски свят, понеже Русия е негов най-могъщ и ярък пред-
ставител. Никой не може да отнеме правото на народите да се борят за 
своята самосъхрана, а още повече на Русия да воюва за освобождението 
на България, защото тя тръгва с ясна воля за това, което иска – да наложи 
на Турция и на света свобода и живот там, гдето е имало робство и мрак, 
насилия и неправда. Славянството носи с щика на руския воин цивилиза-
ция и култура, Европа не трябва да спъва победния ход на историята, не 
бива да се мръщи, когато тържествува правдата.

Славянски настроеният и мислещ чех говори за себе си и в своята ли-
тература. Колко много славянски мотиви има в нея – и в епос, и в драма, 
и в лирика. Чешкият писател, от различни школи и течения, намира мо-
тиви из живота на славяните. Особено оня, който има определено естети-
ческо верую, който следва пламъка на народната душа и иска да бъде кол-
кото може по-народностен в своето изкуство. Сред тия славянски мотиви 
особено място заемат мотивите за славянския Балкан. Сред тях пък имат 
своя особен дял и българските. Българският народ, който става по-добре 
познат на чешкия едва през второто и третото десетилетие на XIX век, 

  40 Срв. Josef  Jirásek, Češi, Slováci a Rusko. Praha, 1933, с. 87 – 88.
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почва да примамва въображението на чешкия поет. Още преди 1848 г. сре-
щаме бележки, статии и разкази, които имат една или друга връзка с Бълга-
рия и българския народ. Карел С. Махачек41 издава в 1846 г. драматична 
игра в едно действие „Bulhar“ [„Българинът“], със сюжет от Руско-турската 
война през 1828 – 1829 г., като черпи материал от немски извор42. Ян Колар 
в своята „Slávy dcera“ [„Дъщерята на Славия“] от 1832 г. отделя място и за 
българите в два сонета – в единия говори, че и българите доброволно са 
се прислонили към славянството, а в другия загатва за трагичния край на 
цар Самуила, за ослепените му войници от Василия Българоубиец43. Про-
коп Хохолоушек44 обнародва от 1846 до 1851 г. три разказа – „Iliа“ [„Илия“], 
„Agapia“ [„Агапия“ ] и „Zahinutí Suly“ [„Гибелта на Сула“], от които първи-
те два имат сюжет из българския живот, а последният – из гръцките бор-
би за освобождение, в които живо участие взема българинът Кръстьо Бо-
чар, заедно със своя син Марко. Всички тия разкази, заедно с други из 
живота на южните славяни, излизат в 1862 – 1863 г. под общ надслов „Jih“ 
[„Юг“], една от най-обичаните и четени книги в Чехия45. А. Щепан обра-
ботва по чужди извори „Повест из живота на българските селяни“ – 
„Ljuboslava“ [„Любослава“], в която очертава със симпатия хероичния и 
страдалчески образ на една българка46. Йозеф В. Фрич, същият, който 
преработва по-късно, в 1883 г., Друмевата драма „Иванко“ в „Asjenův 
pád“47 [„Падането на Асен“], възпява през 1864 г. хероичния подвиг на две 
българки в поемата си „Bulharky“48 [„Българки“], като взема мотив из роб-

  41 Карел С. Махачек (1799 – 1846) – автор на едноактната трагедия „Българин“ със сюжет 
от Руско-турската война 1828 – 1829 (бел. ред.).

  42 Тая драма бива играна в Прага през 1879 г., 33 години след издаването ѝ. Издържала 
е само две представления. Срв. Jakub Arbes, Théatralia. Studie a črti. Spisy, díl XXXII. 
Praha, 1918, с. 362 – 363. Срв. и Květy, Praha, 1846, с. 46. Също Nové divadelní hry od K. 
S. Macháčka, Praha, 1846.

  43 Вж. Slávy dcera, Světová knihovna, 1903, č. 311 – 314, c. 370, 448 – 449, сонет 107 и 87.
  44 Цитираните разкази на Прокоп Хохоушек (1819 – 1864): „Илия“ (1846), „Агапия“ 

(1847), „Гибелта на Сули“ (1851) съдържат български сюжети и герои, свързани със 
страданията и борбите на българи и гърци срещу турските угнетители. Публикувани 
са в сборника „Юг“, издаден в три книги (1862 – 1863), в който хайдушкото движение 
на Балканите е широко застъпено (бел. ред.).

  45 Срв. Б. Йоцов, Българска революционна романтика у Прокопа Хохолоушек. – Бъл-
гарски преглед. София, г. I, 1930, кн. 3, с. 354 – 414.

  46 Ljuboslava, pověst ze života bulharských Slovanů, Dle E. Š[pindler], Rodinná kronika. 
Praha, 1863, c. 435 и сл.

  47 „Гибелта на Асен“ или „Асенов заник“, според превода на Б. Йоцов, е заглавието на 
преработената от Фрич драма на Васил Друмев „Иванко“ и поставена от негово име на 
пражка сцена. По този повод Б. Йоцов пише критична рецензия в сп. Листопад (1927), 
обвинявайки Фрич в плагиатство (бел. ред.).

  48 Баладата „Българки“ (Bulharky, 1864) на Й. Фрич възпява нравствената съпротива и 
саможертвата на българските девойки срещу посегателствата на поробителя в духа на 
народното творчество (бел. ред.).
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ския живот на българите в Македония49. Вацлав Шолц50 обнародва в 1867 
г. сбирка „Prvosenky“ [„Иглики“], гдето има стихотворения „Úskoci“ [„Ко-
варства“] и „Písnĕ о Marko hajdukovi“ [„Песни за хайдутин Марко“], в кои-
то се носи лъх от балканска романтика51. Едвард Рюфер изобразява в тра-
гедията си „Na Balkaně“ [„На Балканите“], 1868, борбите на българите, 
водени от Стоян, от неговия син и от Искандер срещу Митхад паша, ру-
сенския валия, въстаническите им усилия да премахнат турското иго52. 
Вацлав Бенеш Тршебизски започва своя литературен път в 1871 г. с раз-
каза си „Маrа Bočarovna“ [„Мара Бочаровна“], със сюжет из борбите на 
българите срещу турците за свободен живот53. Витезслав Халек, който 
разработва някои сръбски мотиви, предприема през 1865 г. пътуване на 
изток – до Цариград. Пътувайки обратно, от Черна вода до Белград по 
Дунава, той наблюдава българския бряг и се замисля над съдбата на бъл-
гарския народ. В Черна вода вижда как един българин, дошъл на Дунава да 
къпе конете си, се удавя. В Кюстенджа също вижда българи. Във Видин – 
турски войници извеждат от парахода трима българи във вериги – хайду-
ти из Балкана. За българските градове край Дунава казва, че имат живо-
писен изглед, но селата са в ужасен вид, едва ли би повярвал човек, че в 
някакви си коптори живеят люде. Халек скърби много, че неблагоприят-
ните условия и върлуващата холера не му позволяват да опознае по-от-
близо България. „Защото тоя народ ме е занимавал доста много още от-
давна и болеше ме не малко, че не мога да вляза в неговото жилище, 
бидейки на прага му, за да мога да се науча с него да чувствувам скръб и 
радост“54. Не може да се запознае по-отблизко с тоя народ и Ян Неруда. 
През 1870 г. и той прави излет до Цариград. Заобикаля българската земя – 
пътува също по Дунава, гледа влашкия и българския бряг, по-висок, и си 
казва: „На дясно е стара България, гдето славянинът стене в оковите на 
мюсюлманите“. По-сетне, в дописки до „Národní listy“, във фейлетони и 
бележки, той изказва чувства на жива симпатия към българите. Негодува 

  49 Срв. Rodinná kronika. Praha, 1864, c. 13, 25.
  50 Вацлав Шолц (1838 – 1871) – революционен романтик, следовник на „майовци“. В сти-

хосбирката си „Иглики“ (Prvosenky, 1868, 1871) подчертава бунтовното начало у поробе-
ните южни славяни, волния хайдушки живот и това е характерно за цитираните творби 
„Бежанци“ (Uskoci), „Песни за Марко хайдутина“ (Písně o Marko hajdukovi) (бел. ред.).

  51 Срв. Prvosenky. Praha, 1905 (Sv. knihovna, č. 458 – 462), с. 172 – 185, 186 – 201.
  52 Na Balkáne. Truchlohra v pěti jednáních. Od Edvarda Rüffera, v Praze, 1868. Трагедията 

завършва със следните думи на Стоянов; „Vidíš orla letěti? Orel ten letí k nebesům, aby 
vás obžaloval – před trůnem Nejvyššího. O, ukřižovaná vlasti má – jako tento orel rozepneš 
opět perutě své – a povzneseš se k svobodě. Světlo! ó, jake to světlo! Kristus vstal!“ [„Виждаш 
ли онзи летящ орел? Тоз орел лети към небесата, за да ви защити – пред трона на Вър-
ховния. О, разпната на кръст родино – като тоз орел ще разпериш пак криле – и ще се 
възнесеш към свободата. Светлина! О, каква светлина! Христос воскресе!“] (бел. ред.).

  53 Вж. Světozor, 1871; Sebrané spisy, dil XI, Z různych dob, Praha, 1895.
  54 Вж. Z Černé Vody do srbského Bělehradu. Z cest. Praha, 1898 c. 204, 197.
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срещу турските жестокости, срещу тиранията на Балкана, срещу немци и 
маджари, които дават подкрепа на турците, насърчават ги в избиването 
на славяните. Състрадава на нещастните, прекланя се пред хероичната 
борба за свобода. Подвигът на Русия го учудва, въодушевява, очарова. 
Когато пада Плевен, не забравя да изкаже възторга си, радостта си, че 
войната взема по-бърз и ясен изход. В „Bulharské zvony“55 [„Българските 
камбани“], лиричен, àко и сдържан подлистник, радостта от освобожде-
нието на българите е голяма56. Сватоплук Чех през 1874 г. пътува до Кав-
каз и Цариград. Връща се през Варна и Русе. Варна не му радва окото. 
Слиза в града, отива в една гостилница, за да получи нерадостен образ за 
живота на населението. Влакът за Русе бива спрян от стадо биволи. От 
летящия влак вижда равна Добруджа, български и татарски села. Време 
на работа. Дава картина на равна Добруджа и на знойна жетва. Пътните си 
впечатления, които обнародва през 1875 – 1876 г. в „Národní listy“, все са 
могли да пробудят интерес към българската земя. По-сетне, в 1882 г., той 
не забравя, предан русофил и изобщо славянски чувствуващ и мислещ, да 
изведе в семейството на славянските народи и българския народ – в пое-
мата си „Slavia“57 [„Славия“]58. Халек, Чех и Неруда, ако и да са минавали 
през българска земя, ако и да имат съчувствие към страдащия в робство 
български народ, не разработват в нарочно замислени творения българ-
ски мотиви. Но те, със своята нравствена личност, със славянския си ро-
мантизъм, подпомагат косвено други, за да направят това, което те по 
една или друга причина не са могли да сторят. Затова пък, когато отраже-
нията на Руско-турската война стигат и до Чехия, множество творби на 
лиричен възторг и на епичен патос говорят не само за относбата на авто-
ра към събитията, но и за възторга на целия народ към събитията на Бал-
кана. „Svĕtozor“ от 1877 г. печата вдъхновено, пламенно стихотворение 
,,Od Balkánu“ [„От Балкана“], а в 1878 възславна59 песен от Венцеслав К. 
Осеченски – ,,Na hrobĕ hrdin Plevenských“60 [„На гроба на плевенските ге-
рои“], в която плачът над падналите херои при Плевен се сподавя от съз-

  55 В български превод „Български камбани“ (бел. ред.).
  56 Вж. Obrazy z ciziny. Sebrané spisy J. Nerudy, ř. I. díl VI. Praha, 1910, c. 403 – 404; Sebr. 

spisy, ř. I. Doplňků díl IV, díl XVIII, Kronika satirou а vtipem, II, Praha, 1911, c. 195 – 196; 
Sebr. spisy, díl XIX, Kronika satirou a vtipem, III, Praha, 1911, c. 292, 302; Sebr. spisy, díl 
XXIII, Satiry, II, Praha, 1912, c. 101; Sebr. spisy, ř. II, díl VII, Literatura, II, Praha, 1911, c. 318; 
Срв. и K. Rozek, Nerudova účast na válce rusko-turecké r. 1877, Vzpomínáme Vás, 1913, c. 
20 – 23.

  57 Епическата поема „Славия“ (1882) на Сватоплук Чех носи посланието за взаимно 
разбирателство между славянските народи (бел. ред.).

  58 Срв. Sebrané spisy Sv. Čecha, díl XX, Doplněk prósy. Praha, 1914, c. 224 – 233; Slavie, 
Praha, 1901, II, c. 253.

  59 възславен (ритор.) – хвалебствен (бел. ред.).
  60 В български превод „На гроба на героите от Плевен“ (1878) (бел. ред.).
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нанието, че техният подвиг оставя трайни следи в историята61. Каролина 
Светла е недоволна от чешкия писател, че не взимал достатъчно живо 
участие в събитията на Балкана, като не подхваща мотиви от борбите на 
южните славяни за освобождение, от войната, която води Русия за Хрис-
та. Затова и написва разказа си „Plevno“ [„Плевен“] във времето на борби-
те между народници и всесветовници, за да даде пример на всички. Една 
творба, в която тенденцията е доста явно прокарана – преклонение пред 
кървавите боеве на славянския Юг за тържеството на най-възвишените 
идеи, които човек е могъл да създаде62. Макар и по-късно, нейният при-
мер бива последван от Херваца Хелер, който в два романа от 1887 и 1889 
г. – „Román па bojišti“ [„Роман на бойното поле“] и „Evgenia Ivanovna“ [„Ев-
гения Ивановна“] – изобразява върху фона на Руско-турската война 
приключенията и преживяванията на откъснати от родната земя чеда на 
Русия. Тук обаче Хелер дава, използувайки впечатленията си от руския 
поход към Цариград, доста ценни и верни наблюдения над българския 
живот, картини и сцени от страната, изяснява някои настроения и въз-
гледи относно смисъла на войната, както Вас. Немирович-Данченко63 в 
„Гроза“ [„Буря“] и „Вперед“ [„Напред“]64. Адолф Хейдук пък, по случай 
смъртта на Александър II написва в 1881 г. „Nad mohylou Cara 
Osvoboditele“65 [„Над гроба на Цар Освободител“], за да го възвеличи и за 
да възслави подвига му през 1877–78 г.66 Най-характерна творба, между 
толкова други, възникнали и през време на войната от 1877 г., е „Povídka z 
Balkánu“ [„Разказ от Балкана“] от Йозеф Боубела67. Сега забравен автор, 
никога от кръга на тия, от които изхожда Т. Г. Масарик, който печата на 
същото място, в „Zora“ [„Зора“], алманах на младежта от Моравия, пър-
вия си труд върху Платона като патриот68. „Разказ от Балкана“ е поема в 
шест песни с повече от триста стиха, с ненапълно съвладяни ямбове, в 

  61 Světozor. Praha, 1877, c. 567 – стихотворението е подписано с J. L. J.; Světozor, 1878, 
c. 59. За отношението на чехитe към Освободителната война вж. още 1877, с. 401, 443, 
455, 477, 562.

  62 Срв. El. Pechová-Krasnohorska, Co přinesla léta, druhá kniha vzpomínek, sv. II, vyd. Ferd. 
Strejček. Praha, 1928, c. 189.

  63 В. Немирович – Данченко (1845 – 1936). Участва в Руско-турската освободителна 
война като военен кореспондент. Автор на литературни произведения с теми от войната, 
включително на романите „Буря“ (Гроза, 1880) и „Напред“ (Вперëд, 1883) (бел. ред.).

  64 За Хелер вж. M. Hýsek, S. B. Heller, Česká revue. Praha, 1919, c. 327 и сл.; Josef  Páta, 
Zapomenutý ohlas bulharské romantiky v české beletrii, Rozhledy po literatuře a umění. 
Praha, 1933, č. 19 – 20, c. 135.

  65 Адолф Хейдук (1835 – 1923): „Над гроба на Царя Освободител“, 1881 (бел. ред.).
  66 Вж. Osvěta. Praha, 1881, c. 358.
  67 Йозеф Боубела (1853 – 1928) – редактор на сп. „Зора“, доцент по право във Висшето 

техническо училище в Бърно, поет. В поемата си „Разказ от Балкана“ (1877) пресъздава 
борбите за свобода на поробените и обезправени българи (бел. ред.).

  68 Срв. Zora, Almanach Moravské omladiny. Praha, 1877, c. 90 – 106.



264

която хероят е българин. Сюжетът е взет от българския живот, много ти-
пичен, така че не е необходимо да се черпи материал от нарочно проучва-
ни извори. Действието се развива в обстановка доста обща, която въоб-
ражението лесно може да възстанови. Замисълът – да се представи 
робската неволя на българина, един само момент от нея, волята за отпор 
срещу насилника турчин, идеята за свобода. Един разказ, който в общия 
си дух напомня разказите на отделните хайдути пред войводата в „Горски 
пътник“ на Раковски. Там, както се знае, всеки от дружината на Хубен 
войвода излага причините, които са го заставили да стане хайдутин. И 
повечето, след като са оплакали поругана чест и осквернен дом, жадуват 
за мъст. Боубела, запален от вихъра на събитията, който стига и в неговия 
край – в Моравия – иска да разкрие страданията, на които са подложени 
българите, като даде нравствено оправдание на борбите им с турците за 
свобода, а същевременно – да осветли чрез българската ужасна действи-
телност великото освободително дело на Русия. Авторът залита69 със 
своята мисъл над Родопите. Нали в техните подножия са Батак и Перущи-
ца, паметници на турски зверства? Там, гдето Марица шуми и пее песента 
на кървавите страдания. Сред Родопите – бедна хижа на още по-беден 
рибар. Но тя е богата – в нея живее хубавата му млада жена, Драгана, за-
едно със своето малко дете, Марко. Една вечер той се запътва вкъщи. Но 
що вижда? Вместо бледата светлинна, прозираща през заслона на върби-
те, идеща от малкия прозорец, буен пламък се възема. Бърза, тича – дали 
там в хижата не гори сега жена му, детето му? Какво да види? Хижата е 
празна. По следи от конски копита той познава, че жена му е грабната. 
Яхва той своя кон, грабва пушката, пазила го толкова пъти от турско на-
шествие, и тръгва по дирите на похитителя. Страшен бяг по каменистия 
път. Но разяреният рибар лети. Настига насилниците. Стреля. Убива слу-
гата на агата. А ето – жена му, в обятията на агата, държи своето дете. Той 
стреля отново. Бяг, гонитба. Кой пада там от коня? Драгана! Втурва се 
като бесен нейният съпруг. Тя е убита. Той е сразен. Но Марко е още жив. 
Той не спира да преследва своя враг. Той си отмъщава, той постига завет-
ната цел на момента. Взема своето дете. Връща се в хижата. Тя е изгоряла. 
Къде да отиде сега? В Балкана, там ще се чувствува свободен, безстрашен! 
Там ще отгледа, отхрани своя син. И наистина добре го възпитава. Цял 
народ го знае, закрилник негов, борец за негови правдини. Затуй му пее 
песни, нему, на Марка войвода. Бащата е горд, че е вкърмил70 в душата му 
дух за свобода, воля за борба, за освобождение на родината:
A syna jezera jsi vychoval, že jeho jméno      И син отгледа, юнак и бунтовник, 
od Turků s hrůzou bývá vysloveno,                за турци вси страшилище чутовно, 

  69 залита (неолог.) – полита (бел. ред.).
  70 вкърмя (рядко от рус.) – закърмя (бел. ред.).
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jenž sotva mužem posud, chloubou sluje       треперят те от името му само;
rekovna, slavna svého národu; –                    герой, закрилник, гордост на народа; – 
než nаč to mluvit mám, jež sámí znáte          ала защо да го възпявам аз – 
a v junácké své písni opĕváte                          вий с песни славите го във захлас, 
hrabrého Marka, svého vojvodu!                    храбрия Марко, своя воевода!71

Разказът е изповед на бедния рибар, станал по принуда хайдутин. Зато-
ва и спокойният тон на изложението, както би се очаквало в епическа по-
ема, не е спазен. Но тъкмо тук се крие и една от хубавите му страни. Живо, 
пламенно, страстно хероят разкрива своята участ. Във всеки момент той 
влага съответното чувство, речта му е бърза, отсечена, на места – къса, 
за да предаде по-вярно мъката си, напрегнатостта, драматизма на поло-
женията, в които изпада. Така той увлича, подмамва със своята изповед. 
Особено внимание буди той не само с душевното си състояние, но и със 
своя характер. Той е мирен и тих, спокоен, трудолюбив, радва се на при-
родата, на даровете, колкото и да са скромни, що му дава животът. Има 
един кът, гдето може да отдъхне след усилен труд. Радва се на хубостта на 
своята жена, честит е, че има хубаво детенце. Привързан към домашното 
огнище, той свято пази неговата чест. Затова побеснява от ярост, когато 
долавя, че турчин е поискал да го оскверни. Той пламва от жажда за от-
мъщение. Суров, твърд, упорит, не спира, докато не утоли своята страст. 
Силната му воля не знае прегради. Но той не би бил толкова мощен, ако 
не се издигнеше над своето страдание, ако не помислеше за бъдещето. 
Той предава омразата си на сина си, той пък ще я завещае на следващите 
подир него. Така ще се създаде оная стихия, която ще помете робството, 
ще освободи родината. Тъй от личните страдания той стига до общите, 
прояснява си по-висока идея, става носител на идеала за освобождение. 
Тъй Йозеф Боубела схваща българския хайдутин, тъй се опитва да даде 
образ на българските страдания, да хвърли лъч върху характера на бъл-
гарина изобщо. Не остават обаче и други някои поети равнодушни към 
подвига на руския воин. Йозеф В. Сладек посвещава на Русия, на нейните 
синове, които летят към Балкана, стихотворение без пламък, без полет 
на духа, но с дълбоко чувство и с ясна мисъл – ,,Ku předu“72 [„Напред“] – 
творба, която говори, че един човек, живял дълго време вън от родината 
си, в Америка, не може да сподави славянския си възторг, когато вижда 
как почти цялото славянство е с повишено чувство за собственото си дос-
тойнство73. Друг поет пак от школата на космополитите – пространно 

  71 Преводът на стиховете в този очерк е на Анжелина Пенчева (бел. ред.).
  72 Йозеф Вацлав Сладек (1845 – 1912) – редактира алманаха „Рух“ (1868), но през 70-те 

години се присъединява към „лумировци“ и редактира сп. „Лумир“. Следва традици-
ите и стила на чешката народна поезия. Българското название на цитираната творба е 
„Напред“(бел. ред.).

  73 Вж. Jiskry na moři, 1879, Spisy básnické. Praha, 1907, díl I, c. 117 – 118.
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даровитият, обходил със своя дух толкова чужди лъки74 на поезията, Яр-
ослав Връхлицки, не закъснява да изяви своя поглед за освободителното 
дело на Балкана в стиховата си творба „Bratrům па jihu“75 [„Към братята 
на юг“]76. Тоя голям поет се радва, че е дошъл вече краят на стоновете и 
риданията, че боят, който се води сега, страшен и кървав, е бой последен. 
В дружба с Русия на Балкана пак ще изгрее свободата. Затова нека южните 
славяни да докажат на света, че са сила. Те ще победят, такава е волята на 
историята, светът ще тръгне по нов път, път на човещина и правда. Той 
води към славянския Юг. Нека вярваме, че ще се изпълни неизбежният 
закон на развоя. Мощно, светло, тържествено говори Връхлицки за своя-
та любов към славянския брат – наивен женски идеализъм, до разрив с 
действителността. Наистина тя никога не изпада в мистицизъм, не поз-
нава отшелничество от живота, не закрива очи пред въпросите на емпи-
ричния свят, не се губи в бездейна и безплодна мечтателност. Със свеж 
и бодър реализъм на духа, със свойствения на чешката природа рациона-
лизъм, тя има чувство за мярка в желанията и идеалите си, слага навреме 
юзда на своето:

Již konec lkání – boj rozhodnout musí,        Край на риданията – боят веч настава,
Boj krvavý a také poslední,                          Бой кървав, сетен и съдбовен бой,
A ve spojení s velkou, mocnou Rusí             И във съюз с могъщата държава,
I na Balkánĕ zas se rozední:                         Русия, слънцето ще върне той:
Dokažte svĕtu, Slovanstvo že síla,                Светът мощта славянска да узнае, 
Že nejste maií s takového díla –                   Величието наше да признае –
Sjednotit slávu – když boj soudit musí!      Обединете се – щом бой решава!
My zvítĕzíme, tak dí zákon dĕjů,                 Ще победим, законът го отрежда,
Lež pravdy svĕtlo nesmí zastínit!                 Лъжата гине, правдата ликува!
Svĕt postaví se nových do kolejů,                 Историята по нов път повежда,
Kde bude vládnout lidskost, práva cit –    Човещина където ще векува –
Té nové dobĕ slovanského kmene                За тези бъднини на нашто племе
Náš vroucí zdar a přaní neskončené,         Копнеем, за това прекрасно време.
At’ vyplní se nutný zákon dĕjů.                Дано се сбъдне нашата надежда.

Ярослав Връхлицки не отправя към славянските си братя на юг само 
крилати слова, пълни с вдъхновение и патос, а изрича мисъл, родена в 
кървите на историята: човешкият дух, въпреки всичко, лети през мрак и 
окови към победи и светлина.

  74 лъка – долина (бел. ред.).
  75 В стихотворението си „Към братята на юг“ (Bratrům na jihu) големият чешки поет Яр-

ослав Връхлицки (1853 – 1912) приветства изгряващата свобода на славянския Балкан 
(бел. ред.).

  76 Вж. V bouři a klidu. Praha, 1887. Стихотворението е написано в 1877 г., в разгара на 
Руско-турската война (бел. ред.).
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От всички чешки поети, неостанали равнодушни към Балкана, най-мо-
щен изблик на любов, на преклонение, на почуда към славянския Юг и 
към Русия намираме в поетичното дело на Елишка Краснохорска (1847 – 
1926)77, застанала от младини на стража пред душата на родината, водила 
пламена и упорита борба срещу лумировци, една от видните личности на 
чешката литература. Жизненият ѝ път е дълъг, но е пълен със страдания 
и борби, с възторзи и сълзи, с дела и подвизи. Една странна жена, посве-
тила живота си в служба на народа, в служба и на изкуството. Поетка, 
общественичка и журналистка, критичка и преводачка, още от 1863 г., 
когато се явява на книжовното поле за пръв път в „Lumír“ и „Rodinná 
kronika“ [„Семейна хроника“] на Ян Неруда, тя остава светло име в исто-
рията на чешките духовни борби, на чешкия културен развой. Насърчена 
в първите си стъпки от В. Халек, Фр. Л. Ригър, особено от Каролина Свет-
ла, умната и дълбоко размисляща жена, която в своите романи и повести 
осмисля своята собствена трагедия, праща въззиви за великото послание 
на жената. Възпитала своя вкус върху творенията на чешкия и полски ро-
мантизъм, познала по-основно немски, английски и руски автори, след-
вайки духа на своето време, тя се отдава на творчество от най-разнообра-
зен характер. В 1875 г. основава месечника „Ženský listy“ [„Женски 
вестник“], за да бъде негова грижовна уредница няколко десетилетия, 
взема живо участие в учредения от Светла „Ženský výrobný spolek“78 
[„Женско производително дружество“], създава дружеството „Minerva“ 
[„Минерва“], в 1881 г. поставя открито въпроса за женското чешко движе-
ние със статията си „Ženská otázka česká“79 [„Женският чешки въпрос“]. В 
своите книги за младежта, в грижите си за възпитанието на момичетата, 
в драматическите си опити и либрета, от които се ползуват Бедржих Сме-
тана80 и Карел Бендъл81, в своите статии и стихове тя винаги остава вярна 

  77 За Краснохорска вж. Т. Novaková, Eliška Krásnohorská, Osvěta, Praha, 1897, c. 1131 
– 1139; J. K. Doležal, Eliška Krásnohorská, Archiv für slavische Philologie. Berlin, 1907, c. 
517 – 529; J. Vrchlický, Elišky Krasnohorské dílo básnické, Osvěta, 1907, c. 957 – 974; Ferd. 
Strejček, Národní básnířka, Osvěta, 1917, c. 577 – 592; Ferd. Strejček, Eliška Krásnohorská, 
Praha, 1922; F. Sekanina, Dr. Eliška Krásnohorská, slavná česká básnířka a bojovnice za pravý 
a zdravý pokrok národní, činný i čestný člen Spolku čes. spis. bel. Maj. *18. listopadu 1847 v 
Praze, † 19. listopadu 1926 v Praze, Praha, 1926; K. Nosovský, Bibliografie Elišky Krásnohorské 
(vlastním jménem Alžběty Pechové 1847 – 1926), Literární rozhledy, Praha, 1927, c. 206 – 209; 
Л. Касърова, Славянското у Елишка Краснохорска, Юбилеен сборник на Славянското 
дружество в България. София, 1925, с. 163 – 169. Л. Касърова, Елишка Краснохорска. 
Спомени. Българо-чехословашка взаимност, София, г. II, 1926, бр. 4, с. 4 – 5.

  78 Става въпрос за „женско производствено дружество“ (ženský výrobní spolek) (бел. ред.).
  79 В превод „чешкият женски въпрос“ (ženská otázka česká) (бел. ред.).
  80 Бедржих Сметана (1824 – 1884) – известен чешки композитор, автор на симфоничната 

поема „Моето отечество“ и оперите „Либуше“ и „Продадена невеста“ (бел. ред.).
  81 Карел Бендъл (1838 – 1897) – чешки оперен и хоров диригент и композитор. Неговата 

опера „Лейла“ (Lejla) е по сценарий на Е. Краснохорска (бел. ред.).
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на себе си – с несломима енергия, с воля за работа, с устрем за победа. 
Ако има у нея нещо постоянно, трайно, неизменно, което извиква приз-
нание, това е нейният могъщ дух. Тя достойно може да се вреди между 
ония безпокойници на духа, които превъзмогват своя телесен недъг, пре-
одоляват личната си неволя, изработвайки си свой поглед за света, своя 
философия на обществен и жизнен оптимизъм. Като Лукерия от „Живые 
мощи“ [„Живи мощи“] на Тургенева тя намира сили да обикне живота, да 
иска да му служи с безграничен идеализъм, да бъде борец за чуждо благо, 
за право, справедливост и човечност. От петнадесетгодишна възраст тя 
боледува, орисана никога да не стане любима, жена и майка. Заболяла 
по-късно, цели петнадесет години стои в своята стая на стара мома, в 
най-хубавите слънчеви дни на Прага, с привързана писалка на ръката, за 
да може да работи, да отправя пламенните си слова към своя народ. Тя, 
която има толкова право над тоя град, под чийто небосклон вижда за пръв 
път Божието слънце. В нея се усредяват, от една страна, твърдата упори-
тост на занаятчийско семейство, от което изхожда, от друга страна, мъ-
жественост, съчетана с мечтателност, любов към родното – качества, що 
Антал Сташек открива у нейния чичо, живеещ с мисълта, че в жилите му 
тече кръв, благородна кръв на рицари, изгубили всичко след катастрофа-
та при Била хора82 в 1621 г. Със силата на нейния дух, със способността ѝ 
за труд може да се свърже и щедрата ѝ творческа плодовитост. И ако тряб-
ва да доловим нейния лик в живот, подвизи и песни, необходимо е да по-
търсим ония от творенията ѝ, които са най-призначни83 за нея и може би 
най-ценни. Ще я видим не само зад неуморимия труд, с който тя заглуша-
ва размисли над своята и над националната съдба, но и зад неотслабваща-
та дарба, която бива изместена от своята естествена посока на развитие и 
от скрития у нея теоретик, що изповядва началото: изкуство за живота, за 
широките народни слоеве. Цялото ѝ същество е изпълнено от съзнание-
то, че трябва да се следва заветът на родната история, изтъкван от Фр. 
Палацки – борба неуморима за съществуването на чешкия народ, за него-
вата самосъхрана. И в първата ѝ стихотворна сбирка, ,,Z máje žiti“84 [„Да 
живееш от май“], 1871, тя е колкото женствена, толкова и твърда, студена, 
сдържана. Тук, освен трепетите на едно младо сърце, с малко наивна еро-
тичност, долавяме размисъл над природата, чувствуваме, покрай нежни-

  82 „Била хора“ е хълм край Прага, където на 8 ноември 1620 г. въстанието на чешките 
съсловия срещу властта на Хабсбургите претърпява поражение и Чехия губи своята 
независимост. Протестантската опозиция на хабсбургския католицизъм е разгромена 
от Фердинанд II и в началото на 1621 са екзекутирани 27 предводители на въстанието 
(бел. ред.).

  83 призначый (рус.) – знаков; възможна заемка и от чешки език (příznačný) – характерен, 
показателен (бел. ред.)

  84 Z máje žity („От май живея“, 1871) (бел. ред.).
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те и сладникави тонове, по-мъжествени удари, звучни рими с щедро раз-
лят патос. Един глашатай на доброто и прекрасното, един свободолюбив 
човек, с вяра в живота и света. Тая женственост, съчетана със склонност 
към рефлексия, с въззивност85 и въодушевеност, това обединение на лич-
ност, природа и народ личи и във втората ѝ, пълна с непосредност и с 
чиста напевност, сбирка „Ze Šumavy“86 [„От Шумава“], 1873. Сред приро-
дата на Шумава, в западния край на чешката земя, тя не забравя съдбата 
на граничните ходи87, чиято борба за независимост и свобода така живо 
изобразява Алоис Ирасек в романа си „Песоглавци“88, борба срещу про-
никването и нашествието на немската стихия, чувствувана от чешкия на-
род като смъртна опасност за него. Личното изоставя на заден план, в 
заплахата за чешкия народ се крие и тревожният сигнал за бъдещето, 
ражда се твърдата воля да се води борба за отбрана на нацията и на нейна-
та самобитност. Дух на борба обхваща цялото същество на Краснохорска. 
Тя дори може да поучи, да настави, да се надсмее над всичко онова, което 
не е в съгласие с патриотичния ѝ идеал. И в „Bájky velkých“89 [„Преданията 
на великите“], 1889 г., прозвучават горчивите тонове на обидено на-
родностно честолюбие, проговаря съвестта на човек и гражданин, който 
се стреми да претвори според поривите на своето сърце действител-
ността на своята съвременност. И множество стихови творби откриват 
Краснохорска като весталка на светия огън в олтара на родината, предана 
пазителка на народностната идея, пророчица на светлото бъдеще на сла-
вянството, вестителка на близкото тържество на идеала за братство меж-
ду народите, за правда, истина и човечност. Често пъти тя забравя, че 
трябва да се избягва поетическото еднообразие, досадната повторяемост 
на мотивите, уморяващата статика в художествения апарат, увлечена от 
горещото си чувство, от полетната си мисъл, от разкриленото си въобра-
жение. „Vlny v proudu“90 [„Вълни в течението“], 1885 г., гдето тя иска да 
бъде ехо на плискащия се поток на живота, „Letorosty“91 [„Филизи“], 1887, 
с по-голяма чистота в тона на поетическия израз, „Na živé strunĕ“92 [„На 

  85 въззивност (остар.) – призивност (бел. ред.).
  86 Ze Šumavy („От Шумава“, 1873) (бел. ред.).
  87 Ходи – средновековна етническа група на територията на днешна Западна Чехия, 

чиито историческо предназначение и начин на живот са свързани със защитата на 
границата от врагове Ян Козина – главното действащо лице в романа „Песоглавци“ на 
Алоис Ирасек, е водач на ходите, а формата „ходове“ е граматическа интерференция 
от чешки език (бел. ред.).

  88 Романът „Песоглавци“ (1886) се отнася за чешките селяни от Ходско, които след 
катастрофата при „Била Хора“ се борят срещу немските феодали за защита на своите 
права, предоставени им от чешките кралe (бел. ред.).

  89 Bajky velkých („Измислиците на великите“, 1889) (бел. ред.).
  90 Vlny v proudu („Вълни в хода на течението, 1885) (бел. ред.).
  91 Letorosty („Филизи“, 1887) (бел. ред.).
  92 Na zivé struně („На жива струна“, 1895). (бел. ред.).
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жива струна“], 1895, с буен любороден пламък, „Rozpomínky“93 [„Споме-
ни“], 1896, с бликващ на места непосреден лирически глас, „Ozvĕny doby“94 
[„Ехото на епохата“], 1922, с мощен израз на настроенията на времето – 
всички се обединяват от личността на поетката, от хероическия патос на 
живота, от патриотичния устрем към правдата и свободата. Тя не иска да 
окове своя народ в китайски стени, патриотизмът ѝ не взема размерите 
на болезнена самонадеяност, не отрича правата на други народности. Тя 
изхожда от благородните пориви на сърце, изцяло се отдало на родината, 
от безпределната полетност на духа, от чистотата на идеала. Не забравя 
здравия национализъм на „Пан Тадеуш“ от Мицкевича, серафичната95 
красота в поезията на Пушкина, романтичната копнежност на Байроно-
вия Чайлд Харолд, не забравя и бодрия реализъм и критицизъм на К. Ха-
вличек96, философията на чешката история, посочена ѝ от Палацки, твър-
достта на духа и волята за победа на Хуса97 и Жижка98. В мистиката на 
националното чувство, в преклонението пред народ и родина, колкото и 
да е критично то, в готовността да обожава чешкия дух, в безграничната ѝ 
вяра в славянския гений Краснохорска стига до забрава, до въображение, 
спира летящия ток на мисълта си. Но с голяма мощност на нравственото 
си битие, със съзнанието си за мястото, което заема в живота на страната, 
тя има воля да се наложи на другите със своите възгледи и схващания, да 
внуши идеите си за народ и култура, да израсне в съзнанието на своите 
сънародници като вожд на своето време. И личността ѝ, твърде ценна, 
занимлива, дълбока, взема надмощие над поета у нея, духовното ѝ съдър-
жание преодолява изискванията на изкуството, линията на жизнения ѝ 
път налага вътрешния и външен стил на поезията ѝ. Искрена и вярна на 
своето сърце, тя минава в своята поезия до особено повишена реторич-
ност, до невинаги оправдан, до нестихващ никога патос, до излишна об-
разност – и все в една посока, все с един в основните си моменти свят. 

  93 Rozpomínky („Спомени“, 1896) (бел. ред.).
  94 Ozvěny doby („Отзвуци на времето“, 1922) (бел. ред.).
  95 серафичен (фр.) – ангелски (бел. ред.).
  96 Карел Хавличек Боровски (1821 – 1856), борец срещу австрийския абсолютизъм, 

писател сатирик и политически ангажиран журналист. Пребиваването му в Москва 
1843 – 1844 го прави критик на руската действителност (пътеписите „Картини от Русия“, 
1845), също така на чешкия панславизъм, който идеализира Русия (бел. ред.).

  97 Ян Хус (1371 – 1415) – чешки философ, теолог и писател, идеолог на чешкото рефор-
мационно движение, насочено срещу католическата култура и образованост; автор на 
проповеди, полемични трактати и духовни песни на латински и чешки език. В реформа-
торската си дейност е под влияние на английския теолог Джон Уиклиф. За опозицията 
си срещу официалната църква Хус е осъден от Констанцкия събор и изгорен на клада 
(бел. ред.).

  98 Ян Жижка (1360 – 1424) – чешки военачалник, знаменит предводител на антикатоли-
ческото въстание след смъртта на Хус, което прераства в продължителна гражданска 
война (бел. ред.).
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Еднообразието в стила, в тона, в образа наистина подчертават по-ясно 
поета, но не подкупват, не убеждават в по-мощен духовен живот, не по-
сочват по-богати възможности за художествена красота

Поетическата природа, нравственият патос на Елишка Краснохорска 
се долавят в тяхната първичност и непосредност в стихотворната ѝ сбир-
ка „Към славянския Юг“ – „К slovanskému jihu“, 1880. 

Как се появява сбирката „Към славянския Юг“, кои са ония вътрешни 
подбуди, за да подхване Краснохорска теми и мотиви, които отпращат 
към Балкана?

Преди всичко, това е общата идеологична насока на Краснохорска – 
патриотическа, чешка и славянска; идеята ѝ за постоянната борба на сла-
вянството: на изток с византизма и турцизма, на запад с германизма; това 
е нейното убеждение, че изкуството е за живота, че то трябва да има свои 
жизнени задачи; най-сетне, схващането ѝ, противоположно на схваща-
нето на космополитите, че ако на чешкия писател са необходими теми 
из чужди земи, то той би трябвало да ги вземе из живота на славянски-
те народи. Не е без значение и литературната традиция – балканските и 
славянските мотиви в чешката поезия. Но най-пряк повод – това са въс-
танията на юг, а също и Руско-турската война през 1877 – 1878 г. За него 
дава вести самата Краснохорска. „Кървавият бой за освобождението на 
южните славяни от турско иго – пише тя в своите спомени – беше в пъ-
лен разгар, нашите вестници го следяха с голям интерес, обаче в чешката 
поезия нямаше дори видим отраз99 на оня жар, който разпламваше вся-
ко искрено славянско сърдце“100. Вкъщи майката на Краснохорска живо 
следи събитията на Балкана. Близката на семейството Лизинка чете и 
разказва на старата Краснохорска, „която се увлича не само от романни 
приключения, но още повече от вестите на всекидневния печат за боеве-
те на южните славяни на Балкана“101. „Годините 1879 и 1880 бяха за мене 
– казва Елишка Краснохорска – години на значителни събития!“ … „Раз-
бира се, южнославянската мъка тежеше дълбоко в сърцето ми, макар да 
изпъкваха на по-преден план по-близки, нашенски, въпроси и грижи“102. 
Известията от Балкана, естествено, често биваха теми за разговор винаги 

  99 отраз (неолог.) – израз; отражение (бел. ред.).
  100 Co přinesla léta. Druhá kniha vzpomínek sv. II, Praha-Smíchov, 1928, c. 85 – 86: „Krvavý 

boj za osvobození Jihoslovanů z tureckého jha byl v plném varu, naše noviny sledovaly jej s 
horoucím zájmem, ale v české poesii nebylo ani znatelného odlesku onoho žáru, jenž každé 
upřímně slovanské srdce rozňecoval“.

  101 Co přinesla léta, druhá kniha vzpomínek sv. I, Smíchov, 1928, c. 75 – 76: „Nejen svým 
vypravováním, ale i horlivým předčítáním zavděčovala se mamince, již poutaly nejen příběhy 
románové, ale ještě více zprávy novin o bojích jihoslovanských na Balkáne“.

  102 Там, c. 76 – 77: „Léta 1879 a 1880 byla pro mne významných příhod“... „Ovšem i mně 
bolest jihoslovanská tkvěla hluboko v srdci, byt’ i otázky a starosti bližší, přímo našinské v 
popředí se draly“.
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когато се намерех у Светла, която някога горчиво се тъжеше103 къде е на-
шата славянска съплеменност, где е, мимо104 ораторските фрази, славян-
ската взаимност, когато тоя хероически южнославянски отпор, гдето се 
пролива славянска кръв не само за собствено освобождение от варварска 
тирания, но и за отбрана на европейската култура, не дава подтик на на-
шите поети за песни, в които би се намерил отзив на разбиране, симпатия, 
възторг и благодарност за юначеството на славянските побратими105. Тук 
ясно виждаме каква роля изиграва Каролина Светла в замисъла и изпъл-
нението на сбирката „К slovanskému jihu“. И наистина още на времето си 
се носи мълва, че Светла подтиква Краснохорска към стихотворения с 
мотиви из славянския Юг, за да се засилят позициите на народната по-
етическа школа. „Някои мои колеги – пише Краснохорска – погрешно 
твърдяха, че Светла ме е принудила да напиша сбирката „Към славянския 
Юг“ и че аз съм я послушала само заради опозицията си против луми-
ровците“106. Обаче въпросът стои в по-друга плоскост. „Светла, разбира 
се, се възхищаваше и вдъхновяваше, а с нея и аз, от хероичното въстание 
на поробените, горчиво понасяше обстоятелството, че нашата литера-
тура се отнасяше равнодушно към него, при това, разбира се, неведнъж 
извикваше с гневна жал: „Аз да бъдех поет!“ „Обаче на мен не ми пред-
лагаше да засвиря на южнославянски струни“107. Краснохорска десетиле-
тия след тия събития разказва доста искрено историята не само на една 
дружба, но и на една книга. Каролина Светла ѝ казва: „Думала108 съм ти 
често, Елишко, че според моето убеждение стихотворната поезия няма 
бъдеще, ала сега вярвай ми – сега бих искала да имам пламенно поетичес-
ко перо, за да напиша хероичен епос… Ала епос не изтъкан от отдавнашни 
традиции, но от тая кървава правда на съвременността, писана като със 
свежата кръв на тия юнашки жертви…“ И, за да остане вярна на себе си, 

  103 тъжа се (от рус. тужиться) – съжалявам (бел. ред.).
  104 мимо (остар.) – покрай (бел. ред.).
  105 Там, c. 76: „Zvěsti od Balkánu byly, jak samozřejmo, take častým obsahem rozmluv 

našich, kdykoliv jsem se ocitla u Světlé, jež si kdysi trpce posteskla, kde že jest naše slovanské 
sourozenství, kde mimo fráze řečnické slovanská vzájemnost, když hrdinský ten odboj 
jihoslovanský, kde se prolévá slovanská krev nejen za vlastní osvobození z barbarské tyranie, 
ale na obranu kultury evropské, není našim básníkům podnětem ke zpěvům, v nichž by se 
ozvalo porozumění, sympatie, nadšení a vděk za rekovství pobratimců slovanských?“

  106 Co přinesla léta, Druhá kniha vzpomínek, sv. II. Praha-Smíchov, 1928, c. 86: „Někteří mi 
kolegové tvrdili mylně, že Světla mě podnítila k sepsání básní ,,K slovanskému jihu“ a že jsem 
ji uposlechla přímo z opozice proti Lumírovcům“.

  107 Там, c. 96: „Světla ovšem horovala – a já s ní – zápalem pro rekovné povstání ujařmených, 
ovšem těžce nesla, že literatura naše se k němu chovala netečně, ovšem nejednou zvolala s 
hněvným žalem: ,,Já – být básníkem!“ Ale mne nevybízela, abych zaguslařila na jihoslovanských 
strunách“.

  108 думам (диал.) – казвам (бел. ред.).
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Светла написва своя разказ „Плевен“109. През времето на лумировските 
препирни мълчанието на чешката поезия за юнашките южнославянски 
боеве ѝ особено даде повод да напише своята новела „Плевен“, най-тен-
денциозната може би от всички тенденциозни110. Ясно е, че Каролина 
Светла, ако не пряко, косвено подбужда Краснохорска към нови сфери 
на поетическо творчество, напътва вдъхновението ѝ към юг. Краснохор-
ска изповядва, че това, което е мислила, чувствувала и желаела Светла, е 
било и нейно душевно богатство. И Краснохорска като Светла е огорчена, 
че чешката поезия не дава, както подобава, отзив за събитията на Бал-
кана. „Й. В. Сладек впрочем отправи поне към русите, летящи на помощ 
през Балкана, строфи с припев: „Напред, деца! Напред, деца!“, но те ми 
изглеждаха тогава слаби като похвала, казана от катедрата пред ученици-
те, не като почитна прослава, отдадена на хероите“111. И продължава, за да 
изясни личния момент в своето творчество за случая: „Античните митове 
и френските „изми“112 привличаха повече интересите на младите талан-
ти, отколкото съвременните световни събития, израстващи из кръвта на 
нашите побратими“113. Затова, за да напише книгата си „Към славянския 
Юг“, тя се води „от собствен инстинкт“, от „сляпа любов“, чиито корени 
„вече години бяха врасли в сърцето ми“114. За пръв път пламва в сърцето 
и интерес и любов към славянския Балкан, когато вижда картини от Яр-
ослав Чермак115, картини и репродукции от тях из черногорския живот. 
Това било през 60-те години. По това време се връща от Черна гора и мла-
дият художник Йозеф Хутари116. Сприятелил се с нейните братя, той чес-
то ги навестява вкъщи. Там разпалва у Краснохорска „старата моя любов 
към черногорците“. „Това бяха множество очерти117 и фотографии, носии 

  109 Co přinesla léta, Druhá kniha sv. I, c. 76: „Říkávala jsem ti často, Eliško, že dle mého 
přesvědčení poesie veršovaná nemá budoucnosti; ale ted’ – věř mi! – teď chtěla bych míti 
plamenné péro básnické a napsati hrdinské epos… Ale epos ne z dávných tradic utkané, nýbrž 
z té krvavé pravdy přítomnosti, psané jako svěží krví těch rekovných obětí“.

  110 Co přinesla léta, II kn., sv. II, c. 189: „V době Lumírovských sporů bylo jí zejména mlčení 
české poesie o hrdinských bojích jihoslovanských příčinou, že napsala svou novelu „Plevno“, 
ze všech tendenčních snad nejtendenčnější“.

  111 Там, c. 86: „J. V. Sládek sice adresoval aspoň Rusům, jdoucím na pomoc přes Balkán, sloky 
s refrénem: „К předu, děti! K předu, děti!“, ty však mi tehdy připadaly mdlé jako pochvala 
proslovená s kathedry žakům, ne jako nadšeny hold hrdinům vzdaný“.

  112 изми – съществителни имена, завършващи с наставка -изъм (бел. ред.).
  113 Там, c. 86: „Antické mythy a francouzské „ismy“ poutaly více zájmu mladých talentů než 

současný světoděj, vzrůstající z krve pobratimské“.
  114 Там, c. 86. Краснохорска направила всичко „z vlastního popudu“ от „slépa láska“, чиито 

корени „byly v mém srdci již po leta vrostlé“.
  115 Ярослав Чермак (1830 – 1878) – чешки художник, автор на исторически картини със 

сюжети от хуситскити войни и от живота на южните славяни (бел. ред.).
  116 Йозеф Хутари (1841 – 1890) – чешки художник, ученик на Ярослав Чермак. Заедно 

с него пребивава в Черна Гора и в картините си претворява местни мотиви (бел. ред.).
  117 Очерти – става въпрос за скици (бел. ред.).
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и украси“, които ние девойките веднага почнахме да наподобяваме, при-
бори, оръжия и сечива, ала също така и предания, мелодии, разни изрази 
и обичаи, но най-главното – живото, огнено съучастие с онова юнашко 
племе, което с издържливост като скала даваше собствената си кръв за 
защита на цяла Европа срещу варварина враг“118. Със същия пламък тя 
следи събитията в България и Гърция. С жадна настойчивост иска да се 
добере до вести за тия страни, до повече познания за тях, за да оплоди 
по-дълбоко своя полет и възторг. „Четях – казва тя – тук-там нашенски 
вестникарски новини, ходех след обед в кафенетата, когато биваха праз-
ни, за да мога, необезпокоявана, да чета задгранични вестници, а и измо-
лих от д-р Йозеф Иречека119 да ми заема български и сръбски вестници, и 
в силен възторг така дълго стихотворях120, докато изпратих в света оная 
книга стихотворения, като нищо друго не ме занимаваше за удовлетворе-
ние на собственото ми чувство, освен желанието ми да дам художествена 
работа.“121. И продължава в същия тон: „От нашата литература затвър-
дяваха представата ми за славянския Юг най-много работите на Йозефа 
Холечек и студиите на д-р Конст. Иречек122, чийто баща ми заемаше през 
време на боевете и български вестници, които ми ставаха напълно раз-
бираеми с помощта на руския език.“123 Тук се крият и първите извори на 
стихотворенията, поместени сетне в „Към славянския Юг“. Нравствена 
подкрепа ѝ дава сега и Сватоплук Чех: „От тия извори – признава Красно-
хорска – ми се яви смелостта да пристъпя към първите стихове за славян-

  118 Co přinesla léta, II, sv. II, c. 86 (срв. и sv. I, 76): „Bylo to množství náčrtů a fotografií, krojů 
a šperků, jež jsme si my dívky hned napodobovaly, nádob, zbraní a nástrojů, ale také pověstí, 
popěvků, různých rčení a obyčejů, – nejhlavněji pak živou, ohnivou účast s oním hrdinským 
kmenem, jenž sе skálopevnou vytrvalostí dával vlastní hrud’ v obranu celé Evropě proti 
barbarskému nepříteli“.

  119 Йозеф Иречек (1825 – 1888) – чешки етнограф, литературен историк, културен деятел 
и политик. Дълги години работи в Министерството на културата и образованието във 
Виена. Издател на славистичните трудове ва П. Й. Шафарик. Автор на „Ръководство 
по история на чешката литература до края на XVIII век“ (бел. ред.).

  120 стихотворя (неолог.) – пиша стихове (бел. ред.).
  121 Co přinesla léta, sv. I, c. 76: „Četla jsem kde jaké novinářské zprávy našinské, chodila jsem 

do kavárny, za hodin dopoledních prázdné, abych nerušeně mohla čísti noviny zahraničné, 
i vyžádala jsem si u Dra Josefa Jirečka, aby mi půjčoval noviny bulharské a srbské, a v silném 
vzrušení jsem tak dlouho veršovala, až jsem vypravila do světa onu knihu básní, při níž mi 
více šlo o zadostučinění vlastnímu svému citu, než abych podala práci uměleckou“.

  122 Константин Иречек (1854 – 1918) – чешки историк, специализира история на славя-
ните в Карловия университет. Автор на „История на българите“ (1876), първата научна 
българска история, преведена на български, 1886. Активно участва в организирането и 
ръководството на българските научни и образователни институции след Освобожде-
нието. Министър на просвещението в България (1881 – 1882), впоследствие директор 
на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. Син на Й. Иречек (бел. ред.).

  123 Там, sv. II, c. 86 – 87: ,,Z literatury naší mi přibližovaly pojem o slovanském jihu nejvíce 
práce Holečkovy a studie Dr. Konst. Jirečka, jehož otec mi za doby bojů půjčoval i bulharské 
noviny, pomocí ruštiny mně úplně srozumitelné“.
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ския Юг, а тоя, който най-много ме насърчаваше в тая посока по-нататък 
и по-нататък, беше Сватоплук Чех, тогава редактор на поетическия отдел 
на сп. „Kvĕty“ [„Цветя“]124. Въодушевението ѝ е голямо, тя не се стеснява 
много от обстоятелството, че не е познавала доста добре южните славян-
ски земи и народи, пише според „внушенията на фантазията“ и според 
подбудите, които получава от четива с белетристичен, пътеписен и исто-
ричен характер. Първите стихотворения дава на Чеха, който ги приема с 
похвала, като я насърчава да продължава. Каролина Светла си позволява 
да я укори, че „не би се осмелила да пише на посоки за славянския Юг, 
без да познае чрез действителния поглед нито едно явление от живота 
на неговия народ, нито една педя от неговата земя. Моята любов обаче 
немареше125 тия предупреждения, като истинска, както казват, сляпа лю-
бов!“126. А какво е нейното настроение, как гледа на своето вдъхновение, 
на своя труд, това личи от следната нейна изповед: „Когато писах стихот-
воренията „Към славянския Юг“, за пръв път в живота си почувствувах, 
че в мене все пак живее поет, за пръв път тогава аз писах, опиянена от 
трагичната красота на сюжета, с такава наслада и лекота. Струваше ми се, 
че аз трябва да пиша, да пиша и все да пиша“127.

Сбирката „Към славянския Юг“ съдържа всичко двадесет и осем сти-
хотворения и поеми, от които три са на общи теми, размисли и чувства 

  124 Там, sv. II, c. 87: ,,Z těchto zdrojů mi vyplynula odvaha ku prvním veršům o slovanském 
jihu, a kdo mě nejvíce povzbuzel v tom směru dál a dále, byl Svatopluk Čech, tehdy redaktor 
básnické časti Květů“.

  125 немаря (книж.) – пренебрегвам, нехая (бел. ред.).
  126 Co přinesla léta, sv. II, c. 76, 86: Каролина Свeтла укорява Краснохорска, че ,,by si 

nedovolila psáti na zdařbůh o slovanském jihu, nepoznavši skutečným názorem ani jediného 
výjevu ze žítí jeho lidu, ani jediné pídi jeho území. Má láska však nedbala těchto výstrah – jako 
pravá, prý slepá láska“.

  127 Срв. Л. Касърова, Елишка Краснохорска. Спомени. Българо-чехословашка вза-
имност. София, r. II, 1926, бр. 4, с. 4 – 5. В сбирката „К slovanskému jihu“ за стихотво-
ренията, за които става дума, вж. стр. както следва: „Předzpěv“, с. 5 – 8; „К východu“, 
с. 9 – 10; „Svobodě“, с. 56 – 58; „Mužik“, с. 164 – 166; „Na výši Balkánské“, с. 167 – 170; 
„Ruže Bulharská“, с. 96 – 97; „Dragan a guslar“, с. 104 – 112; „V porobenství“, с. 113 – 139; 
„Bulharské vánoce“, с. 93 – 103; „Vděk“, с. 140 – 148. Поемата „Bulharské vánoce“ е печатана 
по-рано в Osvěta, 1879, c. 40 – 42. – Освен от K. Иречек, от Йоз. Холечек и от български 
вестници, Краснохорска е могла да разшири своите знания за България и българите 
от чешки списания. Срв. например в Světozor, Praha, 1875: Bulharsko a Bulhaři, c. 390; 
Jilja, Marko hajduk bulharsky, c. 603 – 604; 1876 г.: Bulharky, c. 543; Bulhaři od Ochrida, c. 
481; Bulhaři v Cařihradě, c. 40 – 41; Bulhaři z okolí Plovdiva, c. 630; Hadži Dimitar, c. 563; 
Panajot Hitov, z paměti bulharského junáka, c. 3 и сл.; Stefan Karadža, с. 401; Totjo Todorov, 
с. 563; Zajatí Bulhaři, с. 507; 1877 г.: V. Atanasov, Povstání v Bulharsku roku 1867, c. 571 и 
сл.; Bitva u Horního Dubníka, с. 586; Bitva u Plevna, с. 443, с. 455; Bulharská legie, с. 359; 
Bulhaři, с. 381 и сл.; Průsmyk Šipecký na Balkáně, с. 358, с. 430; Trnovo, с. 407. Освен това 
срв. Eduard Rüffer, Válka slovansko-turecká, Praha, 1876; ⁂ Ukrutnosti turecké v Bulharsku, 
Praha, 1877; ⁂ Válka s Turky. Stručné vypsáni její, jakož i jejich pohnutek a předcházejících 
událostí, Praha, 1878.
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около развиващите се събития, други три могат да се вземат като посве-
тени на славянския Юг, седем са на мотиви черногорски, пет – на българ-
ски мотиви, останалите засягат сюжети руски, сръбски, херцеговински, 
босненски, турски. Стихотворенията на общи теми – „Předzpěv“128 [„Про-
лог“], „К východu“129 [„Към Изтока“], „Svobodĕ“130 [„Към Свободата“] – слу-
жат като увод към цялата книга, като изяснение на целия неин дух тон, 
настроение и поглед, с лирически израз и патетичен въззив131. „Prĕdzpĕv“ 
показва, че Краснохорска е чувствувала цялата книга единна, като общ 
химн за хероизма на историческия момент, в който славянството прави 
пълен с върховни напрежения опит да измени своята горчива съдба. Как-
то повечето стихотворения от „Към славянския Юг“, така и „Prĕdzpĕv“ е 
обръщение към южните славяни. Кой е достоен да ги възпее за техния 
величав подвиг? „Само който е бил херой, той може да се възмогне до тях, 
който по сърце е равен тям, той е в състояние да възпее техните дела“. 
Но тя, поетката, е безсилна да стори това, нейната песен трябва само „да 
целува набожно следите“ на техните „кървави стъпки“. Само „духът на 
свободата би могъл да възпее хероите, а „Бог да слуша“. Само славният 
хор на човечеството им праща своята молитвена благодарност, за да заз-
вучи с възторг под свода на вековете. Краснохорска се отдава на истори-
чески спомени: пред въображението ѝ се чертаят юнаци, които са били 
„на стража в бури и тъми“, които с телата си са издигали барикади, за да 
се построи зад тях храм на човечност. Такава е била тяхната историческа 
роля – да отбраняват с гръдта си спокойствието и щастието на Запада. 
И с негодуване, което напомня тона и размерите на възмущението у Ив. 
Вазов, тя праща стрели срещу равнодушието на Европа – равнодушие към 
хероични борби, към страдания и смърт. Но тя смогва да преодолява това 
свое настроение: преклонението ѝ пред хероичния подвиг я води към ми-
сълта за неизбежната историческа присъда: нека борците да сътворят със 
своята победа чист и хубав свят на право и справедливост. Историята ще 
съди един ден. Какво по-велико от това – да гледаш как из бездната на 
мъките и теглилата се ражда ново царство? Свободата, тая хубава девой-
ка, благославя хероите, които я завладяват с кръв и скръб. Дали нейната 
песен може да догони техния полет? В цели двадесет и четири строфи по 
четири стиха, със строго издържан ямб, Краснохорска изгаря във възтор-
га си пред чудото, което се ражда в историята. Мотивът за изкуплението, 
за изкупителната мощ на страданието, тук бегло загатнат, се разработва 
изцяло, не без въздействието на полската месианистична романтика, в 

  128 Předzpěv – „Пролог“ (встъпление) (бел. ред.). 
  129 K východu – „Към изток“ (бел. ред.).
  130 Svobodě – „На свободата“ (бел. ред.).
  131 въззив (остар. книж.) – призив, апел (бел. ред.).
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патетичната, ясновидски изпълнена ода „К východu“. В свободно разви-
ващ се ямб, в около петдесет напластени стиха, с женски и мъжки рими, с 
пламенно движение на речта, прекъсвана със задъхани изрази, с въпроси 
и възклицания, се дават не особено пластични картини с библейски об-
рази и пророчески жар. Зората, която се ражда в кърви, то не е зора, то е 
хоругва, изтъкана от мълнии, която се вее пред престола на Бога. Нея е 
носил от толкова години кървавият, босият Лазар, за да я забие на вър-
ха на Балкана. Кървавата зора, отразила сиянието на небесата, е възпла-
менена от гняв. Събуден е Бог, от звездните висини той гледа: „Човекът 
син, жертвуван от него, там долу е хиляди пъти разпънат и умира, мъчен 
отвеки от ада“. Изтокът пламти. Кървав пожар хвърля своите рози в без-
края – ореол от капки кръв, които под трънения венец на Христа се валят 
по божественото му лице. Какво значи тая кървава зора? Защо Бог, кога-
то към него са се носили ридания, за да смаже хищника убиец, спокойно 
сияе в царственото си величие? И ропотът може да мине в молитва. Нека 
възпламне зората на изкуплението над славянската рая, в която страда и 
умира Христос от векове. Кога слънцето, изкупено чрез кръвта на херои-
те, ще прати своята усмивка на роба?

Tak dej mu vzplanout nad slovanskou rají,  Нек запламти над робите славянски то, 
V niž zmírá, trpí Kristus ode vĕкů!                В които сам Христос все тъй страдае!
Dĕj vzejít slunci nad hlavami reků,               Нек слънцето хероите да приласкае,
Již jdouce ve smrt’, spásu, volnost hájí!         Умиращи за свобода и за добро!
O, krásne slunéčko, ty vykoupene krví,          O, слънце красно, с смърт 
Kdy zlíbá východ již tvůj úsmĕv prvý?   изкупено и с кърви,
                 ще озариш ли Изтока с усмивка първа?

Възславила така възлетно132, риторски, възторжено трагичния херои-
зъм на славянския Юг, осмислила историческия момент с мистическия 
символ на възкресението, Краснохорска още сякаш не е разкрила цяла-
та си душа и бърза да подхване химн на свободата. Възхвалната песен 
„Svobodě“, мъжествена апострофа в четиринадесет четиристишни стро-
фи, с широк стих, в шестостъпен ямб, дава образа на свободата в пое-
тическо сияние. В малко разтегната композиция, люлееща се от бурния 
поток на словата, от неравната реч, прекъсвана често с въпроси и възкли-
цания, „Към свободата“ пленява с хероическия си патос. Що е свободата? 
Дали е блянът на орела, дали е душата на старинни, вековни лесове, ро-
жба на вулкана? Никой не е видял нейното лице. Но тя, странна, могъща, 
тайнствена, се ражда в полето на кървавите битки, там я чакат народи-
те, нея, най-сладката вяра, най-дивната надежда на човечеството. На юг 

  132 възлетно (от рус. взлет) – излитащо (бел. ред.).
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се лее кръв, тя се ражда в кървавите цветове на подвига и смъртта. Там 
трябва да бъде нейната родина, там може да бъде нейното царство на пра-
вдата. Тя е немислима без хероичен подвиг, тя се ражда в кръвта на сла-
вянските херои. Гръмките заклинания към свободата, с които завършва 
Краснохорска, са всъщност излияния на вдъхновени надежди за по-друг, 
честит живот, за тържество на човек, народ, дух. Нека тя възсияе там, на 
юг, в името на правдата и справедливостта. Тя, свещена загадка, гатан-
ка! Срещу тия общи въззиви, заклинания и пророчества Краснохорска 
поставя възторга си от великодушния величав подвиг на руския народ, 
принасящ в жертва най-добри свои синове за възвишена и благородна 
идея. Тая идея, родила се в страданията и борбите на южнославянските 
народи, се осветява и от високото руско съзнание за дълг към славянина 
брат. В „Mužík“ [„Мужик“], в петнадесет четиристишни строфи, с обик-
натия ямбичен размер, като се опитва да характеризира руския селянин, 
Краснохорска величае потайната сила на народа, който изпълнява сега 
една заветна мисъл на вековете. Ето, мужикът, подчинен в родината си на 
царя и на Бога, свикнал да свежда чело пред бледите икони, сега, там на 
юг, израства горд, огромен и велик, застанал на Балкана, набол на пиката 
си свободата и я поднася на България, за да се върне сетне пак в скромна-
та си и тиха колибка:

Hoj, vymrštiv se, jako па koniku              Хой, възправил се като на кон мужикът,
Již na Balkanĕ sedí, k slunci pne se,        обкрачил е Балкана, към слънцето посяга,
A nabodnuv je na kozáckou píku            набучил го без страх на острата си пика,
Již mladĕ Bulgarii v klín je třese.            на младата България във скута го полага.

А за да осмисли подвига на руския народ, виждайки в неговата пос-
тъпка отдавна чакана заповед на историята, тя дава стихотворен разказ, 
,,Na výsi Balkánské“133 [„На върха на Балкана“], замислен и изпълнен ли-
рически. На върха на Балкана, в буйните му снегове, се мярка бледно оч-
ертан образ. Това е руски воин, поставен от Русия там на стража. При-
родата е по-силна от него, но той бди, той бавно гасне и умира. Но стои, 
заради една идея – славянското братство, заради един дълг – любовта 
към човека, предусещайки как свободата изгрява над българската земя. 
Тая възслава на руския народ, чрез картина във Верещагиновски стил134, 
в десет десетостишни строфи, със смел полет на мисълта и въображение-

  133 Na výsi Balkanské – правилният чешки изказ би бил „Na výši Balkanské“ в превод 
„Високо на Балкана“; в смисъл високо на неговото ниво.

  134 Става въпрос за стила на Василий Верещагин (1842 – 1904) – руски художник бата-
лист, участник в Руско-турската война 1877 – 1878, автор на известната картина „На 
Шипка всичко е спокойно“.
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то, е една от най-хубавите творби в сбирката. Дълбокият ѝ дух се долавя 
най-ярко там, гдето се загатва образно историческият смисъл на подвига:

О, zžije myšlénka о Slávů bratření            О, ще пребъде братството славянско,
A duní v dĕjin krok, an vojín její zmírá.    кънтят в историята стъпките му ясно,
                  макар пазителят му храбър да угасва.

Тая стихова творба, както и другите, разкрива атмосферата, в която се 
движи Краснохорска, когато твори. С пламък и огън на гражданин, чех и 
славянин, обладан от най-високи и благородни помисли и чувства, тя се 
прекланя пред великото дело на руския народ, величае свободата, която 
се ражда от пепелищата и кървите на Балкана, отделотворената135 славян-
ска идея. В тоя дух на романтичен славянофилски хероизъм Краснохор-
ска, колкото и да желае да бъде трезва, що се отнася до смисъла на съби-
тията, вижда България и българския народ и под неговото въздействие 
създава през 1876 – 1879 г. и ония творения, в които е разработен един 
или друг български мотив.

Първата творба, с която се откриват българските мотиви в сбирката 
„Към славянския Юг“, това е одата „Българска роза“ – „Růže bulharská“. 
Една възторжена песен на българската роза, която се чувствува като об-
раз на българската девойка, на българската младост и хубост, като символ 
на българската свобода, на българската земя. В Чехия, страната на севе-
ра, на мъглата и мрака, българската земя се знае като земя на слънцето, 
на светлия мир, на ведрия небосклон. Страна на източната, прекрасна, 
благоуханна роза. Краснохорска не е могла да не научи – в родината ѝ не-
веднъж е писано за това, – че България е страна на розите, че тя се гордее 
със своята Розова долина. Като знае и вестите за красотата на българката, 
не само от пътеписи, но и от творенията на някои чешки писатели, защо 
тя, тая жена на нравствения дълг, на твърдата воля, да не заживее с хубав 
образ за робинята под сянката на Балкана? Тя, която е близка на Каролина 
Светла, знаейки нейните възгледи за службата на жената в живота. Никак 
не е чудно тогава, че розата за нея става символ на българска красота, 
воля и младост. А като се противопостави розата на робската действи-
телност, тогава ще бъде и явен прекият повод за онова съчувствие, което 
тя питае към българската робиня. Независимо от състраданието на Крас-
нохорска като жена и славянка, свободата на България не се ли ражда в 
кървави сияния на бойните полета, в кървавите рози на толкова разбити 
надежди, сразени желания? Така погледнато по-правилно можем да раз-
берем патоса на това стихотворение. За да постигне своята емоционална 
концепция, Краснохорска орнаментира и инструментира материал и стих 

  135 отделотворен (неолог.) – сътворен (бел. ред.).
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в източен дух, използувайки познанията си за източния живот. Затова ще 
се яви харем, одалиска, мюсюлманин, сласт и упоение. Всичко друго е 
волно съчетание от образи, мисли и чувства, с оглед на особената идея, на 
особения лирически момент. Като се знае и поетическият ѝ темперамент, 
лесно можем да си обясним и високия тон, който прозвучава веднага, в 
началото още на нейната приветствена и въодушевена песен. Ето защо и 
цялата творба от десет четиристишни строфи в петостъпен ямб – бодър, 
мъжествен, – е построена върху реторична фигура – обръщението, обръ-
щение към българските рози. Със загатвания и недомлъвки, със запит-
вания и изяснения изплавва пред въображението символичният образ, 
изниква и идеята за изгряващата в кървави рози свобода. Силата на пе-
сента не се крие в избора на темата, а в нейната разработка – и то в посока 
на хероична и нравствена идеализация, на един етичен хероизъм. Още 
първият въззив: 

Vy sladké růže nа bulharských ladech –       Вий, сладки рози в български поляни – 

подсказва ключа на оная лирическа мелодия, на чиито крила се носи ос-
новната идея на цялото. И тия рози, цъфнали на българските поляни, тол-
кова уханни, сиреч колко сълзи и въздишки, колко млади души в харема 
на пашата. Нима робски ръце са откъснали хиляди цъфнали пъпки, за да 
може робинята в турски окови да се изкъпе в една капка на тяхното благо-
воние? Как е изсмукан сънят на любовта от устните им, за да падне плене-
на жена в очарование от речта им, замамена в сластни обятия? Въпросите 
не спират. Защо са търгували и са превръщали в злато тая капка, отронена 
от тяхната смърт? Когато тя ще ороси бисерите на одалиската, а след това 
ще падне сълза. Кое е по-скъпо от бисера? В тая капка е изплакана пролет-
та на любовта и сладката свобода, розовата сладост на младостта. Чудно 
ли е, че това ухание води мюсюлманина в рая? Та това ухание е пленената 
душа на розата, протягала листи волно на изток към слънцето, подобна 
на зората, която руменее над нейната родина. А тая кървавочервена роза, 
като знаме водила юнаци, пролели кръв за свободата – тая зора не е ли за 
тях, за българските рози? Мълнии на мъст от толкова много ръце, оковани 
досега от позор – дали това не е било за тях, българските рози, за да могат 
и те да цъфнат на свобода? Нека да бъде увенчана с рози свободата – тия 
сладки рози на любовта и свободата, изкупени с българска кръв!

Již ovĕnčete krasavici volnou,                          Вий хубавицата свободна закичете,
Ráj vdechněte jí v tiché s junem scházky,       Рай ѝ вдъхнете в тихи нощи будни,
Již bulharským jste skráním vykoupeny,    Изкупени с кръв българска, цъфтете,
Vy sladké růže svobody a lásky!                   На любовта и свободата рози чудни!
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Така Краснохорска, изхождайки от прекия повод, от розата, къпана в 
български сълзи, унижена и оскърбена, защото трябва да дава ухание за 
робинята в харема, стига до кървавите рози на свободата, която се раж-
да в обилно леещата се кръв, за да бликне душата ѝ в буйни излияния на 
радост и опиянение. Тя не успява да даде стегната постройка. Тя е в плен 
на мощното си чувство. Градацията му изпърво е умерена, сетне се за-
силя, след петата строфа, за да бъде в края до своя връх. В многослов-
ната конструкция на фразата, в множеството образи, понякога смели, 
метафорични, в повишения тон на речта, с не винаги плавен ритъм, във 
вдъхновената мисъл за страданието се крие най-хубавата, най-мощната и 
най-смислената възслава на българската свобода в чешката поезия.

Близко до тая възлетна песен, по общия ѝ отвлечен характер, по от-
съствието на действителна българска основа и по замисъл, до известна 
степен, стои и „Драган и гуслар“ – „Dragan a guslar“. Поема от пет песни, 
с различен стихов строеж, с нееднаква музикална инструментовка, с по-
вече от двеста стиха, в която е заключена идеята за чудодейната мощ на 
поезията. Същата мощ, която срещаме в „Konrad Wallenrod“136 [„Конрад 
Валенрод“] на Мицкевич, в „Lilla Weneda“137 [„Лила Венеда“] на Словац-
ки, в „Daniel“ [„Даниел“] на Виспянски138. Какъв материал е използувала 
Краснохорска, за да построи своята поема? Градивото е доста обикнове-
но. То е повече от общ характер. Никакви особени, чужди извори не мо-
гат да се открият. Българското тук е името Драган, също и гуслата, макар 
като инструмент да не е позната само у нас, но и в други южнославянски 
земи. Може да изглежда малко странно, че Краснохорска има понятие за 
българите в чужбина – тя знае, че в Банат139 има българи. Образът на сле-
пия гуслар тя е могла да го заеме от южнославянската народна поезия, 
позната сравнително добре на времето си в Чехия. И тъкмо защото не е 

  136 „Конрад Валенрод“ (1828) – поема на великия полски поет романтик Адам Мицкевич 
(1798 – 1855), чийто сюжет драматично пресъздава борбата на поляци и литовци срещу 
тевтонските завоеватели. По това време полската държава териториално е разделена 
между Русия (1772), Прусия (1793) и Австрия (1795) (бел. ред.).

  137 „Лила Венеда“ (1840) – трагедия със сюжет от митологичната предистория на Полша, 
който визира съвременността – съдбата на поробената страдаща родина и стремежа ѝ 
към свобода. Нейният автор Юлиуш Словацки (1809 – 1849) е вторият колос на полския 
романтизъм (след Мицкевич). Драмите му се отличават със съжителство на библейско 
и антично начало (бел. ред.).

  138 Станислав Виспянски (1869 – 1907) – революционер и новатор на полския театър и 
драма, вдъхновен от Вагнеровия театър в Байройт и от Ницше; ученик на Ян Матей-
ко, рисува множество витражи и картини; сценограф, театролог, автор на т.нар. от Б. 
Йоцов полска „Божествена комедия“: драмите „Сватба“, „Освобождение“, „Акропол“ 
(вж. повече в статията на Йоцов в тома, книга 1) (бел. ред.).

  139 Банат – историко-географска област в Югоизточна Европа, разделена между Ру-
мъния, Сърбия и Унгария. В румънската част на Банат живеят етнически българи, 
преселили се след разгрома на Чипровското въстание от 1688 г. (бел. ред.).
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индивидуализуван, той може да изхожда от българската и от сръбската 
народна песен. Очертан е върху общия фон на робството, южнославян-
ско изобщо. Това, което може да се отнесе еднакво към българин, към 
херцеговинци или черногорци, се таи в мотива на любовта към родина-
та, към свободата, в носталгията по родния край, в силата на народната 
песен. Поради отсъствието на по-определен български характер, ако не 
се долавят в нея мелодии и орнаменти на времето, не би могла да има 
по-дълбока връзка с българските мотиви в поезията на Елишка Красно-
хорска. Поемата е съчетана от епични и лирични елементи. Цялата обаче 
е замислена епически, ако и в тематика и в композиция да е напълно ли-
рична. Изпълнението е лирично, епичните съставки са слабо застъпени, 
те са предадени в лирически замах. Още в първия стих – „Děd guslar vidí, 
vidí“ [„Вижда, вижда старият гуслар“] – прозвучава лирична нота. Що 
собствено вижда тоя гуслар? Своя бащин край. Вижда го през спомена. 
Цялата първа песен, от десет четиристишни строфи, с неравен в дължи-
ната си ямбичен стих, разкрива наследството, що оставя дядото, старият 
гуслар, на своя внук Драган: своята яворова гусла и малко стари песни. 
На кого другиго да завещае своето богатство, ако не на едничкия останал 
от неговия род? Тиранът турчин му е заграбил всичко. Ето гуслата – нека 
свири Драган с нея. Напразно Драган иска неговите слепи очи, за да не 
вижда как турчинът беснее в родния му край. Как ще му ги даде, когато 
„плачът на родината е бил цената за техния мрак“? Той, Драган, нека гледа 
с ясен поглед, с вяра в бъдещето. Нека неговата песен да бъде слънчева, 
да сияе в нея изгревът на свободата. Тук мотивът за преданието, за нераз-
лъчната връзка между поколенията, за силата на традицията, а също така 
и за надеждата, която се възлага на тия, които идат след пожарите и пепе-
лищата, е хубаво подхванат и развит. Но какво ще прави тоя внук със за-
вещаните стари песни, със старата гусла? – Вече втората песен увежда140 
в нова обстановка: буря се кани от север, слънце ще изгрее над Балкана! 
Надежда блясва в душата на стария гуслар, предчувствие за нещо велико, 
което иде. Той може в тия дни на предугаждания да е певец пророк, ве-
щател141 на нови дни. И наистина в такава полско-романтична светлина 
Краснохорска дава образа на народния гуслар:

Dí slepý guslar vnuku Draganu:                 Гусларят сляп мълвеше на Драгана:
„Co vidíš, hochu, v jihu na Balkánĕ?“         „Що виждаш, чедо, на юг, на Балкана?“

И цялата песен е построена върху разговор между дядо и внук. На 
всички свои въпроси гусларят дава своя ответ – светла прокоба. Що виж-

  140 увеждам (рядко) – въвеждам (бел. ред.).
  141 вещател (ритор.) – вестител (бел. ред.).
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да Драган на юг, на Балкана? Планина с бели чалми, облаци на небето, 
които покриват полумесеца. Що вижда на север? Оттам иде сияние, там 
се надига буря! Що вижда на изток? Слънцето се усмихва цяло в кървави 
рози. На запад? Тъмнина, мрак. И дядото отсича: северното сияние ще 
стопи полумесеца, божественото слънце ще тръгне на запад:

Náš Hospodin tak svĕtlem blýskne v kříž             В кръст бляскав, 
A požehná jím slovanskou si řiš!                         светъл Господ ще се въплъти
                                           И царството славянско 
                     с него ще благослови

Пак прозвучава петостишният ямб, но с нова сила, със свежа мелодия, 
в строфна конструкция от шест стиха, с преобладание на мъжката рима, 
за да внуши непосредността на едно пророческо видение. Симетрията, 
като основно начало в постройката на песента, е прокарана твърдо. Всяка 
строфа почва с въпрос на гусларя, за да завърши с отговора на Драган. 
Тежестта на цялото се открива в края: тълкуването от страна на гусларя 
на знаменията на природата, предсказанието, че иде свободата. В третата 
песен, гдето десет терцини, една с друга скопчени142 като въпрос и отговор 
на гусларя и Драган, загатват в напевен лиричен тон преживелици и стра-
дания, заедно със скритата радост от приближаващото се изпълнение на 
предсказанията. Старият гуслар е пял някога в бащин край. Съдбата го 
прокужда в чужбина. Той е трябвало да избяга от злата воля на тирана, 
за да спаси своя внук. Боят ще мине през техни селища, там – на юг. Дра-
ган нека се завърне в бащин кът, дядото ще остане на чужбина. Напразно 
иска да го отклони внукът. Нима певецът няма да отиде в родината си, да 
поздрави с гуслата един честит народ? Да чуе ликуването на свободата? 
Ето – това ще стане напролет! Сълзи от радост се ронят от безжизнените 
очи на гусларя –

To bude, hochu, všecko do jara?              Та, думаш, до напролет тъй ще стане?

В четвъртата песен, чиито тонове са в близка хармония с тоновете 
на втората, но без светлия лъч на прокобата, в мрачната буря на гнева, 
едва ли не пророчески, се въздава възслава на падналите за свободата на 
родния край. Десет строфи по шест стиха, гдето се чуват пет мъжки и 
три женски рими, здраво съвладяват143 основното настроение, ту гневно 
и бурно, ту тихо и жалостно – гняв за светотатство и жалба за родина. 
Защо тая сляпа сова така чудно свири? Каква е тая песен, която прилича 

  142 скопчвам (остар.) – съединявам (бел. ред.).
  143 съвладявам (остар.) – овладявам (бел. ред.).
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на конски рев! Стига! Пресеква гусларят, замлъква и Драган. Той е пял как 
паднал народът, носейки кръста:

Bylt’ z hloubi zpíval o výjeyvu,             От дън душата си бе пял за скръбна гледка
Jak padl národ, nesa křiž…                   как рухнал бедният народ, понесъл кръста

Нека дойдат цигани – весела, дива песен да звънне! Такава песен е 
по сърцето, от песента на гусларя вее смърт. Но защо певецът изпада в 
изстъпление? Той грабва гуслата, подхваща нова песен. Нека тук лику-
ва радост, а там – над падналите богатири да се носи зловещият стон на 
гарваните. Какво ви е на вас до тия страдания и кърви? Досаждат ви плач 
и ридания. Нима ви трогва, че там народ от мъченици храни земята със 
своята кръв, че той гине безстрашен пред смъртта? Слушателите млъкват, 
слепият гуслар навежда глава. Не е ли това ропот срещу веселящия се За-
пад, когато Изтокът се гърчи в болки, лее кръв? В петата, последна песен, 
с петнадесет четиристишни строфи, се разработва мотивът, че родината 
никога не може да се забрави. Дългият стих с ясен хорей звучи плавно, 
чрез вътрешната мелодия и женските си рими изпърво внушава забвение 
за родината, за да изненада в края на песента, като изтъква, че забравата 
е невъзможна. Тук се използува и суеверен мотив: който пие от водата на 
Черна бара (тая, която се влива в Дунава при Оршова144?), ще забрави своя 
роден край. Само гуслата, само тя изплаква цялото страдание на бащи-
ната земя. Слуша чужденецът дивата скръб на Драгана, слуша яворовата 
гусла. Защо е тая скръб! В благословените краища на Банат тече Черна 
бара. Тя носи забрава. Дай забрава на тогова, милосърдни Боже! Пие ли 
от нейните води, ще забрави кървавите беди на своята родина, никога 
няма да закопнее за нея. И наистина Драган пие от Черна бара. Струва 
му се, че става друг. Ето той подхваща песен. Но каква почуда! Гуслата пее 
стара песен, песента на стария, отминал вече от света, певец, пее мъката 
по родния кът – 

Ach, ty smutné gusle nezapomínají,                     Ах, тази скръбна гусла 
Pamĕt mají vĕrnou! Nĕmá Dragan stání,            нищо не забравя,
S touhou svatou spĕchá k otcovskému kraji,       Тя памет вярна има! 
V guslích jeho píseň, v srdci jeho lkání.             И Драган не трай,
                       От свят копнеж поведен, 
                    бързо се отправя
                         С сърце ридаещо към бащиния край.

  144 Оршова – град в Румъния, в историческата област Банат, през Средновековието е 
част от България (бел. ред.).
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Цялата поемка, изпълнена с настроение на набожно смирение пред 
родината, увлича както с хубаво изтъкнатата идея, така и със смислената 
разработка на лирическия сюжет, с вярно очертаната фигура на слепия 
гуслар, с образа на Драган, с дълбокия си лиричен тон. Долавяме ту ра-
достта на вярващия, ту гнева на възмутения, ту сладостта на надеждата, 
ту силата и мъката на копнежа. Тук няма повишения тон на „Българска 
роза“, една мелодия ту тиха, ту бурна се носи, искрена, дълбока, в която 
би могло да се долови душата не само на бежанеца, но и душата на цял на-
род. Силата на поезията е толкова безгранична. Слепият Даниел на Ста-
нислав Виспянски, след като тълкува на Валтасара думите „мене, текел, 
фарес“, бива осъден на смърт. Но той знае, че няма да загине145:

Ja nie jestem jak tylko fantazją,                  Не, не съм аз само фантазия,
ja nie jestem jak tylko poezją,                     не, не съм аз само поезия,
ja nie jestem jak tylko duszą…                   не, не съм дори само душа…
Ale za mną przyjdzie moc,                          Ала след мен ще дойде мощна сила,
poczęta z moich słow,                                   зачената от моите слова,
moc, co pokruszy pęta,                                тя ще строши оковите ръждиви
co państwo wskrzesi znów!              и ще възкръсне нашата страна!

Към тия две поетически творения се приобщават вътрешно свързани 
три поеми, в които прозира замисълът на Краснохорска да даде изобра-
жения из българския живот. Това са „В робство“ – „V porobenství“, „Бъл-
гарска Коледа“ – „Bulharské vánoce“ и „Благодарност“ – „Vdĕk“.

„В Робство“, най-дългата работа в сбирката „Към славянския Юг“, от 
около осемстотин стиха, е стихотворен разказ, напомнящ стила на бай-
роническата поема. Творението е замислено широко – върху фона на 
българската действителност, на българските страдания и борби за честит 
живот да се изобрази трагедията на ренегата. Откъде иде тоя образ, от 
Мицкевича ли, или от чешката литература, гдето също се среща, или от 
Полонски146, не може точно да се установи. Най-вероятно е, че е навеян 
от някой разказ из южнославянския живот. Краснохорска е слушала, че 
потурченец, потурнак е по-лош от правоверен турчин. На южнославян-
ската действителност не е изневерено: отстъпването от род и вяра не е 
било в Турция изключително явление. Що се отнася до обстановка, до 
време на действие, до лица, тя се води от началото на licentia poetica147. 

  145 Срв. Stanisław Wyspiański, Dzieła, t. I, Dramaty, Warszawa, 1924, Daniel, c. 48 – 49. 
  146 Яков Петрович Полонски (1819 – 1898) – руски поет, който откликва на национал-

ноосвободителните борби на балканските православни християни (1874 – 1876), автор 
на стихотворни творби с български мотиви, тематично свързани с освободителната 
мисия на Русия през 1877 – 1878 (бел. ред.).

  147 licentia poetica (лат.) – поетическа волност (бел. ред.).
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Никаква реална подкладка. Поемата цели да изнесе, колкото е възможно 
по-ярко, образа на Хасана, по-рано – Асен. Мъката на Хасана е посочена 
още в първите стихове на поемата. Тя се крие в тежката му драматична 
борба. Хасан трябва да отиде, по заповед на пашата, в своя роден край, за 
да потуши въстание на българите, негови братя по кръв:

Paša velí – Hasan musí jíti!                     Пашата наредил е – и Хасан отива!
Táhne s vojem – tlupou vražedlnou –      С войската тръгва – паплач безпощадна –
Bulharskou tu zpurnou zkrotit raji         раята българска бунтовна да смирява, 
Pomstou po turecku spravedlnou!           с убийци турци, за разплата жадни!
Tak se vrací ve svůj rodný kraj…              Към своя роден край се е отправил…

Дълбоко в душата му шепне глас, гласът на неговия баща, оставил му 
някога свят завет пред изгледа на Търново. Вижда ли той кръгозор пур-
пурен, там над „царския сирак, Търново?“ Чува ли, как тоя сирак издига 
ръце към Бога и плаче за короната на бащите? „Дъщерята на старослав-
ните царе, мъртво хубава, вкаменена от мъка“ е заляна в кърваво сияние. 
Над нея, над Търново, се извишава гордо минаре – за срам и за позор. 
Кога народът ще почувствува своята сила и ще отмъсти за нанесеното му 
поругание, като си извоюва свободата? Тия думи сепват Хасана, думи на 
баща му, който е мечтаел да възкръси148 „някогашната българска слава“. 
Той е още повече смутен, защото предполага, че баща му е застанал като 
вожд на бунтарите, на чието знаме е написано: „Упорита смърт или осво-
бождение от веригите“. Нима той трябва да стане, той, родоотстъпникът, 
палач на своя баща?

Otce toho katem snad se stát                   Нима палач на татко си, презрян,
Мá ted’ syn – on, Hasan renegát?            ще стане той, отстъпникът Хасан?

Ho заповедта на пашата? Той си спомня какво е бил някога и вижда 
какво е сега. Измамил надеждите на своя край, дали трябва и днес да вър-
ви по тоя път на духовно опустошение? Някога е бил гордост за бащата, 
утеха на раята – „Асен юнак – Хасан ренегат“. Краснохорска проследява 
по-нататък трагедията на ренегата, за да внесе повече психологично съ-
държание в творбата си. Кое е подтикнало Асена към гибелна за него пос-
тъпка? Една жена, „без отечество и вяра“, „лъстива циганка“ от харема на 
пашата. Заради нея забравя своята жена, вярата си, родината си. Заради 
нея приема исляма, скрива името на баща си – Пеко Илич. И мрачният 
поглед на баща му го е следвал в неговия път. Но вест стига до него – мър-
тъв е Пеко Илич. И той се забравя, все повече се откъсва от родината си, 

  148 възкръсявам (остар.) – възкресявам (бел. ред.).
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за да се прослави като турски херой. Смазал въстание в Крит, сега трябва 
да го потуши и в родината си, за да настане по-тежко робство. Тук Красно-
хорска свръзва въстанието с Руско-турската война. Защо Хасан не посяга 
към тая слава? Дали го плаши вестта, че Дунавът се чернее, че иде Русия 
„да извади от праха падналата България“? Той чувствува, че съдбата бие 
с черните си крила по челата на мохамеданите, че иде ден на разплата, на 
присъда по воля Божия! Хасан е сломен като узрял клас, който чака сърп. 
След тая психологическа анализа, за да открие вътрешен лик на Хасана и 
да загатне за външния му живот, Краснохорска минава на друг момент, 
чисто действен. Мехмед, помощникът на Хасана, е довел при него плен-
ник, старец, колкото и глупав, толкова и налудничав. Той ще разкаже где 
се крие Пеко Илич, глава на въстаналата дружина. Нека Мехмед го остави, 
Хасан сам ще го разпита. Но защо това лице му се вижда някак позна-
то? Ами защо тоя пленник толкова ненавижда въстаналите, защо иска да 
предаде Пеко Илича? Защото новият вожд краде славата на Илича, той 
не е Пеко Илич! Краснохорска пак се връща към душевното състояние 
на своя херой. Предал се на размисъл в стаята си, у него се поражда чув-
ство на разкаяние. И той поисква да отиде при баща си. И решава – нека 
го води смелият издайник. Това решение, ако и необосновано, насочва 
по-нататък развитието на действието. Ей две сенки – на издайника и на 
Хасана – се движат в нощта. По-смело към целта, към Пеко Илича! Но как 
ще го познае Хасан? Конят лети, нощта бди. Като гледа издайника, Хасан 
се размисля, пита се в душата си нима толкова низко е паднал неговият 
народ, обожаван от баща му? И сепва го гневно съвестта му – това не е ли 
вина на Хасана, издайника на своя народ, помагача на неговите палачи?

Tvá to vína, vráhů pomáhači,                  Ти си виновен, на убийци помагачо,
Zrádce lidu svého, tvůj to hřích!               Издайник на рода си – тежък грях!
Zpupná noha tvá tu šíji tlači!             Затискаш шията му с крак, палачо!

И той копнее час по-скоро да се види с баща си, за да измие позора си, 
да се пречисти и възвиси духовно за нов живот – в борбата срещу врага, в 
бой за своите братя, които безразсъдно е изоставил:

Blíž a blíž ten mocný okamžik,                 И все по-близо е мигът съдбовен,
Jehož očistou vše zlo se zvrátí                    Що ще пречисти, ще надмогне злото
V krásnĕjšiho žití nový vznik!             и нов живот ще разцъфти върховен!

А тоя миг е тъй близо! Зора е вече, зора се кани да изгрее и в душата на 
Хасана. В табора на въстаницитe е вече. Но там шум, вик: нападнати сме, 
издадени сме! Напред, издайничеството свива около нас своя обръч! – 
Краснохорска ловко минава към друг момент от развитието на действие-
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то. Мехмед, който е подозирал Хасана заради неговата християнска кръв, 
е проследил двете сенки в нощта – и ей го в стана на въстаниците. Но как-
во е смущението на Хасана? През леса – начело на дружината стои ездач, 
млад юноша. Но това е неговият син от първата му жена! А старецът из-
дайник му казва да го гледа добре, сам ще го познае! Нека му върне името! 
Откраднал му е честта и славата:

„Vidíš toho falešného vůdce?                 „Фалшивия водач отсреща погледни!
Ukradl mi jméno, cest i slavu, –           Открадна името ми, славата, честта!
At’ to vrátí! Pomoz ty mi k právu!        Да ми ги върне помогни сега!
Dals mi slib, ted’ at’ je z nĕho čin!“        Обет ми даде – днес го изпълнѝ!“

Пеко Илич бърза срещу врага. Нека и двамата бъдат вързани! За-
повeдта на Илича бива изпълнена. Но в какво се взира старецът издай-
ник? Той се обръща сега с нова молба към Хасан – не да накаже Илича, а 
да го щади. В лицето на Илича той познава своя внук, Мирко. Името му не 
е откраднато от него от суетна слава. Името Пеко Илич Мирко е получил 
по наследство. Той ще продължи делото на дяда си, ще измие и падението 
му, ще изкупи и вината на баща си. Тук е най-силният момент на напрег-
натост: баща и син се познават, но те са вързани за дървета, не могат да 
се приближат един към друг. Устата им не мълвят думи. Двамата слушат 
гърма на битката. Старецът мечтае за победата на внука, иска да се помо-
ли за него. Но сляп куршум долита, пробива сърцето му. Хасан гледа как 
тече кръвта на баща му, как гасне животът му. Пада вечер, боят стихва. 
Връща се победно Мирко. „Турчин ли си?“, пита той Хасана. „Не, аз съм 
потурченец!“ „Значи по-лош си от турчин“, добавя Мирко. Защо е свърнал 
при въстаниците? С някаква издайническа цел! Най-после Хасан прави 
своята изповед. Не за измама е дошъл. От смъртта не се бои. Той няма да 
каже защо съдбата го довежда в неговия стан. Той е издайник, но тук из-
дайничество не е извършил. Голям грешник е. Нека му отсъди смърт! Раз-
каянието на Хасана омилостивява Мирка – отлага присъдата си. Хасан 
моли да не я отлага. Мирко се колебае. Долита тревожен сигнал – Мирко 
полита, верен на дълга си. Конницата лети след него. Хасан се хвърля под 
копитата на конете. Смазан, той шепне, че не е достоен за кама, нито за 
куршум. Умирайки, той моли да предадат поздрав на вожда, на Мирка, 
поздрав от бащата ренегат на сина, борец за народни правдини:

„Nesmĕl jsem být zastřelen ni boden,   „Не заслужавах смърт достойна, мъжка,
Kulky ani dýky nejsem hoden;               Ни кама остра, ни куршум от пушка;
Ořů kopyty však býti rozdupán,           Копита на жребци да ме размажат – 
K tomu odsoudil mĕ soudu Pán,          Така решил е Бог да ме накаже.
Nechat hynu vůlí Boha nebo Fata!         Да гина, щом така е рекъл Бог или Съдбата!
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Jedno ješté zbývá k memu pokání:               Ала молба предсмъртна имам, покаяние:
Vzdejte vůdci pozdrav – otce-rеnegáta“    Юнака поздравете от баща му 
Smrti stín již zrak mu zaclání;        – ренегата.“
Nad mitvolou zaň se stráže pomodlily        Смъртта обаче мислите му веч засланя;
V temnu noci s Turky Bulhaži se bili.          За упокой молитви стражите 
                     над тялото мълвяха,
                         А българите в мрака нощен турска 
                    рат громяха.

Краснохорска чрез няколко момента се стреми да представи три пое-
тически образа – на Пека Илич, на Хасана и на Мирка, – които чрез свои 
размисли, желания и постъпки да дадат представа за тъмните и светли 
страни на българската действителност, като същевременно подчертаят 
идеята за престъплението срещу род и вяpa и за неговото изкупление. 
Основата на цялата поема е мъченичеството на съвестта у Хасана, значи, 
трагизмът на родоотстъпничеството, който намира своето разрешение в 
доброволната смърт. Затова и средищна фигура тук е Хасан. Това е човек 
на раздвоението, което настъпва внезапно: защитник на исляма, орган на 
турската свирепа тирания, той бива смутен от образа на баща си, от коп-
нежа на Търново към нов живот, от подвига на сина си. И цялата поема се 
развива по линията на разкаянието, което започва още в началото ѝ, за да 
мине през няколко етапа и да стигне до удара на конските копита. Крас-
нохорска не рисува с особена дълбочина мотивировката на разкаянието. 
Не изяснява и решението на Хасана да умре, и то така жестоко. В няколко 
сцени, живи, патетични, с поза и жестове, се цели всъщност не толкова 
душевното състояние на хероя, колкото идеята, която трябва да се внуши, 
да се наложи на чуждото внимание – големият грях към родината трябва 
да се изкупи с безмилостна смърт. Освен това чрез Мирка се изтъква пак 
несломимата воля за борба срещу робството. Пеко Илич, стар борец за 
свобода и право, не знае, че неговият внук е взел оставения от него меч. 
Той се чувствува ограбен с името си и славата си. Но когато познава в 
Мирка своя внук, той духом възсиява: делото му няма да загине, той е 
законен наследник на Иличовата слава и воля. Колкото и да има родоот-
стъпничество, колкото и да има нравствени падения, идеята за свободата 
не умира, тя се носи върху крилата на толкова млади, пламенни душѝ и тя 
не може да не победи. Така че поемата е по-скоро идеологична, отколкото  
психологична. Мястото, където се разиграва действието, ако и да не е със 
свои български краски, все пак загатва за българска земя. Най-важното 
е, че Краснохорска подчертава тук, в общия образ на българина, силен 
характер. Склонност към бързи решения, смели жестове, твърда воля в 
провеждането на замислите, юнашко безстрашие, презрение към смърт-
та. Свръх това страданията на българина не сломяват съпротивната сила 
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на духа му. Той проявява и в най-големите си падения съзнанието за из-
вършения грях, има желание да поправи сторената грешка, да се издигне 
над нея, да се просветли, като бъде сам свой съдия и свой палач. Родоот-
стъпникът на Краснохорска е по-ярко обрисуван, той е по-симпатичен 
от оня, който дава Полонски, чието стихотворение „Ренегат“ при това е с 
друг мотив и друга идея. 

В свръзка149 с робството и с борбата за свобода стои и поемата „Българ-
ска Коледа“– „Bulharské vánoce“. Поема с повече от сто и шестдесет стиха, 
с познатия от творбата „В робство“ хореичен размер, с усреден вътрешен 
ритъм, със смислено построение на сюжета. Краснохорска изхожда от 
българския бит, от българската селска действителност, като не забравя 
и историческия момент – последната Руско-турска война. В основата 
на поемата слага събитие, което стои настрана от разгара на войната. Тя 
може да черпи вести от статии и народни песни, в които се говори как се 
празнува на българска земя Коледа, как се гадае на бъдник, какъв е че-
лядният живот, какво значение има старейшината, какви песни се пеят 
срещу празника. Всичко останало в поемата е от общ характер, то е дело 
на въображението, което, въпреки всичко, не е съвсем безпочвено, то се 
дължи на градивен материал, събиран в съзнанието, неусетно може би, 
дълго време. Лицата са кроени в хероичен дух, според българската народ-
на песен, която Краснохорска е могла да познае най-малко от преводите 
на Йозефа Холечек150.

Поемата е замислена като възслава на българския нравствен херои-
зъм, на примирението в страданието и на възвишаване на духа в него. Тая 
особена идея е разработена в стегната постройка, чрез няколко занимли-
ви сцени, пълни с драматично напрежение, в селската колибка на малко 
селце, на Бъдни вечер. Краснохорска се спира – и с основание – да пред-
стави набожната простота на българската вечер срещу Коледа; и чрез тоя 
външен декор да изобрази прелестта на един обреден празник, на едни 
християнски православни нрави, в които сияе звездата на Христа. Твърде 
патетично, с отрицателно сравнение, обикнато толкова много в славян-
ската народна поезия, започва тя своята поема. Не гърмят турски кур-
шуми, не тътнат гърмежи по стръмните урви, звъни в гората като мощ-
на камбана славянски празник – Бъдни вечер. Ей я, спуска се нощта. От 
ниски къщички излиза старец, за да разгадае по шепота на звездите, или 
пък по тайнственото мълчание на земята една тайна. Нито вятърът, нито 
чистите води не са могли да му я кажат. Краснохорска не желае да под-
чертае тук само една битова традиция, но и да изтъкне голямо душевно 

  149 в свръзка (остар.) – по повод на, по причина на (бел. ред.).
  150 Срв. El. Krásnohorská, Co přinesla léta, druhá kniha vzpomínek, s. II, Smíchov, 1928, c. 

87 – 87.
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страдание, като представи картина на жест и поза: в звездната нощ старе-
цът се обръща към небето, свежда чело към земята, и стон се откъртва от 
наболялата му гръд – къде е неговата рожба, Божана: 

О, kde najdu dítĕ, Božano má, tebe?             О, где, Божано, чедо мое, ще те найда?

В тоя стон се таи и основният мотив в действието на поемата. Къде е 
Божана? Всички са събрани да посрещнат рождението на Спасителя, само 
нея я няма. Старецът скланя бялата си глава – пред погледа му израства 
селцето, по чиито прагове се лее кръв, по чиито покриви пламва пожар. 
Ето майки убити, разграбени домове, ограбени градове, забит ханджар в 
женска гръд, смазани от конски копита деца. Боят вече е отминал, убити-
те спят, избягалите се връщат: –

Jen kde Božana, mé dítě kde as hyne?   Ала Божана, рожбата ми, где ли гине?

След тая картина на турските зверства, чийто паметник са Батак и Пе-
рущица, Краснохорска минава на друга. Тя обича херои ясновидци. Мъ-
ката на стареца расте още повече, той чете блага вест в божиите светила – 
цъфтят градини, песни кънтят в леса, българите са свободни, тече живот 
като в приказка, над България се е дигнал светият кръст. Така събитието 
в малкото селце се свързва с подвига на Русия:

Svatá noc to vĕstí: Již se slunce rodí,               Свята нощ вещае: слънце веч изгрява,
Jež tu sirou, bĕdnou raji osvobodí, —              На раята клета свобода дарява, —
Vstane nový den, a nad Bulharskou řiš          Кръст сияен Назаретски православен
Pravoslavný, svatý, Nazarénski kříš               българската шир ще озари 
Blýskne v slunéčko, jež svĕtu zavévodí!          и ще възслави,
Všickni budou svoji, všickni budou št’astni,     В слънцето проблеснал, дето ще царува!
Volni, sobĕ drazi jako bratři vlastní,          Всички ще са близки и ще са щастливи,
Družno bude i té sirotečce chudĕ –                   Братя ще са, волни, свободолюбиви,
„Jen má Božana – kde v dáli úpĕt bude!?“    Таз земя сиротна ще найде отрада – 
                 „Сал мойта Божана где далеч 
                     ще страда!?“

Краснохорска следва градацията в развитието на мотива. Затова при-
бягва към нова картина – и то от битово естество. Милосърдните звезди 
нямат утеха за бедния старец. Не е ли вече време да се иде вкъщи, за да се 
посрещне Христос? Преди да се влезе в къщата – с няколко изстрела че-
лядта поздравява настъпването на празника. След старейшината тръгват 
жени и мъже, много от тях с рани от бòя, вдовици, прегърнали невръстни 
деца, всеки сирак, и все пак никой без семейство. Всички таят жалост и 
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надежда. Приветно ги посреща трапезата. Тук е притулно151, светло. Бъд-
никът пламти на огнището. Стените са украсени със смърч, чийто скреж 
бавно се топи. Час за молитва. Всички запалват свещи, дават си братски 
целувки, пожелавайки си „мир Божи“. И пак прозвучава заглъхналият 
временно стон – само Божана я няма, сега турчин може би я мъчи в своя-
та страст: 

Jen mé jaté díté v otroctví se shýba,                 Сал злощастното ми чедо в плен се гърчи,
Božanu pes Turčin ted’ snad vilnĕ líbá!...   сграбчено от развилнял се бесен турчин.

В тоя миг всички запяват „Христос Бог се роди“. Краснохорска изпол-
зува нова поза, лирична и драматична. Старейшината, дигнал ръце към 
Бога като древен пророк, отправя пълна с мъка и гняв молитва. Господ, 
вечният съдия, който обрекъл Исуса за жертва на спасението, но все пак 
го спасил от палача на Ирода152, нека съхрани с кръвта на своя син, с кръв-
та на българските синове, родината. Нека да чуе и мъката му – на пет пад-
нали сина за свободата той кръвта е дал, но за своята Божана иска сметка, 
който я мъчи, нека над главата му да се изсипе Божието проклятие:

„V kámen ztuž mu paži,                               „Ръката му на камък, на пропаст
v propast zmĕň mu lože,                              ложето му обърни,
Hromem spal mu duši,                                Затрий го, Боже, с гръм му душата 
zatrat’ jej, о Bože!“                                        черна изгори!“

Клетвата е изречена, мълчанието е страшно. Драматичната напрегна-
тост отива към своя връх. Защо там става блед, тръпен153 тринадесетгоди-
шен юноша? С блеснал ятаган в ръка той прави изповед, която изненадва 
всички. Не турчин се гаври сега с нея, а вечен сън я упокоява. Той, с тоя 
ятаган, е взел живота на Божана. Когато видял, че трима турци я влекат 
към планината, когато чул нейния стон: „Дай ми, дай ми да умра, Господи 
милостиви“, той я убива. Нека сега го съдят, че неговият ятаган не се е 
осмелил на трима! Нека се изсипе над него клетвата, той не е позволил да 
бъде поругана една чест. Настава мълчание. Всички чакат думата на ста-
рейшината. Мъката у него търси своя изход. Напрежението ѝ сега трябва 
да се освободи. Настъпва поврат в развитието на мотива. „Мир Божий“, 
издумва тоя, който преди изричаше слово на гняв и мъст. Вместо отмъ-
щение – той дава целувка на героя. Благодарност за „грозното изкупление 
на своето дете“. Но тоя момент на успокоение още не е намерил своето 
нравствено оправдание. С мъжествен стон старейшината изтръгва ята-

  151 притулно (рядко) – уединено, закътано (бел. ред.).
  152 Ирод – един от царете на Юдея, принадлежащ към династията Ирод Велики (бел. ред.).
  153 тръпен (поет.) – тревожен, безпокоен (бел. ред.).
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гана от момчето, издига го към небето – и нова клетва дава, нова клетва 
иска от всички. По-хубаво е да бъдат свободни в гроба, отколкото живи в 
робство. Докато турчинът владее родината, нека се лее кръвта на българ-
ските синове и дъщери. Нека всички се закълнат пред ятагана и пред Бога 
с възгласа „Смърт или свобода“:

Bĕdy ani kletby není nad porobu!                     С клетви не ще махнем тежката пороба!
Nežli v zotročení – lépe volni k hrobu;          Ако ще сме роби – по-добре във гроба;
A než by nám Turčín zjarmil domovinu,     Щом в земята родна турчин ще вилней,
Liň se proudem naše krev i dcer i synů!        Нек кръвта ни буйна кат река се лей!
Pravicemi svými na tom jataganu                 Нек над ятагана тоз се закълнеме,
Smrt’ a nebo volnost přísáhnĕme v Pánu!    Смърт или свобòда днес да избереме!

Така, разрешила основния мотив на поемата си, Елишка Краснохорска 
бърза да даде нова картина на мир и благост. Старейшината застава пред 
трапезата. След като е произнесъл своя богослов, сядат всички. Христос 
се ражда, Божият син носи надежда за спасение. Вниманието на Крас-
нохорска е усредено върху бащата на Божана. Ако и да дава надслов на 
поемата си „Българска Коледа“, ако и да има помисъл да представи бъл-
гарския бит в свръзка с момент от християнския православен коледар, 
тя следи външното събитие – смъртта на Божана – с оглед към духовното 
състояние на нейния баща. А то е динамично. Изпърво то таи напрегна-
тост, но с надежда; сетне то става бурно, безнадеждно почти, завършващо 
с проклятие, за да мине, след признанието на юношата, в примирение, 
затишие. Един силен характер, с мощни чувства, дълбоко засегнат от тур-
ската жестокост – и с толкова нежност. Той прежалва петте си сина, за-
щото тяхната кръв се е проляла за родината. Изпитва чувство на гордост, 
живее със съзнанието, че за родния край могат да се дадат всички жертви. 
Смъртта на хероите е осмислена. Но с гаврата, с възможната от турска 
ръка смърт на момичето си, Божана, не може да се примири. Такава ба-
щинска обич пази в сърцето си за нея, че иска дори от Бога отмъщение. 
Но той има и толкова духовни сили, че може да се смири пред съдбата на 
дъщеря си, след като узнава, как е загинала тя, че може да прости, да се 
подчини на утехата, изхождаща от началото – честта е по-скъпа от живо-
та. От тия рицарски представи за дълг и чест се води той, когато трябва 
да взема решения, да издава присъди. И колко много сила има в неговото 
примирение. Понася безропотно страданието на Божана, но не мъките на 
родината си. Борческата му воля, която се подбужда от високи родолюби-
ви помисли, се манифестира в кличката „Свобода или смърт“! Надживява 
се страданието, то не смазва, не убива, за „да се поведе борба със злото в 
живота“. В тоя дух е рисуван и образът на юношата. Той се чувствува в два 
момента – когато убива Божана и когато признава своето деяние. Величи-
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ето на юношата се крие в мотивите на деянието, в смелостта му да изпъл-
ни своето решение, в твърдостта, с която изповядва всичко. Така цялото 
страдание е дадено в кърваво осветление. Подвизите, които извършват 
хероите, имат повече нравствен характер. Те говорят за един хероизъм, 
който е повече на духа, на мисълта, на идеята, отколкото на бурното раз-
дразнение, на буйната кръв, на телесната мощ. Ето защо и Краснохорска 
не дава толкова живи хора, колкото лица, които са носители на извест-
на идея, които тълкуват представи и възгледи на своя създател. Тя още 
веднъж подчертава високата оценка, която дава на българина, на него-
вите страдания и борби за човешки живот. И все пак „Българска Коледа“ 
е една от най-хубавите ѝ поеми с български мотив, както със стройната 
постройка, с особените характери, така и с духа на неспирната борба, с 
живите сцени, с енергичния стил.

Последната поема, на която трябва да се спрем, е „Благодарност“ – 
„Vdĕk“. Поема с около двеста и петдесет стиха в петостъпен ямб, в осно-
вата на която лежи мотивът на бясното, азиатско отмъщение, разкрито 
в светлината на християнска етика. Това диво, безпределно отмъщение, 
което може да носи в сърцето си мавърът в „Алпухара“154 на А. Мицкевича 
от „Конрад Валенрод“. Дадени са два свята, турски и български, христи-
янски и мохамедански. Възславен е християнският, по-скоро български-
ят. Събитието, което става в поемата, е свързано доста слабо с Освобо-
дителната война, която е пак тържество на Христа и на човека. Затова и 
темата започва със загатвания за боя, който се води недалеч от Търново. 
От сутрин до вечер се чува гръм от пушки и оръдия, дигат се облаци дим 
над планинските възвишения, войната е в своя разгар. Пада вечер, бурята 
затихва, на бойното поле – трупове, ранени, стон и вик. Там се надига 
турчин, с една ръка отсечена, с друга – тежко ранена, добира се до ко-
ритото на Янтра, за да намери във водите ѝ, като Волов155, спасение. Са-
мин в тъмната нощ сред природата, той се отдава на размисъл. Той вижда 
ужаса на войната като хероя на Гаршина156 в „Четыре дня“. Само че той не 
вижда човека във врага, а гори от ненавист, обладан от див фанатизъм, 
срещу всичко християнско. Чул, че боят стихва, той предугажда пораже-
нието, предчувствува гибелта на османското царство и пламва в омраза 
и жажда за мъст. И страда: да има толкова силна воля за дела, и да не 
може, безсилен, безпомощен, нищо да извърши! Там, далеч в тъмнината, 

  154 Баладата „Алпухара“ е включена в поемата на Мицкевич „Конрад Валенрод“ (1828). 
Има български превод от Иван Вазов (бел. ред.).

  155 Панайот Волов (1850 – 1876) – български революционер, деен участник в органи-
зирането и провеждането на Априлското въстание (1876). (бел. ред.).

  156 Всеволод Михайлович Гаршин (1855 – 1888) – руски писател, поет и критик от укра-
ински произход. Доброволец в Руско-турската война (1877 – 1878). В разказа „Четири 
дни“ (1877) пресъздава военните си впечатления (бел. ред.).
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блести малко прозорче. Навярно зад него християнска майка се моли на 
Бога горещо, че вихърът на войната е отминал на юг, че в нейния кът няма 
да нахлуят турци. И той се вбесява в трагизма на своята безпомощност. 
Мисъл за самоубийство блясва в съзнанието му. Измъчен, изнурен, той 
едвам стига до брега на Янтра, за да намери успокоение в тъмните ѝ води. 
Втурнал се към нея, глухите му стонове смущават безмълвието на нощта. 
И тук Краснохорска, след като дава образ на външната обстановка, мина-
ва към изображение на вътрешния живот на своя херой. Тя не подлага на 
психологически разбор неговите страдания, а чувствата му на ненавист и 
мъст. За да представи и християнския свят и за да отрече нравствено своя 
херой, тя минава към друга картина, която изяснява по-нататъшния ход 
на действието. При това тя си служи с противопоставка157, като подхваща 
мотив на християнската любов, чието олицетворение се явява българска-
та майка. Излязла към Янтра в късна вечер за вода, старица българка до-
чува в тишината стон. Трогната, тя се взира, търси и намира човека, който 
стене. Това е раненият турчин, жадният за мъст. Той вижда над себе си 
две очи, пълни с милост и състрадание: 

A k příšernému zjevu zraněného                   И на ранения към тялото измъчено
Dvé pohledů zpod vrásčitého čela                Се свеждат две очи под чело сбръчкано
Tak soucitných, tak mateřských se kloní…  Очи на майка, топли, състрадателни…

Това е българката, която възвръща с вода умиращия османец, която 
„рони сълзи“ над него, „убиеца страдалец“, „като над нещастен брат“. Над 
него, който скърби, че няма ръце, за да излее омразата си срещу гяури-
те. Краснохорска още не е завършила своята художествена задача да даде 
идеален образ на състрадание и милосърдие. Затова и българката не спи-
ра тук в своето съчувствие. Тя изпълня своя самарянски дълг. С мъка от-
нася умиращия в своята колибка, забравяйки, че носи убиеца на нейни 
братя и сестри. И го слага на току-що прибрания сноп, едничкото нейно 
богатство. Тя трябва да утоли жаждата му. А има само кана с мляко. Нему 
ли да я даде, или на внучето, което протяга ръце към нея? Колебанието ѝ 
бърже минава. Страдащият трябва да бъде обгърнат с майчинска грижа. 
Тя му дава и последната си коричка хляб. Чувства на християнска доброта 
и кротост люлеят душата ѝ. Тъй злият турчин няма вече никому да стори 
зло, дори мушичка няма да убие; сам страдащ, той не би причинил никому 
мъка и скръб:

„Vím já“, dí tklivĕ, vím ty přeubohý,              „Аз зная – реди кротко, – клети мъжо,
,Že již ní mušce nikdy neublížíš,                    Мушица вече няма да затриеш,

  157 противопоставка (неолог.) – противопоставяне (бел. ред.).
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Sám trpĕ, nerozsiješ utrpení!                           Страданье вече няма да посяваш!
Mým bratrem bůh tĕ ciní trpícího;                   Бог прави те да си мой брат страдалец; 
Již zapomeň, jak já jsem zapomnĕla,             Веч забрави, както и аз забравих,
Co páchaly ty ruce utracené,                           Какво ръцете тез са причинили
A pak jich rány již se nerozjitři“.                  И раните им люти ще зараснат.“

И тя измива раните му, налага ги с треви, ето качва се на тавана, за да на-
мери там най-лековитата билка. Краснохорска минава към разработката 
на третия момент, за да завърши образа на умиращия турчин, за да осъди 
мохамеданския фанатизъм, за да възвеличи българката и да посочи колко 
дълбоки са корените на нравствените основания на българската свобода. 
Пламъкът на отмъщението, що гори в душата на турчина, не е угасен от 
християнската любов към ближния. Напротив, сега избухва с нова сила, 
Последовникът158 на Мохамеда, като вижда бедната старица да се качва на 
тавана, кипва в яростна мисъл. Силата ненадейно му се възвръща, става, 
дига със зъби снопа, своето „милосърдно ложе“, и го занася под дървени-
те стълбове; сетне се хвърля като луд към огнището, взема с уста горяща 
главня и я спуска върху снопа. Пламва буен огън. Пламва и къщичката. От 
тавана се показва старата, кършейки от мъка ръце. Той я посреща с див 
кикот. Още не е свършено всичко. Той лети към люлката. Със зъби изваж-
да детето оттам, спуска го на земята и го тика с нозе към пламналия сноп. 
От тавана се струполя, с кървав стон, старицата. Дива злоба говори през 
устата на злодееца. Само с мъст турците ще турят край на християнското 
милосърдие, ще смажат Европа, над която се дига кръстът: 

Tak spálíme to vaše milosrdí,                           Тъй ще изгориме вашта милостивост,
Váš zákon lidství, vaše lži a pravdy!                вашата човечност, правдите, лъжите! 
Tak zakousneme Evropĕ té zpupné                  Зъби тъй ще впием в немощното тяло
Se v bolné místo zvetšelého tĕla                        на надменната, но грохнала Европа
A žhavým strĕpem rozkopané modly              Парче жежко от светиня разкопана
V plet’ svadlou vbodáme jí znak své pomsty,  като знак на мъст във нея ще забием,
Než vaz nám zlomí, než nám utne pĕsti!     за да не строши врата ни и юмрука!

И с бeсен вик се хвърля сам в пламъците. Колибата се срутва над него, 
дим се дига над рушевинитe159, тайнствен свидетел гледа през звездния 
мир. Краснохорска завършва поемата си с тържеството на злобата, на 
отмъщението – мъст не срещу едно лице толкова, колкото срещу целия 
християнски свят, – обаче тя не иска да им даде оправдание. Нравстве-
ното чувство не може да бъде засегнато, защото безумието на турчина е 

  158 последовник (рядко) – последовател (бел. ред.).
  159 рушевина (рядко) – развалина (бел. ред.).
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отречено още във втория момент от развитието на действието, когато 
той бива спасен от християнското милосърдие.

Каква е относбата на Краснохорска към лицата в поемата, личи от са-
мото ѝ заглавие – „Благодарност“. Сиреч, правоверният мохамеданин 
благодари на милосърдната българка, на състрадателната християнка, с 
огън и смърт. Още оттук се определя и идеята, която я движи, когато тво-
ри произведението си. Тя иска да издигне високо нравствения лик на бъл-
гарката, като отрече мохамеданския морал на насилието, на разрушение-
то. Обаче не верски чувства са я вълнували, а чисто човешки. Турчинът 
е отрицание на всякаква човечност, на това, което е смисъл в живота на 
Европа, и затова той е осъден от съвестта на човечеството. Ето защо и по-
емата цели еднакво както образа на турчина, тъй и образа на българката. 
Чрез контраста се постига не само художествена пластика, но се изтъква 
и идейно противоречие между два свята. Българката тук е бездейна, тя 
не е представена в борба. Но нейният образ е във висша степен симпати-
чен. Защото е разкрита в безпределната своя човечност, в безгранично-
то свое страдание. И защото на всичко това жестоко ѝ се отплаща. При 
обрисовката на тоя образ Краснохорска изхожда от общата представа за 
славянката и за българката. Образът на османеца е също така подсказан 
от понятието, което има западният човек за турците, което векове са нап-
ластили в съзнанието му и което се затвърдява от вестите за безчинства-
та и зверствата над българското население след Априлското въстание. Но 
садистичната злоба изглежда, че е навеяна от „Алпухара“ на Мицкевича. 
И двата образа в поемата са стилизувани не толкова в психологична, кол-
кото в идеологична посока. Хероите е трябвало да бъдат тълкуватели на 
една концепция, а не толкова носители на свой собствен мир. И при все 
това поемата достойно може да бъде поставена наред с „Българска Коле-
да“. В нея Краснохорска е вложила едни от своите най-съкровени мисли и 
чувства, своята пламенна любов към страдащата жена на славянския Юг, 
своето преклонение пред тихото ѝ смирение, душевното ѝ благородство, 
жизнения ѝ хероизъм. Живо представени сцени, изключителни по своето 
психологично съдържание, с мощно движение на речта, налагат на вни-
манието и нейния образ – строг, задълбочен, но не студен.

Елишка Краснохорска открива в сбирката си „Към славянския Юг“ 
най-ценните свои качества като човек и поет. Макар и да е създадена тая 
сбирка в особена обществена атмосфера, да е предизвикана от събития, 
които стават по-далече от чешката земя, тя няма временен характер, тя 
крие нещо вечно в себе си – духа на славянина във важен исторически мо-
мент, духа на Краснохорска, толкова устремен и възвишен. В българските 
си мотиви Краснохорска очертава в най-ласкава светлина руския народ. 
Войната, която води Русия на Балкана, за нея не е война завоевателна, а 
освободителна. Тя не въздава хвала на войната заради самата нея, а заради 
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нейния исторически смисъл, заради историчната ѝ неизбежност, заради 
благородната ѝ задача. Нейното гледище тук е напълно руско, славянско 
и човешко. Наистина тя не плаче за жертвите, за кървите, за страданията, 
макар че дава тук-там един или друг печален образ, такава или инаква 
скръбна картина. Тя е толкова далече от В. М. Гаршин. По-близко стои до 
Полонски, но най се схожда в относбата си към руския подвиг на Балка-
на изобщо с А. С. Хомяков160. Една дума изчерпва цялото съдържание на 
погледа ѝ върху делото на руския народ: възторг. Оттам и тоя повишен 
тон на речта ѝ. Но тя е напълно искрена. И трябва да се излезе от ней-
ната природа, за да се види, колко тоя патос е неотменимо присъщие161 
на душата ѝ. Тогава гръмките слова, хиперболичните образи, духовните 
устреми изглеждат толкова естествени, непринудени. Само който е жи-
вял на Балкана, който е познал любовта на южните славяни към Русия, 
който е закърмен с хайдушката и въстаническата му романтика, той има 
онова вътрешно разположение, що му дава възможност да почувствува 
патетичното слово като най-дълбок, истинен глас на душата. Затова и в 
относбата ѝ към България и българския народ Краснохорска следва съ-
щата линия. Наистина тя не познава добре българската земя, не е черпила 
от там непосредни впечатления, не е била в досег с българска народна 
среда, не е почувствувала непосредно духа на българския бит. Но тя има 
изобщо доста познания, верни в основата си представи за българската 
родина. Всичко е постигнато по книжен път, но няма никакво съмнение, 
че всичко е дълбоко изживяно. Незастъпвайки, и то по понятни причини, 
особено много българската природа, тя взема български събития и лица, 
схваща ги правдиво, в дълбоката им същност и дава верни черти от бъл-
гарския характер. За нея България е прекрасна земя, с чудна природа, с 
добър народ, който страда незаслужено, който е толкова хероичен, че не 
се спира пред нищо в стремежите си за свобода. Не я идеализира нито в 
нейното минало, което не познава, нито в сегашното ѝ, което е страдал-
ческо и мъченическо, нито в бъдещето ѝ, което е неизвестно. Представя я 
във важен момент на нейния исторически живот – в навечерието на ней-
ното освобождение. И дава верен образ за нея. И тук се долавя чувство-
то ѝ на обич към страдащия, понесъл гордо кръста си, признанието на 
нравствения ѝ хероизъм – в черногорските ѝ мотиви хероизмът е повече 
външен – на потайните ѝ сили за нов живот. И тя може да се вреди между 
ония, които са мислили, че българският народ е заслужавал своята свобо-
да, че ненапразно се е ляла руската кръв. Тя вижда дълга на Русия повече 
в светлината на човечността, а не в сиянието на вярата, на кръста. Тя не 

  160 Алексей Степанович Хомяков (1804 – 1860) – руски философ и богослов, който 
поставя основите на руското славянофилство (бел. ред.).

  161 присъщие (неолог.) – свойствено, характерно (бел. ред.).
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познава антитезата Европа – Русия. За нея Европа не е враждебна на Ру-
сия, на нейното освободително дело. Тя не чувствува това като славянка. 
И не говори нищо за Западния свят. Тя всъщност отразява гледището на 
чешкия народ, а не на Запада. Главната ѝ художествена задача е да долови 
хероичния дух на Балкана, на южните славяни и да го остави да прогово-
ри в нейното дело. За събития като тия, които стават на юг, трябва дру-
го, възторжено слово. И тя успява да постигне предпоставената си цел. 
Всичко у нея не се дължи само на вдъхновение. Тя промисля, обмисля и 
измисля, съвладява материала в строги форми, подчинява го на идеята, 
строи отмерено, сигурно. Има чувство за композиция – умее да свърже 
отделните части, следва смислено изработения план, слага ритъм в обра-
ботката на сюжета, използува често градацията. Обича силните личнос-
ти, твърдите характери, мъжествените натури. Очертава ги с не особено 
изкуство, надниква в душата им, подлага ги на психологическа анализа, 
поставя ги в изключителни обстоятелства: в патетични пози, в драма-
тични положения. Стреми се да представи южния славянин с поезията на 
живота му, с трагедията на робството му, с романтиката на свободата му. 
И тъкмо в тая изключителност на лицата се крие и известна слабост в ха-
рактеротворското изкуство на Краснохорска. Обработва характерите в 
посока на хероична идеализация, разкрива ги в балкански дух и стил, без 
да се замисля, че те могат да изгубят от своята естественост и живост. 
Застъпено е повече необикновеното, а човешкото е сподавено. Но така 
пък се постига по-голяма яркост на образите, по-мощна духовна внуши-
мост. Краснохорска иска да бъде вярна на художествената правда. В зами-
съла на цялото ѝ дело обаче се крие органически неизбежна вече тенден-
циозност. Но това съвсем не значи, че тя поставя в основата на всяко свое 
поетично дело тенденцията. За никаква груба преднамереност, за нару-
шение на естетичните форми, за търсене предимството на съдържанието 
не може да се говори. Тенденциозността е в общия дух, в особения подбор 
на образите, в патоса на свободата. Такава, каквато може да се намери 
във всяко художествено творение. Тя не се чувствува, не се забелязва, 
защото замисъл и изпълнение са диктувани от по-висше художествено 
съзнание. Не бива да се забравя, че тук се отразява не само личността на 
поетката, но и чешката колективна личност, дълбоко засегната, смутена 
от кървавите събития на Балкана. И целият въпрос за художествените и 
поетически достойнства на творенията с български мотиви се свежда към 
нравствените оправдания на хероическия им дух. Сиреч, доколко има в 
тях жизнена и художествена правда. За южния славянин един Хасан, един 
Драган, старейшината в „Българска Коледа“, българката в „Благодарност“ 
съвсем не са чужди, нито са изключителни като някои от хероите на Бай-
рона, те носят балкански багри, навици, настроения. Чехът, който никога 
през времето на националния романтизъм не е познавал кървавото опи-
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янение на хайдушката романтика, е склонен да преувеличи размерите на 
хероичния патос у Краснохорска, да се отнесе понякога с трезва усмивка 
към изобразявания или възпявания изключителен подвиг. Няма никакво 
съмнение, че Краснохорска искрено се е въодушевявала от страданията 
и борбите на българския народ за освобождение, от устремния поход на 
Русия. Кой може пък да се съмнява в искреността на чешкото общество, 
когато ликува при вестта за превземането на Плевен от руската войска? 
Погледнем ли през духа на времето, през основните предразположби162 на 
личността, през южнославянската романтика, ще можем да видим „Към 
славянския Юг“ в истинска светлина.

Доколко Краснохорска обединява вътрешен и външен стил, това се 
вижда от средствата, които употребя тя за израз. Основата на всички 
средства е повишената емоционалност. Оттук и характерен признак на 
речта у Краснохорска – словна изливност163. Струва ѝ се, че изречената 
дума не разкрива напълно мисълта ѝ, та веднага след нея иде нова, сетне – 
друга, трета. Тя щедро пилее думите, с желание да се изкаже докрай, да 
отсени или задълбочи, да изчерпи, за да не остане никаква творческа ра-
бота за читателя. Например в „Българска Коледа“: „Každa duše v tísni, jako 
v dravčích spářích, v každém srdci postrach, v každé tepnĕ tíha, každý hned jak 
sklenný starješinu stíhá!“ („Всяка душа страда в ноктите на хищник, всяко 
сърце в страх е, всяка вена тегне, всеки притаен старейшината дебне!“).

Не по-малко характерна за езика на Краснохорска е силата, енергич-
ността, мъжествеността в тона и подбора на думите, в техния порядък164. 
Силата на словото у нея се постига чрез ритмични, звукови и тонови съ-
четания. За да придаде на речта си придъх165 на славянския юг, тя борави 
на съответните места с понятия и думи от тамошен произход. Нейната 
словоохотливост най-вече личи в прилагателното, а подвижността на 
речта ѝ – в глагола. Волният ток на фразата ѝ често се затруднява от на-
силени обрати, от засилена инверсия166, особено там, гдето трябва да се 
спазват ритмични схеми. Обича да използува късия, отсечен израз при 
по-сложно развита конструкция било за мислов отдих, било за лирически 
ефект. Обикновено си служи с разпространена фраза, не избягва нат-
рупването на приставени изречения, които затрудняват бързото идейно 
въздействие. Не са ѝ чужди и дългите периоди, но те не са нейна стихия. 
Затова запетаята и точката със запетаята са доста обикнати като средство 
за управляване на мисълта. С чувство за ритъм тя разгъва често така из-

  162 предразположба – предразположение (бел. ред.).
  163 изливност (неолог.) – излиятелност (бел. ред.).
  164 порядък (рус.) – ред (бел. ред.).
  165 придъх (езикозн.) – придихание, аспирация в значение „дъх“.
  166 инверсия (литер.) – Изменение на обикновения ред на думите в изречение или сло-

восъчетание, използвано като стилистичен похват (бел. ред.).
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речението, че се получава синтактичен или идеен паралелизъм. С това 
постига и по-голяма музикална изразност. Тя е толкова субективна в из-
раза си, че не успява да постигне индивидуализация на хероите чрез пря-
ката реч, към която често прибягва. Речта ѝ, погледнато общо, не е строго 
индивидуална. В нея има доста много от духа и израза на времето. Не е 
без значение да се изтъкне, че Краснохорска, колкото и да обича силните 
думи, резките изрази, не забравя и умалителните имена. Може би за да не 
сподави съвсем женската си природа, да придаде по-голяма отсененост167 
в речта, да противопостави нежното и малкото на грубото и величестве-
ното. Напр.: Růvek, tílko, slunko, životeček, Dragančik, dítko, sokolík, vrátka 
(ровче, телце, слънчице, животец, Драганчо, детенце, соколче, вратич-
ка). Образната, идейна и емоционална страна на нейния език се долавя 
по-ясно в поетическия ѝ стил. И тук бихме могли да посочим три основни 
стихии: възлетност, енергичност, многословност. Затова Краснохорска 
завладява повече с емоция, с лирически патос, отколкото чрез образ или 
символ, който у нея е съвсем рядък. Нейното метафорично мислене тук 
е доста ограничено, бедно, на места никак не е свежо. Метафората не е в 
нейната мощ. Метафоричният ѝ образ, чрез епитет, глагол или наречие, 
не е сочен, не носи изненади, не познава далечни и особени асоциации. 
Например в поемата „В робство“: Kmitá se hrozba, zrada obklíčila nás (Уг-
роза витае, предателство отвред). Или в „Българска роза“: Růže svobody 
a lásky, blesky msty a vzdoru (Рози на любов и дух свободен, мълнии на 
мъст и на упорство). Кристализацията на метафората ѝ е твърде проста. 
Рядко стига тя до сложен, развит, съдържателен образ. До метонимични 
и синенкдохични форми на поетическата мисъл още по-малко се домогва. 
Нейната възлетност тук не надвишава много обикновеното образно мис-
лене. Метафората и олицетворението изпълняват у нея повече логическа 
функция – те служат да изяснят, да изтъкнат, да обособят. И тук се налага 
нейната трезвост и ясност на духа. Така бихме могли да обясним и по-го-
лямата ѝ склонност към сравнението. На места тя дава прекрасни образи, 
в хармония при това с идейното и емоционално съдържание на цялата 
работа. Така в „Българска Коледа“ срещаме: Volni, sobĕ drazi, jako bratři 
vlastní, život jako báj (Волни и сплотени, сякаш същи братя, живот като 
рай). Ho има и такива: Dĕdinečka nĕžnĕ uchována, ale nezahřáta jako mrtvé 
mládĕ pod labutím křídlem (Селцето нежно и грижовно приютено, ала като 
умряло пиленце студено под хладното крило на лебед бял). Или: Každa 
duše v tísni, jako v dravčích spanch (Всяка душа страда в ноктите на хищ-
ник). Или в „Благодарност“ – I v zamžené tam rokli ohlas boje jak rozespalý 
býk jen temnĕ mručí (А в урвата мъглива, неприветна, сал отгласът на бит-
ката свирепа като разбуден бик бучи сърдито). Образно е сравнението в 

  167 отсененост (рядко) – нюансираност (бел. ред.).
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„Драган и гуслар“: Jak padl národ, nesa kříž (Тъй падна тоз народ, понесъл 
кръста). Краснохорска има дарба за сравнението, умее да разкрива подо-
бия и сходства, които биха могли да бъдат използувани за илюстрация на 
чувството и мисълта. В основата на сравненията лежат повече зрителни, 
отколкото слухови впечатления. Освен това те имат повече емоционален 
характер. Краснохорска обича да си служи и с антитезата, за да постигне 
или по-голяма конкретност, или за да произведе по-силно въздействие. 
Например в „Благодарност“: Byť zrak i viděl, že se vniveč kácí a v bídný pád ta 
říše nejskvělejší (Макар да вижда взорът как позорно рухва империята тази 
преблестяща). Или: V dým černý … hled hvězdný tajemného svědka svítá 
(Сред черен дим … окото звездно на свидетел таен свети). Или в поема-
та „В робство“: Hvězdné jasno však se z temna rodí (Блясък звезден ражда 
се от мрака). Краснохорска противопоставя сцени, картини, образи, и то 
доста сполучливо. Тук проявява сигурен художествен такт. В същия дух 
Краснохорска определя и относбата си към нещата и явленията. По-мал-
ко образно, отколкото емоционално съдържание имат и епитетите, кои-
то не са изненадващи, но не са без внушимост168. Например в поемата „В 
робство“: Noc mračná, spustlá dĕdina, ticho hluché, snivá noc, žhavý duch, 
zvířecké robství (мрачна нощ, запуснато село, глуха тишина, мечтателна 
нощ, жарък дъх, зверско робство). Или в „Драган и гуслар“: Bílý turban, 
hrozný jek, žirný Banát, krvavá bída (Бял тюрбан, рев страховит, плодоро-
ден Банат, кървава мизерия). He избягва и сложните епитети: Rychlotoka, 
volnost slunně svĕtlá (Бързотечна и сияйна волност). От същото естество 
са и художествените наречения. Например, в поемата „В робство“: Sluch 
lačnĕ slídí (Слухът попива жадно).

По-широко са застъпени у Краснохорска ония средства, които раз-
криват емоционалната поривност. Словоохотливостта води към повто-
рения – от ритмичен, чувствов, логически и образен характер. С пов-
торения, които започват в началото на стиха, като се явяват през стих, 
или пък в края на единия стих и началото на другия, Краснохорска дос-
тига ритмична мощност и ударност, плавност в движението на речта, 
полетност на израза. Например в „Българска коледа“: Všickni rozžehli již 
posvĕcene svíce, všickni bratrské druh druhu políbení tisknou… (Всички веч 
запалиха обредните свещи, братски размениха си целувки горещи) Или: Jí 
kdo jenom zkřivil jeden z drahých vlásků, nad hlavou mu v zkázu obrat’ nebes 
lásku! Ji kdo muči, dítĕ nevinné a čisté (Който е измъчвал момата прекрасна, 
гибел от небето му прати ужасна! На мъчителя на туй дете невинно) Или: 
Na jeho-li hlavu sudba již se níží, sudla, že kdo vlásek Božanĕ jen zkřivil… 
(Щом отплатата над него се стоварва, значи той мъчителят е на Божана.) 
Известен паралелизъм има в ония случаи, когато двете половини на стиха 

  168 внушимост (рядко) – способност да правят внушение (бел. ред.).
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започват с една и съща дума; в следващия стих пък думата стои в начало-
то, само че съпроводена с епитет. В „Българска коледа“: Krví syna tvého, 
krví našich synů, štĕdrou krví spas nám, Bože, domovinu (С кръвта на сина 
ти, Боже, и на синовете ни добри, с тази щедра кръв земята наша изба-
ви!) Или: Všickni budou svoji, všickni budou št’astni; spolu nesli žalost, nadej 
nesou spolu (Всички ще са близки и ще са честити, мъката делили, вярата, 
мечтите). Ha места повторението засяга цели изрази. Тъй Краснохорска 
набляга повече върху значението на някой предмет, на някоя обстановка, 
на някое лице. Композиционна функция изпълняват ония повторения, с 
които се начева всяка нова строфа. Тогава имаме кръгообразно подхва-
щане на една и съща тема, само че в различни вариации. Характерен слу-
чай в „Драган и гуслар“:

A nechceš vítat osvobozenou                          Не щеш ли да възпееш таз освободена 
Tu domovinku již,                                           Родина мила, драга, за дела
Tu k velkým činům znovuzrozenou?             Велики днес отново възродена?
A nechceš se zpěvnými guslemi                     Със гуслата да идеш в хижа бедна,
Jít v šťastnou lidu chýš                                    ала честита, пълна с доброта,
A poznat, jak je krásně na zemi?                   За хубостите земни да прогледнеш?
A nechceš slyšet jásot svobody,                       Да чуеш как ликува свободата,
Ni v ples jí housti sám,                                    Сам да ликуваш на пира победен
Ni mladé slávĕ jíti na hody?                  На младото величие благато?

Понякога повторението у Краснохорска има освен емоционална, но 
и копулативна169 стойност. „В робство“: Hle, ten obzor! (Виж този хори-
зонт!)… След четири стиха се чува: Hle, jak v žáru plane dcera (Виж как във 
треска щерката изгаря)… Подир пет стиха отново: Hle, jak nad čelem, jež 
rdí se studem (Виж челото от свян как аленее). Краснохорска твори под 
напора на силна душевна поривност. Предметите, които влизат в нейната 
поетическа действителност, тя ги чувствува близко до себе си, те имат 
за нея особен чар, тя би могла да влезе в беседа с тях. Затова обръще-
нието е доста обикната фигура в речта ѝ. Има цели дори стихотворения, 
построени като обръщение. В творения, гдето има запитвания, обръще-
нието е редно. То не играе някаква особена роля. По-ценно е, когато то 
носи основния мотив, както например в „Българска роза“, сетне – в „Бъл-
гарска Коледа“ постоянното запитване към изчезналата Божана. Друг 
път то загатва за предмета, главен в тая или оная част на творението. В 
„Драган и гуслар“: Hej, sovo slepá, divnĕ hráš! (Хей, бухал сляп, защо тъй 
странно бухаш?) – обръщението има по-голяма емоционална сила, когато 
е спрегнато със запитване или възклицание, или пък едновременно и с 
двете фигури. Най-разнообразни случаи. След като се установява нещо, 

  169 копулативен (езикозн.) – спомагателен (бел. ред.).
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сетне се запитва, като се дава и съответен отговор. Друг път се изразява 
съмнение и колебание, особено в монолозите на някои от лицата. Загат-
ва се за вътрешна напрегнатост, за по-богат душевен живот. Често пъти 
след изненадващия въпрос иде косвен отговор. На някои места запитва-
нията се налагат от чувство за симетричност. Възклицанието е най-често 
употребяваното средство за израз от Краснохорска. Тя не може да бъде 
спокойна, когато говори за своите чувства, нито когато разказва. Тя иска 
да обърне вниманието върху някое обстоятелство, да посочи на някаква 
особеност. Някъде иска да подчертае известна повелителност, решител-
ност, твърдост. Често възклицанието е придружено с ирония. Или пък 
загатва само за тона, за емоционалната окраска на речта, окраска, която 
ако не е излишна, не е необходима. Някъде то е доста рязко, съпрово-
дено с междуметие, като прекъсва с ненадейни думи и изрази плавното 
разгъване на фразата. Възклицанието често издава и известна преценка. 
Обикновено с възклицанието е свързано и многоточието. Когато раз-
клоненото изречение изморява, настъпва внезапно прекъсване, за да се 
мине към недомлъвка многоточие. Краснохорска обича да поставя в па-
тетични пози своите херои, като ги оставя да говорят реч, изпъстрена с 
всички реторични обрати. Няколко примера за реторичния характер на 
нейния стил изобщо, в „Българска Коледа“: Co to zdvíhá příkrov bĕlostný 
a nĕmý? (Какво повдига бялата покривка няма?) и веднага след това отго-
вора: Kouzlem vrůstá z půdy před užaslým okem dĕdinka, hle, rodná, jak tu 
druhdy stála. (Пред смаяния поглед чудодейно израства от пръстта селце 
познато, родно.) Или „В робство“: Otce toho katem snad se stát má ted’ syn 
– оn, – Hasan renegát? Nad tím rekem jest mu konat soud mečem, ohnĕm? – 
Slávĕ speje vstřic – jen sáhnout po ní! Vavřín kyne mu, – proč hlavu kloní, jak 
by slouchal země hlubinám? – Pomstou po turecku spravedlnou! – Stoupal v 
slávĕ Hasan renegat! Peko Ilič navrátil se domů! – Upím k tobĕ: ó, již at’ tvá ruka 
nedotkne se hlavy Iličovy! (На тоз баща палач ще е синът му – да, той, от-
стъпникът Хасан? Над тоз герой присъда ще изпълни със меч, със огън? 
– Към славата препуска, ще я грабне! Венецът лавров вече се провижда – 
ала защо глава си ниско свежда, заслушва се в недрата на земята? – Нали 
възмездие по турски ще въздава? Отстъпникът ще се окичи с слава! За-
върнал се е Пеко Илич вкъщи! – Към теб въпия: усмири, възпри ръката, 
да е далеч на Илич от главата!), или в „Драган и гуслар“: Svou hud’te rozkoš 
nejprudčí, necht’ jinych rozkoš zkrvavĕla kdes národ bratří umuči… Což by 
tam u nich píseň chtĕla? (Насладата чиста в музика се лее, пък нека похот 
кървава на други народ от наши братя да погуби… Нима там песен може 
да вирее?). Обикнати стилистични форми у Краснохорска са градацията 
и хиперболата. Тя е една от най-добрите чешки либретисти. Написала е и 
драматически творения. Значи има усет за градацията и драматизацията 
на чувствата. Градацията тя употребя не само като стилистичен, но и като 
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композиционен похват. В „Българска роза“, „Благодарност“, „Българска 
Коледа“ градацията е строителски принцип, не само словесен. Като ора-
торски похват тя се среща нерядко в сбирката „Към славянския Юг“. Тя 
е свързана с склонността на Краснохорска да изброява, да натрупва по-
нятия и образи, да внушава повишената си емоционалност. Например 
в „Благодарност“: On cítí vše to rozpálenou duší, on dychtí, plane zuřivosti 
svatou (С душата си пламтяща сеща всичко, свещена ярост го гори, изга-
ря). Или в поемата „В робство“: Ukradl mi jméno, čest i slávu. (Открадна ми 
той името, честта и славата). He по-малка мощ показва Краснохорска и в 
хиперболата. Често тя стига до хиперболизация на душевни състояния, 
до цели хиперболични картини, дори до екстатични видения. И то с ис-
креност, с непосредна сила на чувството. Например в „Българска Коледа“: 
Ale z jejích prahů krev se řine lokem. Liň se proudem naše krev i dcer i synů! 
Když nám sžehal, naší krví hasil chaty. (Ала през праговете им река от кръв 
прелива. Кръвта на наште синове и щерки мили! С таз кръв гаси опожаре-
ните ни къщи.). Или пък следната картина от поемата „В робство“:

Zdaž jej dĕsí hrozby, ježto dýší                      Тез угрози в ужас ли го хвърлят, 
Od severu v prorokovu říši,                            в таз земя от север дето хлуят,
Otravné jak mor to vání strachu,                  Лъх отровен, чумен тук се носи,
Jímž se chvĕjí svaté prapory,                           Светите хоругви разлюлява,
Zvĕst, že Dunaj mračny vojsk se kalí,            Дунав от войски се не провижда,
V nichž se ohromnými tábory                        Пълчища огромни се задават,
Rus a Srbín jako vichry valí                            Руси, сърби вихрено прииждат,
Bulgarii padlou vyrvat z prachu?                  от прахта България да вдигнат?
Cítí snad, jak černým křídlem v stínu            Сеща ли как със крилото черно
Bije fatum v čelo moslemínu,                         Бий съдбата в челото неверно,
A jak soudná hodina se blíži?                  Страшний съд как вече е надвиснал?

Изтъквайки особеностите в езика и стила на Краснохорска, не можем 
да не забележим, че съществува пълно единство между личност и дело, 
между мисъл и слово, между дух и израз. И тук се крие един от най-цен-
ните моменти в творчеството на Краснохорска. Българските мотиви са 
намерили чешки израз, обаче духът им не е чешки, това е духът на българ-
ските страдания и епически борби за свободен живот. Краснохорска пос-
тига хармонична зависимост, стилово единство, което напомня в някои 
свои страни българската и изобщо южнославянската юнашка песен. Има 
доста неща от българския иконописен стил, що се отнася до изображени-
ята на страданията, но и от българския епичен слог170, когато се касае за 
хероичните борби. В съчетанието на двата стила Краснохорска постига 
външни ефекти, които засилят тържествения тон на творенията. Чув-

  170 слог – стил (бел. ред.).
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ствува се едно пламенно сърце, което бие живо във всяко слово, във все-
ки израз, във всяка творба. За такива събития, каквито стават на Балкана, 
сякаш няма друга реч, освен тая – реч на крилатия възторг, на хероичния 
и трагичен патос, на великите и скромни борци, на победата и свободата. 
Тук Краснохорска се отличава от Полонски. Не нежно, а ударно слово, 
не сладостна мечта, а кървава действителност, не захлас, а опиянение, 
не стон, а вик. Една тридесетгодишна жена, връстница почти на Ботева и 
Левски, плете венец от възторжени думи, страстни въззиви, задушевни 
изповеди на цяла една епопея, на един трагичен, но мъжествен народ.

Стихотворната сбирка „Към славянския Юг“ оставя трайни следи в 
чешкия духовен живот. От съвременниците на Краснохорска, които не са 
могли всякога да бъдат безпристрастни, тя се посреща различно. Обаче 
недоверието, което ѝ се оказва, не се отнася до вложения в нея поетичес-
ки дар, а до заключената там жизнена правда. Не е без значение за успеха 
на книгата и обстоятелството, че тя излиза, след като се свършва войната, 
след Берлинския конгрес, след като от делото на руския войник остава 
само един спомен. Въодушевението и възторгът са изчезнали, патосът 
на Краснохорска звучи вече неискрено. Краснохорска, десетилетия след 
последната Руско-турска война, спомняйки си за своята младост, се про-
изнася така за настроението, с което се приема сбирката ѝ: „Когато излезе 
моята книга „Към славянския Юг“ и критическите пера почнаха да пишат 
за нея, аз се ужасих, като се изтъкваше и наблягаше, разбира се, непри-
ятно за неблагосклонно настроените към мене – върху мъжествената и 
патриотическа посока на поетическите ми стихове сред общия характер 
на стихотворенията, писани от талантливи мъже. Това изглеждаше доста 
като нападение, особено в преценката, която написа Примус Соботка171 
в „Светозор“ [Svĕtozor]. А действително раздразнението на лумировците 
след излизането на „К slovanskému jihu“ се въземаше до своя връх, което 
до днес, както ми се струва, остава без внимание. След буйните изстрели, 
които последваха, върхът беше преминат, после настана отдих, вещаейки 
примирие. Само от лагера на младите, които имаха гореща кръв, беше 
хвърлена тук и там срещу мене някоя бомба; тия противници обаче не 
бяха се въоръжили с по-голяма злоумишленост, освен срещу някаква си 
„стара мома“. Ала гневеше се срещу моята книга тогава Неруда, раздраз-
нен, загдето дружеството „Сватобор“ [Svatobor] беше я удостоил с втора 
награда от фонда Чермак. Това неразположение се вижда в едно от него-
вите печатани писма“172. За неприятната относба на младите поети към 

  171 Примус Соботка (1841 – 1925) – чешки журналист, писател, преводач и етнограф, 
занимава се със славянска митология и фолклор (бел. ред.).

  172 „Ale zlobil se na knihu mou tehdy Neruda, podrážděn druhou cenou Čermákovou, již mi 
za ni udělil Svatobor. Nelibost jeho je zřejmá v jednom z otištěných jeho dopisů“ (Co přinesla 
léta, druhá kniha vzpomínek, sv. II. Vyd. Ferd. Strejček, Smíchov, 1928, c. 87).
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сбирката на Краснохорска и изобщо към писателската ѝ личност има и 
други свидетелства. Краснохорска посреща всички преценки спокойно. 
Тя има свой поглед за своето дело, тя се отнася критически към него, знае 
где трябва да се търси значението му. „Видях – казва тя, – че моята книга 
„Към славянския Юг“ няма литературно значение в смисъл строго есте-
тично, критично, обаче аз си я обичах, защото ми бе израсла от сърце. 
При това нямах някакви подбуди от честолюбиво естество; от една стра-
на, затова че за своя поетически талант имах доста скромничко мнение, 
от друга – че не мислех с тая книга може би да принеса полза на литера-
турата, но с своите малки сили да помогна на славянското съзнание у тия, 
които биха чели моята книга. От уста на уста се носеха, като стигнаха и 
до мене, и частни оценки на литератори, отричайки напълно на книгата 
„Към славянския Юг“ каквато и да е литературна стойност.“173. Поетите на 
народната школа обаче пocpeщат с любов книгата. Нещо повече, явяват 
се в печата и рецензии, в които се укоряват някои от чешките поети, че им 
липсува славянско мислене и народностно чувство. „Понеже това стана с 
някои доста остро, можеха по тоя начин да бъдат оскърбени ония поети, 
които, „отваряйки прозорци към света“ и „събаряйки китайски стени“, 
обичаха задгранични, модерни сюжети и възгледи; за мене от това про-
излизаше неприятност: каквото имаше нещо неприятелско срещу „мо-
дерните“, сиреч лумировците, то се минаваше на моя сметка и на сметка 
на „Osvĕta“174. Разбира се, след като оттичат страстите, на Краснохорска 
почва да се гледа по-справедливо, а също и на сбирката „Към славянския 
Юг“. Не е без значение да се проследи бегло съдбата на тая книга, тъй 
както би могла да се долови от отзиви и преценки на именити поети и 
писатели, нейни съвременници и връстници. Ян Неруда, на времето си 
недостатъчно оценен, затъмен от славата на Халек, сега признат от лите-
ратурна критика и история за баща на чешката лирика, дава, скоро след 
като излиза от печат „Към славянския Юг“, занимлив отзив за Красно-
хорска и за нейната книга, в който хуморът се смесва с трезви мисли и 
съждения. Неруда намира в сбирката „мъжествено енергични, дълбоки 
поетически слова“, които се носят над Прага и над Балкана. А тия слова са 

  173 „Věděla jsem, že kniha má „К slovanskému jihu“ postrádá významu literárního ve 
smyslu přísně esthétickém, kritickém, ale měla jsem ji ráda, protože mi vyrostla ze srdce. 
Ctižádostivých pohnutek zajisté jsem při tom neměla; jednak že jsem o básnickém talentu měla 
vždy pojem velmi maličký, jednak že jsem knihou tou neobmýšlela snad prospěti literatuře, 
nýbrž aspoň slabou svou silou všeslovanskému vědomí těch, kdo by knihu onu četli (Co 
přinesla léta, druhá kniha vzpomínek, sv. I, vyd. Ferd. Strejček, Smíchov, 1928 c. 76 – 78).

  174 „Poněvadž se to s některých stran stalo až nazbyt prudce, mohli tím býti uraženi básníci, kteří, 
„otvírajíce okna do světa“ a „boříce čínskou zeď, libovali si v látkách a názorech zahraničních, 
moderních; mně pak z toho vyplývala nepříjemnost, že cokoliv kde nepřátelského proti 
„moderním“, t. j. Lumírovcům, napsal jakýkoliv anonymus, přičítalo se na vrub mně a Osvětě.“ 
(Co přinesla léta, druhá kniha vzpomínek, sv. I, Smíchov, 1928, c. 77).
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казани от жена. „Значи Ахил между жените, ала женски Ахил, с хероичес-
ки мощно бушуващо сърце. Наистина събитията, които са се разиграли 
на юг, са от голямо значение, особено битвата „на братята южни славяни 
за собствена свобода и за свободата на цялото човечество“. „Славянските 
мъже там долу градяха, чешката жена увенчава тяхната сграда. А в нейни-
те стихове има толкова правда, толкова непосредно, искрено чувство, че 
унасят. На новата книга на Елишка Краснохорска сме се радвали всички“. „В 
нея – продължава Неруда – се съчетава могъществена лирика с пластич-
на епика в успешно съвършено единство.“ Намира, че „Към славянския 
Юг“ е „най-хубавото дело“ на Краснохорска, в което има единение меж-
ду съдържание и форма175. Трябвало е да мине още време, да се забравят 
литературни ежби и крамоли, Краснохорска да затвърди името си чрез 
нови творения, чрез неуморима дейност, за да се види „Към славянския 
Юг“ в по-друга светлина, с друго око. Особено през 1897 и 1907 г., когато 
се празнува 50-годишният и 70-годишният ѝ литературен юбилей. Мно-
жество статии, речи и приветствия, в които личи и признание, и почит, и 
обич. Бихме могли да се спрем на по-важните от тях. Тереза Новакова176, 
трезва и умна, образована и будна, оставила вече богато творческо нас-
ледство, се отзовава за Краснохорска най-ласкаво. За нея Краснохорска е 
„най-мъжественият чешки поет“. Тая слаба жена „пееше гръмко на народа 
хероически песни за големите негови задължения и задачи и го водеше 
по стръмни пътища по-високо и по-далече“. Над нейната люлка поезията 
е била надвесена като орисница и „надъхала в душата ѝ толкова пламък 
и светлина, както на други свои любимци“, но тук е била и родината „с 
кървава рана на гърдите и заповедно е искала да се помогне на нейната 
дъщеря“. Така преценява Новакова личността на Краснохорска, нейната 
литературна съдба, предназначението на поезията ѝ. Краснохорска не се 
отчуждава от своя народ. Тя следва заветите, които са оставили велика-
ните на чешкия дух. И чешкият народ ги пази скъпо в душата си. Един скъп 
завет – това е славянската идея на Ян Колар. Когато пламват въстанията 
на Балкана, всеки чех мисли, че българи, сърби, херцеговинци и черно-
горци са най-ярките представители „на хероичното славянство“. За пръв 
път, казва Новакова, чешката поезия издига глас за съчувствие и състра-
дание към въстаналата рая. „Със своята силна, буйна книга „Към славян-
ския Юг“ тя дълбоко вникна в душата на тия далечни славяни, изнесе от 

  175 Вж. Humoristické listy, 1880, 30 října. Sebrané spisy. Řada první. Uspořádal K. Rožek. Díl 
XXXIII. Podobizny a karikatury, I. Praha, 1915, c. 227, с. 228: „Tedy Achil mezi ženami – ale 
žensky Achil, s heroicky mocně bušícím srdcem“… Slovanští mužové tam dole budovali, 
česká žena jich budovu věnčí. A v jejích verších je tolik pravdy, tolik přímého, pravého citu, 
že unášejí… „Na novou knihu Elišky Krásnohorské těšili jsme se všichni“…

  176 Тереза Новакова (1853 – 1912) – чешка писателка феминистка, последователка на 
Каролина Светла, представителка на т.нар. селска проза (бел. ред.).



309

глъбините блестящи скъпоценни камъни и бисери, с побратимени съюз 
ни свързва с девойки и левенти херои.“ Новакова сочи за пример творе-
ние като „Благодарност“ и „Българска Коледа“177. Адолф Хейдук, славеят 
на майовската литературна генерация, един от най-плодовитите чешки 
лирици, взирайки се в полувековния жизнен път на Краснохорска, пише 
приветствена песен от няколко дълги строфи – „Elišce Krásnohorské“178, – 
в която дава преценка на едно литературно дело, на една творческа воля, 
на една личност. Във възторжен тон той хвали Краснохорска, олицетво-
рение на труд, на устремен дух, на нравствена победа, тая „весталка на 
поезията“, „гордост на жените“, „богатирка чешка“:

Já pĕl Ti jen, leč záhy přijdou jiní,                  Аз те възпявах сал, ала и други вече идат, 
Kdo slunné pravdy jasném při pokynu                Правдата ясна във творбите ти ще видят, 
K Tvé práce vyzralému sednou vínu                При тях ще спрат като при грозде зряло, 
A žehnat budou každému z Tvých činů;  Ще благославят делото ти цяло;
Pak zmlkne hnĕv, a při cíli Tvé snahy             Гневът ще стихне, сълзи благодарни, чисти
Zrak v slzách vdĕku zaleskne se vlahý,        За теб ще блеснат във очите им, лъчисти, 
A jak dnes lid Ti žehná z citů tísnĕ,              Както те благославя днес народът клети,
Tak požehná Ti hrad i chatrč veská,            Ще сторват го палат и хижа под звездите,
Ty práce záštito, Ty knĕžko písnĕ,         На стихове весталке, царице на куплети,
Zrak v slzách vdĕku zaleskne se vlahý,        Ти, богатирке чешка, гордост на жените!
Ty pýcho žen, Ty bohatýrko česká!              
                           

След две десетилетия Хейдук ѝ посвещава нова ода – „Elišce 
Krásnohorské“179 [„На Елишка Краснохорска“] – като „поздрави към нас-
тъпващия юбилей“, в която дава прониклива180, макар и твърде лична, при 
това бегла характеристика на някои от поетическите и сбирки. Доста из-
кусно и умело той подхваща заглавията на тия сбирки, вплита ги в текста, 
като загатва за образа на самата Краснохорска. Не е забравена тук и кни-
гата „Към славянския Юг“:

Vždyť také Tys mu z Máje svého žití        Та ти от младостта си лекокрила
Na cestu jeho svila luzné kvítí,                  Венец от майски цвят му беше свила,
A když jej trampot ovíjely davy,                А зла съдба щом беше го надвила,

  177 Срв. Eliška Krásnohorská. K jejím padesátým narozeninám, Osvěta, Praha, roč. XXVII, 
1897, č. 12, c. 1131 – 1139: „Nejmužnější básník český“… „Hřměla národu zpěvy hrdinské o 
velikých jeho povinnostech a cílech a vodila jej strmými drahami výše a dále“… (c. 1131). Над 
нейната люлка стояла поезията „а tolik žáru a světla nadýchala jí v duši jako jiným miláčkům 
svým“; но родината стояла ,,s krvavou ranou v prsou, a ta žádala si velitelsky přispění své 
dcery“ (c. 1131). „Svojí silnou, bujarou knihou „K slovanskému jihu“ hluboce vnikla v duši 
těchto vzdálených Slovanů, skvoucí drahokameny a perly vynesla z hlubin, pobratimským 
svazkem spojila nás s dívkami a junáky hrdinami“ (c. 1133).

  178 Срв. Osvěta, Praha, roč. XXVII, 1897, č. 12, c. 1128 – 1130.
  179 Срв. Osvěta, Praha, roč. XXXVII, 1907, č. 11, c. 974 – 976.
  180 прониклив (остар.) – проникновен (бел. ред.).
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Dalas mu léčné snĕti ze Šumavy,                  Дари му от Шумава чудно биле,
Jichž vůnĕ v chorobĕ jej posud léčí,               Което и сега го изцелява, 
Ty v žalu sílíš jej i v nebezpečí,                      Ти в мъките му тежки сила даваш,
Až kleslá hlava jeho zas se zvedla,                Главата си обронена да вдигне
Tys Vlaštovičky jemu v pozdrav vedla,        И Лястовички181 му провождаш дивни
Tys zmírnila ten vzlykající ston,                   Ти приглуши отчаяния стон
Jímž Čech lkal, opuštěný Robinson,              На чеха, тоз изгубен Робинзон,
Tys toužila snít s jeho duše tíhu                    Товара да му снемеш от душата
A za přiklad mu ukázalas k Jihu,                    Ти сочеше му южните ни братя,
Kde reci bojují, nechtʼ v svĕtĕ hluchém           Които сред света, глух за борбата
A vraždĕni, jsou vítĕzové duchem!                    и гибелта им, търсят свободата!

В същия дух и стил Ярослав Тихи написва „Elišce Krásnohorské“ [„На 
Елишка Краснохорска“], „поздрав от Моравия“182, за да отдаде и той по-
чит на чествуваната поетка. Във възславната си песен от няколко стро-
фи с правдиво чувство и с верен поглед Тихи, като напомня за отделните 
сбирки на Краснохорска, отдава заслужено внимание и на сбирката „Към 
славянския Юг“. Чрез тая книга Краснохорска е въззовавала към братята 
славяни да снемат гордо вековното бреме и като вулкан да пламнат, обе-
динени в един братски идеал:

Tak horlila jsi v jaře, v máji žití,                   Ти в мая на живота си пламтеше,
Když mladá duše v prudkém vlnobití           Душата млада докато летеше,
Chrám poesie shledla vznešený,                    Храм на поезия видя насред вълните
Kdy plašila jsi vrahy ze Šumavy                    И пъдеше убийци от Шумава,
A roznícela srdce, mysli, hlavy,                     И палеше сърцата и главите
By vzepjaly se v odpor nadšený,                     За яростен отпор да се възправят
Kdy volala jsi k slovanskému jihu,                Юга славянски ти зовеше страстно
By mužnĕ střásl dlouhou svoji tíhu               Ярема си вековен да оттласне
A sopkou vzplanul za cíl sbratřený.              За братския идеал да блъвне лава.

От особено значение са критичните отзиви и преценки, които се дават 
за Краснохорска след нейната полувeковна поетическа дейност. Ярослав 
Връхлицки, голeмият чешки поет, някогашен противник на Краснохор-
ска в литературните борби, обнародва юбилейна статия, в която прави 
общ преглед на творчеството ѝ заедно със съответната преценка. Връх-
лицки е с тънък естетически вкус, с богата и обширна литературна еруди-
ция, с критична проникливост, неведнъж правил тълкувания и преценки 
на произведения и писатели както в печата, така и от университетската 
си катедра. В статията си „Elišky Krásnohorské dílo básnické“183 той изтък-

  181 Заглавие на стихосбирка на Е. Краснохорска от 1883 г.
  182 Вж. Osvěta, roč. XXVII, 1897, č. 12, c. 1130 – 1131.
  183 Вж. Osvěta, roč. XXXVII, 1907, č. 11, c. 957 –  974, č. 12, c. 1078 – 1093, Краснохорска е 
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ва доста характерни особености в поетическото дело на възславяната от 
чешкото общество труженица. Той отделя и значително място на сбир-
ката ѝ „Към славянския Юг“. „Тая книга“, казва Връхлицки, „е посветена 
на славянските богатири“. С нея Краснохорска е искала да покаже „че там 
долу на Балкана, в славянския свят, са се разигравали големи, богатирски 
събития и хероични подвизи“, че има доста домашни мотиви, също и сла-
вянски, та е излишно да се търсят другаде по света. И Връхлицки отсича: 
„Имала е право“. Книгата е била навременна, Краснохорска се показва с 
нея и като епическа поетка. В нея тя открива „голяма формална школовка, 
пълно овладяване на поетическите форми, сила на словото, която малци-
на като нея на чешкия Парнас владеят“. Тя би могла да изостави в някои 
от своите южни рапсодии римите, но бидейки „суверенна господарка на 
словото“, не се побоява от тях и провела своята задача откъм тая страна 
победно“. След тая обща преценка, Връхлицки се изказва по отделно за 
всяко творение в сбирката като изтъква предимства и недостатки184. На-
мира повече хубавото. Така, според него, „Predzpĕv“ [„Пролог“] е „хубав и 
огнен“, „отлично компониран“185, с ритмично разнообразие. „К východu“ 
[„Към Изтока“] е пламенна ода за великото страдание на славянството“. 
Има лирически места и обръщения които се вреждат между най-хуба-
вото, което е създала Краснохорска. В някои поеми срещаме прекрасни 
описания. „Българска роза“ е „хубава апострофа към българските жени“. 
Някои поеми носят белег на „силна инвенция и еднакво изпълнение“. Та-
кава е поемата „Българска Коледа“. Като предава накратко съдържанието 
ѝ, Връхлицки преценява: „Едно от най-хубавите и най-силните творения 
на Краснохорска“, „рядък бисер не само в поетическото съкровище на 
Елишка Краснохорска, но и в съкровищницата на чешката поезия изоб-
що“. В „Dragan a guslar“ има „хубави места , също и в най-големата поема 
„V porobenství“ [„В робство“] – с голяма пластика, особено описанието 
на бойното поле, изпълнено в чист епически тон. Във „Vdĕk“ [„Благо-
дарност“] хулата на умиращия турчин срещу Европа е малко неестест-
вена, модерна. Връхлицки не забравя да направи в края обобщение. „К 
slovanskému jihu“ е „пълна с силни и редки хубости, с голямо въодуше-
вение, свидетелствуващо за необикновено чувство за съдбините на сла-

искала да покаже може би, ,,že velké, bohatyrské skutky a rekovskě činy tak dobře se děly a 
odehrávaly v slovanském světě, tam dole na Balkáně“ (c. 965). Краснохорска „přinesla velkou 
vyškolenost formovou, úplné ovládání básnických forem západních a sílu slova, kterým jako 
ona málokdo na českém Parnase vládne“ (c. 965)… „Bulharské vanoce“, vzácná perla nejen 
v skřínce básní Elišky Krásnohorské, nýbrž i v klenotnici poesie české vůbec“. – „Българска 
Коледа“, jak jsem pravil, z nejlepších a nejsilnějších skladeb Krásnohorské.“ (c. 968)… Изобщо 
„Към славянския Юг“ е сбирка „plna silných a vzácných krás i velkého nadšení, svědčícího 
o neobyčejném citu pro osudy Slovanstva“ (c. 970).

  184 недостатки (рус.) – недостатъци (бел. ред.).
  185 компонирам (нем. книж.) – композирам (бел. ред.).
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вянството“. Преценката, която дава Връхлицки, е една от най-ласкавите 
в чешката критична литература. С особена симпатия говори по-късно за 
Краснохорска и Антал Сташек, авторът на „Мечтатели от нашите плани-
ни“. Той има проницателен поглед, когато изтъква някои съществени осо-
бености в нейния характер, в борбите, които тя води срещу лумировци. 
Намира, като Връхлицки, че насоката ѝ в литературата е напълно права, 
оправдана. Така тя заема особено място в историята на чешкото духовно 
развитие. Като разказва с каква радост е чел някога, в началото на 70-те 
години, сбирката ѝ „Ze Šumavy“, пълна с прелестта и уханието на чешката 
природа, той завършва: „Историята на нашата литература няма никога 
да я забрави“186. В същия дух се отзовава за делото и личността на Крас-
нохорска, веднага след нейната смърт, друг неин съвременник, Адолф 
Черни187, поет, общественик, културен работник, радетел за славянско 
сближение и сбратяване188. Той отбелязва интереса на Краснохорска към 
славянския мир, спира се на сбирката „К slovanskému jihu“, намира в ха-
рактера ѝ не само „женски полет, но и мъжка сила“, признава, че тя влиза 
в „пантеона на славянските херои“ – тя, една от най-големите славянски 
поетки през 70-те и 80-те години на миналия век189. Посочените отзиви и 
преценки са достатъчни, за да се види как гледа времето на Краснохорска 
и нейното поетическо дело. Днес вече литературната история ѝ е опреде-
лила достойно място, между ония, които с дух и слово са водили чешкия 
народ към възход.

Браздата, която остава в чешката литература Краснохорска, не изчез-
ва. Виждаме я в ония дела, които се явяват след сбирката ѝ „К slovanskému 
jihu“. Като отминем Фр. С. Прохазка, който обнародва в 1882 г. повестта 
си „Из Преславския двор“ – „Z Preslavského dvora“190, гдето се изобразя-
ва борбата между езичество и християнство на българска, земя, смелата 
защита на Бориса191 срещу рушителите на неговото дело, трябва да посо-
чим на ония творения, в които се прави възслава на българския борчес-
ки, юнашки дух. Балканската война даде възможност на Европа да познае 
духа на Оборище и на Шипка. Чешкият народ е удивен, зашеметен от из-
ненада: славяните на Балкана са обединени в една идея, те побеждават, 
те влизат отново в историята. И Ф. Вевер се опитва в своя роман „Буря 

  186 Вж. Ženský svět, Praha, 1917; Vzpomínky, Praha, 1925, sv. I, c. 361 – 366.
  187 Адолф Черни (1864 – 1952 ) – славист, преподавател в Карловия у-т. Лужишкосръб-

ската история, фолклор и култура са в центъра на неговите интереси (бел. ред.).
  188 сбратяване (неолог.) – сближаване, побратимяване (бел. ред.).
  189 Срв. Eliška Krásnohorská. Slovanský přehled, Praha, roč. XIX, 1927, č.1, c. 76.
  190 Z Přeslavského dvora. Historický obraz z konce IX stol. od Fr. Procházky, čas. Zora, Praha, 

1882, č. 2 – 24, c. 27 и сл. Преведена на български от А. Теодоров [Балан], Български 
прeглед, София, г. I, 1893, кн. 1 и сл.

  191 Става въпрос за българския цар Борис I Покръстител (бел. ред.).



313

на Балкана“ – „Воuřе на Balkánĕ“ (1913) да изобрази победоносния ход на 
славянските войски срещу вековния враг, като върху фона на тия съби-
тия обрисува приключения от личен характер. Действието става главно 
в България, Сърбия и Черна гора. Един роман, който има повече истори-
ко-литературна стойност, макар в него да се срещат доста живи сцени, 
интересни фигури, смислени събития. Авторът е искал да обгърне кол-
кото може повече непознатото, запретеното във войната, победното на-
шествие в Тракия, надеждата в по-честито бъдеще. Заслужва да се посочи 
и Ф. Карас, който в 1913 обнародва драмата си „България победителка“ – 
„Bulharsko vítĕžící“. „Драма за войната на Балкана в пет картини“, от които 
три в село, една пред Лозенград и друга – пред Люле-Бургас192. Основната 
мисъл, прокарана тук, се долавя както от хода на събитията, така и от 
разговорите на лицата – България побеждава със своя дух, а тоя дух е 
създал българският учител. Затова и главният херой, Иван Марков, е учи-
тел. Една мисъл, която се подхвърли в Германия след Френско-пруската 
война193 в 1870, която биде изказана и у нас от някои първенци на българ-
ската култура след славните победи на българското войнство в Тракия. 
Свидетелство за онова настроение, което обладава чешкото общество 
през време на Балканската война, е сборникът „Спомняме си за Вас“ – 
„Vzpomínáme Vás“, излязъл в Прага през 1913 г. Една голяма книга, пос-
ветена на „богатирите от Балкана“ от „чешките писатели и художници“. 
Повече от петдесет души си дават тук среща да поднесат в мерена и не-
мерена реч колективен поздрав на тия, на които Краснохорска преди три 
десетилетия се преклони с възторг. Писатели като Антонин Сова, Карел 
В. Томан, Карел М. Чапек, М. Мартен, К. В. Райс, Фр. Квапил, Фр. Хери-
тес, Антонин Клащерски, Адолф Хейдук, Ян Рокита, Яромир Борецки, Ф. 
С. Прохазка, Ст. Лом, Габриела Прайсова са във възторг от подвизите на 
братята славяни, съчувствуват на техните страдания, виждат смисъла на 
войната в тържеството на правдата и свободата, надяват се за по-честита 
бъднина и на чешкия народ. Между тия писатели е и Елишка Краснохор-
ска. И нейният глас се чува в общия хор. Никой обаче не се домогва до 
нейния патос, до поезията ѝ, до изкуството ѝ – онова, което намираме в 
„Към славянския Юг“. Дори и тия, които разработват нарочно български 
мотиви. Юлиус Шкорланд в „Българска песен“ – „Bulharská píseň“ предава 
спомен от Табор, гдето през 60-те и 70-те години се учеха толкова мно-
го български младежи. Слушал славянски песни, но българската песен 
му се вижда най-скръбна. Фр. С. Прохазка в деня на българската победа 

  192 Люле-Бургас – град в Северозападна Турция във вилаета Лозенград (бел. ред.).
  193 Френско-пруска война (1870) – войната се води за обединението на Германия начело 

с Прусия (бел. ред.).
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при Чорлу194 написва стихотворението „За свободата на братята“ — „Za 
svobodu bratří“. Българските воини го учудват с бързия си полет, със са-
мопожертвувателността си. Те летят за свободата на своя брат. Надежда 
радва душата му: „Когато брат на брата като вас ръката за съгласие подаде 
срещу алчната хидра, тогава денят на славяните ще изгрее, а историята ще 
почне да пише нова страница“195. Фр. Вевер дава скица „Атака“ – „Útok“. 
Между другото пише: „Нашите побеждават … След упорит бой българите 
завладяха на нож турските укрепления. Момчета! Юнаци! …“ Така четем, 
слушаме, викаме, щастливи и горди от тия бляскави успехи на славян-
ското оръжие!“196. В същия дух А. Циглосерова предава в „Šumí Marica“ 
песента на победата: „Шуми Марица … пее песен за успеха, песен за хра-
бростта на тия, които са паднали, живота са си дали, за да очистят роди-
ната си от вековния неприятел. Шуми Марица, шуми за победа!“197. Ис-
крено и възторжено възпява българската хероична бран, в духа на Елишка 
Краснохорска, Адолф Хейдук със стиховата си творба „На балканските 
юнаци“ – „Junákům balkánským“: „Какво е това ликуване там далече? – то 
звънят пеещите софийски камбани. Софийските камбани тържествена 
вест звънят – българските юнаци на сбор зоват. Звъни то гръмко, ясно 
и тъмно, юнаци потеглят да бранят своята родина“. Майката изпраща с 
благослов сина си, като му казва да държи твърдо сабята. Съпругата дума 
на мъжа си: „В святото дело нека Бог ти даде свежест, бодрост и сила!“. 
Дъщерята пожелава на баща си победа над турчина, край на петвековно 
робство. За святата свобода, завършва Хейдук, – всички сговорно!198 Тоя 
текст е сложен на музика от Алоис Лад. Виметал. И навярно вдъхнове-
нието на Хейдука се е носило в Прага с крилатите тонове на музиката. 
В целия тоя сборник няма наистина никакви извънредни художествени 
постижения. Обаче има доста хубави работи, като се има предвид, че те са 
създадени по известен случай, че искат да бъдат по-скоро свидетелство за 
братско участие в събитията на Балкана. Но те прекрасно се свързват с „К 
slovanskému jihu“. Дори биха могли да имат такъв надслов. Краснохорска 

  194 Чорлу – турски град, превзет от българите през 1912 г. по време на Балканската 
война (бел. ред.).

  195 Стихотворението на Фр. С. Прохазка ,,Za svobodu bratří“ завършва със следната 
строфа: ,,Až bratr bratru jako vy Dlaň svornou podá proti hydře lačné, Pak Slávů den se 
rozední, A historie nový list psát začne" (c. 25) (бел. ред.).

  196 „Naši vítězí!... Po urputném boji Bulhaři dobyli bodákem turecká opevnění!... Chlapíci! 
Rekové!...“ Tak čteme, posloucháme a voláme, šťastni a hrdi těmito skvělými úspěchy 
Slovanských zbraní“ (Vzpomínáme Vás, Praha, 1913, c. 33).

  197 „А šumí Marica okrvavěna, šumí rozpěnéna, zmohutněla a každá vlna která nese krev, zpívá 
píseň k útěše, píseń o udatnosti těch, kteří padli, život položili, aby vlast očistili od odvěkého 
nepřítele… Šumi Marica, šumí o vítězstvi!“ (Šumí Marica, Vzpomínamé Vás, Praha, 1913, c. 77).

  198 „Junákům Balkánským“ на А. Хейдука започва със следната четиристишна строфа: 
„Jaký to jásot přes dálné hony, To zvoní zpěvné Sofijské zvony. Sofijských zvonů slavnostní 
hlasy – Bulharští junáci k sborům se hlásí“… (Vzpomínáme Vás, Praha, 1913, c. 78).
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е в тях, нейният дух е изцяло отразен. Само че никой от толкова поети 
не постига това, което дава някога тя. Силата на вдъхновението, устрем-
ността на духа, апотеоза на подвига – това го дава само Краснохорска. И 
все пак далечното ехо от нейната песен „Не Ви забравяме!“ поддържа една 
традиция в чешката литература.

Елишка Краснохорска остава в своя жизнен път като самотен клас, 
забравен да бъде пожънат. Тя се явява дълго време като жива сянка от 
миналото. Отишли са си от света вече Каролина Светла, Ян Неруда, 
Адолф Хейдук, Сватоплук Чех, Йозеф Сладек, Ярослав Връхлицки, Юли-
ус Зейер – представители на три литературни поколения са изпуснали 
перото. Само Краснохорска борави с него още, за да напомня за минали 
възторзи и борби. Дошло е ново време, чешкият народ е вече свободен, 
само тя старица, безпомощна, поглежда от прозореца на своята самотна 
стая, чува шума, грохота и кипежа на улицата, долавя, че животът я е от-
минал, че е към последния свой заник. Обгръщайки своя път, тя не може 
да не бъде доволна от това, което е оставила. Взирайки се, и ние не можем 
да не почувствуваме, че Краснохорска е една от най-ярките наследници 
на духовното богатство, завещано от будителския романтизъм. След 1848 
г. тя е първата чешка жена, която запява в духа на своите бащи и прадеди. 
С право бихме могли да посочим Божена Немцова199, тая чудна чехкиня, 
която намира в тъмната нищета на своя външен живот толкова светлина 
и слънце в душата си, за да огрее с ласкава усмивка своите сънародници с 
прекрасната си „Баба“. Но у нея чувството за народностна принадлежност 
не е отправна точка на художествена дейност, тя не познава патоса на на-
ционалната идея, не живее с горчивото съзнание за трагичната съдба на 
чешкия народ. И тия поетки и писателки, които идват след Краснохорска, 
не че са чужди на своята страна, имат по-друг духовен строй, движат се в 
особена проблематика, носят свой печат като творчески личности. Между 
София Подлипска, Тереза Новакова, Божена Викова-Кунетицка, Габриела 
Прайсова, Ружена Йесенска, Ружена Свободова, Елена Малиржова, Анна 
М. Тилшова – и още други жени, Елишка Краснохорска заема особено 
място както с поетическата си дейност, така и с поетическата си личност, 
с жизнената си и литературна съдба. Тая „поетизираща амазонка“, както я 
наричат някои, наистина е хероична жена, която посочва път на другите 
не само в семейното огнище, но и на обществената стъгда200, но и на фрон-
та на националните борби. Отделяйки се по нравствен лик от другите 
жени, макар и да има толкова общо с тях, тя се доближава до ония мъже, 
които като нея следват заветите на миналото. И може смело да бъде по-

  199 Божена Немцова (1820 – 1862) – чешка писателка с основополагаща роля в утвър-
ждаването на чешката художествена проза, най-вече с повестта „Баба“ (1850) (бел. ред.).

  200 стъгда (остар.) – път, площад (бел. ред.).
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ставена в друга линия на развитие на чешката обществена и литературна 
мисъл, в тая линия на която виждаме Ян Неруда и Сватоплук Чеха. Неслу-
чайно тя започва при единия, за да завърши при другия. Неруда, който 
почва с космополитично верую, за да стигне до „Zpĕvy páteční“201, до обо-
жаване почти на родината, на народа, на неговите исторически задачи, не 
е ли един от най-ярките представители на чешкия дух – критичен, трезв, 
дълбок, същевременно – твърд в изпитанията и бедите, мощен в устреми-
те на своя дух. Чех, който изпява „Lešetínský kovář“202 [„Лешетинският ко-
вач“], „Písnĕ otroka“203 [„Песните на роба“], „Václav z Michalovic“204 [„Вац-
лав от Михаловице“] и толкова други поеми, не се ли смята за най-прекия 
наследник на идейното богатство на чешкото народностно възраждане, 
не е ли тоя, който в най-тежки дни поддържа духа, подкрепя волята на 
своя народ чрез поетическото си слово? Тия поети не смогват да се осво-
бодят от оковите на своето време, на неговите практически задачи, в тях 
гражданското съзнание сподавя волята на художника. Те трябваше да бъ-
дат бойци, а после – служители на Мелпомена205. И все пак създават хуба-
ви творения, макар и да не се ползуват със световна известност. Красно-
хорска стои най-близко до тях, макар че като създателка на поетически 
ценности не може да се равни тям. Като личност обаче, по сила на духа си, 
по тая стихия, която иде от недрата на народната душа, в която гори ин-
стинктът за самосъхрана206, тя достойно може да постави своето чело 
между другите две увенчани с лавър чела. И тъкмо тук се крие нейното 
значение. Забравата пада над много поетически дела, но по-рядко над 
силни духом личности. Защото в множество личности има нещо неповто-
ряемо, нещо единствено, напълно обособено, затворено в себе си. Крас-
нохорска оставя своята личност в историята на чешки дух. Тя се свързва 
с един важен момент от тая история. И който иска да прочете злите съд-
бини на чешкия дух, ще се спре и над ония страници, в които се говори за 
Елишка Краснохорска. Една от тия, които са служили докрай на нацио-
налното съзнание, които са градили духовната мощ на своя народ и ще я 
градят и за в бъдеще, с ония завети, които оставят живи в делата им, в 
борбите им, в скръбта им. Дълбоко в душата си Краснохорска вижда, че 
пътят, избран от нея, е път, който води към свободата на отечеството. И 
не се измамва. Също така и пътят, който я води към славянството, особе-
но към южните славяни, се оказва честит за нейния народ. Наистина все-
ки чех, особено преди Световната война, кой повече, кой по-малко е в 

  201 В превод: „Петъчни песни“ (1896) на Ян Неруда (бел. ред.).
  202 В превод: „Лешетинският ковач“ (1883) на Св. Чех (бел. ред.).
  203 В превод: „Песни на роба“ ( 1894 ) на Св. Чех. (бел. ред.).
  204 В превод: „Вацлав от Михаловце“ ( 1880 ) на Св. Чех. (бел. ред.).
  205 Мелпомена – муза на трагедията в древногръцката митология. (бел. ред.).
  206 самосъхрана (остар.) – самосъхранение (бел. ред.).
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душата си огрян от идеята на Ян Колара. Коларизъм е важно явление в 
чешкия духовен живот. Нещо повече, той оплодява мисълта на Людевита 
Гай, негови зърна се намират и в хърватския илиризъм. На тая идея слу-
жат толкова чешки поети, особено Сватоплук Чех. Краснохорска не е 
чужда на това движение на чешката мисъл, макар че през 70-те и 80-те 
години, когато се въззема поетическият ѝ дух, то е повече настроение, 
духовно разположение. То става дейно, живо, не отвлечено, когато на юг, 
на Балкана, се начеват по-живи, кървави борби за освобождение. Южно-
то славянство чрез своите подвизи възкресява Колара. Русия е толкова 
далече, а Балканът – така близо. Славянофилството на Краснохорска взе-
ма определен характер. То има предмет по-ограничен, по-навременен: 
славянския дух на Балкана. Наистина тя тук не е първа по време. Нито е 
сама по настроение. Преди нея е Прокоп Хохолоушек, който с „истори-
ко-романтичните образи“ от живота на южното славянство, със своя 
„Юг“, вдъхновява чешката младеж към братско съучастие207. Тук е и Йо-
зеф Холечек, който бива пленен от българската юнашка песен, за да нап-
рави от нея прекрасен избор и да го поднесе на жадния за хайдушка ро-
мантика чех208. А що се отнася до настроението, за него е работено 
няколко десетилетия, за да нарасне то по-късно като едно от най-инте-
ресните явления в чешкия духовен живот. Заслугата на Краснохорска е 
там, че тя не остава чужда на това явление, грабва го и го пренася в поези-
ята. По такъв начин тя не позволява да заглъхне една традиция в чешката 
литература, една от най-ценните и най-плодни за нравствения ръст на 
един народ, жестоко застрашен в своето развитие. В търсенето на херо-
ичното, което е потребност на чешката душа, в преклонението пред него, 
Краснохорска се оказва добра и сигурна водачка. Ако в чешката литерату-
ра има поети, които изхождат от Южна Чехия, които представят опреде-
лен вече тип, които изясняват религиозния дух на своя народ, мистици и 
мечтатели; ако от други краища на чешката земя излизат творци, които 
имат трезв поглед за нещата, представят реалистично обоснован тип, то 
би трябвало да намерим и трети тип, който има нещо и от единия, и от 
другия. То е типът на хероическия романтик. Творчески най-силен в пое-
зията е религиозно-мечтателният. Но хероично-романтичният тип има 
по-голямо жизнено значение. Защото той е свързан с обществени настро-
ения, зависи доста от времето, също и от славянофилския сърдечен иде-
ализъм. Краснохорска, заедно с Хохолоушека и с Холечека, застават на 

  207 Срв. Б. Йоцов, Българска романтика у Прокопа Хохолоушек. – Български преглед, 
под ред. на Ст. Романски. София, г. I, 1930, кн. 3, с. 354 – 414.

  208 Срв. Junácké pisně národa bulharského, I. Praha, 1874; Junácké písne národa bulharského 
s připojením písní milostných, II. Praha, 1875. Вж. и Б. Йоцов, Братя Миладинови в Чехия. 
– Годишник на Софийския университет, историко-филологически факултет, кн. XXX, 
17. София, 1934, с. 39 – 56.
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тая линия на хероичното, и то хероично, което не се търси в чешкия на-
род, а се търси в южното славянство. Една линия, която е толкова по-цен-
на, защото днес вече се губи – пресъхва един благодатен ручей в чешкия 
духовен и обществен живот. Краснохорска подхваща български мотиви 
във време, когато научният интерес към България е доста повишен. Най-
добре се чувствува това в личността и делото на Константин Иречека. А 
тоя внук на П. Й. Шафарика209 следва една завещана традиция, познаване 
на южнославянския свят, която начева още в Нови Сад, гдето живее и ра-
боти известно време неговият дядо. Преди Иречека друг учен, който ко-
гато се създава като такъв, се запознава с българското песенно творчест-
во, чрез сборника на Д. и К. Миладинови, това е Ян Гебауер210, Можем да 
посочим тук и Мартин Хатала, а и Леополд Гайтлера. Ако чешкият учен 
открива в една или друга относба българския народ, задълбочава позна-
нията си за него, Краснохорска пък, почувствувала го близко до себе си, 
познала го чрез сърцето си, изобразява неговите мъки и болки, копнежи-
те и усилията му да преодолее една робска действителност, в която е око-
ван. Така нея можем да я вредим между ония българофили, които със сло-
во и с дело внасят дан в изграждането на българската просвета и култура, 
на българската свобода и независимост. Че българският момент в нейно-
то поетическо творчество не е незначителен, че има по-дълбоки корени, а 
не е само внушен от времето, говори непресъхващата ѝ обич към Бълга-
рия и българския народ. Създала едни от най-хубавите си творения, кога-
то българите се раждат за нов живот, тя живо следи техното развитие и 
взима духовно участие в по-нататъшната тяхна съдба. През 1912 г., когато 
целият Балкан се дига срещу Турция, Краснохорска вижда отново своите 
блянове и мечти да се превръщат в действителност. Тя вижда, че се до-
вършва започнатото преди няколко десетилетия, че славянството пак из-
стъпва211 хероически в история. Борците срещу полумесеца за нея са „Бо-
жии войни“, които леят кръвта си, за да измият един позор на историята, 
за да отмъстят за незаслужено нанесена им неправда. И 65-годишна, у нея 
пак пламва някогашният възторг. И написва прославната песен „Към хе-
роите на Юг“ – „Rekům па jihu“212, която прекрасно може да влезе в сбир-

  209 Павел Йозеф Шафарик (1795 – 1861) – в труда си „История на славянския език и 
литература по всички наречия“ (1826) за пръв път прилага сравнителен подход в об-
ластта на славянските литератури. Пряко отношение към българската литература има 
студията му „Разцвет на славянската литература в България“ (1848) (бел. ред.).

  210 Вж. Б. Йоцов, Братя Миладинови в Чехия, с. 23 – 30. Ян Гебауер (1838 – 1907) – един 
от най-значимите чешки езиковеди, проф. в Карловия у-т по чешки език и литература. 
Взема участие в оценката на чешките средновековни ръкописи (Кралеводоворски и 
Зеленогорски) като мистификация (1886) (бел. ред.).

  211 изстъпвам (рядко) – излизам напред (бел. ред.).
  212 Вж. Vzpomínáme Vás. Bohatýrům Balkánu. Čeští spisovatelé a umělci. Praha, 1913, 

c. 26: „V hrud’ třaskají Vám kule, rvou ji dýky, Vas, junáci, však muka nebolí; Vy za smrt 
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ката „К slovanskému jihu“: същият стил, същият дух. Световната война, в 
която България, поради трагично стечение на обстоятелствата, бива във-
лечена против славянския свят, не изкоренява от сърцето на Краснохор-
ска любовта към тия, които тя някога възпя. През 1924 г. тя казва: „Зане-
сете моята любов на България и кажете на българите, че народ не загива. 
А на българката предайте да обича и да възпитава децата си в любов към 
родината и славянството“. Тя още вярва в славянството, надява се, че през 
кървавия вихър ще намери път за спасение, нещо повече – за възход и 
величие. А след като се сбъдва най-хубавият ѝ сън в живота – да види оте-
чеството си свободно, тя не забравя да изпее през 1919 г. тържествен 
химн на славянския дух – „Живей, славянство!“ – „Žij, slovanstvo!“213. С 
тая вяра тя си отива, но тая вяра тя предава на своя народ. И затова, кога-
то на 29 и 30 ноември 1926 г. бива оставен ковчегът ѝ в пантеона на На-
родния музей там, гдето оставят най-заслужилите синове на родината, 
народът се стича на поклонение, за да пожелае покой на немирния ѝ дух и 
за да възвести, че ще следва посочения от нея път.

spravedlivých díte: Díky! Jen vy jste božími tedʼ bojovníky, Již sílou víry s křivdou zápolí… 
Kéž krev ta hrdinská se obrodí Nám v otčině a a v srdcích synů jejich! Kéž bojovníci boží 
v nových dějích. Tež naší vlasti opět vévodí. A v triumf nad křivdou ji provodí!“ [Куршуми 
удрят ви гърдите, късат ги кинжали, но вий, юнаци славни, болка не усещате; вий за 
смъртта на справедливите не жалите! Днес вий сте божиите воини, врага пресрещате. 
Със силата на вярата неправдата громите… Да може таз геройска кръв да възродите и 
в нашата родина, и у синовете ѝ! И те кат божи воини да се усетят. Земята наша пак в 
триумф да поведат, от кривдата завинаги да я освободят!] (бел. ред.).

  213 Вж. Osvěta, Praha, roč. 49, 1919, č. 1, c. 1 – 2.
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III.

АНТОН АШКЕРЦ1

Словенската литература, литературата на един от най-малките славян-
ски народи, е доста интересна. От една страна, тя е служила и служи 

на народа в борбата му за самосъхрана, от друга – прави ценни художест-
вени завоевания, домогва се към най-висши постижения на изкуството. 
Словенският народ неведнъж бива подлаган на изпитания. Огрян няко-
га от словата на Кирила и Методия, изгубил своята политическа незави-
симост, притиснат в най-западните кътове на Балканския полуостров 
от италианци, немци и маджари, той почва да се губи, да чезне в своето 
съзнание. Развихрен от Реформацията, когато почва да хвърля в душата 
му светлина, Примож Трубар2, той се сепва, остава верен на Рим пора-
ди засилващата се след това католишка реакция чрез люде като Томаж 
Хрен3, за да подхване смело път на култура и възмога, щом в цяла почти 
Европа завладява космополитичният дух на Франция, на нейната просве-
щенска философия4. Тоя народ навлиза в нов момент от своето развитие; 

  1 Антон Ашкерц (псевдоним: Gorazd) (1856 – 1912) – словенски поет, писател, драматург, 
духовник. Представител на реализма в словенската литература. Най-важни публикации: 
„Balade in romance” („Балади и романси”, 1890; „Lirske in epske poezije” („Лирическа и 
епическа поезия”, 1896); „Rapsodije bolgarskega goslarja” („Рапсодии на българския гуслар”, 
1902). През 1893 посещава България. Почетен член на Българското славянско дружество 
(1906). От 2002 в Словения се връчват Ашкерчева награда и Ашкерчево признание за 
заслуги в опазването на архивното културно наследство (бел. ред.).

  2 Примож Трубар (1508 – 1586) - словенски протестантски духовник, писател, лингвист, 
основател на книжовния словенски език и първопечатник (Katekizem и Abecednik, 
1550). Важни са заслугите му за Словенската реформация, култура и история. От 2008 в 
Словения се връчва Трубарева награда за високи постижения в областта на писменото 
културно наследство (бел. ред.).

  3 Томаж Хрен (1560 – 1630) – словенски римокатолически духовник, люблянски епис-
коп, меценат. Въвежда църковни реформи, развива активна културна дейност. Автор на 
латински ръкописни материали с исторически характер: „Libelluspoematum” („Малка 
стихосбирка”), 1586 (бел. ред.).

  4 Борис Йоцов търси корените на патриотичната тематика в творчеството на словен-
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приобщавайки се към идеите на XVIII век, той бавно, но сигурно се въз-
ражда, воден от „Academia operosorum“, от будители като Марко Похлин5 
и Валентин Водник6. Реформите на Мария Терезия и на Йосифа II зася-
гат и него, бидейки в пределите на Хабсбургската монархия. За да бъдат 
приобщени народите на империята към трона и към идеята за единната 
и мощна държава, в духа на просветения абсолютизъм, прокарват се та-
кива закони, които биха ги облекчили материално, които биха им дали 
възможност за културно развитие. Държавата има нужда от средства, тя 
иска по-образован народ, който ще се възмогне икономически, ще понася 
по-лесно данъчното бреме. Затова се отварят и народни училища. За да 
се засили централизацията, налага се като общ имперски език немският. 
Разбира се, тоя почин буди реакция. И словенският народ подхваща бор-
ба за език, най-скъпото му достояние, завещано от вековете. Тая борба 
се води срещу Виена, води се и в самата Словения – всички наречия да 
се обединят в един писмен език. Тя продължава доста време. Победи-
те на Наполеона при Йена и Тилзит не остават без значение за страната. 
Австрия, която иска да даде отпор на френското разширение, бива засег-
ната. Наполеон, завладял част от южните ѝ земи, образува в 1809 г. нова 
държава, Илирия, в която влиза Словения заедно с Истрия, Хърватско, 
до Драва и Далмация. В тая френска провинция народният език добива 
права – в основните и средни училища. Макар Илирия и да не съществува 
доста дълго – в 1813 г. тя става австрийска – словенският език, изгонен от 
училищата, които стават немски, е напреднал много в своето развитие, за 
да не се остави да загине. Наред с културното възраждане върви и поли-
тическото. От 1810 г. и в Словения прииждат идеите на западния, главно 
немски, романтизъм. Това движение, обхванало почти всички посоки на 

ските автори и откроява особеностите на Словенската реформация в лицето на нейните 
най-значими представители от XVI – XVII в., сред които са Примож Трубар и Томаж 
Хрен. Той открива приемствеността между първите словенски просвещенци и следва-
щите поколения творци, като се съсредоточава върху Антон Ашкерц, който най-ярко 
показва на Европа и света страданията и борбите на българите за освобождението им от 
вековното робство. Ученият разкрива себе си като отличен познавач и интерпретатор 
на словенската литература от XVI до началото на XX в. Той анализира творчеството на 
голям брой словенски поети и писатели, като се базира на широк сравнителен материал, 
обхващащ на практика всички славянски (и други европейски литератури) (бел. ред.).

  5 Марко Похлин, псевдоним Peter Kumras (1735 – 1801) – словенски римокатолически 
духовник, езиковед, лексикограф, поет, преводач. Борец за самостоятелно развитие на 
словенския език, литература и култура. Автор на азбучник, речник, първата словенска 
сметанка, граматика („Kraynska grammatika”/”Кранска граматика”, 1768). Член на дру-
жество „Academiaoperosorum” (1781) (бел. ред.).

  6 Валентин Водник (1758 – 1819) – словенски духовник, францисканец, поет, преводач, 
езиковед, литературен критик, преподавател, журналист и издател. Основател на пе-
риодичния печат в Словения. Редактор на първиа словенски вестник „Lublanske novice” 
(„Люблянски новини”, 1797 – 1800. Автор на учебна литература, стихосбирки („Pesme 
za pokušino”/„Песни за проба”,1806), словенско-немски речник (бел. ред.).
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духовния живот, се оказва благодатно и за словенския народ. Народно-
стната идея намира свои глашатаи и борци. Народът и неговото минало, 
неговият език, творчеството му, неговата просвета и култура – това са 
проблемите, които вълнуват съзнанието на епохата. Заедно с всички сла-
вянски народи и словенският се домогва във Виена за своите политиче-
ски права. И той се бори срещу принципа на централизма и германизма, 
и той копнее за културна и управна самостойност. Бурната 1848 г. слага 
наистина край на Метерниховата реакция, но не за дълго. От 1849 г. се 
втурва нова безогледна реакция, за да се тури и на нея точка в 1860 г. Но 
тъкмо в тия дни на ограничени народни права, на застрашено народност-
но съществуване, се калява духът и волята за отбрана. Провъзгласеният в 
1867 г. австро-унгарски дуализъм нанася рана в душата на словенския на-
род. Но той не унива. От 1848 до 1867 г. той проявява голяма съпротивна 
мощ, възмогва се просветно и културно, засиля се в своето самосъзнание, 
бива обособен в Щирия, Каринтия и Корутания в отделен славянски свят, 
в духовно единство. Копнежите на Водника, така живо изявени някога в 
одата му „Ilirija ozivljena“ („Илирия оживена”), сега вече наистина се сбъд-
ват – оживена е Словения в своя дух. Създадена е книжнина, просвета и 
култура, които съхраняват народа, малкия народ, от асимилация на чуж-
да, стара и силна култура. От 1868 г. словенският народ, напълно възро-
ден, осъзнат, с ясен смисъл за своята съдба, с чувство за утрешни задачи 
и цели, следва неотклонно пътя на своята самоотбрана, минава през тре-
вожните за него години – 1877, 1912 и 1914, за да изяви през 1917 г. волята 
си за обединение със сърби и хървати, а днес под сянката на Югославия 
да следва твърдо заветите на своите будители, на своя национален роман-
тизъм.

Литература, която е служила чрез своите ярки и по-малки представи-
тели на народа, на върховните му усилия да запази своята индивидуал-
ност, не може във всички свои посоки и във всички свои моменти на раз-
витие да бъде израз на изящното, художественото слово. И наистина, 
словенският народ има доста видни люде, с които би могъл да се гордее 
всеки друг – книжовници, будители, дейци и борци, общественици и тру-
женици, но чаровници на поетически откровения – малко. Силите му са 
отивали в други области на дейност. И все пак създаденото от него в пое-
зията и изкуството чрез няколко истински, от Бога вдъхновени творци е 
извънредно ценен влог в световната съкровищницата на духовните цен-
ности. Едва от сто години насам той почва да мисли поетически, от Фран-
це Прешерна7 насам. Преди него, наистина, пее Валентин Водник, но той 

  7 Франце Прешерн (1800 – 1849) – словенски поет, класик на словенската литерату-
ра, бележит представител на романтизма в Европа. Считан е за най-великия поет на 
Словения. Завършва философия и право във Виена (1821 – 1828). Активен участник в 
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не е чист художник и поет, той е и вестникар, основател на периодичния 
печат в родината си и граматик, и просветник, и будител. Стихията на 
поет у него не е първична, тя не изчерпва изцяло неговото духовно битие. 
С Прешерна, макар и на времето си недостатъчно оценен – тепърва Йо-
сип Стритар8 го разкрива пред образованото общество във всичкото му 
величие, дотогава оскърбяван дори от Янез Блайвайса9, който го поставя 
по-ниско от един Йован Косески10 – словенският народ, приобщен към 
романтизма на Европа, открива художествения си гений. Прешерн не 
може да се откъсне от неговия край, с хубавата му природа, със стари за-
мъци, с легенди и предания. Но Любляна и Виена имат много по-голямо 
значение за разширение на неговия кръгозор, за обогатяване на неговия 
мир, за създаване на поетическата му фигура. Запознал се с класичната, 
гръцка и римска, литература, тоя изменил на чуждите внушения богослов 
и на собствените си принуждения правник11 добива извънредно висока за 
времето си култура, след като се запознава с по-главните явления в ита-
лианската, немската и английска литература. Матия Чоп12, класически 
филолог, поддържа у него култа към античната поезия. Станко Враз13, на-

поетичния алманах „Kranjskacbelica” („Кранска пчеличка” (1830 - 1848). „Сонетен венец” 
(1834), посветен на Юлия Примиц, е връх в творчеството му. Приживе издава „Poezijе” 
(„Поезия”), 1847. Творбата му „Zdravljica” („Наздравица”), 1844, е текстът на химна на 
Словения. Преведен е на много световни езици. Превод на български език: Л. Дими-
тров. Франце Прешерн. Поезия, 2021. От 1947 в Словения са учредени: Прешернова 
награда за постижения в изкуството и науката и награда на Прешерновата фондация. 8 
февруари (годишнина от смъртта на поета) е държавен културен празник на Словения 
(Прешернов ден) (бел. ред.).

  8 Йосип Стритар (5 псевдонима: Boris Miran и др.) (1836 – 1923) – словенски писател, 
поет, есеист, критик, драматург, издател и преводач. Основател на списание „Zvon” 
(„Камбана”), 1870. Поетични творби: „Dunajski soneti” („Виенски сонети”), 1872;  проза: 
„Svetinova Metka” („Метка Светинова”), 1868; драма, Преводач на 7 библейски книги. 
От 1998 в Словения се връчва Стритарева награда за литературна критика (бел. ред.).

  9 Янез Блайвайс (1808 – 1881) – словенски  журналист, лекар, ветеринар, писател, 
преподавател, политик и публицист. Основател, редактор и главен журналист на 
вестник „Kmetijske in rokodelske novice” („Новини за земеделието и занаятчийството”) 
(1843 –1881).  Подкрепя учредяването на университет, академия, библиотеки, театър 
в Словения. Председател на Slovenskа maticа (дн. САНИ) (1875 – 1881) (бел. ред.).

  10 Йован Косески (псевдоним Koieiur) (1798 – 1884) – словенски поет, прево-
дач и юрист. Публикува балади и сонети на словенски и немски език. Издава 
„Raznedelapesniškeinigrokazne” („Разни поетични творби и игри”, 1870). Преводач на 
Гьоте, Шилер, Данте Алигиери, Лесинг, Байрон, Омир, Пушкин, Державин. Член-ко-
респондент на Словенската академия на науките (1869) (бел. ред.).

  11 правник (остар.) – юрист (бел. ред.).
  12 Матия Чоп (1797 – 1835) – словенски езиковед, литературен историк и критик, лицейски 

преподавател, библиотекар. Съдружник и съмишленик на Франце Прешерн, който му 
посвещава епично-лиричната поема „Кръщаването на Савица” (1836). От 1967 в Словения 
се присъжда Чопова награда за големи заслуги в библиотечното дело (бел. ред.).

  13 Станко Враз (псевдоним на Якоб Фрас), (1810 – 1851) – хърватски и словенски поет 
романтик, критик, етнограф и просветител. Деец на словенското и хърватското нацио-
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ивен романтик, го привлича в дружба с обичта си към народната поезия. 
„Čbelica“ („Пчеличка”) заедно със своите сътрудници поддържа и дава 
простор на поетическия му пламък. Несретите в живота раняват дълбоко 
душата му. Любовта му към Юлия Примичова14, нежна и богата люблян-
ска девойка, която се омъжва за друг, разкъсва и сломява в скръб сърцето 
му. Смъртта на приятеля му Чоп го поразява, усилва неговата самотност. 
Тревожен дух, който не може да преодолее терзаещи въпроси на човеш-
кото битие, мъката си по изгубеното щастие в любовта, горестта на своя-
та самотност, безутешността на своя полет. При това – с такова чувство 
за форма, за художествена красота, за средствата на художествен израз. 
Неговите „Poezije“ („Поезии”), 1847, излезли две години преди смъртта 
му, в които е събрана поетическата му жътва, откриват необикновения му 
творчески дар, високата му художествена култура, светлата му и чиста 
личност. Той поразява с единението, което постига между класицизъм и 
романтизъм, с дълбочината на лиричното чувство и с блясъка в простота-
та и изяществото на формата, с непосредната песенна стихия, с чистотата 
на израза, с изискаността на стиха. Наистина мощна творческа изява на 
словенския дух, пръв поздрав на словенското име в света. Единствена 
ценност в поезията, която създава словенският романтизъм, която прех-
върля границите на своето време, за да бъде вечен извор на вдъхновение 
и красота. И ненапразно в обичта си към него словенците стигат дотам, 
че го чувствуват и днес за най-голям свой поет, като забравят, че оскър-
бяват, без да искат, творческата мощ на нацията. Тая мощ, която намира 
своя образ в толкова още големи личности. Фран Левстик15, изстъпил на 
литературна стъгда след мартенската революция, във време, когато вла-
дее вече в литературния живот користният Янез Блайвайс и реторичният 
Йован Косески, той става една от най-ярките фигури в словенската лите-
ратура. И не толкова със своята поезия – в 1854 г. той издава „Pesmi“ 
(„Стихотворения”), в която има силно чувство, реалистичен поглед за 
света, на места свеж хумор – колкото със своята проза. Разбрал в дружба-
та си с Вука Караджич и В. Копитар какво значение има народният език, 

нално Възраждане. Привърженик на илиризма и на идеята за „славянскаа взаимност”. 
Основател на хърватската литературна критика. Любовна и гражданска лирика: 
„Джулабии” (1840), „Илирийски народни песни” (1839). Превежда Байрон, Мицкевич, 
Данте (бел. ред.).

  14 Юлия Примичова (Юлия Примиц, по мъж Scheuchenstuel) (1816 – 1864) – муза и 
творческо вдъхновение на поета Франце Прешерн. Той ѝ посвещава знаменития „Со-
нетен венец” с акростих с нейното име (1834) (бел. ред.).

  15 Фран Левстик (1831 – 1887) – словенски писател, поет, драматург, критик и линг-
вист. Класик на словенската епическа проза. „Martin Krpan z Vrha” („Мартин Кърпан 
от Връх”), 1858, „Deseti brat” („Десетият брат”), 1863; поезия: „Pesmi” („Стихове”), 1854; 
драма: „Tugomer” („Тугомер”), 1876. Секретар на Slovenska Matica (дн. САНИ) (1864). 
От 1949 в Словения се връчва Левстикова награда за детска литература (бел. ред.).



325

той овладява основно езика на своя край, извлича от народните среди 
верни наблюдения и със своята повест „Martin Кrраn“(„Мартин Кърпан”), 
1858, създава това, което дотогава Словения не е имала – художествената 
проза, загатната по-рано в първата словенска повест – „Щастие в нещас-
тието“ – „Sreča v nesreči“, 1836 г., на Янез Циглера16. Певческата струя в 
словенската литература, чистото лирическо вдъхновение, плавната и 
пълна мелодичност на стиха биват подловени17 от Симона Йенко18, който 
във времето на народностното възмогване заедно с Левстика проправя 
по-нататък път за победи в поезията и изкуството изобщо. Поет на ин-
тимната мъка, на природата, на народната скръб, породена от политичес-
ката съдба, на надеждите за по-честито бъдеще, той завладява с топлота-
та и простотата на израза, с лекотата на мелодията, с ритмичната плавност, 
за които се е учил от Прешерна и Хайне. Неговите „Pesmi“ („Стихотворе-
ния”), 1864, обърнали веднага внимание с лиричната си красота, крият 
светъл, макар и загърнат в скръб поетически лик. Току-що заглъхнала ли-
рата на Йенка, ето че се обажда „славеят от Горица“ – Симон Грегорчич19, 
който със своите „Poeziie“ („Поезии”) в четири сбирки, 1882, 1888, 1902 и 
1908 г., засяда дълбоко в сърцата на сънародниците си, оставя живи следи 
в словенската литература. Излязъл из селска среда, той си остава близък 
ней. Не забравя нейния живот, борбите ѝ, радостите и скърбите ѝ. Верен 
остава той и на родната земя, и на родната природа, на оня планински 
край, гдето минава детската си възраст. Дълбоко е вживян и в съдбата на 
своя народ, размисля се над нея, толкова скръбна, но все пак не гасне вя-
рата в духовните му сили, в изгрева и на неговото слънце. Но той пее и за 
своята скръб, за най-дълбоките и потайни свои страдания, които го водят 
до съчувствие към всяка чужда мъка, към всяка нерадостна орисия, за да 
стигне изобщо до горчивото съзнание, че човек е нищо, че животът е гор-
чива измама. Личната бол20 минава в метафизична, без да има някакви 

  16 Янез Циглера (14 псевдонима: Višnjagorc, Višnjogorski и др.) (1792 – 1867) – словенски 
поет, писател, теолог и духовник. Автор на религиозни („Duhovni studenec”/„Духовен 
кладенец”), 1835), поетични и прозаични творби. Издава първата словенска повест 
„Sreča v nesreči“ („Щастие в нещастието“), 1836 (бел. ред.).

  17 подлавям (диал.) – подхващам (бел. ред.).
  18 Симон Йенко (1835 – 1869) – словенски поет, писател, политик. Автор на патриотична, 

сатирична и любовна лирика. Издава сбирката „Стихотворения” (1865). По негов текст 
(„Напред, знаме на Славата”) е създаден химнът на словенската армия. Проза: „Tilka” 
(„Тилка”, 1858), „Spomini”(„Спомени”, 1858). 

  В 1986 в Словения е учредена Йенкова награда за най-добра поетична сбирка (бел. ред.).
  19 Симон Грегорчич (6 псевдонима: Gorski и др.) (1844 – 1906) – словенски поет, писа-

тел, преводач и духовник. Пише в периода между литературните течения романтизъм 
и реализъм. Творбите му са с патриотична, изповедна и любовна тематика. Издава 
сбирките: „Poezije I – IV” (1882 – 1908 ). Преводач на библейски текстове. Цялостното 
му творчество е в „Zbrano delo I – IV” („Събрани съчинения”, 1947 – 1951) (бел. ред.).

  20 бол (остар.) – болка (бел. ред.).
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особено дълбоки философски корени. Песимизмът му е умерен, искрен, 
избликнал от познанията на сърцето, а не на мисълта. Оттам тая чистота 
и неподправеност в песенния тон. Той строи фразата си леко, подвижно, 
с вярно чувство за ритъм и мелодия. Има у него класична яснота и прос-
тота. Макар че се грижи за образната украса на своята реч. Най-важното 
е, че сред множество стихови творби, които се създават в негово време, 
той успява да се домогне до свой израз, до своя физиономия. Количестве-
но той не е особено богат, не се врежда между плодовитите поети, но ви-
соката поетическа стойност на неговите творби заедно с дълбоко нрав-
ствената му личност го поставят в развитието на словенската поезия на 
оная линия, която изхожда от Прешерна и минава през Йенка. Преди да 
се яви модернизмът в словенската поезия, пее и твори Антон Медвед21, 
който със своите „Poeziie“ („Поезии”), в две сбирки от 1906 и 1909 г. се 
чувствува от неговите съвременници като значителна поетическа сила 
наред с Грегорчича. У него няма първична песенна стихия. Той зависи 
като поет от своята мисъл и от жизнената си съдба. Горчивите, песимис-
тични тонове, що звучат в неговото поетическо дело, са знак на болезне-
ния му размисъл. Песимизмът му не е безизходен. Намира смисъл в стра-
данието в духа на християнската етика. Строг към своя стих, грижлив в 
своята реч, той не се налага като особена творческа личност, мястото му 
в историята на литературата бива оспорвано от времето. През дните, ко-
гато творят Грегорчич и Медвед, време на неугаснал романтизъм и наче-
ващ реализъм, работят, с положение на водачи Йосип Стритар и Йосип 
Юрчич22. Стритар е доста занимлива личност. Висококултурен, класик по 
образование, романтик по литературна начетеност и реалист понякога в 
посока на изображение, лирик, разказвач и драматик, критик и литерату-
рен теоретик, той оставя най-трайни дири не толкова със своите творе-
ния, колкото със силата на своя дух. В лириката му преобладава не непос-
редното му чувство, а идейният му свят. Затова тя е вярна тълкувателка 
повече на мислещия човек, отколкото на пеещия поет. От една страна, 
любов към родния край, от друга – любов към човека, към онеправдани-
те от живота и съдбата. Усет за здравата родна гръд, за свежите струи в 

  21 Антон Медвед (псевдоними: Bistran, Dolenjec, Zdeslav и други) (1869 – 1910) – сло-
венски поет, драматург и духовник. Създава епическа и лирическа поезия: „Poezije I” 
(„Поезии I”), 1905; „ Poezije II”, 1909). Автор на драми с исторически сюжети, роман-
тична трагедия в стихове: „Viljem Ostrovrhar” („Вилем Островърхар”), 1894, класически 
трагедии: „Kacijanar” („Кациянар”), 1895, комедии (бел. ред.).

  22 Йосип Юрчич (1844 – 1881) – словенски писател, драматург и журналист. Един от 
основателите на вестник „Ljubljanski zvon” („Люблянска камбана”), 1881. Автор на раз-
кази, новели, 30 повести, 8 романа, драми, юношеска литература. Творбата му „Deseti 
brat” („Десетият брат”), 1866, е първият словенски роман, а „Tugomer” („Тугомер”), 
1876 – първата словенска трагедия. От 1914 в Словения се връчва Юрчичева награда 
за журналистика (бел. ред.).
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домашния живот, се съчетава с болезнено чувство, произлизащо от веч-
ното противоречие между идеал и действителност. Чистата песенна струя 
е сподавена у него от литературната му начетеност, от книжовните въз-
действия. В прозата е по-щастлив. Най-хубавите негови повести, някои 
от които имат замисъл и размер на роман, рисуват свежо и занимливо 
образи от словенската действителност, но и тук размисълната23, книжна-
та природа на Стритара оставя своите следи: чувствува се сантиментал-
ният стил на Русо, неговият възглед за пагубното влияние на културата, 
обажда се Гьоте със своя Вертер, Голдсмит със своя „Викфилдски свеще-
ник“ или пък Левстик със своя бодър реализъм. Романите „Zorin“ („Зо-
рин”), 1870, „Gospod Mirodolski“ („Господин Миродолски”), 1876 и 
„Sodnikovi“ („Содникови”), 1878, са най-добрите му постижения в област-
та на разказното изкуство. Песимизмът му, чиито корени се крият у Русо, 
у Гьоте – в неговия „Werther“ („Вертер”), в Шопенхауера, го очертава с лик 
на закъснял миров скръбник. Живял дълго време във Виена, обсебил мно-
го от богатствата на европейската култура, той се отчуждава от родината 
си, която го прибира майчински скоро преди неговата смърт. Не е могъл 
обаче да завладее сърцето на своя народ. По-честита литературна участ 
има Йосип Юрчич. Излязъл из селска среда, той става неин най-добър 
познавач. Левстик, изтъкнал грешките на словенската литература, му от-
варя поглед за изкуството. Валтер Скот с историческите си романи му 
дава образец за историческо изображение, заплетено и напрегнато 
действие, верен рисунък на лицата. Обикнал родния си край, домогнал се 
и до по-висока култура във Виена, той скоро става изобразител, в духа на 
художествения реализъм, на словенския живот. Ту се увлича в миналото, 
ту наблюдава съвременната своя действителност, ту следи легендите и 
преданията, ту се вслушва в говора на селянина, надниква в неговия ха-
рактер и дава доста разкази, повести и романи. И утвърждава след Левс-
тика словенската художествена проза. Още с първата си повест „Jurij 
Kózjak, slovenski janičar“ („Юрий Козяк, словенски еничар”), 1864 г., с ис-
торически сюжет от времената на турците той спечелва цяла Словения – 
толкова много е четен и обикнат. С не по-малка обич се ползува и „Deseti 
brat“ („Десетият брат”), 1866 г. – първият словенски роман, в който са 
представени почти всички слоеве на словенското общество в живо изо-
бражение, чрез вярно доловени характери и прекрасен стил. В тоя си ро-
ман, както и в други повести и разкази, Юрчич търси не обикновения 
селянин, твърдо прикрепен към земята, със здрава мисъл и светъл, и мъ-
дър поглед за живота и света, а изключителните натури, скитници и не-
сретници, изрелсили24 из правия път. И тук може би е неговата основна 

  23 размисълен (неолог.) – разсъдъчен (бел. ред.).
  24 изрелся се (неолог.) – изляза извън релсите (бел. ред.).
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грешка, ако може да се мисли, че един писател би могъл да измени на 
своето верую и на своята творческа природа. Вълните на модернизма из-
хвърлят върху брега на словенския духовен живот нови ценности – тво-
ренията на Ивана Цанкар25, Отона Жупанчич26, Ксавер Мешко27, създател 
на психологическия разказ, изобразител на вътрешния живот у словене-
ца, носител на нов разказен стил, им проправя път. Цанкар е една от 
най-интересните писателски личности на Словения. Преживял известно 
време във Виена, тоя не завършил учението си в политехниката човек, 
завършва своя земен път като един от най-големите словенски художни-
ци, получил признание и от Западния свят. Наистина един западник, кой-
то изхожда от словенска кръв, който владее до съвършенство майчиния 
си език, но има какво да каже и на ония, пръснати по света, смутени от 
размисъл над живота и смъртта. Тая националност и тая  космополит-
ност, намерили мощен художествен израз, създават от него писател от 
европейски стил. Излязъл от натурализма, така явен в неговата „Erotika“ 
(„Еротика”), 1899, той минава към символизма, за да изобрази светогледа 
и душевната разломеност на модерния човек, изгубил връзки с природа-
та, обременен със страдания от цивилизацията, останал без Бог, без дог-
ма и път. Ако и да познава делото на Ибсена и Зола, на Толстоя и Горки, 
той остава независим в погледа си за нещата, в разбирането на тяхната 
същност, напълно свободен в изображението си. И ту сатиричен прис-
мех, ту ядовита шега пред лицето на света, ту дълбоки елегични тонове, 
съединени с любов и съчувствие към тия, които живеят в низините на 
живота, ту мъка, непозната, неизяснима, която следва стъпките на всеки 
човек. Без наивност, със съсредоточеност, с вярна психологическа анали-
за, с художествено изискан слог Цанкар разкрива наблюдавания живот 

  25 Иван Цанкар (36 псевдонима: Trošan, Mot, Janez и др.) (1876 – 1918) – словенски по-
ет, писател, есеист, драматург, публицист, преводач, политик. Класик на словенската 
литература. Твори под влияние на натурализма, символизма и импресионализма, а 
също на Франце Прешерн, Антон Ашкерц и др. Автор на стихосбирката „Erotika” („Еро-
тика”),1899; разкази и новели, 9 романа, 9 повести, 6 драми („Zbrano delo” („Събрани 
съчинения”), I ‒ XXX, 1967 ‒ 1976. В 2019 в Словения е учредена Цанкарева награда за 
най-добра творба на словенски език (бел. ред.).

  26 Отон Жупанчич (12 псевдонима: Beli Kranjec, Gojko и др.) (1878 – 1949) – словенски 
поет, драматург, есеист, преводач, редактор, модернист. Преводач на Данте, Гьоте, Тол-
стой и др. Член (от 1911) и председател (от 1947) на Slovenska Matica (дн. САНИ). Сред 
най-важните творби: „Čaša opojnosti” („Чаша на опиянението”), 1899; сбирка с поезия 
за деца „Ciciban” („Цицибан”), 1915, драми. От 1965 в Словения се връчва Жупанчичева 
награда за култура и изкуство (бел. ред.).

  27 Ксавер Мешко (17 псевдонима: Jaroslav, Erik, Nemo и др.) (1874 – 1964) – словенски 
поет, прозаик, римокатолически духовник. Пише разкази: „Ob tihih večerih” („През ти-
хите вечери”), 1904; новели: „Novele” („Новели”), 1936; повести: „Kam plovemo” („Накъде 
плуваме”), 1927; романи: („Na Poljani”, 1907); драми: „Mati” („Майка”), 1914, и юношеска 
литература („Izbrano delo” („Избрани съчинения”), 1954 – 1960 (бел. ред.).
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във Виена, в Словения, в своята душа, която знае сладостта и мъката на 
спомена, очарованието и разочарованието на любовта, трагизма на чо-
вешката преходност. От лиричен израз и от епичен образ той минава и 
към драматична картина. Тръгнем ли от книгата му „Vinjete“(„Винетки”), 
1899, и „Popotovanje Nikolaja Nikiča” („Пътешествието на Николай Ни-
кич”), 1900, минем ли през „Aleš iz Razora“ („Алеш от Разор”), 1907, за да 
стигнем до ,,Za križem“ („След кръста”), 1909, и „Podobe iz sanj”) („Образи 
от сънищата”), 1917, чувствуваме постоянно развитие, художествено зре-
ене, домогване до съвършенство, но винаги определен стил, ясен писа-
телски лик. Модерната лирика, за която е копнеел Цанкар, чиито първи 
признаци рано долавя, намира своя пръв и даровит представител в Отон 
Жупанчич. Минал през Виена, живял в Париж, запознал се с поезията на 
поети като Верлена и Метерлинка, на Кардучи, той овладява теорията и 
практиката на символизма, макар и да не забравя това, което дължи на 
Левстика, Ашкерца, на словенската народна поезия. Още от 1894 г., кога-
то подхваща стръмния път на изкуството, той става поет на дълбоките 
вътрешни преживявания, на неизказаното и непознатото, което се таи в 
бездните на човешката душа. Човекът и неговата орис, живот и смърт и 
техният смисъл, земя и свят, и тайнствената им власт, Бог и съдба, и тех-
ните следи в земния път – това са основните въпроси на едно битие, кое-
то търси равновесие и мир. Упоението и огорчението от живота, радостта 
и облекчението от волния полет из просторите, спомените, копненията и 
мечтанията на младостта, непознатата красота на детския мир, тревогите 
и вълненията на родината – това са връзките му със средата и времето, 
мостът между мимолетното и вечността. Стихотворните му сбирки „Čaša 
opojnosti“ („Чашата на опиянението”) 1899, „Čez plan“ („През равнината”), 
1904,, „Mladapota“ („Млади пътища”), 1919, и „VzarjeVidove“ („Видова 
зора”), 1920, чертаят не само неговия мироглед, но и съвършения му пое-
тически лик. Един художник, който превръща своя душевен свят в образи 
и символи, във форми и линии, в звукове и тонове, в лъчи и багри; който 
живее за изкуството и осмисля живота си чрез него. Волен стих със свежа 
ритмика, с алитерации и асонанси, с музика и лирична дълбочина, с 
топлота загатва за богат душевен живот, за особено чувство към формал-
но съвършенство.

Като борци за изкуството и като именити поети до Жупанчича се на-
реждат Фран Албрехт28 и Алойз Градник29. При тия големи представите-

  28 Фран Албрехт (5 псевдонима: Rusmir, Studen и др.) (1889 – 1963) – словенски поет, 
прозаик, преводач, редактор, културен деец. Главен редактор на „Ljubljanski zvon” 
(„Люблянска камбана”, 1922 – 1932).  Секретар на Slovenska matica (от 1952). Стихо-
сбирки: „Mysteria dolorosa” („Печални тайни”), 1917. Новели: „Zadnja pravda” („Последно 
правосъдие”), 1934. Преводач на Гьоте, Софокъл, чешки и сръбски писатели (бел. ред.).

  29 Алойз Градник (3 псевдонима: Soški, Gigi) (1882 – 1967) – словенски поет, преводач, 
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ли на словенската поезия до Грегорчича, Стритара и Юрчича стои и Ан-
тон Ашкерц.

Словенската литература, в която намира отраз30 животът на наро-
да, неговите борби и надежди, в която пламти гореща обич към всичко 
родно, към земята и природата, не е чужда на идеята за славянско ду-
ховно единение. Словенският народ таи живо славянско чувство, което 
има доста дълбоки корени. Още Примож Трубар, който в XVI век пръв 
дава на словенския народ печатна книга на негов език, в своята просве-
та и културна дейност, имайки предвид главно своите сънародници, не 
забравя да мисли и за другите южни славяни. По-късно Йован Жига По-
пович31, типичен просвещенец, писал на немски език доста върху славян-
ските народи и техния език, живее с една мечта – да пропътува славян-
ския Юг от Триглав32 до Черно море. Друг деец на XVIII век, Антон Т. 
Линхарт33, като излага на немски историята на Каринтия, не забравя и 
историята на южните славяни – и то няколко години преди Йован Раич34 
да издаде своята история на българите, сърбите и хърватите. Валтасар 
Аке35 осъществява мечтата на Поповича. Пътувал доста из Европа, той 
отделя особено внимание и на славянския Юг. Матия Чоп, народен бу-
дител, един от най-образованите люде в Словения през 20-те и 30-те го-

юрист. Представител на модернизма и експресионизма. Издава 15 поетични сбирки 
(„Padajoče zvezde”/„Падащи звезди”), 1916, младежка поезия. Превежда Данте, Байрон, 
Шекспир, италианска, испанска, китайска, сръбска и хърватска поезия („Zbrano delo”/ 
”Събрани съчинения”), 1 – 5, 1984 – 2008 (бел. ред.).

  30 отраз (рядко) – отражение (бел. ред.).
  31 Йован Жига Попович (1705 – 1774) – словенец, австрийски лингвист, славист, гер-

манист, ботаник, океанолог, преподавател. Изучава геофизика, археология, география, 
нумизматика. Автор на граматика на немския език. Един от пионерите на идеята за 
австрийската разновидност на немския език. Йерней Копитар го нарича „най-големият 
учен на тогавашна Австрия”. Член на много чуждестранни научни дружества (бел. ред.).

  32 Триглав – най-високият връх в Юлийските Алпи, Словения (2864 м надм. вис.). Част 
от герба и знамето на Словения, символ на държавата (бел. ред.).

  33 Антон Линхарт (друго име: Kristjan) (1756 – 1895) – словенски историк, драматург, 
поет, духовник, преводач, архивар. Централна фигура на Словенското възраждане. 
Автор на поетичната сбирка: „Blumenaus Krain” (Cvetje s Kranjskega/”Цвете от Кран-
ско”), 1781. Най-известна драми: „Ta veseli dan ali Matiček se ženi” („Този весел ден или 
Матичек се жени”), 1790 – комедия – и „Miss Jenny Love” (1780) – трагедия (бел. ред.).

  34 Йован Раич (1726 – 1801) – сръбски деец на Южнославянското национално възражда-
не, българин по произход, историк, богослов, писател, педагог. Превежда немска проза и 
поезия. Автор на богословски трудове („Катехизис”, 1774 ), история на християнството, 
полемични съчинения. Основен труд: „История на разните славянски народи, най-вече 
на българите, хърватите и сърбите”, т. 1– 4, 1794 – 1795 (бел. ред.).

  35 Валтасар Аке  (1739 – 1815) – австрийски учен от френски произход. Преподавател 
по медицина, химия и ботаника в Любляна, Лвов и Краков (1787 – 1809). („Neueste 
Physikalisch-politische Reisen in den Jahren 1788 – 1795 durch die Dacischen und 
Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen" („Последните физическо-политически пъ-
тувания през 1788 – 1795 през Дакийските и Сарматските или Северните Карпати”), 
1790 – 1796 (бел. ред.).
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дини на миналото столетие, изучва с особена страст освен европейски 
и славянски езици. Прешерн, предан на родината си словенец, има чув-
ство за славянска общност. Сръбската народна песен, на която му обръща 
особено внимание Копитар, го пленява със своята художествена красота. 
Идеята за политическо сътрудничество на словенците с другите славяни 
в империята е доста силна. В Триест дори се основава „Slavjansko društvo“ 
(„Славянско дружество”). Всеславянският събор в Прага през 1848 г. дава 
своя отзвук и в Словения. Андрей Айншпилер36, бранейки правата на сло-
венския народ срещу замисли и насилия на Виена, неведнъж проявява 
чувство за еднаквата съдба и общите интереси на славяните в Австрия. 
Това чувство имат всички водачи на словенския народ. Особено значение 
за проглъбяване на славянската идея сред образованите словенски среди 
имат В. Копитар, Станко Враз и Франц Миклошич. Копитар, който при-
общава най-напред родината си към идеите на Западния романтизъм, с 
цялата си дейност подхранва народностното чувство на словенеца. Още 
в Любляна той се занимава със славянска филология, от там пише на Доб-
ровски, а от 1808 г., когато отива във Виена, та до 1844 г., когато умира, 
той е изцяло предаден не само на научна дейност, но и на практическа – 
дава напътствия за разрешение на някои въпроси в свръзка с правописа 
и единството на словенския език, ръководи и вдъхновява Вука Караджич 
в събирателското и реформаторско му дело, пише статии в немски изда-
ния, за да осведомява сънародници и чужденци със славянските езици 
и литератури. Домашните въпроси винаги разглежда от по-високо, сла-
вянско, становище37. Чрез своя славистичен романтизъм той задълбоча-
ва на езикова и исторична основа славянското народностно съзнание. В 

  36 Андрей Айншпилер (1813 – 1888) – етнически словенец от Каринтия (Австрия), 
римокатолически свещеник, журналист, публицист, автор и политик. Един от първи-
те водачи на словенското национално движение през XIX в. Съосновател на първото 
словенско издателство („Дружество на св. Мохор”) в 1851. 

  От 1979 в провинция Корошка (Австрия) се връчва Айншпилерова награда за принос 
към разбирателството и съвместното съществуване на народите (бел. ред.).

  37 От позицията си на отлично подготвен славист Борис Йоцов детайлно проследява 
идеята на славянското единство в творческото дело на много словенски писатели, поети 
и драматурзи, представители на различни литературни направляния в словенската 
литература (Антон Линхард, Матия Чоп, Фланце Прешерн и други). Особено значение 
за проникване на славянската идея сред образованото словенско общество ученият 
придава на делото на такива личности като Йерней Копитар, Станко Враз и Франц 
Миклошич, които приобщават Словения към идеите на Европейския ренесанс, с цялата 
си дейност като учени и обществени дейци подхранват народностното чувство на сло-
венеца. С термина „славистичен романтизъм” Йоцов поставя акцент върху езиковата и 
историческата основа в концепцията на Йерней Копитар за славянското народностно 
съзнание. Важен негов извод е, че „чувството за еднаквата съдба и общите интереси на 
славяните” е характерно за „всички водачи на словенския народ”. На основата на това 
свое твърдение той по-късно изгражда конкретните си анализи на темата за страданията 
и борбите за свобода на българите в славянската поезия (бел. ред.).
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граматиката си за славянския език в Корутания, Каринтия и Щирия той 
поставя проблемата за общата азбука на всички славяни, които си слу-
жат с латиница. С „Glagolita Clozianus“ („Клоцов сборник”), 1836, покрай 
другото той развива своята панонска теория. Възгледът, че кириломето-
диевският език има потекло панонско, а не българско, се оказва доста 
ласкателен за словенското национално чувство. Словенското образовано 
общество излиза от тесните рамки на домашния живот и навлиза в ду-
ховно общение със славянския свят, доколко това е нужно и възможно, 
има чувство за славянско културно сближение. Станко Враз, поклонник 
на словенската природа и словенската народна песен, не се приобщава 
към кръга на „Čbelica“ („Пчеличка”), на Матия Чоп и Франце Прешерна, 
попада под влиянието на Людевит Гай и става верен глашатай на илириз-
ма. Илирийското движение на Гая, което от Загреб иска да обедини кул-
турно, пък и политически всички южни славяни, не пуска дълбоки корени 
в Словения. След 1835 г., когато Гай начева своята дейност, вдъхновяван 
преди това от Яна Колара, словенският народ е вече обособен културно и 
духовно. Народностното съзнание е вече доста будно, националният ин-
дивидуализъм е мощен, илиризмът не може със своята щокавщина и със 
своя правопис, със своите литературни органи и със своята не особено 
изяснена в някои точки програма да въодушеви словенците. Станко Враз 
спечелва за сътрудници в своя сборник „Коlо“ малко словенци. Въпреки 
всичко Станко Враз е нов момент в разрастване и задълбочаване на сла-
вянското съзнание в Словения. Словенският индивидуализъм съвсем не 
отрича славянския космополитизъм. Миклошич, съученикът на Враза, 
ученикът на Копитара, скоро възприел и доразвил панонската теория за 
произхода на Кирило-Методиевия език, дал славистична култура и дух на 
толкова словенци, отбелязал с цялата си дейност нов момент в развоя на 
славянската филология, постига най-добър израз на словенското домог-
ване към славянския свят със сравнителната си граматика на славянските 
езици от 1852 г.

Приобщаването на словенската култура към славянската, макар тя да се 
намира под значително немско влияние, не остава без следи в художест-
вената литература на словенския народ. Славянски сюжети и мотиви не 
са рядкост в нея. Срещат се и български мотиви. Представата за България 
и българския народ е свързана с образа на Византия и Балкана, на робска-
та неволя, на турската тирания. Да посочим само няколко обстоятелства. 
Фран Сал. Финжгар38 издава в 1906 – 1907 в стила на Сенкевичовите ис-

  38 Фран Салешки Финжгар (2 псевдонима: Basnigoj, Naum ) (1871 – 1962) – словенски 
писател, поет, езиковед, драматург, преводач, редактор,  духовник. Автор на истори-
чески романи („Pod svobodnim solnсеm“ („Под свободното слънце”), 1906 – 1907; по-
вести („Gozdarjev sin”/„Синът на горския”, 1893), поетични творби, балади, юношеска 
литература. („Zbrani spisi”/„Събрани съчинения”, I – III), 1912 – 1922.



333

торически романи историческия си роман „Pod svobodnim solnсеm“ („Под 
свободното слънце”), гдето Византия, Балкана, славяните и словенците се 
осветляват през вихъра на събитията в хероическия им патос. Споменът 
за турците не е угаснал в Словения. През втората половина на XVII век 
Иван В. Валвазор39 влиза във войската на Никола Зрински40 и се бие срещу 
османците. В народната поезия се среща техният кървав образ. В края 
на XVIII век става известна народната песен за Лавдона, който превзема 
юнашки Белград от турците. Прешерн в баладата си „Turjaška Rozamunda“ 
(„Розамунда от Туряк”) напомня за турците и за Босна. Янез Търдина41 
написва в 1850 г. исторически разказ „Arov in Zman“ („Аров и Зман”) със 
сюжет из борбите срещу турците в началото на XVI столетие. Лука Све-
тец42 обнародва в 1853 г. поемата си „Peter Klepec“ („Петер Клепец”). Хе-
роят на поемата, Клепец, избавя от Хасан ага, турски юнак, хубава де-
войка Злата. В 1870 г. излиза в превод поемата на Ив. Мажуранич43 „Smrt 
Smajilage Čengića“( „Смъртта на Смаилага Ченгич”). За турците се загатва 
върху исторична основа в трагедията на Антона Медвед „Ivan Kacijanar“ 
(„Иван Кациянар”), 1910 г. Интерес към българите проявява още в XVI 
в. Примож Трубар, когато Реформацията иска да засегне и южните сла-
вяни. А. Бохорич44 в своята граматика на славянския език от 1584 г. го-

  39 Иван Валвазор (Янез Вайкард Валвасор) (1641 – 1693) – словенски барон, писател, 
географ, топограф, етнограф, картограф. Член на Кралското дружество в Лондон (1687). 
Има големи заслуги за словенската наука и култура. Най-известен негов илюстрован 
труд е: „Die Ehredess Hertzogthums Crain” („Славата на Кранското херцогство”), 1689. 
От 1971 в Словения се връчва Валвасорова награда за музейно дело (бел. ред.).

  40 Никола Зрински (1620 – 1664) – бан на Хърватия (1647 – 1664), политик, писател, поет, 
представител на аристократичния род Зрински, герой от Австро-турската война (1663 
– 1664). Владее 6 европейски езици. Има заслуги за хърватската и унгарската култура. 
Известна е поемата му „Szigetiveszedelem“ („Сигетската опасност“), 1651 (бел. ред.).

  41 Янез Търдина (12 псевдонима: Vinko и др.) (1830 – 1905)  словенски писател, поет, 
историк, етнолог и педагог. Изучава стари славянски езици при Франц Миклошич 
във Виена. Автор на повести, разкази, поезия, приказки, басни, предания („Črtice in 
povesti iz narodnega življenja”/ „Разкази и повести за народния живот”), 1880. От 1954 в 
Словения се връчва Търдинова награда за култура, образование и наука (бел. ред.).

  42 Лука Светец (псевдоним: Podgorski) (1826 – 1921) – словенски писател, поет, ези-
ковед, юрист, политик. Пише поезия („Lipi”/„Липи”), 1849, юнашки епос („Vladimir in 
Kosara”/„Владимир и Косара”), 1851, проза. Изучава славянско езикознание, проучва 
многостранно словенския език. Води активна политическа дейност като депутат (1862 
– 1873; 1877 – 1895) (бел. ред.).

  43 Иван Мажуранич (1814 – 1890) – хърватски поет, философ, юрист, политик. Пише 
поезия („Pjesme” / „Стихотворения”, 1895), проза („Smrt Smail-age Čengića. Stihovi. Proza”/
„Смъртта на Смаил-ага Ченгич. Стихове. Проза”, 1965), немско-илирски речник (1842), 
политически статии („Sabrana djela”/ „Събрани съчинения”, 1 – 4, 1979) (бел. ред.).

  44 Адам Бохорич (1520 – 1598) – словенски филолог, писател, деец на Реформацията. 
Родоначалник на литературния словенски език и на словенската филология. Автор на 
първата словенска граматика („Zimske urice proste”/„Свободните зимни часове”, 1584), 
съдържаща графичната система „бохоричица”, използвана 250 години в Словения. 
Съставя речник към първия словенски превод на Библията от Юрий Далматин (1584) 
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вори за славянско наречие, което се говори в България. Копитар също 
се интересува от българския народ и неговия език. Станко Враз в своя 
сборник „Кolо“  дава често вести под една или друга форма за България, 
за българската литература, за българската народна песен. Не изключва 
из своите интереси България и Франц Миклошич. Изобщо Словенското 
народностно възраждане в стремежа си да приобщи народа към славян-
ската култура отделя внимание и към България. Лука Светец обнародва 
в 1851 г. историческа новела „Vladimír in Kosara“ („Владимир и Косара”). 
Изобразена е тук Косара, дъщерята на цар Самуила. Тя се влюбва в плене-
ния княз Владимир, син на Петрислава, сръбски княз. Вместо кървав бой 
между войските на Самуила и Петрислава, дошел да освободи сина си, 
настава сватба между Косара и Владимира. Образът на Косара е предаден 
в ярко осветление. Йосипина Урбанчичева-Турноградска45 написва в 1852 
г. „Boris“ („Борис”), кратък разказ за княз Бориса и за покръстването на 
неговия двор46. По-късно, през 70-те години, когато настават размирия 
на Балкана, когато се начеват борбите на южните славяни срещу турците, 
южнославянските и българските мотиви се засилват. Йосип Стритар из-
дига глас за защита на южните славяни срещу турските своеволия и без-
чинства, тирански насилия и жестокости. „Kosara“ („Косара”), „Iz Bosne“ 
(„От Босна”), „Očetovo pismo“ („Бащино писмо”) са драматични картини 
из борбите на славянския Юг. Някои от „Dunajske elegije“ („Виенски еле-
гии”), както и „Raja“ („Рая”) са пълни с чувство на състрадание към онеп-
равданите роби, с отвращение към турската тирания. На Стритара оба-
че му остават по-близки черногорци и херцеговинци. Симон Грегорчич 
също така отделя повече внимание на Херцеговина и Босна. Стихотворе-
ния като „Vojaci па poti“ („Войници на път”), „Oj z Bogom, ti planinski svet“ 
(„О, за Бога, ти, планински свят”), „Dekletova molitev“ („Молитва на де-
войката”), „Vojakove neveste poroka“ („Сватбата на войнишката невеста”), 
„O bitvi“ („За битката”), писани през 1878 г., говорят, че той има чувство 
за южнославянската въстаническа романтика. Но още в началото на 70-те 
години той написва „Заветът на хайдутина“ – „Hajdukova oporoka“47, коя-
то е плод на неговото съчувствие към българските страдания и борби за 
свободен живот. „Заветът на хайдутина“ е една от най-хубавите работи на 

(бел. ред.).
  45 Йосипина Урбанчичева-Турноградска (псевдоним: Turnograjska) (1833 – 1854) – 

словенски писател, поет и композитор. Счита се за първата словенска писателка и 
поетеса. Изучава славянска история, естествени науки, латински, френски, италиански 
език. Автор е на 38 повести, сред които и за покръстването на българите от княз Борис 
(„Boris“ /„Борис”, 1852), стихове, богато епистоларно наследство. В Словения се връчва 
плакет на нейно име за цялостно литературно творчество (бел. ред.).

  46 Преведена на български в 1853 г., на чешки  в 1854 (Lumír, 1854, с. 702 – 705).
  47 Вж. Simon Gregorčič, Izbrane pesmi. Priredil Dr Ivan Pregelj, Celje, 1934, c. 118 – 123.
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Грегорчича от разказен характер. С особена симпатия той рисува образа 
на българския хайдутин. Борбата е свършена, мечът е счупен, България 
не е свободна; там в Балкана, опрян на клонест дъб, водачът на хайдушка-
та дружина прави своя завет:

Zastava strta, skrhan meč,               Съдрано знаме, счупен меч –
Končan je boj strašnó besnèc,            замря и тая зверска сеч,
Bolgarska tožna prosta ni,                но пак тиранът надделя:
Zastonj si tekla, draga kri!                кръв българска, защо се ля?

Ob gozdu tarn, na hrast oprt,           В гората там, на дъб опрян,
Sloní junak – na lieu smrt,                хайдутин гасне изтерзан.
Junak bledeči, blag Bolgár,                 Достоен българин юнак,
Hajduški četi je glavar.                       хайдушки воевода драг48.

Той няма рожби, няма братя – едничко, което има, това е дружината 
му. Като е гледал хубавата и скъпа българска земя, като е виждал тежкото 
робство на народа, сам при това ограбен и измъчен, той се заклева да се 
бори до смърт за България. Умирайки, той завещава на хайдутите да не 
спират борбата, да не се страхуват от смъртта, да извоюват свободата на 
отечеството. Никакъв плач, ни стон. Погребват го на върха на Балкана:

Таm spi hajduk – on mírno spi,       Под него спи той ням и глух,
A duh njegov živi, bedí;                      но броди бодрият му дух
Množé borivcev se vrsté,                    но броди бодрият му дух
Gorjé ti bo, Turčin, gorjé!                   и четници множи безчет...
                                                              Тежко ти, турчино проклет!49 

С по-голяма настойчивост подхваща български мотиви ученикът на 
Грегорчича, Йосип Палиаручи-Крилан50. Тръгнал като лирик по следи-
тe на домашни поети, той намира свой тон в епическата песен. Когато 
се водят борбитe на южните славяни срещу турското господство, той е 
ученик в гимназията. Освобождението на България и завладяването на 
Босна и Херцеговина от Австрия оставят по-дълбоки следи в душата му. 

  48 Превод от словенски Людмил Димитров. „Смъртта на Смаилага Ченгич”. –  Литера-
турен вестник, год. 19, 2009, бр. 2, с. 7 (бел. ред.).

  49 Превод от словенски Людмил Димитров. „Заветът на хайдутина” („Един български 
сюжет в словенската класическа поезия”. – Литературен вестник, год. 19, бр. 2, 21 – 
27.01. 2009, с. 7) (бел. ред.).

  50 Йосип Палиаручи-Крилан (псевдоним: Krilan )(1859 –  1885) –  словенски поет, писа-
тел, юрист. Владее шест европейски езика. Твори под влияние на Прешерн и Грегорчич. 
Оставя обширно литературно наследство. Пише произведения за цар Самуил, Индже 
войвода, св. св. Кирил и Методий. Съчинения: „Poezije I – II” („Поезии I –  II”), 1895 – 
1896; „Zbrani spisi III” („Събрани съчинения III”, 1896) (бел. ред.).
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От тия събития той черпи сюжети и мотиви, окриля своето вдъхновение. 
И написва творби като „Stara mati“ („Старата майка”), „Rada“ („Рада”), ,Na 
bojišči“  („На бойното поле”), „Trije grobovi“ („Трите гроба”), „Smrt Indža 
vojvode“ („Смъртта на Индже войвода”), „Smrt carja Samuela“ („Смъртта 
на цар Самуил”), в които баладният мотив е съчетан с хайдушка и истори-
ческа романтика. Най-хубава е баладата му „Смъртта на цар Самуила“51, 
обикната в Словения и заради нейната музика. Същият мотив, за който 
загатва Колар в „Slávy dcera“ („Дъщерята на Славия”), който разработват 
у нас Ив. Вазов, Пенчо Славейков, Кирил Христов. Самуил седи мрачен 
в Прилеп, праща люти думи към Беласица, която е помогнала на Василия. 
Чува се шум. Това са неговите бойни другари. Тръгва към тях малко уте-
шен. Но като ги вижда слепи, на сто души само един едноок, припада и 
умира. Тревогата и мъката на царя избуяват в клетвата му срещу Беласица:

Oj Belasica, gora Belasica,                     Беласице, Беласице проклета, 
Naj solnce več ti ne obsije lica!               дано те слънце вече не съгледа! 
Ti vragu našemu si pomagala,               Пропусна ти врага ни – той се вдигна
Bolgarsko zemljo milo mu izdala.         и в нашта българска земя проникна! 
Obudi zopet padle nam junake,            О, възкреси ти падналите воини, 
Iz robstva reši jadne nam rojake!           спаси от гнет чадата ни достойни! 
Oj Belasica, tožna Belasica,                    Беласице, ех ти, планино клета, 
Naj solnce več ti ne obsije lica!               дано те слънце вече не съгледа!52

       Най-добре са застъпени българските мотиви в словенската лите-
ратура от Антон Ашкерц (1856 – 1912)53. Той е един от най-видните сло-
венски поети. Един от представителите на словенския реализъм. Първи-
те му стъпки, направени едва през 1880 г., вече католически свещеник, 
са в областта на лириката. Макар и късно да се проявява, той завладя-
ва вниманието на книжовния свят, особено откак се открива като епик 
с необикновен дар. Написва и някои комични и драматични игри – „Tri 
dramatične študije“ („Три драматични студии”), 1900 („Izmajlov“ („Из-

  51 Вж. Slovenske balade in romance, antologija, uredil C. Golar, Ljubljana, 1925, c. 58 – 60.
  52 Превод от словенски Людмил Димитров. Малинова-Димитрова, Л., Димитров, Л. 

Смъртта на цар Самуил в една словенска интерпретация (Йосип Палиаруци – Крилàн). 
– Библиотека. Списание за библиотечни и информационни науки, книгознание и ли-
тературна история, год. XXIII (LXII), 4, 2016, с. 89 – 96 (бел. ред.).

  53 За А. Ашкерца вж. Gojmir Krek, Anton Aškerc. Studie mit Übersetzungsproben, Laibach, 
1900; A. Jensen, A. Aškerc. Slovinska Balader. Stockholm, 1901; Tad. Stan. Grabowski, Anton 
Aškerc, poeta słowieński. Sylweta jubileuszowa (1856 – 1906), Kraków, 1906; A. Bazala, A. 
Aškerc. Izabrane pjesme, Zagreb, 1913; Iv. Prijatelj, Aškerčeva čitanka. Praha, 1913, Ljubljana, 
1920; Андрей Сиротинин, Pocciя и Славяне. Санкт Петербург, 1913, с. 343 – 370 (Антон 
Ашкерц, литературная характеристика), с. 371 – 395 (Стихотворенiя Ашкерца); Frank 
Wollman, Slovinské drama, Bratislava, 1924; Frank Wollman, Dramatika slovanského jihu. 
Praha, 1930.
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майлов”), „Tujka“ – „Чужденка“ и „Red sv. Jurja“ – „Орден св. Георги“), и 
„Zlatorog“ („Златорог”), 1904. В лириката на Ашкерц не постига ценни 
творения – първите му песни са в духа на домашни поети като Прешерн, 
Йенко, Стритар и Грегорчич, а по-късните не откриват силно чувство, не 
говорят за богат емоционален живот. Драматичните му творения са сла-
би в постройка, мотивировка и психологична напрегнатост. По-ценно, 
с прекрасни поетични места, е „Златорог“, гдето обработва познат мо-
тив от Дежмана и Баумбаха, тъй като в драматичната форма се чувствува 
повече блескавият епик. В епиката Ашкерц не скрива своята поетическа 
мощ. От множеството негови сбирки изпъкват първите му две – „Balade 
in romance“ („Балади и романси”), 1890, и „Lirske in epske poezije“ („Ли-
рическа и епическа поезия”), 1896. По-късните му сбирки, като „Nove 
poezije“ („Нова поезия”), 1900, и „Četrti zbornik poezij“ („Четвърти сбор-
ник с поезия”), 1904, говорят пак за същата мощ, само че не навсякъде тя 
е еднакво проявена, а освен това – в тях се забелязва развитие с тенден-
ция идейникът, мислителят да вземе надмощие над художника и поета. 
Същото може да се каже и за новите му сбирки епически песни – бала-
ди, романци54, легенди, притчи и параболи55, басни и алегории, летопис-
ни песни, някои в лирически замах и тон – „Jadranski biseri“ („Бисери от 
Адриатика”), 1908, „Akropolis in piramide“ („Акрополът и пирамидите”), 
1909, „Pesnitve“ („Поеми”), 1910. Имат цена и ония му творения и сбир-
ки, в които са разработени мотиви от далечното и по-близко минало на 
словенския народ – „Primož Trubar“ („Примож Трубар”), 1905, „Mučeniki“ 
(„Мъченици”), 1906 и „Junaki“ („Герои”), 1907, „Poslednji Celjan“ („Послед-
ният от Целе”), 1912. След неговата смърт се явяват в „Ljubljanski zvon“ 
(„Люблянска камбана”), 1912, 1927 – „Atila v Emoni“ („Атила в Емона”) и 
някои по-малки творения. Заслужват внимание и неговите пътеписи – 
„Izlet v Carigrad" („Пътешествие в Цариград”), 1893, и „Dva izleta nа Rusko“ 
(„Две пътешествия в Русия”), 1903. В 1901 г. издава и „Ruska antologija“ 
(„Руска антология”). Наистина обилна жътва. В нея се вижда плодно твор-
ческо развитие на една личност, воля за труд и постижения, широк кръго-
зор, странно скиталчество на духа, жажда за въздух и простор. Натрапва 
се известна зависимост56 на Ашкерца от външния свят, подчинение на 
творческото му аз на среда и условия на живот, външна раздразнимост 
като подтик за поетическо творчество, силата на случая, на прочетената 
книга, на използуваната хроника, на чутото поверие и сказание, на излет-
ното впечатление, на историческата реминисценция. Един реалист, който 
търси обаче неузнаваемостта на действителното, тайнствеността на жи-

  54 романц (остар.) – роман (бел. ред.).
  55 парабола (литер.) – притча (бел. ред.).
  56 зависливост (остар.) – зависимост (бел. ред.).
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вота, романтичното на духа. И през твърдите и строги форми на неговата 
песен трябва да се търси една сподавена душа, едно затворено сърце, една 
слабо звучаща лира. Ашкерц не е имал равен жизнен път. Той е трябвало 
да води и да преживее борба със себе си и със средата, в която изпълнява 
своята обществена служба. Нечувствуващ наклонности към свещеничес-
ко звание, свободолюбив дух, който не може да понася оковите на своя 
сан и на католишката догма, той се прощава в 1898 г., четиридесети и две 
годишен вече, с църковната стряха, става архивник на Любляна, увлича 
се от движението „Свободна мисъл“, води идейна полемика, в поетич-
на форма срещу клерикализма, пътува из Унгария, Чехия, Полша, Русия, 
Турция, Босна и Сърбия, Италия, Египет и Гърция, жаден за нови позна-
ния, склонен да обгърне от своята малка родина обширния Божий свят.

Колкото и да е потаен, Ашкерц понякога прави лирични изповеди. Той 
се радва на хубавата бащина земя, на чудната природа, мисли за съдбата 
на своя малък народ, за своята собствена участ, честит е, когато съзерцава 
красотата на младостта и любовта. Понякога го гнети чувство на самот-
ност, на незадоволени желания и несбъднати мечти. Но в тия си изпове-
ди, в които се долавя искреност и свежа непосредност, песенен стил, той 
не отива далеч. Той се вслушва повече в шепота не на своята, а на чуждата 
душа. Той обича нему да се изповядват, да надниква в други светове и ви-
дяното и чутото, претворено от него, да го отлива в една или друга поети-
ческа форма. Или пък да се занимава със своя мисловен свят. Лиричност-
та бива сподавена от трезвата хладина на мисълта. Никога обаче не стига 
до студен, бездушен интелектуализъм, това особено личи от цикъла му 
,,Iz popotnega dnevnika“ („От дневника на пътешественика”)57. В разказа си 
той внася движение, драматична напрегнатост, лирическа живост. Затова 
не е епик в омировски стил. Нито в стила на „Херман и Доротея“ на Гьоте 
или на „Пан Taдеуш“ на Мицкевича, или на „Кървава песен“ на Пенча Сла-
вейков. Никога не дава широко замислени картини, смели изображения, 
в които да се чувствува силата и крилатостта на въображението. Неговата 
епика е с лирическа инструментовка, с идейна подкладка, на места – с 
личен тон. Неслучайно той разработва баладата и романцата, баснята и 
параболата, одата и сатирата. Затова и епическата песен често му служи 
за маска – да скрие себе си зад някое лице събитие, идея, образ. И тъкмо 
затова неговата епика не е тежка, не досажда с подробности в описания, 
изложения и разсъждения. В нея не се долавя желание на автора да се лю-
бува сам на своето разказно изкуство. Не се отвлича вниманието на чи-
тателя изключително върху поетическата форма, а художественият такт 
неусетно увлича в съдържанието и духа на творението.

  57 Срв. Nove poezije. Ljubljana, 1900, c. 23 – 135; Četrti zbornik poezij. Ljubljana, 1904, c. 
21 – 193.
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Духът на човечност, който владее у Ашкерца, му отваря винаги свобо-
ден път към низините, към широките народни слоеве. Той обича народа, 
движи се в неговите среди, наблюдава го, изучава го. И черпи от неговия 
живот, от преданията и легендите му материал за поетическите си произ-
ведения. Селският поглед за света, обикновеното мислене и чувствуване, 
първично още в изворите си, лягат в основата на неговите балади и ро-
манци с народен мотив. Как ги твори – виждаме от стиховия му предго-
вор към „Бисери от Адриатика“. На адриатическия бряг той живее сред 
бедните рибари, разговаря се с тях, наблюдава ги, вслушва се в предания-
та им, изучва психологията им – и то не за реалистично изображение, а да 
се домогне към баладни материали и мотиви, към романтиката на техния 
бит. И още в ранна доба създава едни от най-хубавите си балади, едни от 
най-хубавите изобщо в словенската литература. След Прешерна той ста-
ва най-големият баладик. „Mejnik“ („Репер”)58, „Na sedmini“ („На седми-
ни”)59, „Svatba v Logéch“ („Сватба в Логе”), „Brodnik“ („Превозвачът през 
вода”), „Vinska bajka* („Винена приказка”), ,,Ponȏčna pótnica“ („Среднощна 
пътничка”)60, най-ценното, до което се е домогнал Ашкерц, са свидетел-
ство за творческата му мощ. Къс, отсечен стил, драматична пластичност 
в изложението, жив диалог, психологическа мотивировка – това са ха-
рактерни негови особености, които го доближават в известни посоки с 
К. Я. Ербен61, майстора на чешката балада. Син на своето време, когато 
въпросите за капитал и труд, за положението на жената и на малкия човек 
в обществото, за унижените и оскърбените, за онеправданите и измаме-
ните в живота тревожат и измъчват, когато социализмът като мироглед и 
политическа доктрина прави смели пристъпи във всички земи на Европа, 
Ашкерц, отзивчив на чужди страдания и болки, смело подхваща, не вече 
в духа на Стритара и Грегорчича, социални песни. И ту загатва за една 
социална романтика, ту праща сатирични стрели срещу недъзи, неправ-
ди, грешки и глупости на човек, на държава и общество, вдъхновяван от 
идеята за просвета, напредък и човечност. Въстава срещу изкористване-
то62 на работническия труд, срещу материалната и духовна пониженост 

  58 репер – геодезически знак, който служи като изходна точка при измервания, ниве-
лиране или нанасяне на точки и линии от план на местността (бел. ред.)

  59 седмина – според словенските църковни ритуали това е панихида с угощение на 
поканените на седмия ден след погребението (бел. ред.).

  60 Вж. Balade in romance. Ljubljana, 1903; Lirske in epske poezije. Ljubljana, 1896; C. Golar, 
Slovenske balade in romance. Ljubljana, 1925, c. 84 – 100.

  61 Карел Яромир Ербен (1811 – 1870) – чешки поет, прозаик, преводач, литературен ис-
торик, фолклорист, правист, картограф. Член на чешкия сейм (1848). Издава „Slovanska 
čitanka” („Славянска читанка”, 1865)  със славянски фолклор, също сборник с балади, 
исторически книги („Регистър на писмата и документите на Бохемия и Моравия”, 1855). 
Преводач на староруски паметници („Слово за полка на Игор” и др.) (бел. ред.).

  62 изкориствам – използвам с цел материални облаги (бел. ред.).
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на трудящите се слоеве, срещу сурови нрави и отношения, срещу домог-
ванията на клерикализма и реакцията. Тук се открива мечтател и борец 
за социална правда, за свобода на личността, за повече любов към чо-
века. Не забравя да отговори и на ония удари, които му се отправят от 
католишкия стан.63 Ирония и сарказъм, често пъти едва загатнати, остри 
изрази, но никога груби, духовита мисъл, дори явна тенденция, идейна 
устремност биват смислено и изкусно затворени в стегнат поетически 
облик. „Anka“, („Анка”), „Delavčeva pesem о premogu“ („Работническа пе-
сен за въглищата”), „Dvorski погес“ („Дворцов шут”), „Pegaz in osel“ („Пе-
гас и магарето”), „Firduzi in derviš“ („Фирдузи и дервишът”), „Iz pesmarice 
neznanega siromaka“ („От песенника на неизвестния сиромах”), „Hufújeva 
piramida“ („Пирамидата на Хуфу”), „Orel in petelin“ („Орелът и петелът”), 
„Ob smrti Simona Gregorčiča“ („По повод смъртта на Симон Грегорчич”), 
„Titus Markus“ („Марк Титус”)64 и толкова други дават представа за него-
вия социален песимизъм, за нравствения му идеализъм, за бойните то-
нове на неговата лира. Ашкерц, привързан към своя народ, издига глас в 
негова защита, унася се често в миналото му, за да извади от сянката на 
забравата личности, които са вземали едно или друго участие в неговата 
съдба. Той се нирва в най-старите времена, в предхристиянската доба от 
историята на словенския народ, в епохата на Реформацията и Противо-
реформацията65 в родния си край, и изтъква хероичното, духом силното, 
борбата за идея, макар и невинаги споделяна от него. С особена симпатия 
той възкръсва фигурите на свободолюбците, юнаците и мъчениците, кои-
то са осмисляли словенския живот. Ето Волкун и Людевит, князе от VIII 
и IX век, миловници66 на своята родина, смели бойци за право и свобода. 
Стефан Ропоша, от първата половина на XVIII век, с юнашките си подви-
зи, крал Матей, който от замъка си Острог отива чак в Цариград при сул-
тана, за да освободи пленената му от турците жена. Ето Примож Трубар, 
херой на мисълта, който хвърля лъчите на евангелската истина в душата 
на своя народ, повежда борба срещу католическия догматизъм, синор, от 
който почва нов живот в Словения. Ашкерц чувствува особената съдба на 
Трубара. Словенският народ не е станал протестантски, католицизмът му 
е нанесъл победа. Но което едини67 тоя народ с неговия някогашен вожд, 
това не е догмата, а познанието, борбата за истина и правда68. В „Stara 
pravda“ („Старо съдебно дело”) са представени селски бунтари от XVI век, 

  63 стан (остар.) – лагер (бел. ред.).
  64 Вж. Balade in romance. Ljubljana, 1890, 1903; Lirske in epske poezije. Ljubljana, 1896; 

Akropolis in piramide. Ljubljana, 1909; Pesnitve, peti zbornik. Ljubljana, 1910.
  65 Противореформация – Контрареформация (бел. ред.).
  66 миловник (от чеш.) – обичащ (бел. ред.).
  67 единя – обединявам, съединявам (бел. ред.).
  68 Вж. Primož Trubar. Zgodovinska epska pesnitev. Ljubljana, 1905, c. 5 – 8.
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които, повели със себе си народа, искат права от своите господари. Ето и 
мъченицитe, които Ашкерц приветствува  с химн като словенски ерети-
ци, борци за свобода на мисълта, за волността на духа – Юрий Далматин69, 
Петър Купленин, Юрий Бохинец70, Я. Бернардини71. Противореформаци-
ята е изобразена в няколко ярки фигури събития, картини. Не забравя 
да покаже и образа на Томаж Хрена, върлия католик. От новата история 
Ашкерц взема също така мотиви, за да възвеличи и възхвали – все тоя 
дух на свобода, на любов към хероичното, на преданост към родината. 
„Napoleonov večer“ („Наполеонова вечер”), „Napoleon“ („Наполеон”)72 
загатват за Илирия, за френската власт в Любляна, изтъкват образа на 
нейния създател. Ашкерц търси и намира хероичното и мъченическото 
не само у своя народ, но и у други, за да го посочи, да го възпее, да му се 
преклони независимо от това къде и кога се е проявило то. Сократ, Джор-
дано Бруно, Савонарола, Франческо Ферер, Марко Бочар, Петър Велики, 
Ян Собиески, Крали Марко, Йосиф Ризал, дори умиращ бур, смел хай-
дутин – всички олицетворяват едни идея, една воля, един дух. Ашкерц 
се тревожи над въпроси за живота и смъртта. Той е критичен дух. Няма 
сляпа вяра, има будна мисъл, не се отдава смирено на Бога, но не роптае 
и срещу него. За човека той не носи титанична представа. Излишно е чо-
век да се домогва до неща, които не може да овладее. Стига му, ако той 
си остане човек, ако не понижи човешкото у себе си, не се приравни със 
звяра. Човешки и земен хероизъм. Оттук неговата философия на човеко-
любието, на братството, на неспирния развой. Що собствено е животът? 
Гатанка. Какъв е неговият смисъл? Само вярата в човешкия дух утешава 
Ашкерца. Не стига до философски песимизъм. Хероичното у човека го 
спасява от нравствен нихилизъм. Християнството не го успокоява, нито 
го задоволява, макар да не отрича Христа с неговата любов към ближния. 
Богослов, той не вижда Бога извън света, а го намира в него. Занимавал се 
с философията на индийската религия, с вярата на други източни народи, 
с мирогледа на античния свят, с нравствения момент в учението на Ис-

  69 Юрий Далматин (1547 – 1589) – словенски богослов, философ, свещеник протестант, 
преводач. Ученик и последовател на Бохорич и Трубар. Автор на „Ta kratki wittenberški 
katekizmus” („Кратък витенбергски катехизис”, 1585). Превежда от немски, гръцки и 
иврит. Известен е неговият превод на Библията на словенски език (1584), наречена 
„Далматинова библия” (бел. ред.).

  70 Юрий Бохинец (1618 – 1684) – словенски философ, юрист, икономист, преподавател. 
Ректор на Виенския университет (1676). Автор е на важния за словенската културна 
история учредителен устав на фондацията за финансиране на словенски студенти  във 
Виена – „Luka Knafle” (1676). Известни стипендианти  са Франце Прешерн, Йерней 
Копитар, Отон Жупанчич и други (бел. ред.).

  71 Вж. Mučeniki. Slike iz naše protireformacije. Ljubljana, 1906, c. 40, 44, 148, 64, 103, 111, 
135, 150.

  72 Вж. Lirske in epske poezije; Pesnitve, 1910, c. 211.
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уса, той е склонен да приеме пантеизма на будизма, езическия култ към 
живота и красотата на Елада и Рим, като отрича догматическото христи-
янство и анахоретския73 мистицизъм. Той не е дълбоко религиозна нату-
ра. Но затова пък – възвишено етична. Стихотворения като „Karnevalska 
parabola“ („Карнавална парабола”), „Gizejska sfinga“ („Сфинксът в Гиза”), 
,Zvečer“ („Вечерта”), „Balada о potresu“, („Балада за земетресението”)
„Moja Muza“ („Моята Муза”), „Jaz“ („Аз”)74 са доста характерни за него-
вия мироглед. А относбата му към източния, класичния и християнски 
свят се чувствува най-силно в „Kongres па Araratu“ („Конгрес на Арарат”), 
„Buddha in Ananda“ („Буда и Ананда”), „Velika noč na Akropoli“ („Великден 
на Акропола”), „Aglaja“ („Аглая”), „Kristus in Peter“ („Христос и Петър”), 
„Neznani bog“ („Неизвестният бог”)75. Устремният му дух – в песни като 
„Prva mučenica“ („Първата мъченица”), „Zvečer“ („Вечерта”)76.

Антон Ашкерц е космополитичен дух. Той е колкото национален, тол-
кова и световен. Откъде не търси той мотиви за своето творчество? Ин-
дийските, персийските, турските, египетските, гръцките, италианските, 
руските, чешките, полските и сръбските мотиви са толкова много, че сло-
венските в тях биха могли да бъдат засенени. В това външно разнообра-
зие обаче има известно единство, в него се долавя идейна линия, чувству-
ва се вярна на себе си личност. Някои биха могли да го обвинят, както 
бива обвинен на времето си и Ярослав Връхлицки, в еклектизъм. Ашкерц 
има няколко ръководни идеи, следва ги неизменно и постига стилово, 
мисловно и емоционално единство. И това е може би най-големият му 
поетически подвиг – че сътворява своя поетически образ, че остава със 
свой лик и израз, рязко отделящ се в словенската литература. Не е голям 
мислител, но той смело открива на света своите мисли. И има мощ да ги 
внушава, да пленява с тях. Защото той е искрен, не желае да се представи 
такъв, какъвто всъщност не е. С широкия си поетически кръгозор той 
може да заинтересува не само своите сънародници. С чистата си и звучна 
реч, с пластичния си стих, с ярките си образи от миналото и сегашното, с 
ясната си песенна дикция той може да задоволи вкус, който не е особено 
строго изискан, нито пък е възпитан само в една посока, който не зависи 
изключително от модата на времето.

Тоя поет, който се нирва в толкова светове, не забравя в поетическите 
си блянове и мечти България и българския народ. С широко славянско 
съзнание, познал толкова славянски страни, с чувство за особената съдба 

  73 анахоретски (от грц.) – отшелнически, аскетичен (бел. ред.).
  74 Вж. Cetrti zbornik poezij, 1904, c. 195; Akropolis in piramide, 1909, c. 45; Balade in romance, 

1903, c. 14, с. 45; Lirske in epske poezije, 1896, c. 20, с. 60.
  75 Вж. Pesnitve, 1910, c. 89; Nove poezije, 1900, c. 128, с. 105; Akropolis in piramide, 1909, 

c. 110, с. 117; Balade in romance, 1903, c. 10.
  76 Balade in romance, 1903, c. 10, с. 20.
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на славяните, за техните страдания и борби, прекланящ се дълбоко пред 
хероичния дух на човека, той отправя поглед и към българската земя, 
вслушва се в нейния плач и стон, в нейната песен на подвига и свобода-
та. И написва „Šumi Marica” („Шуми Марица”). Неведнъж е пял песни, в 
които борбата срещу турците е техен мотив. През 1893 г. той пътува до 
Цариград, на връщане минава през България, лъхва го нейната природа, 
кървавото ѝ минало, надеждата ѝ за победи през свободния живот. За-
познава се с нейния културен живот, с литературата ѝ, с ония представи-
тели на поетическата ѝ мисъл, които допадат на творческата му природа, 
като Ботева, Вазова, Захари Стоянова, възпели или разкрили хероич-
ното у българина. Написал и издал пътните си впечатления още съща-
та година – „Izgled v Carigrad“, гдето наблюдателното око се допълня от 
мислящата глава, поетът се сподавя от славянина и словенеца, лирикът 
се задушва от епика, той не се задоволява само с тоя плод от своето пъ-
туване. Запознал се с българските борби за освобождение, със събитията 
около Априлското въстание, пленен от толкова юнашки образи, подбуж-
дан от поетическата си природа да търси мотиви и из чужди земи, не само 
от словенския живот, но изобщо и от славянския, вдъхновяван и от обич 
към българина, имайки предвид и извършеното в областта на българската 
историческа, хайдушка и въстаническа романтика, той подхваща и бъл-
гарски мотиви, в разработката на които показва много от своите хуба-
ви качества на епически поет. Творенията с български мотиви, събрани 
вкупом под наслов „Rapsodije bolgarskega goslarja“ („Рапсодии на българ-
ския гуслар”) излизат по-късно, като четвърти дял от сбирката му „Četrti 
zbornjk poezij“ („Четвърти сборник с поезия”), 190477. В тая книга има ня-
колко лирически къса, стихотворения, които са навеяни от пътуването 
му в Русия, Украйна, Кавказ, различни епически песни с най-разнооб-
разни теми – из Бурската война, из хърватско, сръбско, полско и чешко 
минало, из източния живот, из македонските четничешки борби. Стихо-
вата му творба „Масеdonski vstaš“ („Македонски бунтар”) дава образ на 

  77 Като представя всички нюанси на творчеството на Антон Ашкерц, Борис Йоцов 
убедително посочва, че словенският поет притежава космополитичен дух. „Той е 
колкото национален, толкова и световен”и „не забравя в поетическите си блянове 
и мечти България и българския народ”. Изследователят проследява патриотичната 
линия в творчеството на словенските писатели и поети преди Ашкерц, като се опира 
на конкретни техни произведения. Разкрит е интересът на Ашкерц към България при 
неговото посещение през 1893, към нейната  история, литература и културен живот. 
Особено внимание обръща на близостта на творческата природа на словенския поет 
с тази на Иван Вазов, Христо Ботев, Захари Стоянов. В „Рапсодии на българския гус-
лар“ Ашкерц най-силно възпява освободителните борби на българите, Априлското 
въстание, събитията в Перущица и Батак, подвига на великите български апостоли на 
свободата Христо Ботев и Васил Левски. Той основателно преценява, че Ашкерц най-
добре застъпва българските мотиви в словенската литература (бел. ред).
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македонски бунтар, чийто зов е „V boj na krvnika, na Turčina“(„На бой с 
палача, с турчина”)78, чиято последна въздишка подема шумният, буча-
щият Вардар. В „Рапсодии на българския гуслар“ са поместени тринаде-
сет епически песни на мотиви из Априлското въстание, из живота на ня-
кои български хайдути и революционери, на проявили ярко мъжествен, 
юнашки дух лица, из кървавите приключения в Перущица и Батак. „Vasil 
Levski“ („Васил Левски”), „Tabor v Oborišču“ („Събранието в Оборище”), 
„Panаžuriška slavnost“ („Празник в Панагюрище”), „Boj pri Petriču“ („Боят 
при Петрич”), „Bracígovski topovi“ („Брациговски топове”), „Batak“ („Ба-
так”), „Teohana Čistеmenska“ („Теофана Чистеменска”), „Baj Stančo“ („Бай 
Станчо”), „Bai Vuljo“ („Бай Въльо”), „Hristo Botev na Radeckem“ („Христо 
Ботев на „Радецки”), „Hrista Boteva smrt“ („Смъртта на Христо Ботев”), 
„Hajdukova vizija” („Видението на хайдутина”) и „Mati Tonka Obretenova“ 
(„Баба Тонка Обретенова”)79. Наистина, „картини“, както казва Ашкерц, 
„из историята на българските въстания“. Тия творения не възникват във 
вихъра на събитията, както у Полонски и Краснохорска. Широкият твор-
чески дух на Ашкерца властвува и тук. Епикът може спокойно да възобно-
ви чрез въображението си пластично и живо станалото отдавна особено 
когато той не му е бил съвременник и когато в него вижда прекрасен ма-
териал за поетическо възпроизвеждане. Градиво Ашкерц черпи из Захари 
Стоянова, К. Иречек, Ст. Заимова, Хр. Ботева. Главният му извор е Стоя-
нов със „Записки по българските въстания“, 1884 – 1892. Във всяка една 
творба има историческа правда, биографска фактичност, психологическа 
оправданост. Тук измислицата има поетически характер. В нея именно 
се крие творческото начало. Тя не учудва, защото не е в противоречие с 
оная литературна емпиричност, която е подсказана от книжовните изво-
ри. Ашкерц проявява независимост в подбора на темите, в разработката 
на мотивите, в слоговото80 си изкуство. Отправната точка на неговия по-
етически полет е българска. Вдъхновението му не случайно се разкриля81 
от поезията на Ботева. Както някога Любен Каравелов пред всяка гла-
ва от разказа си „Дончо“ поставяше мото от „Орел“ на А. С. Хомякова82, 
така сега Ашкерц предхожда всяка своя песен със стих или стихове от 
една или друга творба на Ботева. Често пъти мотото, взето от Ботева, има 

  78 Вж. Četrti zbornik poezij. Ljublana, 1904, c. 191 – 193.
  79 Вж. Četrti zbornik poezij, 1904, c. 197 – 245; 1. Vasil Levski, c. 197 – 207; 2. Tabor v 

Oborišču, c. 208 – 213; 3. Panadžuriška slavnost, c. 214 – 217; 4. Boj pri Petriču, c. 218 – 219; 
5. Bracígovski topovi, c. 220 – 222; 6. Batak, c. 223 – 229; 7. Teohana Čistemenska, c. 230 – 
231; 8. Baj Stančo, c. 232 – 233; 9. Baj Vuljo, c. 234 –236; 10. Hristo Botev na „Radeckem“, c. 
237 – 239; 11. Hrista Boteva smrt, с. 240 – 241; 12. Hajdukova vizija, с. 242 – 244; 13. Mati 
Tonka Obretenova, с. 245 – 247.

  80 слог – стил (бел. ред.).
  81 разкрилям се (прен.) – разгръщам се, разпалвам се (бел. ред.).
  82 Срв. В. А. Францев, A. C. Хомяков, Стихотворенiя. Praha, 1934, c. XLVII. 
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по-далечна връзка с мотива или идеята, с образа или настроението на пе-
сента. Целият кръг песни имат като общ увод известното четиристишие 
от „Жив е той, жив е“ – „Тоз, който падне в бой за свобода…“. Ясно е в 
какъв дух са творени всички песни. Рапсодиите образуват едно цяло – те 
са подредени хронологически според развилите се събития. Почва се с 
обесването на Левски в шестия ден на февруари, 1873 г., и се свършва с 
Тонка Обретенова, посрещаща в Русе своя син Георги в 1878 г.

Първата песен, с която се откриват „Рапсодии на българския гуслар“, е 
„Васил Левски”“. Загатва се всъщност за подготовката на въстанието. Об-
разът на Левски поразява въображението на Ашкерца. Вярно го е почув-
ствувал, правилно го е схванал. Видял го е в неговия живот, познал го е в 
неговия дух. Чертите на образа са дадени от българските му извори. Аш-
керц знае, че Левски, преди да стане апостол на идеята за освобождението 
на България, е бил дякон, че е имал хубав глас, знае, че е бродил години 
наред из родината си под едно или друго име, предрешван, безстрашен, че 
е хванат поради предателство в хана при Къкрина, че е обесен в София. 
Историчните и биографски данни са напълно верни. Като свещеник, на 
когото е тежала католическата догматика, който е носил в гръдта си дух на 
свобода и независимост, Ашкерц сигурно е намирал известно сродство 
между себе си и Левски, някакво външно сходство между своя и неговия 
живот. Както Левски хвърля расото, за да се предаде в служба на светска, 
земна идея, така и той копнее да се освободи от оковите на своя свеще-
нически обет, за да подхване нов път в живота си в полза на родината си 
и на човешкия дух. И замисля да обрисува лика, външен и вътрешен, на 
Левски, да подчертае вечното, неумиращото у него – духа на свободата, да 
изтъкне как той оживява в сърцата и делата на хайдутите и бунтовниците, 
в паметта и в устремите на своя народ. И в четири картини из живота на 
апостола, хронологично и идейно свързани, дадени в различен песенен 
стил, в плавен ритъм той успява да внуши един образ, леко и свободно из-
пълнен – колкото обичен, толкова и необикновен. Езикът на Ашкерц не е 
напълно безстрастен. Симпатията му към Левски се издава не само чрез 
тона на разказа, чрез общия дух на възвеличаване хероичното у него, но 
и чрез тематиката, също чрез отделни думи и изрази. Не забравя Ашкерц 
да изтъкне и относбата на българите към смелия бунтовник. Ето Левски 
в деня на св. Никола в Карлово. Той пее така чудно в черква като дякон. 
Какво смущение настава, когато неговиге съграждани го виждат в свет-
ско облекло. Какво е станало с него? Той вече не е дякон Игнатий, а е бун-
товник Левски. Сега друга песен пее – песен на свободата:

Pel о jarmu sramotnem bom našem,        За позорното робство ще пея,
Ki se roga svobodni mu svet;                      как свободния свят възмути,
O verigah bom peval železnih,                   за железните тежки окови,
Ki že petsto jih nosimo let!                          дето влачим пет века почти.
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Pel o raji bom sužnji balkanski,                 И за тях – за балканските роби,
Ki v verigah in v jarmu trpí;                       принуждавани все да търпят,
In trpí, onemaga in hira                              и търпят те, докрай изтерзани,
In umira in samo – molči…                        страдат, гинат и все си мълчат.

To sem htel vam povedati danes:               За това исках днес да ви кажа:
Ni meniha Ignatija več!                               от Игнатий съм вече далеч!
Hajduk Levski stojí zdaj pred vami,          Тук пред вас е хайдутинът Левски,
A molitvenik zdaj mu je meč!...                   не молитвеник вдигнал, а меч!...83

Ашкерц следи жизнения път на Левски – алостолската му дейност, 
безпомощността на турската власт да го залови. Кой е този певец Ке-
шич-Първан? Левски. Кой е този търговец? А онзи млад дервиш Аслано-
лу? Левски. А ето друга картина. Левски е в хана на бай Христа. Напразно 
бива предупреждаван, молен да бяга, защото турската стража го следи. 
Наистина – залавят го. Ашкерц не казва, че е бил предаден от поп Кръстя. 
Съвсем спокойно, без да отправя укори към когото и да било, той предава 
пластично историята не на залавянето му, а безстрашието и нехайността 
на Левски към собствената си съдба. Последната картина, най-хубавата, 
с широко разгърнат стих предава обесването на Апостола. И пак Ашкерц 
не толкова описва и разказва, колкото с живи драматични моменти из-
тъква относбата на турците и раята към отиващия на смърт. Още в пър-
вите стихове прозвучава възвишеният и същевременно драматичен тон 
на цялата песен:

О Sofija ponosna! Kaj nič te ni sram?        Горда Софийо, срам не изпитваш ли ти
Kaj godí se na trgu zdaj strašnega tam!    от зловещата гледка пред 
                                                                        твойте врати?84

 Срещу подигравките на турците стои мълчанието на раята. Само в два 
стиха Ашкерц представя психологически вярна и дълбока картина:

А na strani tam raja bolgarska stojí        Всички българи клети стоят настрана
In od daleč na Golgato svojo strmí.            и към свойта Голгота поглеждат с вина.85

Ашкерц не цели само художествено изпълнени картини, но иска да 
внуши и идеята за свободата. Умира човекът, но духът – не. Духът за бор-
ба, както казва Ботев, проговаря в думите на юнаците, приятелите на Лев-
ски, гневни свидетели на гордата му смърт:

  83 Превод от словенски Л. Димитров. – В: Димитров, Л. Антон Ашкерц. Рапсодии на 
българския гуслар. Поезия, проза, публицистика, писма. С., 2016, с. 50 – 51 (бел. ред.).

  84 Рапсодии, с. 57 (бел. ред.).
  85 Рапсодии, с. 58 (бел. ред.).
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Zbogom, Levski, apostol, veliki svetník!      Сбогом, Левски, апостоле, братко велик! 
Za svobodo bolgarsko junak – mučenik!    За свободна България свят мъченик!

Ne, diakon, ti nisi umrl nam zaman!         Не умря всуе, дяконе, спи във покой!
Nepozabljen ostane današnji nam dan!    Ще запомним завинаги подвига твой!

Občudujemo te, obožujemo te,                    Вдъхновение ти си за нас – Бог и Син.
Vasil Levski! Ej, mi še maščujemo te!          Ще потърсим разплата за тебе! Амин!86

 Цялата песен, с повече от двеста стиха, стройно отмерена, с малко 
разтегната композиция, е изпълнена в иконописен стил. Отделните мо-
менти от живота на Левски не са разказани, а са изобразени – и то живо, 
пластично, в епико-лиричен дух. При това – в художественото изпълне-
ние Ашкерц проявява похвати, които срещаме в неговите балади и ро-
манци. Така на места се постига баладен тон, който е не само начин да се 
предаде тайнствеността на един живот, но и да се внуши почит към хе-
роя. Превръщането на действителността в поетическа измама става със 
скромни средства. Всички картини са подчинени на една идея – безсмър-
тието на човека в юнашкия му подвиг. Смъртта за възвишена цел осветява 
личността и я завещава на поколенията.

Духът на Левски оживява и на Оборище. За Ашкерца Априлското въс-
тание е немислимо без дейността на Левски. Събранието на Оборище, 
станало в дванадесетия ден на април, 1876 г., става предмет на изобра-
жение. Ашкерц написва рапсодията „Tabor na Oborišču“ („Събранието в 
Оборище”). Една от най-хубавите песни от целия кръг, нещо повече – едно 
от най-хубавите му творения изобщо. Материал за нея той черпи доста 
добросъвестно. От една страна, съзаклятниците, събрани в пазвите на 
Средна гора; от друга, Георги Бенковски и поп Груйо Бански; от трета, 
въстаническия бяс на народа – това са градивните съставки, които лежат 
в нейната основа. Замисълът е  да се предаде духът на Оборище, да се 
представи Оборище като символ на свободата. В повечето от сто и пет-
десетте стиха с устремен и волен ритъм, с чиста и силна реч Ашкерц, без 
да използува римата като средство за по-пълна мелодия, в стройна и стег-
ната цялост постига хубаво художествената си задавка. Песента почва и 
завършва с три стиха, не напълно еднакви по слова и смисъл, но съвсем 
сродни в похват и строй. Чрез отрицателно сравнение, толкова обикнато 
в славянската народна песен, което всъщност не отговаря на духа и стила 
на цялото, се загатва за събитието – съвещанието на Оборище:
Níso zbrali nocoj se sókoli,                           Не соколи крилати събраха се
A sestali hajduki so hrabri se                      тази вечер, а храбри бунтовници
sredi gozda balkanskega na posvet.            на съвет сред балканските склонове.87

  86 Рапсодии, с. 58 (бел. ред.).
  87 Рапсодии, с. 59 (бел. ред.).
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Преди да представи сцени от събранието, Ашкерц изпива лирична 
апострофа към Оборище. Той го чувствува повече в природната му кра-
сота, в юнашкото му величие, като хероичен пейзаж, като място, в което 
се решава цял народ на кървав и велик подвиг. Апострофа, изпълнена с 
дълбоко чувство, с мотиви, които срещаме в „Кървава песен“ на П. Сла-
вейкова – в описанието на Оборище. Това е същото чувство, което е из-
живявал той пред величествения лик на словенските Алпи:

Oborišče, ti divji pogorski kot!                        О, закътано в дебри Оборище!
Tebe videle niso še turške očí,                        Тебе турски очи не са мяркали,
Tod hodila še turška  ni noga nikdar           Турски крак не е стъпвал в теб никога.
Samo medved in volk sem zahajata              Само мечка и вълк подвизават се,
Pa lisica in zajec poznala te,                          И лисица, и заек притичват тук –
A najbolje pozná te bolgarski hajduk!          Но хайдутинът български знае те!
Mahovite se dvigajo skale navpik,                Стръмни мъхести зъбери вдигат се
In po njih se razpenja zeleni bršljín.              със зелени бръшляни опасани.
In té bukve stoletne! Ni štirje možjé              А вековните буки – стъблата им
Ne obsežejo debla nobeni iz njih.                    И четирма пак трудно обгръщат ги!
Oborišče, ti krasni balkanski gozd!...             О, вълшебно балканско Оборище!...88

Пo-нататък Ашкерц очертава следната картина: народът е събран в 
лунната нощ. Напрегнат е като пред битва. Живи разговори, после – мъл-
чание. Ето излиза из неговата среда млад левент. Това е Бенковски. Той 
произнася вдъхновена патриотична реч. Чрез нея поетът рисува образа 
на Бенковски вярно, правдиво. Пламенен и буен, възторжен и въодуше-
вен, той зове народа към бунт. Доста вече робство. Срамно, позорно е да 
влачиш вериги. Из гроба зове Левски. Който иска – остава роб, който не 
иска – няма да бъде. Никакво предателство. Който се поддаде на малоду-
шие, на издайничество, гръм да го погуби. Ето Балканът се раззеленява, 
пролет е – иде и пролетта за българския народ, изгрява свободата. Всич-
ки на клетва! 

Една бунтовна песен, пълна с дълбоко, макар и сдържано чувство. Чрез 
Бенковски сякаш проговаря сам Ашкерц, поклонник на родината и на 
свободата. Със същата любов той рисува и образа на поп Груя. Отворил 
евангелието, в една ръка с кръст, в друга с ханджар89, той запява: „Смърт 
на турчина!“. Народът, отговорил на Бенковски с „Ура!“, а на Груя с „Амин!“, 
се заклева на смърт или свобода. Ашкерц рисува прекрасна картина от 
природата. 

Поп Груйо е бунтовник, оставил е Божия храм като Левски, забравил 
е черковната служба. Но сега нима той изменя на своето призвание? Не-

  88 Рапсодии, с. 59 (бел. ред.).
  89 ханджар (тур.) – нож, кама (бел. ред.).
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говият храм – това е цялата природа, цялата вселена. Тук той служи ли-
тургия на свободата. Така Ашкерц загатва за своя пантеизъм. Чрез обра-
за на Груя открива своя потайна мисъл: няма нищо греховно, ако скъсаш 
веригите на черковната догма, Бог е не само в черквата, но навсякъде в 
природата, служиш ли на свободата, служиш нему. Народът, Бенковски и 
Груйо, Балканът, бунтарският дух – това са главните моменти в песента. 
Действие в нея почти няма, внушението е повече лирическо, отколкото 
епическо. Отделните части не само че са органически споени, но се под-
чиняват на основна идея – свободата се ражда в колективната воля, коя-
то има обаче свои най-възвишени носители. Доброволното и съзнателно 
подчинение на вожда изисква вяра и вдъхновение. Широкият дванадесе-
тосричен стих, изваяните сякаш образи и сцени, свежите и вдъхновени 
мисли оставят впечатление за хероичен епос. Поставените в началото на 
рапсодията стихове от Ботева – „Звезди обсипят свода небесен… Балка-
нът пее хайдушка песен“ – разкриват и по-далечната мисъл на Ашкерца: 
Балканът е символ на свободата и на българския дух.

Кървавата епопея е почната. Би ли могъл Ашкерц с широко епично 
въображение да я обгърне във всичката ѝ буря и в целия ѝ устрем? Той 
по-скоро ще вземе само по-важни моменти от нея. И в тях ще поиска да 
изрази пламъка на общото. В „Празник в Панагюрище“ той замисля да 
предаде опиянението, или както би казал Вазов, пиянството на един на-
род: обявяване на въстанието в Панагюрище. И тук Ашкерц се придър-
жа дотолкова към историческата истина, доколкото му е потребна тя за 
градивен материал. Затова не претрупва творението си с излишни факти. 
Сред потока от хора той отделя поп Недялка, поп Груя, Райна Георгиева и 
Бенковски. Тържеството в Панагюрище има обаче един основен пункт – 
знамето на легендарната Райна Княгиня. И първоначалният замисъл се 
изместя: вместо картина на въстанието – образ на една хероична девой-
ка. В първите три четиристишни строфи е дадена тая картина: Бият тър-
жествено камбани, из улиците се струпва народ, минават левенти на коне, 
шум, вик, радост:

To ni raja več! Vstaški to moj je Bolgar!      Това не е раята вече! 
                                                              Това е моят българин бунтовен!90

И в тържествения вървеж на въстаницитe се виждат един след дру-
ги по-виднитe им представители. Поп Недялко седи като витяз на коня. 
След него – други духовници. Ето и Груйо Бански. Ето и знамето, шито от 
Райна Георгиева. И тя на кон! И Ашкерц ѝ посвещава две строфи, за да я 
възвеличае:

  90 Превод от словенски – Елена Томова (бел. ред.).
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Slava, Rajka Georgieva! Prapor ta tvoj       Слава, Райно Георгиева! Твоят байрак,
Prapor svet je, ki z nežnoj držiš ga rokoj!     дето с гордост го вееш, свещен е и драг!
Kak umetno nam v svili si težki ga stkala,  От коприна го ши ти с любов и дари го
Domovini, svobodi si ga darovala.               на родината – да се избави от иго!

Krasna, dražestna, Rajka si mlada zares!   Колко, доблестна Райно, на тебе дължим,
Ali danes si resna ko kerub z nebes!                  наш грижовен, безстрашен и чист херувим!                 
In ko jašeš na sivcu, junaška devica,            Както яздиш отпред ʼ благородна девица,  
Plemenita se zdiš mi bolgarska carica!...        ти приличаш на българска  
                                                                           златна царица!...91

                                                                         
Най-сетне се явява образът на Бенковски. В четири строфи, отмерени 

и стегнати, чрез запитвания и възклицания, които загатват за напрегнато 
внимание, с което се следи гордия ход на юнашката конница, се разкрива с 
каква обич се ползува вождът на въстанието. Бенковски е същият – такъв, 
какъвто го знаем от рапсодията ,,Na Oborišču“ („На Оборище”) – човек 
на хайдушката поза, на вдъхновението и на волята. За да завърши, като 
закръгли обработката на мотива, Ашкерц дава представа за края на бун-
товнишката манифестация – чува се само звънът на камбаните, вее се да-
леч знамето на Райна Kнягиня:

In zvonovi zvonijo in pevci pojó.                      И камбаните бият, и Средна гора
In razlega krik bojni se v Srednjo goró…         се оглася от песни и мощно ура!...
Lepa Rajka, hajduška junaška je vila            Хубавицата Райна –
V Panadžurišču puntarski papor razvila…    досъщ самодива –
                                                                              В Панагюрище знамето 
                                                                             вее щастлива.92

Че Ашкерц в изходния момент на своята песен е имал образа на Райна 
Георгиева, това се вижда от ония стихове на Ботева, които слага в нача-
лото ѝ като мото: „Под байрак лични юнаци, напети в дрехи войнишки, 
с иглянки пушки на рамо и със саби змии на кръста“. В „Празник в Пана-
гюрище“ имаме подробна, обстоятелствена разработка на Ботевия мотив 
от „На прощаване“, и то съгласно с историческата действителност. Въ-
ображението на словенския поет живописно рисува цялата тържествена 
обстановка и като на филм, без неговата лекота и скорост, пред погледа 
се нижат една след друга фигури. Знамето тук символизира въодушевле-
нието и вярата, възторга и самозабравата. Ашкерц не си поставя за ху-
дожествена задача да изпише само няколко живи картини, а да долови 
душата на въстанието, да изтъкне опиянението от една идея. И мисълта 
му е – идеята за народа и за свободата се раждат в съзнанието за високото 

  91 Рапсодии,  с. 66 (бел. ред.).
  92 Рапсодии, с. 66 (бел. ред.).
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достойнство на човека. И разказът му не е безстрастен, и той не е студен 
епик. Духът на бунта е обладал и него.

Въстанието е обявено. От думи трябва да се мине към дела. В какви 
подвизи се проявява въстаналият народ? И Ашкерц избира само два мо-
мента – боя при Петрич и боя при Брацигово. За тях знае, че са станали на 
23 и 30 април. Знае и за черешовото топче, за Ахмед паша, един от водачи-
те на турската войска, която е трябвало да се справи с въстаниците. Това е 
фактичният материал, легнал в структурата на две песни – „Boj pri Petriču“ 
(„Боят при Петрич”) и „Bracígovski topovi“ („Брациговските топове”).

Първата, „Боят при Петрич“, е повече лирическа пeсен. В осем чети-
ристишни строфи, добре съвладени, е включено въодушевлението от 
боя, радостта от първите схватки с турците, самонадеяността и вярата 
в победата, в тържеството на освободителния идеал. Цял народ е сякаш 
въстанал. И тъкмо това изтъква с особена сила Ашкерц – раята, онеправ-
даната, потисканата, унизена пред собствения си взор, е вече осъзната, 
проблеснало е в нея чувството за достойнство, намерила е в себе си ду-
ховни сили за отпор, за съпротива, дори за бунт:

Kaj?!... Raja strelja, raja strelja!           Как?! … Българите ни обстрелват?
Na Turka strelja rob Bolgar!...               Надигат робите глава?...93

Въодушевлението преминава в зов за борба. Един патетичен възглас 
със звучен и отсечен ямб94, засилен и от енергични рими, който обхващат 
две строфи, към всички мъртви и живи, свеждали покорно глава, стиска-
ли в няма закана зъби. Съзнание за мощ у роба, решен да скъса оковите. 
Не е без значение, че Ашкерц по интуиция долавя каква е била ролята на 
Балкана в българските страдания и борби за освобождението. На негова-
та родина е непозната хайдушката романтика. Само по време на войните, 
които Австрия води с Наполеона, в самоизмамата си, че тя е близко до 
своята свобода, под нейното небе се носят бойни песни, „брамбовските“ 
песни на Водника. Затова пък тя знае красотата и величието на своите 
Алпи, живее със сказания за своя Триглав. В ,,Na Oborišču“ („В Обори-
ще”) образът на Балкана е даден и като пейзаж, и като приказна легенда. 
Тук вече той е осветлен в относбата, която имат към него въстаниците. 
Погледнато по-свободно, това е оная относба, която има целият народ, 
изявена в песен на обич, на преданост към него. Ето защо и Ашкерц доста 
уместно и оправдано подсказва за синовната споделност, с която се отна-
сят бунтовниците към Балкана. Същото чувство, което избива в толкова 

  93 Рапсодии, 67 (бел. ред.).
  94 ямб (литер.) – двустишна стихотворна стъпка с ударение на втората сричка (бел. ред.).
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наши народни песни, в творенията на мнозина български поети, дори и в 
оная така обикната през Балканската война „Ечи ти, горди наш Балкан“:

Ne čudiš nič se ti nam danes,
Visoki stari naš Balkan?
Ne vidiš, kak pred rajoj svojoj
Trepeče prvikrat tiran?95

Ашкерц открива и своя поглед за събитието. Той не таи своята симпа-
тия към въстаналия българин. Чрез тона на своята реч, чрез някои изрази 
той навежда на мисълта, че въстанието срещу тиранина едва ли не е чудо. 
Тиранин, който пет века почти властвува, от когото се страхува и Евро-
па! И се осмелява да дигне ръка срещу него, да хвърли бомба, да изпрати 
куршум униженият роб! Познат вече мотив, само че тук е повторен, за 
да се изтъкне и по-ярко идеята, спотаена в стихове от „На прощаване“ на 
Ботева: „И дето срещнат душманин, с куршум да го поздравят“. В „Боят 
при Петрич“ Ашкерц не е особено мощен, не е в стихията на поетическата 
си природа. Песента наистина е хубава – в спретнатата си постройка и 
в плавния си стих, и със смислените си образи, но цялата тя е в духа на 
патриотичните песни, толкова познати в словенската поезия, които сре-
щаме у Прешерна, у Йенка, у Грегорчича.

Втората песен, „Брациговски топове“, която е свързана с подвиг от 
въстанието, също така няма широк епически характер. Може би Ашкерц 
нарочно избира по-лека песенна форма, следвайки стила на народната пе-
сен, за да бъде тя в хармония с оная наивност на българските въстаници, 
която се крие във вярата им, че с черешовото топче ще сразят османското 
владичество. С мотото от Ботева „Да се бори кой как може с душманите 
на народа“ се потвърждава основният замисъл на поета: не са средствата 
за борба, които възвеличават един народ, а неговият дух, вдъхновението 
и устремът му към подвиг. Важното е да се води борба, никога да не спи-
ра тя. Трезвостта невсякога е положително качество. И народите могат 
понякога да размахат копия като Дон Кихота срещу въображаема дейст-
вителност. И може да грешат, да страдат. Но техният идеализъм ще бъде 
постоянна творческа сила в живота им. Българският народ е излъчил из 
своите недра немалко идеалисти и мечтатели, които са искали да напра-
вят живота му по-хубав.  

Рада, млада българска девойка от Брацигово, пленена от черкезите, е 
поднесена в дар на Ахмед паша. Тя е олицетворение на простовата наив-
ност, на добродушие, но и на гордо народностно самочувствие. Тя не е 
строга, замислена, измъчена. Като че ли нещастието ѝ, страданията на 

  95 Рапсодии, 67 (бел. ред.).
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близките ѝ, родните ѝ не са я засегнали по-дълбоко. Един образ, който не 
е в съгласие с цялата атмосфера, в която се движи поетическата мисъл на 
Ашкерца. Изглежда, че той е по-скоро наложен от народната песен. Само 
че там тая или оная девойка, пленена от един или друг паша, е поставена 
при други условия. Още в първите стихове, осмосрични, в хореичен тон, 
долавяме лекия, игрив стил на народната песен:

Čibuk puši Ahmed paša,                            Чибук пуши Ахмед паша,
Čibuk puši, kavo pije,                                  Чибук пуши, кафе пие
Črno kavo po obedu                                     Кафе черно след обяда
Pod šatorom belim svojim.                         В белия си сенчест шатър.
Zraven njega mlada sužnja,                       Млада българка робиня
Lepa Rada je, Bolgarka.                              му прислужва – дивна Рада.96 

Наистина Рада стене, пашата я утешава, обаче тонът на нейната реч 
съвсем не съдействува, за да почувствуваме образът ѝ в скръб и печал. До 
шатъра на Ахмед паша стигат гърмежи. Това сепва тогова, който е тръгнал 
да смаже Брацигово. В заплахата му, че той ще разруши селото, се долавя 
и възможността за милост и благоволение към него заради хубавата де-
войка. В отговора на Рада – че никога Брацигово не ще се предаде, че то 
ще се брани храбро, още повече че там има оръжие, има и топове – плам-
ва гордостта на Гергана от „Изворът на Белоногата“ на П. Р. Славейков. 
Пашата изпада в комично положение. Още не е минало учудването му, че 
българите имат топове, ето че пада пред него някаква „граната“ – страх го 
обхваща, изтървава чибука си, разсипва кафето си, но скоро се опомва. И 
с ирония на превъзходство и съжаление той посреща възторга на младата 
българка. Та с такива ли гранати ще брани себе си Брацигово?

„Da, moj paša ! To naš top je.                    – Да, паша, така се браним –
Top ustaški, top leseni,                                с черешово топче. Вярно –
Ali pošten – črešnjev top!“                          дървено е, но е огън!97

Ашкерц, поразен от самоувeреността на въстаналитe, от обстоятел-
ството, че българите имат толкова идилични средства за борба, е искал да 
възпeе черешовото топче. То е всъщност най-важният пункт на песента, 
макар да се говори за него малко. Затова и заглавието ѝ е „Брациговски 
топове“. Нему обаче не е обърнато достатъчно внимание, то се губи, не 
израства в съзнанието като символ на сляпа вяpa, а като ирония на изгу-
бено чувство за действителността. 

  96 Рапсодии, с. 69 (бел. ред.).
  97 Рапсодии, с. 71 (бел. ред.).
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Ашкерц не отделя повече място в своите „Рапсодии на българския гус-
лар“ за подвизите на въстаниците в боя с турците. И то не толкова за-
ради това, че не е могъл да намери материал. Той е по-голям поклонник 
на духовното юначество. Кървавите сцени и събития не мамят неговия 
поглед. Пък и е чувствувал може би, че картини от сраженията не биха му 
се удали.

Следвайки хронологията на събитията, Антон Ашкерц изпява и ня-
колко песни, посветени на поражението на въстанието. Тука има по-голя-
ма възможност за творческо възпроизвеждане в тона и стила на неговите 
балади и романци. Също и за манифестация на собствената личност. Още 
повече когато се знае, че Западният свят се трогна не от проявената мъ-
жествена храброст на българите, а от воплите и риданията на беззащит-
ните жени, деца и старци, особено след изстъплението на башибозуш-
ките орди в Батак и Перущица. Още от младежка възраст Ашкерц носи 
спомени в душата си за кървавия стон на българския народ в долината на 
Марица. И изпява четири песни, в които българското страдание и проя-
веният в него стоицизъм намират своя достоен образ – „Batak“ („Батак”), 
„Teohana Čistemenska“ („Теофана Чистеменска”), „Baj Stančo“ („Бай Стан-
чо”) и „Baj Vuljo“ („Бай Въльо”). Последната песен стои малко настрана 
от другите три, но със своя идеен и нравствен строй образува вътрешно 
единство с тях.

„Батак“ е дълга поемка, в която Ашкерц е замислял да изобрази, не 
да опише цяла една робска действителност, ужасна със своя кървав лик, 
страшна със своята жестока, трагична ирония. От първи до пети май в 
Батак стават с нищо неоправданите кланета. Кой е злият дух, който е ди-
гал и размахвал ятаганите над бедната рая? Неговото въплъщение е Ахмед 
паша. Кой е понесъл кървавата мъст? Батак. Образ на мъченичество. За-
това и Ашкерц подхваща стих от Ботевата елегия „До моето първо либе“: 
„Там, де е все с кърви обляно“. И той нахвърля картина, мрачна, тайн-
ствена, в която човек, природа и Бог оставят чужди един на друг. За да 
бъде верен на историята, Ашкерц си послужва с кратък поетически увод. 
Над Батак се носи възглас: „Хей, стани, дигни се, Батак, нима и ти не си 
също юнак?“. Промъкват се там потайно вестоносци, тайнствени шепоти 
смущават нощта. Кога над селото ще блесне зората? Клетвата е дадена: 
„Свобода или смърт“! За да подготви настъпващия кървав обрат на въс-
танието, Ашкерц си служи със загатвания, които срещаме в славянската 
народна поезия. Понеже няма да излага подробно случките и събитията, 
а ще отрони за тях бегло една или друга дума, колкото да извика съответ-
ните представи, той иска да спечели разположението и вниманието на 
читателя, да пробуди у него по-голяма напрегнатост. И чрез отрицателно 
сравнение постига лирически образ:
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Priplaval črni je oblak,             Чер облак като похлупак
Ki točo vsuje na Batak.                              Изля градушка над Батак.
To ní oblak z nebá višave,                         Не беше облак, турци бяха –
A turške čete tisočglave                              пълчищата им изпълзяха
Prihrule so izza goré,                                 иззад дърветата отзад
Krog sela se utaborile,                               завардиха горкото село
lzhode vse mu zaklenile…                         и ето ги – нахлуват смело…
Gorjé, Batak, ti zdaj, gorjé!                       Във теб, Батак, настава ад!98

Предупреждението не е било напразно. В тия дни на кърви и ужаси 
нима няма лъч от надежда и спасение? Ето – Ахмед паша носи клончето 
на мира, възвестява милост! Нека всеки бунтовник сложи пред него оръ-
жието си. Ашкерц отново прибягва към обикнатия свой похват – чрез въ-
проси, загатвания и недомлъвки да изрази дадено душевно състояние. Не 
давай, не давай, рая, оръжията си на душманина! Турчинът е измамник, 
Ахмед паша  ти кове уловка! Който ти дава друг съвет, той е Юда! Вместо 
да разказва и описва, Ашкерц просто чрез думи, подхвърлени из cpедата 
на въстаналия народ, предава настроения, мнения, колебания, решения. 
И веднага разкрива истинския лик на Ахмед паша. Той се гаври над раята, 
повярвала на неговата милост. Сега той ще прати своите башибозуци, 
бесните си черкези. И ще се изпълни неговата воля: с кръв да бъде обляно 
всичко. Вместо милост – кървава сеч. А какви са страданията? Смъртта е 
дошла в Батак на пир. В Божия храм, пълен с жени и деца, се издигат на-
божно очи към небето. Светецът, закрилникът на храма, ще изходатайс-
твува ли оттам защита? Природата, дивната майска природа, цъфти. Но 
чува ли тя стона на безпомощните? Бог, могъщ, познат със своята милост 
и любов, гледа от синевата. Но чува ли той воплите на своите чеда? Тук 
Ашкерц стига върха на епико-лиричното напрежение. Трагичната без-
помощност е съпроводена със зла прокобност. Срещу вика човека стои  
мълчанието на природата и на Бога:
A v majsko noč, v pomladno noč              Но в този майски полъх свеж
Od cest odmeva in iz koč                           кънти потиснат и зловещ
Umirajočih tam hropenje                          предсмъртен стон и към звездите
In k zvezdam gor puhtí trpljenje…           нагоре пътят му открит е…
Al nič ne vidiš ti, nebó?                             Не чувате ли, небеса,
Kaj gluho tvoje je uhó?...                            на клетите души гласа?
Zaman! Zaman!... Ah, krik robóv            Уви… летейки на възбог,
Ne sega nikdar do bogóv…                        те няма как да срещнат Бог…
Če pod bodalom rob umira,                     Когато роб злочест загива,
Nebó nad njim oči zapira…                      небето погледа си скрива...99

  98 Рапсодии, с. 73 (бел. ред.).
  99 Рапсодии, с. 76 (бел. ред.).
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 Нощта е минала, сечта е свършена. Ашкерц насочва веднага към нова 
противопоставка. Вместо мрак и стон – слънце и тишина. В Батак смърт-
та е покосила всичко. Като гроб Батак мълчи. Само ястреби се вият над 
него. Скрий, слънце, своето лице днес!

Последната картина, съпоставена с първата, в която се говори за бун-
товната пролет в душата на един народ, буди тъжен размисъл. И тъкмо 
това преследва в своя художествен план поетът. Така се засилва състра-
данието към нещастните и ненавистта срещу злодейците. В безутешния 
край на въстанието се чува едно непонятно „Защо?“. Нравственото чув-
ство на читателя сякаш не е задоволено. За една светла идея толкова кър-
ви. И Бог да бъде, както казва Вазов в своя „Кочо“, невъзмутим. Какъв е 
смисълът на кървавото страдание, на изкупителната жертва? На тоя въп-
рос Ашкерц отговаря в друга рапсодия. Без гръмки слова, със спокоен, 
но жив тон, поддържан умело от четиристъпния ямб, без да се изявява 
открито ненавист към турчина, с отговаряща на отделните моменти ме-
лодия се буди чувство на безкрайна горест, без да се внуши някаква дъл-
бока мисъл, без да се оставят в съзнанието поразяващи по своята сила 
картини. Баладичните похвати на автора допринасят доста за поетиче-
ското въздействие. Далеч е Ашкерц от лирическото вълнение на Ив. Ва-
зова във „Възпоминания от Батак“100. Близко до Вазова по разработвания 
материал стои Ашкерц и с „Теофана Чистеменска“, жената на възпетия от 
българския поет Кочо. Ашкерц взема сега едно от събитията в Перущица, 
в което вижда величие и в страданието. И тук той не иска да бъде истори-
чески много подробен. Знае, че в Перущица населението заедно с бунтов-
ниците се е било събрало в черквата. Известен му е и фактът, че Кочо уби-
ва жена си и детето си, за да не се гаврят с тях турците. Само че той спира 
своето внимание на поет върху Теофана, а не върху Коча. Как е третиран 
нейният портрет? Мотото от Ботевите песни „До моето първо либе“ и 
„На прощаване“ подсказва: „Ти имаш глас чуден – млада си“ ... „Със сърце 
мъжко, юнашко“. В девет четиристишни строфи Ашкерц дава картината 
на общата тревога в храма, като отделя в нея особено място за образа на 
Теофана. Той оставя обречените на гибел сами да говорят. Само в двете 
последни строфи чуваме неговата реч. В първите четири строфи уплахата 
от прииждащите турци, от все по-голямото им приближаване към храма, 
е степенувана. Още първите два стиха са глас на вопли и стон – ударил 
е последният час на Перущица, за последен път в черквата се протягат 
ръце за помощ към архангела Михаил, все повече се приближава врагът, 
ето го на вратата, време е вече да се мре. Но кой ще чуе страдалческата 
молитва? Не турците са дошли, пристигнала е самата смърт. Настава час 
за разлъка. Драматични моменти. Кочо казва последното сбогом на жена 

  100 Виж. Вазов, Ив. Поля и гори. София, 1884, с. 113 – 115.
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си. Той ще се брани докрай, а за жените – сам Бог ще има грижа за тяхната 
закрила. Тук в две строфи се очертава образът на Теофана. У Вазова тя е 
бездейна, там Кочо я запитва пръв готова ли е на смърт. Ашкерц ѝ дава 
предимство. Тя внушава на съпруга си, че трябва да умре. Тя не желае да 
слуша неговите увещания. Без нея той няма да тръгне на смърт. Тя е твър-
да в своето решение. Тя е горда, че е българка, готова за свободата да се 
принесе в жертва:

Bolgarka sem! Svobodo ljubim zlato…    Нали съм българка… За свободата
Umrjem zanjo naj še jaz s teboj!...            Живота си бих жертвала без вик.
Tu, ná-ti prsi moje!... Tu je hčerka!...        Детето спи на мойта гръд, цели се –
Ustreli naju, Коčо, zdaj takoj!...               Убий и двете ни във този миг!101

Кочо изпълнява нейната молба. След целувките на раздялата – кур-
шумите на смъртта. Не оставя и себе си. Неговият пример заразява и дру-
гите. Загиват всички юнашки. Ето и турците насилят вратата. Трепват. С 
тънка ирония Ашкерц казва: „Тук за тях, жално, работа вече няма!“. Така 
той изтъква героичния образ на българката изобщо. Тя е предана съпруга, 
любяща майка. Но не тук се крие величието в характера ѝ. А в безгра-
ничната ѝ любов към свободата, в безстрашието ѝ пред смъртта. Като 
горда римлянка тя посреща и най-страшните бедствия. Никакъв стон, а 
юнашко примирение, нито дума на ропот срещу съдбата, срещу Бога. С 
неособено богати средства за израз, с подвижен жив ямбичен стих, без 
да повишава тона на речта, Ашкерц крепко чертае образите на Теофана 
и на Кочо, постига хармонизация на настроението, завладява сърцето и 
въображението, а основната му мисъл се излъчва непосредно от съдържа-
нието на рапсодията, от общия ѝ дух – животът ни е в наша власт; можем 
да бъдем по-силни от смъртта, ако държим на достойнството и честта. 
До „Теофана Чистеменска“, една от най-хубавите творби от „Рапсодии на 
българския гуслар“, стоят близо „Бай Станчо“ и „Бай Вульо“. Бай Станчо, 
бедният овчар, подкаран във вериги от турците из Тетевен към Балкана; 
заплашват го със смърт, ако не издаде свърталището на войводата Бен-
ковски. Напразно. Хвърля се от моста в тъмните води на Вит. Бай Вульо 
е представен като предател на Бенковски. След десет години в пазвата на 
Балкана – тържество. Свободата грее в България. Разпитват Вуля дали 
си спомня за Бенковски, дали някой не го е предал. Вульо признава, че 
това е негов грях. Иска да го убият. Не, никой не желае неговата кръв. Две 
фигури из българската действителност, противоположни една на друга. 
Втората фигура, на бай Вуля, буди съжаление. Ашкерц не го кори, не му 
отправя хулни думи, не изказва негодувания като Вазова, когато той гово-

  101 Рапсодии, с. 80 (бел. ред.).



358

ри във „Васил Левски“ за предателството на поп Кръстя. Знае, че робски-
те условия на живот могат да притъпят нравственото чувство у човека. 
Тъй се оправдават и цитуваните от него стихове на Ботева „Запей, как 
брат брата продава!“. Въстанието е потушено. Дали е загаснал копнежът 
по свобода? Дали българският народ, потресен от неуспеха, от кървавия 
громол, ще наведе глава за ново и дълго още робство? И за да не остане да 
загине „духът за свобода“, трябвало е да се грабне отново поваления меч. 
Ашкерц иска да очертае няколко образа като носители на нестихващия 
жар за борба. И в стихотворенията „Христо Ботев на Радецки“, „Смъртта 
на Христа Ботев“, „Видение на хайдутина“ и „Баба Тонка Обретенова“ до-
лавяме ехото от кървавите произшествия. В последната песен се възпро-
извежда едно обикновено, но трогателно събитие през 1878 г. Баба Тонка, 
хайдушка майка, в чийто дом в Русе са се скривали всички бунтовници, 
чиито синове са паднали за свобода, сега чака на брега на Дунава. С нея за-
едно и целият град. От заточение се връща нейният син Георги. Тя е твър-
да, спокойна. Ето го Георги, състарял, посивял при младост, но сълзи не 
се отронят по лицето ѝ. Засмива се и му казва: „Гледай, мулето, какво ми 
е посивял! Где си оставил черните си коси? Сега, синко, ти си по-стар от 
майка си!“. Такава е гордата мъка на българската майка. „Българска майка 
юнашка какви е момци хранила!“ – повтаря Ашкерц думите на Ботева. 
Стихотворението е замислено като прослава не само на баба Тонка, но 
на българската майка изобщо. В лек тон, с десетосричен хореичен стих, 
с непринудена напевност е предадено свежото, бодро настроение, обла-
дало майката, когато тя посреща любимия си син. След толкова мъки и 
теглила – най-после един светъл лъч и в нейния живот! Както виждаме, 
далечен оглас102 от въстаническите борби. Обаче смисълът на тия борби 
Ашкерц разкрива в песните си, в които главният образ е Ботев. В „Хрис-
то Ботев на Радецки“ се възпява дунавският подвиг на поета бунтовник. 
Същият мотив, както във Вазовата песен „Тих бял Дунав“. Сиреч следва 
се оная линия на един живот, що започва от „На прощаване“: „Не плачи, 
майко, не тъжи, че станах ази хайдутин, хайдутин, майко, бунтовник“. За 
тия стихове си спомня и Ашкерц. И в по-просторна епическа песен, в се-
демнадесет тристишни строфи, се оживяват няколко картини: „Радецки“ 
плава по тихия Дунав, от всяко пристанище се трупат все нови български 
пътници, те са размислени над участта на родния край, ето дигат знаме 
на свободата, Ботев заставя капитана на парахода да спре на българския 
бряг, въстаниците слизат при Козлодуй на родна земя! Поетът съчувству-
ва на тръгналите да се бият за своята родина. „Радецки“ дори му е мил и 
скъп. Той се обръща към него, за да му изрази особената радост, че то-
варът му е не лек, че той носи не обикновени пътници. Той се вживява 

  102 оглас (рус.) – отзвук (бел. ред.).
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в състоянието на бунтовниците, долавя шепота им, потайната им жалба 
по роден кът. И така всъщност обяснява тяхната постъпка, решението 
им да тръгнат на смърт – да помогнат на родината си, въстанала против 
тиранина:

О, zemlja bolgarska! Kaj tam se godí?    Какво в теб, родино, се случва сега?
Kod danes spet naša preliva se kri?         Пак нашата кръв ли окъпа врага?
In ali zaman še bojuje se raja?                 Напразно нима се бунтува раята?

In res li tam zdaj že poklano je vse?        Нима всичко живо тиранът изкла
In mesta, vasí – to požgano je vse?          и огън изтри градове и села?
Pomagati bratom ni nič več mogoče?      На някого можем ли там да помогнем?

In suznja bo raja na veke Bolgar?            Нима вечни роби сме? Турчинът звяр
In Turek iznova je naš gospodar?            нима е завинаги наш господар?
In padli zaman so hajduki-junaki?         И паднаха толкоз хайдути напразно?103

Ha тревожните им въпроси никой не дава отговор. Въстава образът 
на Ботева. Смел, твърд, неумолим е войводата. В пет строфи се предста-
вя драматичната сцена между него и капитана на „Радецки“. И волята е 
толкова непоколебима, че „Радецки“ спира при Козлодуй. Ашкерц не си 
поставя за задача да изложи само едно особено приключение. Той отива 
по-далеч – чрез него иска да представи страница от романтичния живот 
на българските хайдути, да изтъкне безграничната им обич към родината, 
да възвеличи един поет, който му е дал в живота няколко редки часове на 
духовна наслада, който го е окрилял във вдъхновението му, когато е раз-
работвал български мотиви. Той постига чудно единство в изложението, 
прекрасен епичен тон, сладостна напевност на стиха, нежно носталгично 
настроение. Ашкерц е поразен от хайдушката смърт на Ботева. Навярно 
го е примамвало и го е заставяло за размисъл неговото сладостно пред-
чувствие за смърт. „Ако ти кажат, че ази паднал съм с куршум пронизан, 
и тогаз майко не плачи!“ – тоя песенен мотив и трагичният край на Бо-
тева в Балкана служат за изходна точка на ново творческо вдъхновение. 
„Смъртта на Христо Ботева“ е рапсодия от няколко строфи, с по-широко 
разгънат стих, построена в баладичен дух. Цялата песен е изповед на Бо-
тева. Само последните два стиха съдържат думи на Ашкерца. Целта му е 
да представи българския поет в един от последните мигове на живота му. 
Да се почувствува смъртта му като неизбежност, необходимост. За да се 
изпълнят с висша правда пророческите му думи. И пред лицето на смърт-
та Ботев е невъзмутимо спокоен, храбър, неустрашим, верен на дълга си 
и на хайдушката си природа. Той долавя, че краят е близък, че юнашкото 
му дело е разбито, че победата не е милостива към него, и все пак води 

  103 Рапсодии, с. 86 (бел.ред.).
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борбата, не спира в юнашкия си устрем. С тиха скръб Ботев се обръща 
към Балкана – дали ще го види утре в сиянието на зората? Слънцето вече 
залязва, прощава се с върховете и горите му, прощава се и с последните 
му другари. Той е сам с последна чета от разбитата дружина:

„О, Stara planina, о, Stara planina!“     – Балкане, Балкане стар, славен Балкане!104

И веднага чувство на самотност. Отникъде помощ. Врагът тръби за 
бой. Дълбоко се замисля войводата във вечерната тишина. Другарите му 
са готови за нова бран. За втори път се тръби. Ботев дава своята заповед, 
последната своя заповед:

Bolgariji kapljo poslednjo krví!              Последната капчица българска кръв!105

Пуква пушка. И Ботев пада между скалите убит. Какво ще каже повече 
Ашкерц? Не е ли по-добре да замлъкне? И наистина, Ботев е казал вече 
всичко, последните си думи е издумал „пред смъртта и пред дружина“. И 
тук художествената красота на песента се крие не в съдържанието, а в не-
говото изложение, не в идеята за Ботева като човек и поет, а в настроение-
то, в чувството на симпатия към него, на единение със страдалческия му 
и мъжествен дух. Една простота, която подмамва с изяществото и благо-
родството си. Към Ботева би могла да се отнесе и последната песен, макар 
да има по-общ характер – „Видение на хайдутина“. И тя има подходно106 
мото от него: „За правда и свобода“. Тя има известно сродство със „Заве-
тът на хайдутина“ от Грегорчича. Там хайдутинът, преди да умре, оставя 
на дружината си завет. Тук стар борец за свободата на родния край, из-
бегнал турски куршум и ятаган, вижда като на сън осъществяването на 
отдавна лелеяна мечта. Ашкерц отново използува пряката изповед като 
средство за художествено изпълнение. Той знае съдбата на много бун-
товници, намерили подслон в Балкана. Каква е тяхната мъка? Имат ли те 
надежда в утрешния ден? Ще дойде ли отнякъде помощ? Страшна тревога 
мори душата. Мъка е обхванала и стария хайдутин, възлязъл на Балкана. 
Оттам той се взира в просторите, гледа бащината си земя. Защо острият 
черкезки ханджар, защо башибозушката пушка, турският топ са го поща-
дили? Само него от всички другари! За да гледа кървавите рани на снагата 
на България? Като образ на душевното му състояние Ашкерц взема гарва-
на. Прилетява черната птица и му грака, че всичко е свършено, излишно 
е да се мисли за свободата на родината – по-добре е покорно да се носят 

  104 Рапсодии, с. 88 (бел. ред.).
  105 Рапсодии, с. 88 (бел. ред.).
  106 подходен (остар. книж.) – подходящ (бел. ред.).
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веригите. Тая коварна мисъл сепва хайдутина. Той си спомня за падна-
лите борци. И над него долита друга птица сокол. Гледай! Където и да по-
гледнеш из Балкана, хайдути стават от гробовете си, всички мъченици 
излитат, за да отмъстят за поруганата чест, за опозорения дом. Надеждата 
е пробудена. Ново душевно състояние. Негов образ е орелът. Орелът при 
това е символ на руската мощ. Орелът му шепне да се обърне на север и да 
види какво става там. Оживяла е широката руска степ. Дали е станал княз 
Игор, или Светослав? Не е нито Игор, нито Святослав – то е белият цар, 
съзвал107 своите полкове и ги води на юг, към Балкана. Ето минава Дунава, 
тресе се българската земя:

Le naprej, le naprej!… Padla Plevna je ze…  В щурм, напред!... Плевен падна!
A sedaj črez Balkan!... Ko božični vihar        Превзехме го, край!...
Čete hrabre deró in po sóteskah mřo,            А сега – през Балкана!... Четите с вик
Pokopane pod zámeti snežnimi lam.             към смъртта като вихър, 
Kaj zató! Kaj je Šipka? Nič! Kepa snegá!       от Бог вдъхновен,
Raztopili topovi so ruski jo že…                     се понасят и в преспите в пролома мрат.  
Le naprej za sovražnikom dalje na jug,         топка сняг, разтопена от руския топ…
Kjer Maríca šumí, proti morju hití!...            Да подгоним врага по-далече на юг,
Slava, slava! Urá!... Turški zmaj je na tleh.  там, където Марица шуми в своя път!...
In na prsi mu stopil kazak je junak                Слава, слава! Ура!... Падна турският змей.
In prebodel mu s sulicoj ostroj srcé!...            На гърдите му стъпва юначен казак
In moj orel ponosno peruti razpnè                 и в сърцето пробожда го с острия щик…
Pa se dvigne v višave nad temní Balkan,      И разперва криле гордо моят орел,
Nad svobodni, visoki slovanskí Balkan…       литва той над просторния тъмен Балкан,
                       над свободния стръмен славянски Балкан…108

Това видение на стария хайдутин има дълбок смисъл. Ашкерц едва в 
края на своите „Рапсодии“ разкрива погледа си за ролята на Русия в бъл-
гарското освободително движение. За него Руско-турската война през 
1877 – 1878 година съвсем не е случайна. Тя е подготвена от българските 
страдания и борби за освобождение. Между Априлското въстание и по-
хода на руския император Александър II съществува органическа връзка. 
Свободата, която изгрява на Шипка, се усмихва още на Оборище. Това е 
и връзката между България и Русия. Същата концепция за историческите 
събития намираме в „Кървава песен“ на Пенча Славейков. И там Младен, 
хероят на поемата, след разгрома на въстанието възлиза на Балкана, взе-
ма участие в боевете на Шипка, умиращ, поздравява настъпващата свобо-
да на родината си. Тъй Славейков изразява историчната и идейната връз-
ка между Априлското въстание и Освободителната война. Славейков се 
доближава към Ашкерца и в друга точка. Във „Видението на хайдутина“ 

  107 съзвавам (остар.) – призовавам (бел. ред.).
  108 Рапсодии, с. 92 (бел. ред.).
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се загатва как из недрата на Балкана въстават сенките на умрелите. В „Ле-
генда на Балкана“ от „Кървава песен“ срещаме същата картина. Разбира 
се, дадена в епична широта. Ашкерц с тая си песен разкрива не само от-
носбата си към една война, чувството си за нейния исторически смисъл, 
но и дълбоката си вяра изобщо в тържеството на правдата и свободата. 
Използувайки похвати и средства на народната поезия – българска, руска 
и сръбска, той се домогва към широк епически стил – да влее в обикнати, 
типични форми на славянския епос нов материал и дух. Стилизацията на 
трите образа – на гарвана, сокола и орела – не е равномерна и еднакво 
осмислена. Образът на сокола не загатва за по-определено съдържание. В 
широк дванадесетосричен стих, без да се държи на римата, с множество 
вътрешни съзвучия, с картините си на разорението, на възкръсващите 
херои и на летящите от руската земя войни тая песен завладява, внуша-
ва мисъл за славянско братство, оставя по-живи дири в съзнанието. Тя е 
една от най-хубавите песни в „Рапсодиите на българския гуслар“. Може 
да се постави наред със „Събор на Оборище“, „Панагюрско тържество“, 
„Теофана Чистеменска“ и „Смъртта на Христо Ботева“.

„Рапсодии на българския гуслар“ са никнали из българска почва. На 
брой тринадесет, те съвсем не изчерпват съдържанието и смисъла на 
събитията, в които българският народ прояви твърдата си воля да сне-
ме тежкото бреме на робството. В тях могат да се посочат три основни 
момента – подготовка за общ бунт, кървави борби и потушаване на въс-
танието. А това отговаря на общия план на „Кървава песен“ от П. Сла-
вейкова. Според тия три момента Славейков дели и своята поема на три 
части. Трябва да се съжалява, че Ашкерц, заслепен от хронологията на 
събитията, не се е вдълбочил във всеки момент, не е потърсил неговия 
по-дълбок смисъл и не го е отделил по-ясно, определено от другите. Така 
и неговото схващане за връзката между Априлското въстание и изобщо 
между българските борби за освобождение и Руско-турската война през 
1877 – 1878 година би получило по-дълбоко осветление. Ашкерц има усет 
за композиция. И ако бе се размислил повечко над поставената си худо-
жествена задача – в кръга песни да даде скромна епопея на кърваво стра-
дание и борби за свобода – сигурно би се решил да направи по-сложна и 
по-голяма постройка, би увеличил броя на отделните творби, би засилил 
връзката между тях, би се старал да ги приведе в стилово единство и би 
постигнал едно във висша степен занимливо и ценно дело. Това, което 
е оставил, дава впечатление на нещо недовършено, правено без строго 
обмислен план, изпълнено без задълбочено поетическо вдъхновение. В 
тематиката си той се родее с Вазова, с неговата „Епопея на забравените“, 
с някои късове в първите му сбирки „Пряпорец и гусла“, „Тъгите на Бъл-



363

гария“ и „Избавление“109. Трябва да се изтъкне веднага, че в осветлението 
на предметите, в разработката на мотивите, в поетическото си изкуство 
той е напълно самостоен, независим. Българският народ е видян от него 
през вихъра на кървавата революция. Като се излезе от духа на неговите 
рапсодии, може да се каже, че за него тоя народ е пълен с нравствени до-
бродетели. Съдбата му е трагична, но той има воля да преодолее нейната 
присъда. Затова е във висша степен хероичен народ. Той иска свобода не 
само защото страда, защото е подложен на насилия и своеволия, а заради 
самата свобода – националното достойнство е засегнато от робството, 
той желае да бъде господар на своята земя, за да може да се развива духов-
но, да се проявява като творец на ценности в живота. Наистина Ашкерц 
се взира само в революционните борби, но не и в културните. Културни-
ят хероизъм на българския народ не му е добре известен. Изглежда, че 
не е разполагал с материал, че българските му извори не са му посочи-
ли дела и личности, които биха могли да го пленят, да го подтикнат към 
поетическо изображение. Неслучайно Ашкерц избира представителни 
личности – чрез тях той гадае за нацията, която ги е излъчила из своята 
среда. Не забравя и лица из народа. Може би чрез тях  той подчертава, че 
и дребните хора могат да бъдат във възвишени дни от живота на народа 
хероични, великодушни. Необикновеното той го намира и у обикновения 
човек. На българката гледа с най-голяма симпатия. За него тя е отлична 
майка, предана другарка, въодушевена ратница110 за свобода. Силата на 
духа и волята са най-призначни111 за българския характер. Представата 
си за българския народ Ашкерц я свързва с образа на Балкана. В плани-
ната е закърмена българската душа, там се намира воля и простор, в нея 
хайдутите и бунтовниците живеят приласкани, в недрата ѝ се ражда сво-
бодата. Балканът бди над своя край, а и народът го чувствува като свой 
закрилник. Тъй Ашкерц стои доста близо до българските схващания за 
кървавото робство, за несломимостта на българския дух, за единността 
между земя, Балкан и народ. Ашкерц не задълбочава своята мисъл, не 
желае да каже нещо ново, непознато. Няма намерение да бъде тълкувател 
на българската съдба. Не желае да бъде поет пророк. Задачите му са доста 
скромни. От тях се определя до известна степен и художествената красо-
та на песните му. Никаква тенденция. Турският народ е представен в не-
приятно осветление. Но той никога не отправя обидни думи и изрази към 
него, нито към представителите му. Тук-там ще прозвучи в песента му 

  109 Срв. в „Пряпорец и гусла“, 1876: „1875 година!“, „На бой!“, „Свобода или смърт!“, „Три-
умфът на турчина“, „На гуслата ми“, „Мисли върху една картина“; в „Тъгите на България“, 
1877: „Т. Каблешкову“, „Пастирът“, „Бунтът“, „Последна борба“; в „Избавление“, 1878: 
„Разходка до Баняса“. Срв. и „Поля и гори“. Пловдив, 1884, с. 134 – 135: 1876.

  110 ратница (остар.) – боркиня (бел. ред.).
  111 призначен (рус.) – знаков (бел. ред).
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някоя иронична или capкастична нота. Борбата между българи и турци за 
него е борба между свобода и тирания, между правда и несправедливост, 
между нация, която е унизена и оскърбена, и нация, която властвува, коя-
то се забравя в своето владичество. Но не и борба между кръста и полуме-
сеца. Верски чувства не влага. Освободителната война преследва чисто 
човечна цел. Затова Ашкерц не мечтае като Полонски да види кръста над 
„Св. София“ в Цариград.

Ашкерц разкрива познат нам свят. Но не дотягва, нито дори уморява. 
Той умее да печели разположението на читателя. А умението му лежи пре-
ди всичко в разказното му изкуство. Той не знае патетичните слова, ора-
торските пози, възторжените излияния. Просто, но сърдечно, на места 
наивно, но искрено той разказва. В композицията си невинаги е еднакво 
силен. Някога доста разтяга изложението, другаде не следва строгостта 
на епичната линия, губи пропорцията между частите, отслабва напрег-
натостта на вътрешния ритъм, не намира съответния на събитията тон. 
Той не насиля фразата, за да спази технически изисквания, служи си с 
нея изобщо добре. Но не я използува достатъчно често за индивидуали-
зация на лицата. Поетическата му изобретивост112 не е особено богата, 
въображението не е полетно, вдъхновението е подчинено на разумова113 
дисциплина. На места, в отделни части, в някои подробности, той се по-
казва голям художник. Чудна е понякога силата му, с която превръща ем-
пирическата действителност в поетическа. У него има гледане под ъгъла 
на вечното. Само че невинаги стои на такова становище. И това, което е 
най-ценно в „Рапсодии на българския гуслар“, то е стремежът му да пре-
върне българската сурова действителност в песен, в балада и романца. 
Разбира се, на целия цикъл липсува вътрешен ритъм, по-дълбока единна 
линия, за да се схване като „епопея“ на българския живот. Има отделни 
късове доста добри, а множество места – великолепни с художествена-
та си красота. Тая красота се чувствува в словото му, в картината му, в 
средствата му за израз и изображение. На места се чувствува влияние от 
домашни поети, от немски и руски, от славянската народна поезия. Но 
Ашкерц тук е напълно свой. Интересно е, че тоя поет, чието дарование е 
предимно епическо, не използува особено много ония средства, които за-
силят картинността на стила. Сравнението у него рядко се среща. Никога 
той не си служи с широко разклонено сравнение, което да преминава в 
цялостна картина. Метафората също не е обикнато стилна форма от него. 
Повече си служи с олицетворението и антитезата. Той обича контрасти-
те. И много от неговите стихотворения засилят своята пластичност чрез 
противопоставяния и външни, предметни, и вътрешни, психологични. 

  112 изобретивост (неолог.) – изобретателност (бел. ред.).
  113 разумовост (неолог.) – разсъдчност (бел. ред.).
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Обича и перифразата. Само че не злоупотребява с нея. У него има голяма 
склонност да одушевява разказа си. Но това постига чрез фигури, които 
са употребени с мярка и такт. Повторението, с най-разнообразна служба, 
е любимо негово средство, за да предаде лиричност на речта си. Типичен 
случай в „Hristo Botev nа „Radeckem“ („Христо Ботев на „Радецки”): „Tja 
vlecejo srdca па južno jih stran, tja, tja, kjer v oblake se dviga Balkan, tja, tja 
jim ko v sanjah vzdibujejo usta“ / „Сърцата им страстно на юг ги влекат/ 
към оня балкански величествен кът,/ за който насън непрестанно бълну-
ват”114. Доста често се употребя обръщението, възклицанието и запитва-
нето. Ашкерц не повишава тона, когато прибягва към тях. Обикновено 
той прекъсва разказа си внезапно и чрез въпроса или обръщението на-
сочва вниманието в друга посока. Скокове, разбира се, няма. Например 
в „Батак“, след като разказва как Ахмед паша, яхнал кон, обещава милост 
и чака за отговор, веднага се обръща към раята, за да я предупреди за 
коварните му замисли: „Nikar ne daj, nikar ne daj orožja dušmaninu, raja! 
Turčin lokavi te zavaja!“. „Не давай, да не си посмял, селяко, своето оръжие! 
Душманинът лукав те лъже”.115 По-нататък пак се подхваща нишката на 
разказа. Ашкерц си служи извънредно много с възклицанията и много-
точията. Погледнато външно, те може би са излишни. Но влезе ли се в 
строя на мисълта му, излезе ли се от замисъла и постройка, ще се види, 
че те напълно отговарят на епическия тон. В „Teohana Cistemenska“ („Те-
офана Чистеменска”), „Hrista Boteva smrt“ („Смъртта на Христо Ботев”), 
„Hajdukova vizija“ („Видението на хайдутина”) те изобилствуват. С въпро-
сите той не цели възторг и въодушевление, а по-голяма живост. И то с 
изненадващите въпроси, както и с ненадейните възклицания. Например 
лирическото встъпление в „Батак”. В същата рапсодия, след като е разка-
зал за клането, смутен от равнодушието на природата, възкликва, като 
стига до лирическо отклонение:

Čarobna поč, ti majska noč!                О, нощ вълшебна, майска нощ!
Prirodo giblje tajna moč,                     От прилив на потайна мощ
Praznuje sveti god vsiajenja.                природата възкръсва с радост.
Ah, vse brstí in zelení!                           Раззеленява се, кипи
Kdo zdaj se pač ne veseli                      и с пролетна мъзга крепи
Pomladi svoje in življenja!...                 усещането ни за младост.116

Ашкерц обича изненадите, но не забравя да си служи и с предупреж-
дения. Изненади: в „Levski“ („Левски”), когато дякон Игнатий се явява в 
черква без расо, в края на „Baj Vuljo“ („Бай Въльо”), гдето вместо наказа-

  114 Рапсодии, с. 86 (бел.ред.).
  115 Рапсодии, с. 86 (бел.ред.).
  116 Рапсодии, с. 76 (бел.ред.).
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ние следва прошка, в „Hrista Boteva smrt“ („Смъртта на Христо Ботев”), 
когато войводата пада убит. Или предупреждения: Gorjé, Batak, ti zdaj, 
gorjé! („Беда над теб, Батак, беда!”)117. За да спечели вниманието на чи-
тателя, за да посочи, че не е равнодушен към събитията, Ашкерц при-
бягва към похват, който напомня запева118 в народната песен. Например 
във „Vasil Levski“ („Васил Левски”): Sveti Nikola v Karlovu belem!... O, Sofija 
ponosna! (Свети Никола в Карлово бяло!... О, София горда!). Когато иска 
да се домогне до композиционна завършеност, повтаря началните сти-
хове на песента в края ѝ: „Tabor па Oborišču“ („Събранието в Оборище”), 
„Baj Stančo“ („Бай Станчо”). Плавност на изложението и лек ритъм пос-
тига чрез синтактичен паралелизъм. Например в („Баба Тонка Обрете-
нова”): Tri ubili so mi Turki ljuti; dva trpita še v temnici daljni, dva jčita še v 
okovih strašnih. / Бесни турци трима ми убиха, двама хвърлиха без съд в 
тъмница, и лежат сега с вериги нейде…119. Междуметията особено когато 
пресичат бърже речта, имат изразна сила. За да поддържа вниманието, 
Ашкерц добавя: „Čuj!, Glej!, Ej!“ / „Чуй! Виж! Ей!“. С честото повтаряне на 
съюза „in“ (и) засиля по-лекото преминаване от една мисъл към друга, от 
един стих към друг. Паузите и безглаголните изрази също имат емотив-
на120 сила. Пряката реч у Ашкерца е употребена не само за живописност и 
пластика, но и за по-голяма мощност в движението на речта. Късият, дра-
матичният диалог с ритмично отсечена фраза внася динамика в разказа. 
Ашкерц доста умело си служи с него – и то често. Различните стихови 
дължини заедно с отсенките в ямба, хорея121 и амфибрахия122 придават 
музикална изразност на песента. Изобщо епическият стил у Ашкерца е 
съпроводен с лирически и драматически. И в тяхното вътрешно единство 
се обуславя и поетическата красота на тая или друга песен. В „Рапсодии 
на българския гуслар“ обаче туй единство не е твърдо прокарано. Освен 
това тук се наподобява и стилът на народната поезия, без да се проведе 
изцяло дори в една песен.

Антон Ашкерц има особена жизнена и литературна съдба. Когато пе-
чата от 1882 г. своите стихотворения в „Ljubljanski zvon“ („Люблянска 
камбана”) на гр. Левец под псевдоним Горазд, той е тачен, обичан, ценен. 
Когато в 1890 г. излизат неговите „Balade in romance“ („Балади и роман-
си”), той е един от най-големите поети. Младежта го чувствува свой. Но 

  117 Превод от словенски – Елена Томова (бел. ред.).
  118 запев – начало на народна песен или куплет, изпълняван от солист (бел. ред.).
  119 Рапсодии, с. 93 (бел. ред.).
  120 емотивен (от фр., книж.)  – емоционален (бел. ред.).
  121 хорей (литер.) – друсрична ритмическа стъпка с ударение на първата сричка (бел ред.).
  122 амфибрахий (литер.) – трисрична ритмическа стъпка с ударение на средната сричка 

(бел. ред.).
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още в края на 80-те години католическите среди почват да изказват свое-
то недоволство от него. А. Махнич, предан син на католическата черква, 
поклонник на дисциплината, на авторитета и на догмата, изтъква в тво-
ренията му идеи, които не са в съгласие с християнското мировъзрение, 
които откриват немирен и критичен дух. За един католически свещеник 
това е недопустимо. След 1890 г. се подема срещу Ашкерца наново по-
ход от католическите кръгове. Ашкерц, разбира се, излиза да се брани. 
И то чрез стихотворения в източен стил, в басни или параболи, в които 
иронията и сарказмът улучват право целта. Ашкерц почва да се чувствува 
чужд на своята среда. И на 1898 г. хвърля черното расо, за да стане сво-
боден, светски гражданин. Но и в новия си път той си оставя честна и 
благородна душа. Тоя, който някога е минал своята младост в мрачните 
стаи на семинарията, после като свещеник живее самотен, затворен, при-
тиснат от канони, сега се чувствува свободен. И пак – самотен, неразбран 
от всички свои сънародници. Църквата, която напуска, гледа враждебно 
на него. Борбата не спира. А и Ашкерц, тоя бунтовен дух, не остава длъ-
жен. Упорството му, бойкостта му на католик, не гасне. Той все повече се 
отдалечава от католичеството, от клерикализма, за да стигне до критич-
но и крайно, неотговарящо на един католик свободомислие. Поетът на 
природните, на жизнените тайни, на баладата и романцата става борец. 
И се увлича, издига в творенията си борческото, а не поетическото. И 
така почва да слабне поетът. С каква острота се нахвърля той срещу сло-
венския клерикализъм – това се вижда от стихотворението му ,,Ob smrti 
Simona Gregorčiča“123 („По повод смъртта на Симон Грегорчич”). В 1906 
година удар сломява толкова обичания Грегорчич. А той е бивал устре-
ляван от А. Махнич. И нему католическите кръгове се сърдят. Като све-
щеник и той е трябвало да не се отклонява в своята мисъл от истинското 
християнство, тъй както го разбира католическата църква. И Грегорчич 
се брани. И той употребява стиха, за да се защити. Но огорчението му е 
голямо. Замлъква като поет години наред. В негово лице Ашкерц вижда 
страдащ брат. Смъртта му го засяга силно. И постъпва като Лермонтова, 
който със стиховата си творба „На смерть Пушкина“ праща огнени стре-
ли срещу ония, що са тровили живота на поета. И Ашкерц обвинява тия, 
които са измъчвали Грегорчича, правоверните и строги католици, че са 
причинители на неговата смърт. Ако би могъл да стане поетът за живот, 
би казал на всички, събрани пред гроба му: „Вашата скръб е безсрамна 
лъжа, вие не сте мои и аз не съм ваш“. В тая борба Ашкерц губи в три по-
соки. Голяма част от словенския народ, който държи за своята черква, се 
отчуждава от него; поезията му, която използува често за трибуна, няма 
предишния чар; младежта, която някога го е боготворила, охладява от 

  123 Вж. Pesnitve, 1910, с. 9.
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неговата песен. И сред душната атмосфера на Словения той се чувствува 
сам, отлъчен не само от черквата, но и от живота. И затова бяга по света, 
за да даде простор на мисъл и на дух. И той като Грегорчича пада сразен 
от сърдечен удар. И нито песен, нито молитва съпровожда останките му 
до вечния му дом. Издъхнал в болницата, неприласкан, неутешен, бива 
изпратен като прокълнат дух. На безпокойния в живота, на някогашния 
служител на Бога в черквата, не се пожелава над гроба му вечен покой. 
Относбата на неговите съвременници към поетическото му дело в осно-
вата си е доста ясна и определена. Махнич, който при оценката на худо-
жествените творения мисли, че не е без значение тяхното съдържание, не 
тачи високо поета. А зад него стоят толкова много. Съвсем друг поглед 
отправят към делото му тия, които са с по-друг, либералистичен дух. Те 
ценят високо Ашкерца като поет и човек. Ония пък, които искат да бъ-
дат само поклонници на художествената форма, само строги ценители 
на прекрасното, виждат по-голяма поетическа мощ у него в творенията, 
създадени, преди да напусне той средата на духовнишкото съсловие. Но и 
най-големите му противници не могат да скрият, че Ашкерц е засега един 
от най-големите словенски поети. В тоя пункт има мълчаливо съгласие 
и признание. Като поет той не е бил отричан тъй, както на времето си 
Полонски или Краснохорска. Затова е излишно да се проследява лите-
ратурната му съдба чрез отзиви и оценки на негови връстници и съвре-
менници. Трябва да изтъкнем, че още през живота си Ашкерц получава 
признание и от чужбина. Името му се разнася там, особено в славянския 
свят. Преводи на негови съчинения, статии и студии върху поезията му 
чертаят неговия лик. Добрата оценка за творенията му ласкае честолю-
бието на културния словенец. Естествено е, че и „Рапсодии на българския 
гуслар“ ще намерят онова признание, което се намирали и другите творе-
ния на Ашкерца. Не бива да се забравя, че те влизат в „Четвърти сборник 
с поезия“, който още говори за неотслабващата поетическа мощ на Аш-
керца. Българските рапсодии са посрещнати изобщо добре, те получа-
ват достойната за тях преценка. Има недоволство от неособено голямата 
грижа върху естетичната страна на стиха.

Поставим ли Ашкерц в светлината на литературното развитие на Сло-
вения, ще можем да видим цялата му фигура в истинския ѝ ръст. И словен-
ската литература, както литературата на всички малки народи, които са 
живели в робство и са водили борба за своето съществуване, зависи доста 
много от политическата съдба на народа. В нея бихме могли да посочим 
три основни линии на развитие – национална, естетична и космополи-
тична. Тя има поети, които са немислими без патриотичния си патос, без 
затворения мир на националния живот. Но познава и такива творци на 
художествени ценности, които, макар че не са успели да останат винаги 
и докрай верни на чистата поезия, могат да бъдат радост и на по-богата 



369

литература. Има и космополитни духове – и това е преди всичко Антон 
Ашкерц. И тъкмо тук той е интересен като литературно явление. Той из-
хожда от домашната традиция, плаща ѝ дан, и не малка. Може спокойно 
да се вреди между патриотическата школа поети. Той създава творения 
на чистото изкуство – заслужава да застане между строги естети, между 
чисто поетическите духове. Но той се освобождава от ограничения кръ-
гозор на своята родина, той иска да бъде не само словенец, не само худож-
ник, но и човек, когото тревожат вечните въпроси на живота и смъртта, 
който иска да бъде чут от целия свят. Той излиза от семинарията, за да 
види Божия свят, напуска черквата, за да влезе в храма на природата. Аш-
керц е по-сложен дух. Поет с по-широк хоризонт. Борбата, която прежи-
вява той, е всъщност борба, която преживява Словения в своето духовно 
развитие. Малкият народ иска да стане духом голям. Ограничените му 
простори, препречващите му погледа планини го тикат към жажда за по-
вече въздух, за приобщаване към света. Традициите му, които са святи за 
него, които са средство за самозащита срещу чужди домогвания, спъват 
в някои посоки неговия възход. И той бива разпъван между дом и свят. И 
губи не малко сили. Ашкерц е първият разпънат словенец, първият сло-
венски ахасфер, обречен на вечно скиталчество на духа. Вижте негово-
то развитие. Почва от идиличния свят на словенската поезия, подхваща 
нейни патриотични ноти, стига аполитичната сфера на чистата поезия, 
за да може да разбие домашните окови, без да успее напълно, и да стане 
борец не за поетически, а за висши нравствени ценности. Той следва друг 
поетически канон. Поетът трябва да се бори за своя народ, за неоправда-
ните в живота – не само в Словения, но и навсякъде по земята, за свобо-
дата на човека и на всички народи, за независимостта на духа. Той става 
поет на идеята, на проповедта. Поезията не е забава, не е изискана, арис-
тократична форма, а съкровищница на мисълта, на сърцето, на всички 
пориви, що тревожат човешката гръд. От наивно, провинциално гледане 
той стига до трезва и зряла относба към нещата и явленията. От чувство 
той минава към разум. И неговата душевна борба, и неговото развитие 
крият всъщност една трагедия – трагедията на рационализацията, ра-
ционализацията на словенеца изобщо, приобщавайки се с Европа. И не 
е странно, че Ашкерц се разколебава в традицията и догмата през 80-те 
и 90-те години на миналия век. Реализмът и натурализмът, социализмът 
и капитализмът правят своето опустошение и в провинциалната душа на 
словенеца. Ашкерц не минава дял от живота си във Виена като Стритар 
или Цанкар. Младините му гинат в Марибор, после в глух кът на родната 
земя. Той не смогва още отрано да се приобщи към проблемите на новото 
време, на Европа и света, за да не изпадне по-късно в болезнено противо-
речие със себе си, със средата си, с традицията. И се създава на домашна 
почва като един от първите либералистично настроени хора в Словения. 
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Борбите, които се развиват по-късно между клерикализма и либерализма 
в родината му, които разделят словенския народ на два табора, Ашкерц 
изживява отдавна в душата си.

Така Антон Ашкерц се създава като писател от друг стил, непознат в 
Словения до неговото време. Той се отделя от своите предходници рязко, 
макар и да се е учил над техните творения. А и тия, които идват след него, 
не могат да го наподобят. Той остава усамотен и в литературата. И затова 
неговото значение не се простира само в областта на чистото словесно из-
куство, но и в духовния живот изобщо на родната страна. Той разширява 
кръгозора на словенската поезия, поставя ѝ нови задачи и цели, открива 
ѝ нови възможности за развитие, посочва ѝ човека, личността и нейния 
дух. Той се бори за свободата на мисълта и съвестта. Иска да приобщи 
малката си родина със света, без да ѝ изменя, без да отрича правото ѝ за 
самостоен, независим живот. И проправя път на нови творчески усилия, 
на Цанкара и Жупанчича. Той не е застой в развитието на поетическата 
мисъл, а движение напред. И то устремно движение. Тъй той възсиява 
и с ярката си личност. Не всичко, създадено от него, е съвършено, не-
застрашено от съда на критиката и на времето. Не всичко, отронило се 
от перото му, е еднакво ценно. Но това, което сътворява той, човешката 
и писателската си личност, е най-ценното, вечното. То е неповторимо. 
И тъкмо тая личност печели обич и почит. Не бива да се забравя, че той 
става като поет жертва на своята мисъл, на своето увлечение да бъде ду-
ховен вожд, независим ум. А също и на времето, което издига началото 
на всесветовност и всебратственост. Най-силно се осъществява мечтата 
на Ашкерца за по-широки кръгозори в пределите на неговото славянско 
чувство. Славянският свят за него не е непознат. Особено го пленява Ру-
сия, в която чува и вижда много. Познава Полша и Чехия. И неговите сла-
вянски мотиви не са само израз на желание за разнообразие. Те говорят 
за една вътрешна повеля да се сроди със славянската душа. И ненапразно, 
приобщавайки се към славянски страни, някои го наричат всеславянски 
поет. Сравним ли го със славянски поети от негово време, неминуемо 
изпъкват близки нему образи. Близки по общ устрем на духа, по насоки 
на мисълта, по оставени следи от времето в тяхното дело. По култа си 
към античния свят, по някои прояви на своя реализъм, по острието на 
своята ирония той се приближава до Йозеф Св. Махар. По жаждата си да 
се домогне до нови светове – към Ярослава Връхлицки. По някои свои 
песимистични и саркастични ноти напомня С. Краничевич, Андрей Ние-
мойевски, Ст. Михайловски. Но поет като него, в неговия дух и стил, няма 
в другите славянски страни. Трябва да се изтъкне, че той е по-близко до 
католическия, отколкото до православния славянски свят. Ала той не 
прави разлика между католически и православни славяни. Той има чув-
ство за цялостното славянство, за неговото единство, за историческата 
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му роля в съдбините на света. Единството го чувствува в кръвта, в езика, 
в еднаквата съдба, в характера. Въззовава към единение, към сговор; Ду-
хът на свободата, на напредъка и на просветата – това е нов път, който 
води славяните към подвизи и слава. Той не мисли, че малкият славянски 
народ трябва да се откаже от своята индивидуалност Всички славянски 
народи са за него равноправни членове на едно и също семейство. Не спо-
деля учението на ония, които мислят, че славянската идея е политически 
панславизъм или пък че е наивна утопия. Тук той е реалист, един от ран-
ните предвестници на неославизма, разбира се, без определена идеоло-
гия. И все пак славянската идея у него е повече чувство, отколкото мисъл, 
програма, доктрина. Много прилича по своята вяра в славянството, по 
общото си славянско разположение на К. Величков. В култа му към Русия 
проговаря чувството за слабост на малкия народ. Някаква платоническа 
надежда, че малкият брат все няма да бъде забравен в дни на горчиви не-
щастия и изпитания от по-големия, от силния и могъщия.

Тъкмо това славянско чувство обръща сърцето на Ашкерца към Бъл-
гария. То го сближава с Ив. Вазов, който живее с култа към Русия, с обич 
към цялото славянство. Неговите „Рапсодии на българския гуслар“ по 
някои общности в тематиката се намират в родство с „Епопея на забра-
вените“ и с „Бунтът“ на Ив. Вазов124. Българският поет създава своите 
творби повече от десетилетие преди Ашкерц да напише рапсодиите си. 
Дали Ашкерц е познавал Вазова? Нашият поет почва да прониква сред 
южните славяни към средата на 90-те години от изтеклото столетие. Две 
години преди Ашкерц да издаде своя ,,Četrti zbornik poezij“ в „Ljubljanski 
zvon“ Антон Безеншек обнародва студия върху Вазова125. Можем с пълно 
основание да кажем, като знаем начетеността на словенския поет, че той 
е имал представа за Вазовото творчество, че е познавал може би и „Епопея 
на забравените“. И може би тоя кръг Вазови стихотворения да е оказал 
въздействие, да е послужил като външна подбуда за написването на „Рап-
содии на българския гуслар“. И у Ашкерца има замисъл за нещо по-ця-
лостно, за цикъл, не за отделни стихотворения. Ако се потърсят прилики, 
биха могли да се посочат и други. И Ашкерц взема материал из борбите 
на българите за освобождение. Някои образи са общи – Васил Левски, 
Ботев, Кочо, Бенковски. Но той се спира и на мотиви, които не срещаме у 
Вазова. Или пък избягва теми из българските културни усилия за възход. 
Най-важното е, че Ашкерц и в подбора на мотивите, и в тяхната разработ-
ка е напълно самостоен. Никъде не може да се намери у него дори реми-
нисценция от Вазова. Той е останал напълно верен на себе си. Като поет и 

  124 Вж. „Тъгите на България“. София, 1895 (Библиотека за мало и голямо, № 2), с. 29 – 33.
  125 Вж. Ivan Vazov, bolgarski pesnik. – Ljubljanski zvon, 1902, кн. 9, 10, 11.



372

художник той продължава пътя, подет от него с „Balade in romance“. Още 
едно доказателство за самобитността на творческия му дух.

Антон Ашкерц е един от тия, които със своето творчество будят лю-
бов у своите сънародници към българския народ. Политическите и кул-
турни връзки между България и Словения са били доста слаби. Когато 
българският народ почва да се възражда, представители на тоя или оня 
славянски народ проявяват интерес или работят грижливо за духовния 
му възход. Сърби и руси, поляци и чехи под една или друга форма имат 
дял, кои повече, кои по-малко, в неговото възраждане. И имаме основа-
ние да говорим за братско славянско участие в изграждането на българ-
ската култура и свобода. Словенците обаче стоят настрана. По една или 
друга причина те не са успели да отделят от своите сили, за да се притекат 
в помощ на възраждащия се брат. Наистина бихме могли да посочим и тук 
дейци, особено Станко Враз и В. Копитар, обаче те не смогват да се преда-
дат изцяло или по-предано на българския народ. Словения сама е имала 
нуждата за радетели и ревнители на народностната идея. Географската 
отдалеченост е имала също така значение за духовното отчуждаване на 
двата народа. Едва след Освобождението, в началото на 80-те години, ко-
гато и в България се засилва съзнанието, че трябва да се работи повече за 
славянска взаимност, за приобщаването ѝ към славянския свят, и словен-
ците почват да проникват в нашето културно строителство. След Палиа-
ручи и Грегорчич иде Ашкерц със своите български мотиви. Ашкерц със 
своите „Рапсодии на българския гуслар“ отваря път на България в своята 
родина. Той е първият, който хвърля духовен мост между словенския и 
българския народ. Той посочва на своите сънародници българите в един 
от важните моменти от техния живот. Открива нравствения им лик. Буди 
към тях разположение и обич. Преди него може да се посочи Антон Бе-
зеншек, който чрез перото на културен работник разкрива в своето оте-
чество България и българите в тяхната история126. Така се създава здрава 
основа за културно единение между два братски народа. Делото на Безен-
шека има малко по-друга участ, отколкото делото на Ашкерца. Първото 
изиграва своята роля за своето време. Днес словенците не се осведомяват 
за България чрез Безеншека. То е дело, което вече принадлежи на истори-
ята. Антон Ашкерц оставя песни. А песента не гине така бърже. Тя крие в 
себе си нещо вечно. Със своите „Рапсодии на българския гуслар“ Ашкерц 
заедно с Безеншека остава трайно звено между България и Словения. Той 
е един от най-живите символи за духовната общности между тях.

  126 Вж. Alojzij Bolhar, Anton Bezenšek, niega življenje in delo, Celje, 1934.



373

Общ поглед

Славянският свят се обединява през последната четвърт на XIX век 
в един особен пункт, и то в делото на трима поети – Я. П. Полонски, Е. 
Краснохорска и А. Ашкерц. Особеният пункт – това са българските бор-
би за освобождение и намесата на Русия в освободителното движение на 
българския народ. Единият от тримата поети представя източната част на 
славянството, другият – западната, а последният – южната. Тримата оба-
че застъпват различни поколения. Полонски изхожда от поколението на 
40-те години, Краснохорска – от поколението на 70-те, а Ашкерц – на 80-
те години от миналото столетие. Значи можем да кажем, че те отразяват 
умствения склад127 на славянския мир за време от половин век. Послед-
ният умира най-рано – на 56-годишна възраст, другите – на 79. И въпреки 
тази разлика в години те са толкова близки в един дял от своето жизнено 
дело. Всички се докосват в своята поетическа дейност независимо един 
от друг през времето от 1874 до 1893 г. Но и тук може да стане известно 
ограничение на промеждутъка от години. Всички се схождат в творчес-
ките си усилия към 1876 и 1877 г.: българските въстания и Руско-тур-
ската война. Виждаме, че обединението на славянския мир в тоя момент 
има дълбока в основата си политическа подкладка. Посочените поети се 
явяват тълкуватели на една особена мисловност, обхванала почти всич-
ки славянски страни тогава. Не бива да се мисли, че те са единствените. 
Трябва да се приеме пък, че те са най-ярките, най-именитите, най-приз-
ваните. Това не са обикновени стихотворци, случайни люде на перото, а 
творци, оставили име, творения, следи в литературата на своя народ. Не е 
важно кой от тях се проявява с по-голяма поетическа дарба, кой е създал 
по-ценни дела, кой има по-трайно  значение в историята на родната си 
литература. Същественото е, че в славянските литератури може да се от-
бележи едно явление, и то през определено време, явление, което го няма 
тогава, няма го и сега в другите литератури. То ги обединява, то ги кръс-
тосва, свързва ги за дадения момент в една цялост. А като се знае от соци-
ологично гледище неговата подготовка, с основание трябва да се приеме, 
че не само литературите, но и народите, които са ги създали, са духовно 
обединени. И това обединение става върху почвата на българските стра-
дания и борби за освобождение. Потърсим ли по-дълбоките корени на 
изтъкнатото явление, не бива да отминем обстоятелството, че тримата 
поети изхождат от Русия, Чехия и Словения, сиреч от страни, гдето кири-
лометодиевското дело е оставило някога, пък и сега своите по-големи и 
малки спомени. По-нататък, в страни, гдето славянската филология, взе-

  127 склад (остар.) – съкровищница, хранилище (бел. ред.).
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та в нейната целокупност като духоведна128 дисциплина, е съдействувала 
за народностното възраждане или за народностното самопознание. От 
страни, в които славянската идея, идеята за културно общение и единение 
между славяните или за политическа закрила на по-слабия славянин от 
по-силния, е била творческо начало в духовния им живот. Славянофил-
ското движение в най-широкото значение на думата без оглед на неговите 
народностни прикраски129 е тая именно потайна и скрита сила, която чрез 
личните усилия на тримата поети превръща обществено-политически и 
нравствено-културни състояния в художествени ценности.

Не е без значение, че трима поети, зад които стоят мнозина още други 
в различни страни, не от едно и също време, погледнато строго, от раз-
лични литературни поколения, със свой духовен лик, съвсем независимо 
един от друг разработват общи мотиви. И колкото да са самостойни, в 
тия общи мотиви все има известни съвпадения. Ако се съберат техните 
тридесет стихови творби – у Полонски девет, у Краснохорска шест, у Аш-
керца – петнадесет, и ако се подредят не по автори, а по сродство на ма-
териал, мотив и идея, ще се получи странно единство, в тях би се очертал 
закръглен, макар и неравен в краски и тонове поетически лик. Би могла 
да настане измама, ако не бъде посочено на всяко творение съответният 
създател, че те са работа на едно и също перо. Следователно би могло да 
се търси в тях един поет, оня, който се излъчва от всички творби и който 
се откройва в последната четвърт на миналото столетие. В своя градивен 
материал той е екзотичен. Прелита границите на своята родина със свое-
то въображение и търси в друга страна, България, теми и сюжети. Той е 
повече духом там. И подбира онова строиво130, което има по-голяма цена 
в родния му край – кървавото страдание и хероичните усилия за негово-
то преодоляване. И създава творения, които биха могли да се сведат към 
следните групи: революционно-хайдушка, патриотическа, политическа, 
славянска и художествена. В едната група виждаме мотиви: борба сре-
щу тиранията, копнеж и устрем за свобода, отбрана на лично и човешко 
достойнство, сладка смърт под знамето на освободителен идеал. Всички 
се обединяват в патоса на революцията, революция национална. Във вто-
рата група срещаме любов към родината, към бащиния дом, към земята 
на дедите, към миналото, антагонизъм между дълг и предателство, родо-
любие и родоотстъпничество, повишено съзнание за народностно дос-
тойнство, защита на религията и домашните традиции, вяра в собствени-
те сили и надежди за по-добро бъдеще. В политическия кръг намираме 
негодуване срещу Европа или срещу Турция, оправдание за въстанията на 

  128 духоведен – изследващ духа (бел. ред.).
  129 прикраска (рус.) – украшение, орнамент (бел. ред.).
  130 строиво – градиво (бел. ред.).
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българите, намесата на Русия в тях, симпатия към кръста като символ на 
политическа справедливост. В славянския дял долавяме мотиви – любов 
към българите, съчувствие към тяхната участ, доволство и радост от мъ-
жествените и беззаветните им борби, осмисляне на Руско-турската вой-
на чрез идеята за славянско братство, мечти за по-честити бъднини на 
славянството. В последната група познаваме българската робска неволя, 
страданието на българския народ и неговото изкупление, трагичния му 
хероизъм като израз на духовната му мощ, българската природа и образа 
на Балкана. Всички тия групи се намират под един общ знаменател – бъл-
гарските страдания и борби за освобождение. Тук лежи и тяхната основ-
на идея – българите дължат свободата си на своите усилия и на подвига 
на Русия. В тая свобода тържествува идеята за славянско братство и за 
световна човечност. Материал, мотиви и идеи стават поетическа стой-
ност чрез художествената форма. Поискаме ли да разпределим по облик 
всичките творения, за които става дума тук, ще трябва да посочим някол-
ко категории. Едни произведения са лирически, други епически. Обаче в 
нито едно от тях не е напълно издържан напълно епическият стил. Худо-
жествената обективност, безстрастният тон, чистата и студена линия на 
действеното развитие никъде не са спазени в тяхната пълнота. Лирическа-
та подкладка, где по-дълбока, где по-повърхна, лежи в основата на всички. 
Лиризмът, проявен в замисъл и постройка, в обрисовка на лица и рисунка 
на картини, в език и стил, има по-дълбок извор – първичната славянска 
съчувственост, отзивчивост, състрадателност. Колкото художникът и да 
се стреми да го сподави, той винаги си намира път, за да се покаже, да 
се издаде. Рационализацията на изкуството и живота му не убива чис-
тата емоционална поривност. Литературни видове, към които прибягва 
поетът, очертаващ своята физиономия в тридесетте творения, са одата, 
баладата, сатирата, елегията, поемата, стихотворния разказ. В най-чист 
вид се явява одата. Излезем ли вън от кръга на тия обичайни делитби 
като характерни форми, в които се отлива една или друга съдържимост, 
можем да посочим лиричен или патетичен въззив, пряма, самодейна из-
повед, топло сърдечно изложение, екстазно, но скромно, ограничено във 
фантазния си строеж видение, сдържано в израз и тон изобличение. Не 
е излишно да се отбележи, че откъм съдържание и откъм форма тия тво-
рения са напълно почти самородни. Конкретно само в един пункт по мо-
тив и форма се показва влиянието на Гьоте. По-общо, по-свободно тук и 
там се долавя понякога тон или похват на англо-шотландската балада, на 
байроническата поема, на пушкинската серафична красота, на юговската 
патетична поривност. Призначното е, че тук няма изненада нито в тая, 
нито в оная славянска страна, че всичко е свързано със своето време, че 
е подложено на повелите на литературната традиция. Произведенията в 
своята целокупност са подготвени от литературното развитие. Оттук се 
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определя и тяхната художествена стойност. Не е важно толкова да се по-
сочат общи предимства, положителни и отрицателни качества. Трябва да 
се види каква естетична ценност представят те сами за себе си, сетне – в 
общата славянска и европейска съкровищница на художествената мисъл. 
Тогава ще се приеме, че те не се поставят в реда на най-високите пости-
жения на световния художествен гений. Не се вреждат и в кръга на лите-
ратурната посредственост или бездарност. Някъде по средата е техният 
ред. В своето време те са се ползували с по-висока стойност. Днес те са 
загубили немалко от първоначалната си цена. Обаче в тях има поезия и 
това е, което ги спасява от жестоката присъда на днешния и утрешния 
ден. Колкото повече застаряват, толкова пък придобиват по-голямо ис-
торико-литературно значение. И то за нас, българите. И за тия, които се 
интересуват и живеят с проблемите на славянския свят.

Тримата поети – Полонски, Краснохорска и Ашкерц – се обединяват 
в известни основни знаци от своята поезия и излъчват четвърти. Тъкмо 
тоя поет показва, че и славянските народи в един от моментите на своя 
живот се докосват и съчетават духом. Трябва да има нещо общо у тях, 
което еднакво силно и просторно се проявява. Достоевски, като изтъква 
основното, призначното у Пушкина, отделя особено внимание на него-
вата дарба за „всемирна отзивчивост и пълно превъплъщение в гения на 
чуждите нации“131. Тая способност според него е всецяло руска. Пушкин 
като съвършен художник е неин съвършен изразител. Нито Шекспир, 
нито Сервантес, нито Шилер не обладават тая „способност на всемирна 
отзивчивост“132, както Пушкин. Едва ли бихме могли да приемем днес, че 
тая способност е само пушкинска. Тя е присъща в една или друга степен 
на всеки гениален художник на човешкото сърце. Бихме отишли и по-на-
татък – нея откриваме често пъти и у по-малки поети и писатели. Не-
напразно един от ценителите на Полонски я приписва и нему. Полонски 
наистина разработва чужди мотиви, придава им съответния народностен 
колорит. Ако тръгнем по тая нишка на установки, ще трябва да я намерим 
и у Краснохорска, също и у Ашкерца. А това значи – и у оня, четвъртия 
поет, които отразява своето духовно лице в творенията им с български 
мотиви. Вярно е, тук не намираме толкова превъплъщение, колкото от-
зивчивост, която има дълбоки корени в чувството за човечност и спра-
ведливост. И ако тая способност за превъплъщаване и отзивчивост мо-
жем да открием не у гениален художник, а у поет със средни дарби и ако 
тоя поет изхожда от славянска среда, не можем да не приемем, че тя е 
присъща изобщо на славянските народи. Тъкмо дребни и незначителни 
факти могат да ни наведат понякога на по-смели заключения, които не 

  131 Вж. Дневник писателя за 1880 г., Санкт Петербург, 1891, с. 425 – 480.
  132 Там, с. 427.
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биха били опровергани от по-големи, значителни явления. Да посочим 
само някои по-характерни случаи: Фр. Л. Челаковски и Йозеф Холечек, 
Ярослав Връхлицки и Хенрик Сенкевич. Полонски, Краснохорска и Аш-
керц наистина не се превъплъщават в гения на чуждата нация, но те все 
пак постигат чрез своята славянска отзивчивост прониквания и изобра-
жения на чужд мир. В западните литератури намираме български моти-
ви, но не знаем писател, който да се е превъплътил в българския мир като 
тях. И Мориц Хартман, и Оскар Уайлд, и Карл Свинбърн, и Виктор Юго, и 
Уилям Гладстон133, които имат едно или друго отношение към България и 
българския народ, не постигат това, което дава славянският поет.

Тъкмо на тая славянска способност у тримата поети българският на-
род дължи един свой образ. Какъв е той? Не е нито пълен, нито дълбок. 
Много бегло е очертан. Той прозира по-скоро през съчувствието на сла-
вянския поет към него. Преди всичко той е даден в трагично осветление. 
Българският народ има прекрасна земя, патриархален бит, здрави тра-
диции. Той е прикрепен здраво към своята земя, чийто символ е Балка-
нът, той притежава високи духовни качества – издръжливост и твърдост 
в страданията, сурова енергия в търпението, горда затвореност Това е 
бездейното в неговия характер. Но той има и други особености, които 
изтъкват нова страна от вътрешния му лик: съпротивна мощ на духа, чув-
ство за собствено достойнство, стремеж към свобода. Най-сетне и по-
ривната страна на духовната му природа: борческа устремност, вихрен 
хероизъм, воля за победа. Оттук се определя и относбата към робството 
му. Към него се отнасят не само със съчувствие или съжаление, защото е 
роб, защото е терзан и клан. И най-големите престъпници, когато биват 
наказани от съдбата прекалено жестоко, печелят нашето състрадание. Не 
го обичат само защото е „брат славянин“ – от чисто расоворомантични 
подбуди. Тачен е тъкмо за основните качества на неговия характер. Така се 
намират и основания за неговата защита – основания културни и човечни. 
Чрез славянския поет българинът си създава в чужбина духовен капитал. 
Защото образът му се покрива с оня, който е даден и у други поети, също 
и у писатели, които засягат други моменти от живота му в миналото и 
сегашното. Да си спомним за полските писатели Милковски, Бжозовски и 
Чайковски. Славянознанието отдавна изтъкна, че Кирило-Методиевският 
език води потеклото си от неговата родина. От 30-те години на миналия 
век той добива известен културен кредит в чужбина. Сега той е открит в 
сегашното като национален характер, като неразтворена още сила, като 

  133 Срв. Б, Пенев. Един немски поет в България, Годишник на Софийския университет, 
историко-филологически клон, кн. XII. София, 1916 с. 1 – 65; Б. Пенев, Отношението 
на Полонски и Тургенев към българското робство и освобождение. – Сборник в чест 
на проф. Л. Милетич. София, 1912, с. 345 – 346; М. Арнаудов, Свинбърн за България. 
– Сборник в чест на проф. Ив. Д. Шишманов. София, 1920, с. 28, 25, 21 – 36.
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една възможност. И не е било тогава без значение за българския народ, 
че той е представен добре, че той има поклонници и бранители, които са 
му разчиствали, колкото са могли, пътя към свободата. Той не е бил сам. 
Нравствената подкрепа за един малък, оставен сам на себе си народ е от 
особена цена за съхранение силата на неговия дух.

Сравним ли всички творения с български мотиви на Полонски, Крас-
нохорска и Ашкерц с творения от същия характер в българската литера-
тура, ще дойдем до небезинтересни наблюдения и изводи. Всички можем 
да ги вчислим134 между произведенията изобщо на българската художест-
вена мисъл. По мотивите си, по духа си, по предмета си, по образа, който 
дават за българския народ, те могат с пълно право да се смятат за род-
ни творения. Ако влязат преведени в една българска антология, без да се 
посочват имената на авторите им, като се изоставят някои места, които 
загатват за родния край на поета, те биха се почувствували напълно като 
дело на български творец. Защото те няма да бъдат за българския читател 
изненада – нито дори с художествената си красота. Защото те се вреждат 
достойно между творенията на българския писател. Когато се създават 
те, и в българската литература има произведения, които са сродни тям. 
Когато Полонски пише първите си по време стихотворения за България 
и българите, Хр. Ботев е още жив. Но нашият поет престава да се проя-
вява поетически още от 1873 г. Той не се опива от вихъра на кървавата 
епопея, не можа да я възпее. Пада в тоя вихър, преди да го почувствува в 
истинското му величие. П. Р. Славейков, който от Балкана вижда изгря-
ващата свобода, не смогва да изрази в песен преживяното. Остава само 
Ив. Вазов, млад, вдъхновен, люшкан от бурята, люлян от стихийния ѝ 
хероизъм. И в песни, излезли в първите му три сбирки, от 1876 до 1878 
г., той даде простор на своя възторг от делото на Русия, от подвизите на 
българския народ. По-късно, три години след Освобождението, в 1881 г., 
той възкресява с дивен жар някои от великите сенки на българското ми-
нало. И създава своята незабравима „Епопея на забравените“. В нея вли-
зат според последното ѝ издание дванадесет епико-лирически творения. 
Със своя роман „Под игото“ от 1889 г. Вазов разработва основния мотив 
на „Епопея на забравените“. И дава най-хубавото изображение в широка 
епическа рамка на българските страдания и борби за освобождение. След 
него, от 1896 г. насам, Пенчо Славейков се връща върху същото това ми-
нало – Априлското въстание и Освободителна война с воля да му даде 
художествено изображение. И създава крупната своя поема „Кървава 
песен“. Полонски, Краснохорска и Ашкерц се сварват на литературното 
поле още приживе с Ив. Вазов и П. Славейков. Последна си отива от света 
Краснохорска. Ашкерц и Славейков, взето по време, продължават делото 

  134 вчисля – причисля (бел. ред.).
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на другите. От всичките пък се отделя Славейков. Той е най-младият и 
продължава да работи в тяхна посока и по-късно. „Кървава песен“ остава 
недовършена и до 1912 г., когато Славейков умира, скоро, няколко дни 
преди Ашкерца. Само Вазов и Краснохорска доживяват да видят хероич-
ния вихър на българския народ през последните войни, които трябваше 
да осъществят заветите на Оборище и Шипка. От всички тия поети, кои-
то с такава любов гледат на българския народ, най-високо стоят Вазов и 
Славейков. Българският поет се издига над славянския както по дълбочи-
ната на своето чувство, така и по силата на внушението, така и по сигур-
ността и мощта на изображението. Той изхожда от домашна среда, малко 
или много познал е теглото на едно робство, ужаса на кървавите събития 
през 1876 г., преживял е възторга на свободата. Той пее за свое, близко. 
Той има смисъл за събитията, които са обгорени от пламъка на сърцето 
му, в които е чувал да говори душата на дедите. Затова и неговите изобра-
жения независимо от поетическата му дарба, която стои над дарбата на 
другите поети, са пълни с дълбок патос, с живот, с поезия.

Всички поети, славянски и български, се обединяват в едно цяло. В 
основата на всичките творения се корени патосът на националната идея. 
Тая идея, която изплава в съзнанието на света с толкова мощ в начало-
то на XIX век. Оттогава насам пламваха толкова борби и войни в нейно 
име. Изкуството и поезията на много народи, които живеят под чуждо 
робство, бива подчинено ней. Българските борби за освобождение са пак 
манифестация на безграничното, несломимо национално чувство. Вой-
ните за обединение, които води българският народ, са може би послед-
ните в Европа, които стават по повелята на народностния принцип. Сега, 
макар национализмът да е стигнал до крайните свои предели, се говори 
за завладявания и разширения, налагани от свещен егоизъм, знамето на 
романтичната идея на народността е свито. Ето защо България остава 
последна, която в края на века поиска с меча на своя войн да даде живот 
на тая идея. И поетите, които възпяват нейните борби, са изразители, 
може би и без да съзнават това, на европейския, славянския и българския 
национален романтизъм. И понеже те са със славянско съзнание, в твор-
ческите си полети изхождат и от чувство за славянско братство, то те се 
откриват като последни певци на славянската хероическа романтика. Ро-
мантика, която залязва в началото на днешния век, когато желязната не-
обходимост става едва ли не нова съдба на народите. Залязва, но оставя 
в славянските литератури ценни творения, които са трайно свидетелство 
за духовно единение, за братство между славянските народи. Които опре-
делят особено място на българския народ сред членовете на славянското 
семейство. Една романтика, която е минала, но която може да пламне от-
ново с предишната си мощ, ако времето въззове славяните за нов подвиг 
в историята.
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ОТАКАР МОКРИ1

Историко-литературна студия2

СЪДЪРЖАНИЕ 
Предислов

I. Увод 
Времето, в което се ражда Мокри. Политико-обществени идеали след 

1848 г. Дух и основни тенденции на литературата през 50-те и 60-те годи-
ни. Чешкият писател и политическите условия. Поколението на В. Халек 
и Неруда. Преходът му от космополитизъм към национализъм. Борба за 
народ и за изкуство. Трагичната съдба на чешкия писател. 

II. Духовна кърма
Бащата на Мокри и неговото въздействие. Училището в Ческе Будейо-

вице. Духовно общение между бащи и деца в 60-те и 70-те години. Подем 
на народния дух. Политически настроения. Обществен живот. Културна 
cpеда и книжовни интереси. Мокри с крилата на своето поколение.

III. Ранна муза 
Литературни кръгове. Алманаси. „Anemonky“ – характер, значение и 

цена. Мястото на Мокри тук. Неговите творби. Огнище на неговата по-
етическа личност. Наивен политически, исторически и поетически ро-

  1  Отакар Мокри (1854 – 1899) – чешки поет, журналист и преводач от полски и френски 
език. Най-същественият принос на Мокри в литературната традиция са преводите му 
на полския поет романтик Юлиуш Словацки (в два тома, 1876 и 1880). Поезията му 
според Б. Йоцов е повлияна от символистичната образност на Отокар Бржезина. Пое-
тичният дебют на О. Мокри предхожда дебютите на чешките символисти и декаденти 
(бел. ред.).

  2 Текстът е допълнена версия на докторската дисертация на Борис Йоцов, защитена 
през 1926 г. в Карло-Фердинандовия университет в Прага (бел. ред.).
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мантизъм. Повърхностен национализъм. Влияния. Литературната жътва 
и нейния характер, когато излизат „Anemonky“. Прелив между „Ruch" и 
„Anemonky“. Мокри със съдбата на своето поколение. 

IV. Славия
Колар и коларовска романтика през 70-те и 80-те години. Извори на 

тая романтика. Чешкият национализъм и панславизъм. Лужиция, Пол-
ша, Русия и южното славянство. Войната за освобождение на славян-
ския Балкан. Първи прояви на славянско съзнание у Мокри. Пътуване 
по Словашко. Словашката традиция в чешката литература. Първи твор-
би. „Báj Tater“. Романтично-съзерцателна посока. „Славянски алманах“, 
1879. Политическа и историческа посока. Пътуване в Словения. Поли-
тически романтизъм през 80-те години. Словенофилство. Преценка на 
времето върху тия творби.

V. Табор 
Чешката политико-обществена мисъл през 70-те и 80-те години. На-

ционализъм и космополитизъм в литературата. Мокри през това време. 
Хуситската традиция. Южна Чехия и Мокри. „Jihočeské melodie“, „Básně“, 
„Dumy a legendy“. Замисъл и характер на южночешкия низ песни. При-
рода. Култ на южночешката земя. Исторически романтизъм и национа-
лизъм. Идеята за наказаната родина. Полски романтизъм. Исторически 
индивидуализъм. Хус и хусовска традиция. Ян Непомуцки. Петър Хел-
чицки. Жижка и жижковска традиция. Опит за хуситска епопея в стила 
на времето. „Zlatá koruna“ и „Nа dívčím kameni“. Мисъл и дух. Полската 
мистична идея за кръстната мъка и за възкресението. Блян за изкупле-
ние – в „Dumy a legendy“. Обща преценка върху южночешките мелодии на 
Мокри. Национално-нравствен и библейски патос. Отношение на него-
вото време. Характер и тенденции на литературните творения през 80-те 
години с оглед делото на Мокри. 

VI.   Била хора
Политически и обществени настроения и възгледи в края на 80-те и 

началото на 90-те години. Поколението на Махара, Бржезина и Сова. Раз-
витие на Мокри. Билохорската традиция в чешката литература. Творби 
от тоя кръг. ,Jasem a šerem“ – характер и значение. Легендни и баладни 
мотиви. Национално страдание. Мистицизъм. Полският месианистичен 
романтизъм. Национален оптимизъм. Общ поглед. Литературното про-
изводство и Мокри. 
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VII. Нова Голгота  
Критичният реализъм в чешката литература. Социалната традиция. 

Реалистични гнезда в поезията на Мокри. Начало и развой на неговия 
етичен реализъм. Творби от тоя кръг. Временно освобождение от исто-
рическата романтика. Социален песимизъм. Демократизъм. Дарвини-
зъм. Аграризъм. Практическо християнство. Обща преценка – литера-
турноисторична. Към заник.

VIII. Заключение 
Литературната вълна на национални устреми и надежди. Поглед върху 

Мокри от нейния последен бряг. Мокри като личност, отразена в дело-
то му. Мироглед. Мокри и неговото поколение. В светлината на първите 
творци, чието въздействие е изпитал. Мястото и значението му в двете 
школи – национална и космополитична. За светлината на областната тра-
диция в чешката поезия. Южночешкият характер. Мокри и Безруч.

***
Чешката художествена мисъл отбелязва важни моменти в своя раз-

вой от най-стари дни до днес с немалко светли и славни имена, които са 
добили и в чужбина значение на нейни лъчезарни символи. Вживеете ли 
се в тия символи, получавате образ на литературата, която те предста-
вляват, справяте се с нейното съдържание, домогвате се по нейния дух. 
Но все пак не можете да схванете нейната динамика, нейния органичен 
ръст, прагматичния неин ход, логиката на нейната съдба. Защото, за да се 
стигне върхът на развоя, трябва да се мине често пъти през труднопро-
ходими дебри на неизпълнени творчески блуждения, да се проправят 
пътища, да се правят огледи и проучвания, да се следи как се проявява 
законът за наследственото право на традицията, на обществената и кни-
жовна среда, на истеричния момент на националния произход.

Отакар Мокри не е висш момент в творческата проява на чешкия дух. 
Но той заедно със своите съдейници3, като Фр. Квапил4, Фр. Халупа5, 
Карел Кучера, Бохдан Камински6 и др., е недалеч от гребена на оная ви-
сока и могъща културно-обществена вълна, която дава характер на кни-
жнината през 70-те и 80-те години на миналия век. На времето си той 

  3 съдейник (рядко) – съратник (бел. ред.).
  4 Франтишек Квапил (1855 – 1925) – чешки поет и преводач на полския поетичен мо-

дернизъм, съставител на антология „Полска модерна поезия“ (бел. ред.).
  5 Франтишек Халупа (1857 – 1890) – чешки поет, преводач на руска поезия (публикувана 

в алманаха „Рух“ и списание „Светозор“), журналист и литературен историк (бел. ред.).
  6 Бохдан Камински (1859 – 1929) – псевдоним на Карел Бушек; поет и прозаик, който 

дебютира в края на 80-те години на ХІХ в. В прозата му доминират кратки разкази и 
хумористични скици (бел. ред.).
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изобщо бива обичан и ценен, критиката обикновено посреща добре не-
говите творения, името му е известно сред най-образованите кръгове на 
обществото, славата му позволява да вземе участие в общи литературни 
и културно-обществени предприятия наред с най-видните и влиятелни 
народни дейци, учени и писатели, като д-р Ю. Грегър7, Фр. Л. Ригер8, Ян 
Неруда, Каролина Светла9, Елишка Краснохорска10 и пр. Израз на тази 
почит дава и Чешката академия на науките, като го избира през 1893 го-
дина за свой дописен член. Поради условия от личен и по-общ характер 
Отакар Мокри е и в досег, где по-близък, где по-далечен, с най-големите 
творци на своето време – Сватоплук Чех11, Йозеф В. Сладек12, Ярослав 
Връхлицки13 и Юлиус Зейер14. Тия писатели не само го обичат като чо-
век, но го ценят и като другар по перо. Някои от тях му посвещават свои 

  7 Юлиус Грегър (1831 – 1896) – чешки журналист и политик, който от 1861 г. е съ-
собственик и един от създателите на вестник „Národní listy“ (бел. ред.).

  8 Франтишек Ладислав Ригер (1818 – 1903) – чешки политик, стопански деец и ор-
ганизатор на чешкия  научен и културен живот в Австрия и Австро-Унгария. Пише 
литературна и театрална критика, както и статии върху изобразителното изкуство и 
музиката (бел. прев.).

  9 Каролина Светла (1830 – 1899) – псевдоним на Йохана Ротова, чешка прозаичка, ав-
торка на романи и разкази, чиито герои са вписани в нравствената хармония на селския 
бит и начин на живот. Сред най-известните ѝ романи са „Кръст край потока“ и „Селски 
роман“. Ангажира се в организационната дейност на движения за еманципация на жената 
в обществото и семейството. В литературно-исторически план дебютът ѝ е свързан с 
поколението на писателите, обединени около Алманаха „Май“ от 1856 г. (бел. ред.).

  10 Елишка Краснохорска (1847 – 1926) – чешка писателка (поетеса и прозаичка), авторка 
на литература за деца, преводачка (Дж. Г. Байрон, Ад. Мицкевич, Ал. С. Пушкин). Част 
от поезията ѝ е вдъхновена от героизма на южнославянските народи в освободителните 
борби срещу Османска Турция (бел. ред.).

  11 Сватоплук Чех (1846 – 1908) – чешки поет, прозаик, преводач, журналист и издател; 
ключова фигура в чешката култура от втората половина на XIX в. и в съвременния 
литературен канон (бел. ред.).

  12 Йозеф Вацлав Сладек (1845 – 1912) – чешки поет, прозаик и преводач, възприеман 
като създател на чешката поезия за деца. Неговото творчество е вдъхновено от въз-
рожденския патриотизъм и поетиката на реализма (бел. ред.).

  13 Ярослав Връхлицки (истинско име Емил Якуб Фрида) (1853 – 1912) – чешки поет, 
драматург и преводач. Неговият цикъл „Дух и свят“ (1878) се счита за образец в епи-
ческата чешка поезия на ХІХ в. Високо ценен преводач от романски езици (френски, 
италиански и испански), като преводите му на Калдерон де ла Барка до днес се поста-
вят на театралните сцени. Превежда френския символизъм в две обемни антологии 
на френската литература (1886, 1894), които се превръщат в образец за подражание на 
чешките символисти и декаденти. Връхлицки е първият чешки автор, който е номини-
ран за Нобелова награда, макар да не я печели. През 90-те години на ХІХ в. е поканен 
в Карловия университет в Прага и преподава литературна история (бел. ред.).

  14 Юлиус Зейер (1841 – 1901) – чешки поет и прозаик, считан за ключова фигура на 
чешкия литературен неоромантизъм, в чието творчество се откроява дълбокото разо-
чарование от съвременната действителност („Вишехрад“, 1880; „Песен за отмъщението 
на Игор“, 1882). В романите си Зейер ситуира действието в историята на Русия („Адрей 
Чернишев“, 1876) и средновековна Франция („Роман за вярното приятелство между 
Амис и Амил“, 1880) (бел. ред.).
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трудове, пишат похвални отзиви за негови творения, обнародват свои 
скръбни жалейки за неговата смърт. Така че, проучи ли се делото на Мок-
ри, постига се и по-далечна цел: добива се образ на времето, представа 
за важен момент от духовния живот на народа, за характера на самата 
книжнина, очертава се изобщо физиономията не само на индивидуална-
та, но и на колективната творческа личност. Не по-малко се улеснява и 
изучването на големите писатели – Св. Чех, Яр. Връхлицки и Юл. Зейер. 
Бидейки в по-близки връзки с тях, той дава възможност да се прецени 
силата и посоката на тяхната творческа енергетика. Не без последици е и 
тяхното лично въздействие, което би трябвало да се долови. Неразлъчно 
е свързано името му особено с Фр. Херитеса15 и Юл. Зейера. Тесният и 
задушевен писателски кръг във Водняни, прислонното гнездо на Отакара 
Мокри, има своя история, която тепърва има да се изяснява. Взаимните 
отношения между тримата, неразкрити още в тяхната психологична ос-
нова, са от особена важност за оногова, който би поискал да узнае как те 
се отразяват върху творчеството им. Нищо да не беше написал Мокри – 
стига му дружбата с Юл. Зейера, за да не падне върху него тежка сянка на 
забрава.

Но той е и един от първите поети на своето поколение, който се при-
общава дълбоко с полския художествен гений, като търси в него не само 
извор за вдъхновение в живота и литературата, но и смисъл за своето зем-
но битие. Пренасяйки художествени съкровища от чужда страна, както 
малцина свои сънародници, той съдействува не само да се запознае чеш-
кото общество с полската литература, но и да бъдат почувствувани като 
свои големите полски поети в неговата родина. Неговата заслуга тук не 
е по-малка от заслугата на Йозеф В. Фрич16, Елишка Краснохорска, Ярос-
лав Връхлицки, Фр. Квапил, Едвард Йелинек17, Рудолф Покорни18 и пр. 
Както и да се погледне, тя чака своята справедлива оценка. Тя му бива 
призната още на времето си, дори и по-късно се отбелязва с признание. 
Полският народен музей в Раперсвил, Швейцария, не дълго преди смърт-

  15 Фр. Херитес (1851 – 1929) – чешки аптекар, вестникарски редактор, поет и прозаик. 
В неговото творчество се разпознава влиянието на кратките разкази на Ян Неруда, 
по-конкретно в книгата на Херитес „Малострански хуморески“ (1885) (бел. ред.).

  16 Йозеф Вацлав Фрич (1829 – 1890) – чешки политически активист, поет, драматург 
и писател. Активно работи за създаването на самостоятелна чешка държава, участва 
в революцията от 1848 г., а след нея емигрира. Издава алманаха „Lada Nióla“ (1855) и 
е автор на стихосбирката с агитационна поезия „Písně z bašty („Песни от бастиона“, 
посмъртно, 1862). Пише исторически драми като „Вацлав IV“, „Сватоплук и Ростислав“, 
„Тарас Булба“ и др. (бел. ред.).

  17 Едвард Йелинек (1855 – 1897) – чешки публицист, прозаик и автор на пътеписи, които 
са вдъхновени от неговите пътувания из славянски страни през втората половина на 
ХІХ в. (бел. ред.).

  18 Рудолф Покорни (1853 – 1887) – чешки поет и преводач на полска и руска поезия, 
като в неговите преводи се разпознава идеята за славянска взаимност (бел. ред.).
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та му го избира за свой почетен член. Ненапразно мисли Св. Чех, дори и 
Яр. Връхлицки, че само преводите му от полски поети могат да му оси-
гурят достойно място в историята на чешката поетична мисъл. Живял 
дълго с поезията на Адам Мицкевича19, Юлиуша Словацки20, Зигмунта 
Красински, той неволно отразява в своето творчество тяхното непосред-
но въздействие. Това именно е от значение, че той не става механичен 
проводник на чужди художествени идеи, а свързва с тях своя книжовен 
жребий. Ето защо той дава възможност да се проследи не само влияние-
то на тия поети върху него, но и изобщо: литературната радиоактивност 
на полския творчески гений в Чехия. А за да се домогнем до по-широка 
картина на влияние в живота и в литературата, трябва да се четат не само 
писатели като Отакар Мокри, но дори и такива, на които името и до сега 
стои забравено в праха на миналите дни. Чрез тях именно може да се ус-
танови силата и просторността на това влияние. Така се хвърля лъч върху 
културните сношения на два народа. Затуй Отакар Мокри може да бъде 
благодатен предмет за сравнително историко-литературно изследване.

Освен това той заслужва по-обстоен поглед и поради своята личност. 
Във всеки написан от него ред се отразява тя, със свои преживявания, 
свой мироглед, със своя трагедия, със своя история. Трудно е да се наме-
ри между неговите съвременници такъв, който да носи бремето на своето 
време, да изнемогва под напора на основните му течения, а същевремен-
но да се стреми да си създаде свой мир21, като се освободи от веригите на 
действителността. По-скромна писателска фигура под чешкия небосклон, 
която да отразява противоречията на своето поколение, може би няма. 
Как Мокри отразява тези противоречия, това е въпрос на преценка – и 
психологична, и естетична. Но тя за нас е факт от социологично и лите-
ратурно значение. Разгледа ли се иманентно22, като създание сам по себе 
си, не може да не се долови, че по своята природа, като поетски тип, той 
се открива с някои черти, които го доближават до поети като Йозеф В. 
Сладек, Юл. Зейер, Антонин Сова23, Отакар Бржезина24, дори и до Карела 

  19 Адам Мицкевич (1798 – 1855) – класик на полската литература, един от т. нар. трима 
големи полски поети пророци на Романтизма. Деец на полското националноосвободи-
телно движение. Увлечен по мистиката и окултното. Автор на „Пан Тадеуш“, „Задуш-
ница“, „Кримски сонети“ (бел. ред.).

  20 Юлиуш Словацки (1809 – 1849) – полски писател, поет, драматург, епистолограф, един 
от т. нар. трима големи полски поети пророци (заедно с Адам Мицкевич и Зигмунт Кра-
шински), автор на собствена романтическа космогония и месианистична идея (бел. ред.).

  21 мир (остар.) – свят (бел. ред.).
  22 иманентно (от лат. книж.) – вътрешно присъщо на даден предмет или явление (бел. ред.).
  23 Антонин Сова (1864 – 1928) – чешки поет, автор на романи и разкази и ключова фи-

гура в историята на чешкия символизъм. Пише също така импресионистична поезия и 
природна пейзажна лирика. Социалната ангажираност в неговото творчество се открива 
в по-ранните му произведения от 90-те години на XIX в. и началото на XX в. (бел. ред.).

  24 Отокар Бржезина (1868 – 1929) – чешки поет, прозаик, есеист, ключова фигура на 
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Хинек Маха25. Тия черти подсказват, разгледа ли се вече не като уединено 
явление, а като създание на по-обща племенна и национална среда, че той 
може да се схване и като един от типичните представители на чешкия дух. 
По-ограничено, на южночешката племенна природа, която намира такъв 
бляскав израз в лицето на Ян Хуса26, на Петра Хелчицки27, която и днес 
се чувствува у Фр. Билек, Антонина Сова, От. Бржезина. Това е, бихме 
казали, ирационален, мистичен тип в чешкия духовен живот, размислен, 
съзерцателен, нравствено-религиозен, който живее със своите видения, 
със своите творчески блянове и помисли, който с патоса едва ли не на 
библейски пророк възглася царството божие тук, на земята – толкова ин-
тересен и толкова изключителен. Той е отрицание на обикновения, често 
срещащия се реалистичен тип, който се представява от могъщите фигури 

чешкия символизъм и модернизъм. Поезията и есеистиката му обвързват модернистич-
ната поетика с наследството на множество културни пластове от миналото. Свободният 
стих в неговите стихосбирки оказва изключително силно влияние върху по-късната 
чешка поезия. Автор е на пет поетични книги, които излизат в краткия период между 
1895 и 1901 г. (бел. ред.).

  25 Карел Хинек Маха (1810 – 1836) – чешки поет и прозаик, най-значимият представител 
на Романтизма в чешката литература. Лироепическата поема „Май“ (1836) е най-извест-
ната му творба и приживе е единствената отпечатана в книжно тяло. Всички останали 
негови текстове (стихотворения, кратки прози, романът „Цигани“ и дневниковите 
фрагменти) са запазени в ръкописи, чужди преписи или са публикувани в периодичните 
издания. Творчеството на Маха става източник на вдъхновение още от 50-те години 
на XIX в., а през XX в. към неговото наследство се обръщат някои от най-значимите 
имена в чешката литература и изобразително изкуство (бел. ред.).

  26 Ян Хус (1370 – 1415) – римокатолически свещеник, религиозен средновековен 
философ и педагог, преподавател в Пражкия университет, проповедник и идеолог 
на Реформацията в Чешкото кралство. През 1415 г. е осъден на смърт и е изгорен на 
клада в Констанц след обвинението в разпространяване на идеите на Джон Уиклиф. 
Популярността на неговите идеи се дължи на активността му като проповедник и уни-
верситетски преподавател, тъй като до 1520 г. са отпечатани само четири от неговите 
теологически съчинения (бел. ред.).

  27 Петър Хелчицки (вероятно 1379 – 1460) – чешки книжовник, теолог, преводач и една 
от най-значимите фигури в история на Ранната чешка реформация. Повлиян от иде-
ите на Ян Хус и Джон Уиклиф, Хелчицки участва активно в спора между радикалните 
и умерените хусити след смъртта на Ян Хус (1415) и отстоява пацифистката позиция 
(преди всичко в трактата си „За духовната борба“), според която религиозните войни 
не могат да допринесат за отстояването на вярата. Неговият призив за духовна борба 
вместо военни действия, заявен публично през 1419 г. пред протестантите в Прага, се 
оказва неприложим в навечерието на предстоящите хусистки войни с католическата 
армия, след което теологът е принуден да напусне Прага и за неговата биография от 
тази дата нататък почти няма известни факти. Възгледите му косвено са повлияли Лев 
Толстой, Мартин Лутър Кинг, Махатма Ганди и Томаш Г. Масарик (бел. ред.).
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на Карела Хавличек28, Яна Неруда29, Йоз. Св. Махара30, тип, който отразя-
ва доста особити31 черти на чешкия национален характер. А като се знае, 
че Отакар Мокри оставя творения, които са едни от хубавите на своето 
време, които и днес изцяло не могат да бъдат отминати, както не могат да 
бъдат отминати и много творения на по-големи поети, без да не се долови 
ироничната усмивка на строгия съдник, лесно е да се прозре, че неговото 
дело не е без значение за историята на чешката поетична мисъл.

Така Отакар Мокри като предмет на изследване се явява средище на 
редица въпроси, чието осветление или разрешение може да има ограни-
чено, но и по-широко значение. Често страничните, незначителни въпро-
си могат да добият по-голяма цена, стига те да засягат факти от по-круп-
но естество. Ето защо да се проучи тоя поет в светлината на неговото 
време, на неговите книжовни общения, на неговата лична съдба, когато 
не се разполага с всички условия за синтетична монография, е повече от 
необходимост. Не само теорията, но и практиката на историко-литера-
турното изследване посочва какъв може да бъде смисълът и какво може 
да бъде значението на приноси от подобен характер.

Отакар Мокри се ражда в 1854 година, когато умира Ян Православ Ко-
убек32, две години след смъртта на Яна Колара33 и Фр. Лад. Челаковски34, 

  28 Карел Хавличек Боровски (1821 – 1856) – поет, журналист, политик, основател на 
модерната чешка журналистика, литературен критик и преводач. Като автор на много-
бройни епиграми и сатирични произведения надскача конвенциите на възрожденската 
литература. Обявява се против църковната догматичност и политическия абсолютизъм, 
срещу обществените митове и илюзии, а след погрома на австрийската революция от 
1848 г. е ревностен противник на имперската политика (бел. ред.).

  29 Ян Неруда (1834 – 1891) – водеща фигура в поколението на т. нар. „майовци“ от 
50-те години на XIX в. (последователи и ценители на творчеството на К. Х. Маха от 
втората половина на 50-те години на XIX в.). В лириката си систематично съотнася 
индивидуалното възприятие на света със социалната съдба на нацията и човечеството, 
а в епическата си поезия черпи вдъхновение от фолклора и религиозната митология. 
Прозата на Ян Неруда доближава литературата до публицистиката, а неговото богато 
литературно-критическо наследство разкрива литературата като поле на новаторство 
в неговото съчетание с умението да се популяризира художественото (бел. ред.).

  30 Йозеф Сватоплук Махар (1864 – 1942) – чешки поет, прозаик, публицист, общественик 
и политик. Член на политическата партия на реалистите и сподвижник на Томаш Г. Ма-
сарик. Съавтор на литературния манифест на модернизма „Чешка модерна“ (бел. ред.).

  31 особит (остар. книж.) – особен (бел. ред.).
  32 Ян Православ Коубек (1808 – 1854) – чешки педагог, поет и политик, представител 

на чешката политическа общност в Австро-унгарския парламент (бел. ред.).
  33 Ян Колар (1793 – 1852) – словашки поет, протестантски пастор, пропагандатор на 

идеята за славянската взаимност, застъпник на чешкия език като език на словашката 
култура; автор на поемата „Дъщерята на Славия“ (1824, 1832) и трактата „За литератур-
ната взаимност“ (1836); автор на пътеписи, мемоари, научни съчинения; дългогодишен 
пастор в протестантската словашка църква в Будапеща и професор във Виенския уни-
верситет през последните години от живота си (бел. ред.).

  34 Франтишек Ладислав Челаковски (1799 – 1852) – чешки поет. В творчеството си ав-
торът използва редица фолклорни мотиви, които „дефолклоризира“. За пръв път прави 
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когато вече е към своя залез в живота и Йозеф Кайетан Тил35. Сиреч, ко-
гато вече си отива поколението, което със своя будителски романтизъм 
завършва кръга на своята национална роля, и когато се подготвя ново, 
което след 1848 година в духа на оставените завети, намерили полити-
ческия си израз въ Славянския събор в Прага36, подема ръководството на 
по-нататъшните съдбини на възродения народ. Ранната и зряла младост 
на поета, до 1871, дори до 1879, може да се рече – първата половина от 
жизнения му път, минава в сянката на онова време от духовния живот 
на родината му, когато се изявява мощно въодушевен устрем за самос-
тойност, политическа и културна, когато заедно с упоритостта на несло-
мимата воля да се постигне предпоставена цел се разгаря и патосът на 
смели надежди и горчиви страдания. Във вековния отпор срещу герма-
низма чешкият народ похабява немалко сили. От Възраждането до края 
на Световната война37, когато един дълго лелеян идеал е вече осъществен, 
всеки писател, голям или малък, кой повече, кой по-малко е носител пре-
ди всичко на определена национална съвест и нея той се стреми да брани. 
Но все от края на 50-те години за освобождение на изкуството, предимно 
на художествената литература, от оковите на тежката политическа съдба 
се зачева упорита борба, която въпреки пожънатите успехи през 80-те и 
90-те години едва след 1918 година отваря в бъдещето широк пролом на 
националния гений. В тая двойна борба – за народ и за изкуство – изне-
могват мнозина поети. Изнемогва и Отакар Мокри.

Още от 1848 година Мартенската революция в Прага, подхранвайки 
политическата и народностна мисъл, поставя открито въпроса за управ-
ната и просветна независимост на народа, който не забравя да се позова-
ва на своето исторично право. Още тогава в рамките на своя австросла-
визъм Фр. Палацки заедно с Фр. Лад. Ригер защищава в Кромержижкия 

такъв опит в сбирката „Смесени стихотворения“ (1822). Най-популярните му сбирки 
са „Отглас на руски песни“ (1829) и „Отглас на чешки песни (1839). В „Отглас на руски 
песни“ фолклорната времева дистанция е премахната, като действието се приближава 
до съвремието, руските богатири са представени повече като обикновени хора. Типично 
за Челаковски е авторизирането на фолклорните образци (бел. ред.).

  35 Йозеф Каетан Тил (1808 – 1856) – значим чешки автор на театрални пиеси, преводач, 
публицист, поет, сатирик. Автор е на текста на актуалния химн на Чехия („Къде е ро-
дината ми“ – „Kde domov můj“), който е предмет на една от статиите на Борис Йоцов. 
Творчеството му е образец за съчетанието на сантиментализма с обществено анга-
жирания литературен романтизъм. В разкази си с патриотична и социална тематика 
Тил трансформира литературата в обществена медия, която рефлектира актуалните 
проблеми на нацията. Неговите театрални пиеси – с тяхната нравоучителност, приказна 
сюжетика и историческа тематика, стават основа на чешкия театрален репертоар от 
XIX и XX в. (бел. ред.).

  36 Вж. Zd. Tobolka. Slovanský sjezd v Praze roku 1848. Nakl. F. Šimáčka, Praha, 1901. c. 3 – 
37, 41 – 93.

  37 Световната война – Първата световна война (бел. ред.).
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сейм38 великия идеал за народна независимост. Но когато тоя имперски 
сейм бива разтурен година след революцията и когато в съгласие с нас-
троението в Европа в страната се засилват чрез Виндишгреца и Швар-
ценберга, Баха и Туна милитаризмът, клерикаризмът39 и бюрократизмът, 
чешкият народ се вижда не само изигран и измамен, но и застрашен за 
утрешния ден. И до 1859 година той трябва да води защитна борба против 
централизма и деспотизма, прокарван жестоко и системно от консерва-
тивния престолен град. Оттам ударът е насочен главно срещу народност-
но-историчното му съзнание, като с управни40, просветни и политически 
средства се цели да се задуши езикът, да се сломи духът, да се убие вярата 
му в неговия идеал. Сега усилията на интелигенцията се свеждат към от-
чаяна отбрана на придобитото от вчера.

Това тежко време на Баховата реакция не закъснява да се отрази зло-
вредно и върху книжовния живот. Защото писателите, изпълнявайки за-
ветите на народните будители, стават най-верни стражи на народностно-
то съзнание. От тях се иска да бъдат борци, а не певци. Още в 1849 година 
в Прага, обявена в обсадно положение, се издават затворни41 и смъртни 
присъди срещу Карел Сабина42, Йозеф В. Фрич, а и срещу К. Сладковски. 
В 1853 г., когато бива превърната в немска едничката чешка академич-
на гимназия в Прага, нейният директор, Вацлав Кл. Клицпера, обичан 
и ценен тогава драматик43, бива освободен от служба, а учителите ѝ: Фр. 
Чупър – уволнен, В. Свобода и Вацлав Зелени, авторът на първата научно 
изработена биография на Йозефа Юнгман, биват нравствено угнетява-
ни. Възпитаниците на гимназията, от чиято среда по-сетне излизат някои 
именити писатели, непосредно чувствуват жестоката ръка на германизма 
и централизма и със сълзи се прощават с любимите си наставници44. Нав-
ред из страната става всесилна полицията, тайна и явна. Витезслав Ха-
лек45, като издава, ученик още в поменатата гимназия, списание „Příprava“, 

  38 сейм (пол. книж.) – народно събрание (бел. ред.).
  39 клерикаризъм (от фр.) – политическо движение, което се бори за господство на 

църквата и духовенството в политическия и културния живот (бел. ред.).
  40 управен (рядко) – управленски (бел. ред.). 
  41 затворна [присъда] (неолог.) – наказание с тъмничен затвор (бел. ред.).
  42 Карел Сабина (1813 – 1877) – чешки поет, драматург, литературен и театрален критик, 

публицист и журналист. В литературната история е определян като един от най-раз-
познаваемите епигони на романтика Карел Хинек Маха, но същевременно неговата 
издателска и литературно-критическа дейност допринасят съществено за актуализа-
цията на литературния романтизъм. Изключителните му способности като оратор го 
превръщат в една от най-емблематичните фигури на съпротивата срещу монархията 
по време на революцията през 1848 г. (бел. ред.).

  43 драматик (остар.) – драматург (бел. ред.).
  44 Вж. спомените на V. Hálek в бр. 27 от 30.І.1861 на Národní listy; Ср. изобщо Fr. Chalupa. 

O liter. Poměrech u nás koncem let 50tých. Květy, 1880, II.
  45 Витезслав Халек (1835 – 1874) – чешки поет, прозаик, драматург, литературен и теат-
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от 1852, надсловено „Varito a Lyra“, а от 1853 — „Varito“, бива подозиран, че 
върши опасна дейност за монархията и бива подлаган заедно с другарите 
му на полицейски разпит46. Над Фердинанда Миковец47 полицията се из-
дява48 по най-дребен повод49. Всяко участие на Йозефа В. Фрич в каквото 
и да е книжовно дело бива подозирано за неблагонадеждно. Затова скоро 
бива пратен на заточение в Седмоградско, след като се оказва, че поли-
цейският надзор върху него не е достатъчен, за да умири неговия байро-
новски неспокоен дух50. Началникът на полицията в Прага бива всесилен 
и в литературния живот51. Фр. Палацки трябвало да бъде отстранен от 
Управния съвет52 на Народния музей като опасен гражданин за държа-
вата само за да се запази „Matice Česká“ и „Časopis Českého Musea“53. От 
съчиненията на някои народни будители трябвало да се изгонят по упра-
вен ред54 думи като vilast, vlastenecký, slované, práva a svobody národa, naše 
Čechy, čeští bratři и пр.55. Черното надвластие над народа е толкова силно, 
че дори и Палацки, и Ригер биват заставени да млъкнат, да свият знаме-
ната за по-добри дни. В това тежко време, когато списваният в славянски 
и народен дух „Lumír“ на Ферд. Миковец от 1851 до 1862 бива скромен 
и боязлив, единственият орган на литературния живот; когато дори и 
„Lada Nióla“, 1855, алманахът на Йоз. В. Фрич, подхващайки традицията 
на Карела Хинек Маха, В. Б. Небески56 и К. Сабина, напразно се опитва 
да изрази в духа на Байрона негласен ропот срещу гнета върху народната 

рален критик, фейлетонист и журналист. Съвместно с Ян Неруда е една от ключовите 
фигури от поколението на т. нар. майовци (последователи и ценители на творчеството 
на К. Х. Маха от втората половина на 50-те години на XIX в.). Редактор е в няколко 
литературни периодични издания. Като прозаик и литературен критик допринася за 
формирането на чешкия литературен реализъм (бел. прев.).

  46 Ср. Leandr Čech. Vítězslav Hálek. Česká literatura XIX. století, dílu třetího, část druhá. V 
Praze, 1907, c. 195; Ferd. Schulz. Život a spisy V. Hálka. Úvaha. V Praze, 1989, c. 271 – 276. 

  47 Фердинанд Бржетислав Миковец (1826 – 1862) – чешки възрожденски деятел, поет, 
автор на театрални пиеси и един от водещите редактори в дългата история на литера-
турното списание „Лумир“ (бел. ред.).

  48 издявам се (рядко) – издевателствам (бел. ред.).
  49 Albert Pražák. Jan Neruda. Česká literatura XIX. století, d. III, č. II., пос. изд., с. 290.
  50 Adolf  Heyduk. Vzpomínky Literární. Nakl. J. Otto v Praze, 1911. Sebrané spisy, č. 52, c. 

62 – 68; J. V. Frič. Paměti, v Praze, 1885 – 1891, sv. IV. 368 – 379, 472, 478 – 502.
  51 Jaroslav Vlček. Několik kapitolek z dějin naší slovesnosti. V Praze, 1912, c. 98; K. Tieftrunk. 

Dějiny Matice České, Praha, 1881, c. 146.
  52 Управен съвет (рядко) – Управителен съвет (бел. ред.).
  53 Ferd. Schulz, пос. съч., с. 265; Leandr Čech, пос. съч., с. 158; Ladislav Horák. Příručné 

dějiny národa českého, v Praze, 1920, kniha V – VII, c. 194.
  54 управен ред (рядко) – административен ред (бел. ред.).
  55 Ferd. Schulz, пос. съч., с. 265.
  56 Вацлав Болемир Небески (1818 – 1882) – чешки писател от второто литературно по-

коление на Националното възраждане, чието творчество е високо ценено от историци, 
литературни критици, поети и прозаици. Превежда образци на старогръцката литера-
тура, както и произведения на Й. В. Гьоте, Дж. Г. Байрон и Ал. С. Пушкин (бел. ред.).
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свяст57; когато едничкият празник на литературната мисъл бива през 1853 
и 1855 г., в деня на появата от печат на „Kytice“ от Карел Яромир Ербена58 и 
„Babička“ от Божена Немцова59, един неспокоен син на чешкия дух, Карел 
Хавличек Боровски, макар и да се чувствува като Робинзон Крузо60 в Пра-
га, след спрените „Národní noviny“ продължава със своя „Slovan“ от 1850 
до 1851 г. да вълнува и буди сънародниците си, да подканя за борба срещу 
политическата система на Баха, докато бива заставен да занемее на зато-
чение в Бриксен, омаломощен и покрусен да замлъкне завинаги в 1856 г. 
Неговата съдба е характерен пример за трагедията на чешкия писател, 
когото времето всецяло поглъща, като го прави вярно оръдие на общест-
веното съзнание, като го поднася изкупна жертва на своите идеали.

Но тук, не дълго след смъртта на К. Хавличек, се заражда ново общест-
вено и книжовно движение61. Когато в 1854 г. В. Халек печата „Nekřténcova 
dušička“ в „Lumír“, който по-късно, от 1862 до 1864, редактира, а Ян Неру-
да — „Oběšenec“, никой още не подозира в тия първи работи вождовете на 
новото поколение. Но когато в 1858 г., а после в 1859, 1860 и 1862 излиза 
под уредбата на Йозефа Барак алманах „Máj“, посветен на К. Хинек Маха62, 
и когато в 1866 се явява сп. „Kvĕty“, уреждано от Халек и Неруда, става за 
всички ясно, че новото поколение писатели, между които са и Каролина 

  57 Ср. Jaroslav Vlček. Obrodné slovesné snahy doby Fričovy. Několik kapitolek z dějin naší 
slovesnosti, пос. изд., с. 74 – 131.

  58 Карел Яромир Ербен (1811 – 1870) – чешки поет, писател, събирач на народни при-
казки и една от представителните фигури на чешкия романтизъм. В стихосбирката си 
„Китка от народни предания“ (1853) създава множество образи, чиято символност е 
мотивирана от възрожденския патриотизъм. Ербен е изследовател на славянския фолк-
лор. От изключително значение е тритомното му издание „Народни песни в Чехия“, в 
което събира голямо количество чешки народни песни (бел. ред.).

  59 Божена Немцова (1820 – 1862) (псевдоним на Барбора Панклова) – чешка писателка, 
авторка на романи, разкази, авторски приказки, считана за една от емблематичните 
фигури на реализма в чешката литература. Събира и издава чешки народни приказки, 
чиито персонажи и мотиви оживяват в авторските ѝ текстове. Сред най-известните ѝ 
произведения са романът „Баба ми“ (1855), както и цикълът с пътеписи и импресии „В 
замъка и неговата околност“. Творчеството ѝ се възприема като важна съставна част 
от културно-историческото наследство, съставящо Чешкото национално възраждане 
(бел. ред.).

  60 Ср. T. G. Masaryk. Karel Havlíček. Snahy a tužby politického probouzení. Nákladem Jana 
Laichtera, v Praze, 1920, c. 155.

  61 Ср. Leandr Čech. Literární směry v letech padesátých. Česká literatura XIX. století, díl III, 
č. 2, пос. изд., с. 137 – 193.

  62 Jaroslav Vlček. „Máj, jarní almanach na rok 1858“. Několik kapitolek z dějin naší slovesnosti, 
посоч. изд., с. 132 – 143; J. V. Frič. Paměti, IV, c. 465 сл.
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Светла, Густав Пфлегер Моравски63, София Подлипска64, Адолф Хейдук65, 
под влиянието и на ,,Jungdeutschland“ бурно и страстно се втурва в кул-
турния живот, за да проправи път на родната литература. Толкова пове-
че, че след неуспешните войни през 1859, когато в Западна Европа абсо-
лютистичният деспотизъм бива разколебан по-дълбоко, Австрия сменя 
Баха с Голуховски, като през 1860 г. възстановява с императорски диплом 
конституционните свободи на народа. Младите писатели, обхванати от 
общото настроение за трескава дейност, скоро дават характер на литера-
турата. Цели почти двадесет години, до смъртта на В. Халек, 1874 г., те са 
нейни типични представители. Те мислят, че бъдещето на народа е вече 
осигурено, че може свободно да се развива, че държавната организация на 
Австрия ще се преустрои на федеративни начала, стига той да се приобщи 
към духовния живот на Европа. Би се очаквало, че те ще се отдадат изклю-
чително само на литературна дейност, че ще посветят всички усилия за 
разцвета на книжнината. Обаче политическият живот на страната, който 
не само се съживява, но се и усложнява от 1863 г., след раздялата между 
старо- и младочехи, бива толкова стихиен, че поглъща не само духовните 
сили на народа, но и увлича в своето движение и младите писатели. Те 
водят борба на две страни – политична66 и книжовна. И те мислят, като 
групата около в. „Čas“ на д-р Краса, а после – около „Hlas“ на д-р Финка и 
„Národní Listy“ на Юлиус и Едуард Грегър, като Карел Сабина, Карел Слад-
ковски, Карел Адамек, Густав Ейм, че групата около „Politik“ и „Národ“ на 
Фр. Палацки67 и Фр. Лад. Ригер, която се позовава заедно с шляхтата68 
на Карел Шварценберг и Клам Мартиниц69 не на естествените права на 
човека и народа, но на истеричните, води вредна за страната политика. 

  63 Густав Пфлегер Моравски (1833 – 1875) – чешки поет, прозаик и автор на театрални 
пиеси, чието творчество е възприемано още от неговите съвременници като проява на 
художествен наивизъм (бел. ред.).

  64 София Подлипска (1833 – 1897) – чешка прозаичка и публицистка, в чието творчест-
во основно място заемат разказът и приказката, и романът; сестра на романистката 
Каролина Светла (бел. ред.).

  65 Адолф Хейдук (1835 – 1923) – чешки поет (автор на лирика и епика), публикувал 
голяма част от стиховете си в периодичния печат; стиховете му се характеризират с 
песенност, която води до написването на музика към много негови текстове (бел. ред.).

  66 политичен (остар.) – политически (бел. ред.).
  67 Франтишек Палацки (1798 – 1876) – създател на модерната чешка историография и 

автор на обемната „История на Чехия“, която систематизира периода от времето преди 
създаването на чешката държавна традиция до края на хуситството. Политик и ключова 
фигура на Чешкото национално възраждане. Издава произведения на старочешки кни-
жовници, а освен това публикува литературна критика, стихове, теоретично съчинение 
върху прозодията и преводи на поезия (бел. ред.).

  68 шляхта (от нем.) – полското дворянство (бел. ред.).
  69 Родовете Шварценберг и Клам Мартиниц включват няколко поколения австрийски 

общественици и политици, чието родословие отпраща към аристократичните им родови 
корени назад във времето през ХVІІ в. (бел. ред.).
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Най-живо участие в тая борба между двете групи вземат Ян Неруда и В. 
Халек. Особено Неруда, когото старочехите обвиняват, че е в служба на 
немския печат във Виена, а по-късно, че е полицейски агент, издайник 
на народа като К. Сабина70. Но от друга страна, не по-остра е борбата, 
подета от края на 50-те години срещу стари книжовници около „Pražské 
Noviny“ и „Poutník z Otavy“, срещу Якуб Мали, срещу програмата на бу-
дителския романтизъм на Юнгмана и Колара. Стихотворният памфлет 
на Яна Неруда „U nás“, с който през 1858 г. се осмиват преди всичко кон-
сервативните идеали на противниците, както и „Obrazy zivota“, „Kritická 
příloha k Národním Listům“, „Rodinná Kronika“, „Literární Listy“, започнали 
да излизат между 1850 и 1865, показват, че поколението около алманаха71 
„Май“ носи със себе си по-друго лично, обществено и национално съзна-
ние, което оставя дълбоки следи в литературата на 60-те и 70-те години. 
В книжнината то се проявява със своя реализъм и космополитизъм, в 
обществения живот – със своя хуманизъм и демократизъм, в политика-
та – с федерализъм и либерализъм. Модерният обществен и литературен 
тип сега е свободолюбивият гражданин. Ето защо това поколение отрича 
романтичния идеализъм и илюзионизъм, историческия елегизъм, сър-
дечният меланхолизъм, безкритичния национализъм и славянофилския 
утопизъм. Вместо мечтата и бляна то следва волята за подвиг, вместо 
копнежа по славно минало то се понася с устрем към бъдещето, вместо 
мъката по далечни краища – радост от най-близкото в живота, доволство 
от самата действителност. Затова със свежо жизнено чувство то иска да 
бъде бойно, устремно, нàпадно72. Не с въздишката на неутолението73, не 
със сълзата на убитата мечта, а с острата гримасна ирония то иска да си 
проправи път в живота. Но тоя напор за освобождение на личността не 
отрича повелните потреби на колектива. Народността е пак свето начало, 
но вече в духа на прогласения реалистичен космополитизъм. Да се бориш 
за свободата и правата на личността и гражданина, за съвестта на човека, 
да защищаваш стопански слабия в пределите на която и да е родина, това 
значи да си воин на народното съзнание. Ето защо школата на Неруда и 
Халек със своя борчески дух и обществен идеализъм участвува в борбата 
за тържеството на новия мироглед с дълбока вяра, че служи на своя народ. 
Това свое отношение към света тя иска да изрази и в своето творчество. 
Така нейният космополитизъм съпричастнява74 повече идейно, отколко-
то художествено чешката литература със световната. Излизайки от своя-

  70 Albert Pražák, посоч. студия, с. 504 – 505.
  71 алманах (от фр. литер.) – сборник с кратки литературни и публицистични произве-

дения, обикновено във връзка с определен период от време (бел. ред.).
  72 нападен (диал.) – нападателен (бел. ред.).
  73 неутоление (рядко) – неудовлетвореност (бел. ред.).
  74 съпричастнявам (рядко) – правя съпричастен някого (бел. ред.).
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та идеология, тя изоставя народностното начало в поезията, така, както 
го прокарват Юнгман и Колар, Челаковски и Ербен, макар че към послед-
ния пазят чувство на особена почит. Вместо колективистичния утилита-
ризъм75 на романтизма посочва в изкуството началото на индивидуалис-
тичния либерализъм. Писателят трябва да бъде свободен както в избора 
на сюжета и неговата разработка, така и в задачите и целите на своето 
творчество. И тази свобода, разбира се, е относителна. Още повече кога-
то религията на реализма слага предпоставка; да не се губи връзка с непо-
средния иск на живота. Особено когато се изхожда от Хайне и Петьофи. 
Затова няма нищо необяснимо, когато В. Халек, поемайки редакцията на 
„Lumír“ в 1862 г. заявява, че поетът не бива да забравя свободата на свое-
то изкуство, че трябва да изобразява не чеха, а човека преди всичко. Този 
устрем да се разшири обществената и народностна роля на поезията, на 
изкуството въобще, да се издигне чешката книжнина на европейско рав-
нище, да се разшири нейният кръгозор, като се обогати и углъби нейното 
съдържание, показва, че поколението на Неруда няма богатство от худо-
жествени идеали, че е лишено от по-живо естетично чувство, че формата 
за него не е мъчителен проблем. Така то подчертава колко дълбоки са не-
говите връзки в тенденциозния му реализъм с Божена Немцова, особено 
с Карела Хавличек, колко е задължено в своята литературна практика на 
наследството от миналите дни.

Това поколение обаче, което в своите начала за изкуството и литерату-
рата не стои далеч от гражданския живот на страната, бива скоро заставе-
но да засили връзките си с чешката действителност изобщо. Когато мисли, 
както и политическите вождове на народа, че страната ще добие своята 
управна и културна самостойност, то бива жестоко измамено, като вижда 
през 1867 година как Франц Йосиф се коронясва за крал на Унгария. Ма-
джарските патриоти, водени от Деака, нанасят смъртен удар на чешките 
национални надежди. Напразно чешката феодална аристокрация, която 
проиграва борбата поради свои тактически грешки, се сили да организира 
народния ропот срещу Виена; напразно се носи като възглас на времето 
формулата на Фр. Палацки от 1865 г. вместо по-старата „Kdyby Rakouska 
nebylo, musili bychom je novĕ založiti“ – „Byli jsme před Rakouskem, budeme 
i po nĕm“76 [„Ако Австрия не съществуваше, би трябвало отново да я съз-
дадем“; „Съществували сме преди Австрия, ще я надживеем“ – бел. ред.]. 
Дуалистичната монархия се затвърдява, абсолютистичният деспотизъм 
се засилва, гнетът върху чешкия народ особено от 1868 г. до 1871 г. се на-

  75 утилитаризъм (филос.) – учение, което смята за основна цел на личната и обществена 
нравственост ползата, тесния практицизъм (бел. ред.).

  76 Ср. Josef  Pekař. Fr. Palacký. Světová knihovna, č. 1025 – 1026, Praha, 1912. c. 136 – 137; 
Dějiny československé, nákl. Histor. Klubu, Praha, 1921, c. 145 сл.
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лага с неотвратна77 сила78. Веднага става явно, че усилията на Неруда и Ха-
лек да обединят народностни начала с общочовешки не са били наложени 
от здрав политически смисъл. С трезво чувство за нуждите на момента те 
виждат, че народът е застрашен в своята съдба. Няма съмнение, че жес-
токото надвластие на германизма засиля стана79 на чешкия национали-
зъм. Но и без това школата от алманаха „Máj“ винаги е изразявала своето 
гордо национално съзнание. Сега се разбира, че разпрата, която тя води 
със старата патриотична школа в края на 50-те години, е била излишна. 
Но едничката морална облага от нея е, че може по-лесно да си изясни 
отношението към някои нови въпроси на деня. Тия, които някога искаха 
да влеят ново съдържание в стари нравствено-обществени форми, сега 
по убеждение и дълг трябва да направят завой назад. Защото да отстъ-
пиш от своята литературна програма, това значи да посветиш силите си 
в служба на възвишена цел. Но и по инстинкт кръгът на Неруда живее със 
завещаните завети, с делото на своите предходници, с културно-историч-
ните традиции на своя народ. Отричайки романтизма, Неруда и Халек, 
Пфлегер Моравски и Хейдук, Светла и Подлипска носят все пак в своето 
творчество следи от него. Всъщност в обществените слоеве той още не 
е изживян, макар и не толкова като мироглед, колкото като настроение. 
Затова може би и поколението от 60-те години не следва примера на Па-
лацки и Шафарика80 от 1821 г., когато отричат рязко своите преходници в 
лицето на Добровски. Следователно преходът у него от космополитизъм 
към национализъм на теория и на дело се подготвя бавно от идейни и 
психологични, а не само от външни, обществени и политически, усло-
вия. Че той не е случаен, това се вижда най-добре у Неруда. В „Hřbitovní 
kvítí“, 1857, все още се чувствува как романтикът се стреми да се освободи 
преди всичко от своя романтизъм; в сбирката „Knihy Veršů“, която съдържа 
предимно стихотворения от 1862 г., макар и излязла в 1867, явно се следи 
вътрешният развой на поета; по-късно, в посмъртната му сбирка от 1869 г., 
„Spĕvy páteční“, в която са събрани стихотворения, писани в края на 80-те 
години, няма нито най-малък белег от космополитизъм. Стига само да се 
прочете стихотворението му „Láska“81.

  77 неотвратен (рядко) – необратим (бел. ред.).
  78 Ср. Zd. Tobolka. Dějiny české politiky nové doby., č. II. Od říjnového diplomu do vstoupení 

Čechů na říšskou radu 1879. V Praze, 1908.
  79 стан (остар.) – лагер (бел. ред.).
  80 Павел Йозеф Шафарик (1795 – 1861) – словашки езиковед и историк, публикува 

на чешки език; автор на основополагащи трудове в славистиката, като „История на 
славянския език по всички наречия“ (1826) и „Славянски старини“ (1837); застъпник 
на идеята за славянската взаимност, като не споделя русофилската позиция на своето 
поколение (бел. ред.).

  81 Ср. Ferdinand Strejček. České školy básnické 19. věku. V Praze 1921; F. V. Krejčí. Jan Neruda. 
Studie jeho vývoje a díla, v Praze, 1902; Jar. Vrchlický. O poesii J. Nerudy. Sebr. Spisy J. N., 
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Така чешката литература в края на 60-те и началото на 70-те години е 
по-здраво споена с традицията, отколкото в края на 50-те. Трябваше да 
измине едно само десетилетие, за да се види, че свободата на изкуството 
е невъзможна в страна, на която съдбата слага трагичния въпрос да бъде 
или не. Поколението от алманаха „Máj“ е жив пример за безуспешния 
опит на интелигенцията да се освободи от политическите потреби на мо-
мента, да се домогне до просторен световен мироглед, да даде по-голяма 
относителна широта на своето творчество. Чехия, духовна провинция на 
Европа, напразно разперва крилата на своя гений, напусто иска да излезе 
от своите предели – условията, при които е поставена, не ѝ позволязат 
да изпревари или да ускори своето естествено развитие. Нейният нацио-
нален трагизъм – да чувствува сили и да не може да ги разрази – долавя 
дълбоко, бихме казали, в дуализма на времето, в неговите противоречия, 
маджаризъм82 и германизъм, които раздвояват населението от Шумава 
до Татрите; централизъм и федерализъм; консерватизъм, клерикализъм, 
абсолютизъм и демократизъм, либерализъм и конституционализъм; ро-
мантизъм и реализъм; колективизъм и индивидуализъм. Тия враждеб-
ни противоречия са подкладили и трагически дуализъм в съзнанието на 
чешкия писател, ако той би ги изживял повече едновременно, а не смен-
но в потока на времето. Но все пак най-трайно и най-силно се разгаря 
в душата му борбата между национализъм и космополитизъм. Тя обаче 
не погубва неговите творчески сили. Той смогва да израсне в 60-те годи-
ни, които, макар и в известно сродство с Полша и Русия по това време, 
имат при своеобразните чешки условия свой характер, успява да запази 
в определени размери своята индивидуалност, да създаде ценни творби, 
да прояви своята творческа воля. И когато на юг, в славянските страни, 
често при съответни условия духовният живот не изнася изобщо или не 
поставя в кипежа на борбите с такава настойчивост тежки литературни 
проблеми, тук се правят опити да се разрешат. Това, което не може да из-
върши К. X. Маха сам, поколението на Неруда подема – да проправи сво-
боден път на поезията, на изкуството общо. И в тоя устрем да се освободи 
поезията от гнета политическата съдба то успява да подготви условия за 
нейни по-нататъшни завоевания, като полага здрави основи на художест-
вената литература.

ř. I. díl I. Praha, 1920, c. VII – XXXV; A. Novák. Studie o Janu Nerudovi. V Praze, 1919. Jan 
Neruda. Zlatoroh. Sv. 2. V Praze 1920; Jiří Karásek ze Lvovic. Jan Neruda. Pestrá knihovna, 
číslo 42. Nákladem Al. Hynka v Praze, 1910; F. X. Šalda. Alej snu a meditace ku hrobu Jana 
Nerudy. Boje o zítřek. Spisy, sv. III, v Praze, 1922, c. 61 – 67. Leandr Čech.Vítězslav Hálek. 
Česká literatura XIX. st., пос. изд., с. 194 – 270; Jaroslav Vlček. Z Hálkova redaktorství, z jeho 
theorie a praxe básnická. Několik kapitolek z dějin naší slovesnosti, пос. изд., с. 144 – 157.

  82 маджаризъм (от маджар унгар. остар.) – унгарец (бел. ред.).
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II

Времето на Неруда и Халек изживяват бащите на младежите и от поко-
лението на Мокри. Особено бащата на поета, Антонин Мокри, връстник 
или почти връстник на Божена Немцова, К. X. Боровски, Карел Сладков-
ски. Възпитан в духа на будителския романтизъм, свършил право във Ви-
ена, той заседава в 1848 година заедно с Палацки и Ригер, негов приятел, в 
Кромержижкия имперски сейм, развива жива политическа дейност, дори 
и по-късно, през 60-те години, бива разследван и едвам се отървава от 
затвор. И това става, когато е нотариус в Ческе Будейовице, дето му се 
ражда Отакар, и после от 1855, във Водняни. Тоя искрен и скромен борец, 
който остава верен на Палацки в разкола между двете политически по-
коления, смъртно ненавиждащ Хабсбургите, живее смислено с устрема 
на народа към федеративно устройство на монархията, прави отстъпки 
на либералистичните настроения на времето, винаги бодър на своя пост 
като чех. Затова и на погребението му през 1883 г. във Водняни се стича 
народ почти от цяла Южна Чехия83, за да му отдаде последна почит.

Политическите настроения и идеали на времето той пренася, както и 
всички по-будни бащи, в своето семейство. Отакар Мокри още тук бива 
закърмен с тях, още повече че ранната му възраст съвпада със значителен 
момент от историчния живот на страната84. Когато в 1865 г. той отива в 
Будейовице85 да следва в основаната от епископ Валериан Ирсик чешка 
гимназия86, духовният живот на родината му след възстановяване на кон-
ституционните свободи в 1860 е в своя разгар. Народният подем намира 
проводник на своята стихия и у В. Ирсика, който не откъсва гимназията 
от живота. Макар да поддържа основните догми на католицизма, той не 
е чужд на свободолюбивите идейни движения, не страни от борбите на 
своя народ, отнася се благосклонно към младежта. През 1861 г. заедно с 
Браунера в имперския сейм той е в стана на Фр. Лад. Ригера, който е ду-
шата тогава освен Палацки на чешкия отпор срещу Виена87. А със своята 

  83 Сведения за живота му дава неговият син Теодор Мокри в „Z paměti poslance“, Otavan, 
1921, č. 1 – 2, c. 3 – 7. Тях допълни в частно писмо от 28.ІV.1928 до мене неговият внук, 
г-н д-р Антонин Мокри, а също така и г-н инж. Теодор Мокри пак с писмо от 5.VІ.1928. 
И на двамата изказвам тук своята гореща благодарност. 

  84 Ср. Zdenek Tobolka. Počátky konstitučního života v Čechách. V Praze, 1898; Adolf  Srb. 
Politické dějiny národa českého od r. 1861. Praha, 1899; Servác Heller. Z minulé doby našeho 
života národního, kulturního a politického. Praha. 1916; B. Rieger. Náš ústavný vývoj. V Praze, 
1898.

  85 Antonín Klašterský. Nekrolog o Mokrém. Světozor, 1899, č, 9, c. 106.
  86 Josef  Holeček, Pero I. V Praze, 1922, c. 318.
  87 Arn. Denis – D-r J. Vančura. Čechy po Bílé hoře, díl II, kn. 3. Nakl. Šolc a Šimáček, Praha, 

1921, c. 55 (607).
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личност той не остава без влияние върху живота на училището88. Осо-
бено когато в него има учители като д-р В. Моурек, Фр. Шембера, Густав 
Востри, верни синове на своето време, чрез които то оказва въздействие 
и върху възпитаваната от тях младеж89. А и навсякъде, не само в Будейо-
вице, младото поколение бива по силата на обстоятелствата възпитавано 
в дух нравствен и патриотичен.

Мокри, макар и още в ранна възраст, все може, както казва неговият 
другар Йозеф Холечек, „srdcem vnímati nový ruch“90. Децата възприемат 
от бащите заветите на 1848 г., запазени като свято съкровище през вре-
ме на Баховата реакция91, и подхванати сега наново, за да добият плът и 
кръв. Това духовно общение между бащи и деца, което споява дълбоко 
едно поколение с друго, има особено значение за характера на чешкия 
национален живот през 60-те и 70-те години. Нещо повече дори, поколе-
нието на Мокри под хипнозата на бащиния пример се приучва да живее 
не само с лични, но и с обществени настроения. Така се запасява с ония 
вътрешни преживявания, които образуват нравствената основа на ця-
лата му жизнена дейност92. Първата половина на 60-те години то крепне 
вътрешно, сродява се с миналото, но живee и с бъдещето, затова се учи и 
от поколението на Неруда, което доста съдействува, за да избистри не-
говият смисъл за политическите и стопански въпроси на живота. Затова 
общата вълна на народностния подем го понася на своите крила, като му 
предава своето вдъхновение, своя възторг, своя характер, своите цели. 
Тази връзка с времето то я чувствува и след изминат житейски път и я 
посочва като една от най-светлите страници от своя живот.

Това време се характеризува преди всичко с повишено политическо 
съзнание у народа. Няма съмнение, че като става поврат към политичес-
ките идеали на 1848 г., романтичната идеология изобщо се съживява, още 
повече когато стопански и обществени условия подхранват щедро нейни-
те корени. Всички духовни сили са насочени към защита на народностни 
права и затова историчният романтизъм, който дава немалко основания 
за борба, се изменя в своето съдържание и добива предимно политичен 
смисъл. Ето защо повикът на народните вождове за историчните права 
на Чешкото кралство добива значение на мистичен талисман в обществе-
ния живот. Дори и след 1863 г. Палацки, Ригер и Браунер, от една страна, 
и Сладковски, и Е. Грегър, от друга, следвайки обща цел независимо от 
своята консервативна или свободолюбива програма отварят широк път 

  88 Josef  Holeček, пос. съч., с. 332 – 335.
  89 Там, с. 331 – 332, 364.
  90 Там, с. 50.
  91 Вж. A. Denis – Dr. J. Vančura, пос. съч., с. 151 – 229.
  92 Holeček, c. 50, 46 – 47; Alois Jirásek. Z mých pamětí, I. Sebrané spisy díl XXXVII. Nakl. J. 

Otto. V Praze, 1917, c. 309.
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за обществена дейност на младото поколение. Предприема се здрава ор-
ганизация на народните сили, всички въпроси на деня се разискват и в 
най-широките обществени кръгове, стават достояние на всяко по-будно 
съзнание. Затова и работнишкото съсловие иска да вземе своето място в 
политическия живот93. Тази демократизация на политичната мисъл съ-
действува да се развива и културният инстинкт у масата, да се изработи 
общо национално настроение, да се задълбочи общественият идеализъм. 
Дори и след прогласата на дуализма, дори и след като се засилва от 1868 
година, особено в Прага чрез Колера, немският деспотизъм, живата по-
литична мисъл не загасва. От Запад се носят широки вълни на демокра-
тично движение, либералистично в основата си, което има в страната за 
символ на своето знаме и калих94. Така и либерализмът на времето пуска 
дълбоки корени в историчната романтика, стреми се да се свърже с ху-
ситското движение като неговото народностно, социално и нравствено 
съдържание се използува за политично възпитание на обществените сло-
еве. Когато в 1868 г. бива прогласена декларацията на чешките народни 
представители за историчните и държавни права на народа, тя бива ожи-
вена от възторжна похвала от всички краища на страната. Навсякъде кипи 
„nadšení pro státní právo české“, ненавист срещу немската управна мощ, 
срещу строгостта на австро-унгарския монархизъм95. Нароена враждеб-
но към учителите си по вероучение, обикновено строги католици, които в 
своя догматизъм, без да искат, стават крепители на деспотичната власт96, 
младежта носи в душата си размирни идеали. Мнозина са готови да умрат 
за своята родина, без да имат ясна представа какъв смисъл би имала тях-
ната смърт97. Йоз. В. Сладек дори, който е успокоен характер вече, мечтае 
при необходимост за смърт на барикадите98. На тържествата в Хусинец 
Мокри е така въодушевен, разпламенен, че иска да умре като Анжолра 
в „Клетници“ на Юго. Тая мисъл у него не е случайна, защото към нея се 
връща често99. И той се нарежда като своите другари под черното хусит-
ско знаме с кървавия калих. Хус, най-големият чешки мъченик, и Жижка, 
най-големият чешки воин за божията правда, са едрите звезди на негова-
та любов. Под тяхното знаме иска да се бори за своя народ100. Защото те 
дават сила на младежта да вярва в тържествата на правдата, на висшата 

  93 Cp. Cyril Horáček. Počátky českého hnutí dělnického, Praha, 1896. A. Stašek. Vzpomínky, 
díl I. Nakl. Fr. Borový, Praha, 1925, c. 285 – 6.

  94 калих (от нем.) – потир (бел. ред.).
  95 Al. Jirásek, пос. съч., с. 311.
  96 Ср. Jirásek, c. 277 – 294. Holeček, c. 214 – 236, 369, 428.
  97 Holeček, c. 205, 312 – 313, 366.
  98 Ср. E. Chalupný. Josef  Václav Sládek a lumírovská doba české literatury. Praha, 1916. с. 20.
  99 Fr. Herites, Vodňanské vzpomínky, v Praze, 1914, c. 10 – 12.
  100 Holeček, c. 236.
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справедливост и да воюва безстрашно за своите идеали. Хуситският иде-
ализъм я учи, че трябва да се преодолее чешкият феодален аристокра-
тизъм, още повече когато шляхтата не излиза в борческата си тактика от 
повелите на общи народни блага. Следейки живо чрез периодичния печат 
политическите борби101, тя разширява не само своя кръгозор, но свиква 
да прави сама преценка на събитията. Нейният либерализъм я сближава 
духовно с Карел Сладковски, един от ония херои на 1848 година, за когото 
Неруда пише в 1880 пълен с обич некролог102, Йоз. Сладек103 и От. Мок-
ри104 – едни от най-хубавите си стихови творби, а Й. Пенижек произнася 
прославна реч105. Политическото ѝ въодушевление се подхранва и от иде-
ята за славянско братство и единение, която там, на Юг, особено в Табор, 
има свое благодатно гнездо. Не само „Kde domov můj“, но и ,,Hej, Slovené“, 
„Slovan jsem a Slovan budu“ „Naprej“, „Složno, složno, braco mila“ са едни 
от най-обикнатите ѝ песни, както и на цялото тогава общество106, които 
окриляват сърцето, възвишават ума107.

При такава политическа атмосфера, много естествено, и обществени-
ят живот не може да има по-друго съдържание. Лишено от възможност да 
брани, както е редно, своите права, обществото използува всеки случай, 
за да даде показен израз на своя ропот. Да се изявява нарочно народност-
та, да се разгърмява108 отдадена почит към някои паметни дни и славни 
имена, да се тържествува за всеки славянски успех, над всеки чешки кул-
турен подвиг – това е нравствена необходимост. Сърцето на младежта, 
разбира се, се отзовава на всеки трепет на голямото чешко сърце, Прага. 
Срещу цилиндъра и фрака, символ на германизма, деспотизма и аристо-
кратизма, се противопоставят народната čamara, славната podĕbradka 
tmavé, višňove barvy s českým Ivičkem, хуситската черна връзка с кървав 
калих109. Народният дух не трепва, когато се съдят жени, задето през 1867 
г. по случай на славна годишнина полагат лавров венец на Била хора110. 
Шумно разкрива обществото своето истерично съзнание през същата 
година, като устройва тържествено посрещане на чешките korunovační 

  101 Jirásek, c. 311.
  102 Вж. Národní listy, 1880, от 7, 14, 16. ІІІ., Sebrané spisy, nakl. F. Topič, Praha, 1913, ř. I, díl 

XXXI, c. 54 сл.; Knihy veršů, 1867, са посветени нему.
  103 Karlu Sladkovskému, Ze života, Praha, 1884, Spisy básnické, sv. I, 1908, c. 75.
  104 Karlu Sladkovskému v den jeho pohřbu. Jasem a šerem. Nak. J. Otto, v Praze, 1893, c. 80 сл.
  105 V den stých narozenin Sladkovského. Z mých pamětí. Z let 1878–1918, sv. III, Praha, 1923, 

c. 126 – 140.
  106 Ср. Holeček, c. 46; Jirásek, c. 309.
  107 Ср. Josef  Penížek. Z mých pamětí. Z let 1878 – 1918, sv. II, Praha, 1924, c. 39 – 48. L. 

Quis. Kniha vzpomínek, II, Praha, 1902, c. 26 сл.
  108 разгръмявам – побългарен фонетичен вариант на рус. “разгромить“ (бел. ред.).
  109 Holeček, c. 269, 271, 332 – 334; Jirásek, c. 310 – 311, Stašek, 253.
  110 Вж. Arn. Denis – D-r A. Vančura, пос. съч., díl. II, kn. III, c. 127 (679).
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klenoty, символ на народностната независимост. Все това време то бра-
ни своето национално и славянско съзнание, когато Палацки, Ригер и 
Браунер отиват на поклонение в Москва, при руските славянофили, за 
да посочат своето недоволство от престолния град на Дунава. Проява на 
национална гордост става и ославата111 на 70-годишнината от рождение-
то на Палацки, чийто отглас се разнася по цялата страна112. Не по-малко 
се раздвижва общественият живот, когато в 1868 г. се полага основният 
камък на Народния театър в Прага, дето се стичат поклонници от цялото 
кралство, дори и от чешката емиграция в Америка, на това „всенародно 
събрание“113. Все така буйно и славно се въздава хвала на Хуса в Хусинец 
през 1869, 500 години от раждането му, могъща проява на чешкия демо-
кратичен либерализъм114. От съществено значение са и юнашките тър-
жества от 1862 г., когато полага основи на соколското движение Миро-
слав Тирш, где по-големи, где по-малки, те не престават да бъдат школа 
за народния дух115. Но най-бурно се разразява обществено-политичното 
съзнание през 1868 – 1870 чрез митинзи116, манифестации и събрания117.

При тоя подем на духа и културната среда не може да не се прояви в об-
щия поток на народното развитие. Всичко, казва Ирасек, което се пред-
приема, за да се засили то, се посреща с радост118. Културният активизъм 
избива най-вече в три посоки – филологична, исторична и народоведна – 
по традиция. Но ако в науката се внася известен критицизъм, в широките 
обществени слоеве, дето романтиката на миналите дни е пуснала дълбо-
ки корени, има суетна възторженост, която замъглява умствения кръго-
зор119. Настроението на повишено национално съзнание, особено силно 
в Южна Чехия, дето всичко, ,,od Vodňan až ро Prachatice jest ultračech“120 
подравя основите на всеки здрав смисъл за действителните отношения в 
живота. „Všechno česke bylo přeceňovano ve velkém“121. Затова пък вдъхно-
вението и възторгът изпълняват в най-голяма мярка своето жизнено 
предназначение. Преди всичко всеки образован чех става най-пламенен 

  111 ослава (чеш.) – тържествено отбелязване, честване (бел. ред.).
  112 Ср. Holeček, c. 166 – 167.
  113 Вж. Holeček, c. 205. Jirásek, c. 310. Stašek, c. 252 – 258. Също A. Novák. Sv. Čech. Dílo 

a osobnost, díl II, Praha, 1923, c. 112 сл.
  114 Ср. J. Neruda. Husova slavnost. Sebr. spisy, díl XIX, Praha, 1911, ř. I, c. 330; Herites, c. 

10 – 12.
  115 Ср. Stašek, c. 235 – 242; Josef  Bartoš. Miroslav Tyrš. Zlatoroh, č. 31 – 32. V Praze, 1916.
  116 митинзи – по-архаична форма за образуване на мн.ч., подобно на „залог  залози“ 

(бел. ред).
  117 Ср. Stašek, c. 259 – 291; Lad. Horák, пос. съч., с. 211.
  118 Z mých pamětí, пос. изд. с. 309.
  119 Stašek, c. 168; Holeček, c. 205.
  120 Holeček, c. 142.
  121 Там, с. 191.
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защитник и прославител122 на своя бащин език. Изтръгнат от „позор и 
мъка“ в началото на 60-те години, той бива предмет на особена любов123. 
Той премахва обществени и съсловни прегради, сближава, сродява, под-
каня за подвиг. Ограничен до вчера, той шумно слави своята възвърната 
свобода. За всекиго той е най-яркият символ на народността. А где може 
най-добре да се „патриотничи“124, ако не на културна почва? Чрез дребна, 
но съзнателна работа и в семейството, и в училището, и в обществото 
се насажда патриотичен дух. Младежта най-напред от висшите училища 
разнася този дух, съживява и ободрява. Тя изучава родната история при-
лежно, чрез нея си изяснява смисълта на събитията, увлича се от народ-
ната песен, наподобява я и я пее125. Винаги буйна и бодра, тя устройва 
излети до някоя исторична местност, до природата, близко или далече 
от своя град, като увлича със себе си и своята среда. Тия излети винаги 
са тържествени, с музика и знамена, в любороден126 стил. От друга стра-
на, при всеки по-голям празник урежда забави, сказки, концерти, в които 
бащи и деца се сродяват духовно, влияят си взаимно, изравняват се в об-
щите си идеали127. Тоя интимен живот, идиличен по своя характер най-ве-
че в различните области на страната, е най-ярък признак за наивността 
на оная младеж, която мечтае за бунтарски подвизи. Тук, не само в учи-
лище, крепне вярата в светлото бъдеще на народа. Живее се със съзнание, 
че се взема участие в общото народно движение128. „Му, пише Херитес, 
kteří jsme byly tehdy mladí, vidĕli jsme v ní (v té dobĕ) cosi velkého a slavného, 
k čemu národ nás, jehož syny s hrdostí byly, po dlouhém pokoření rychlými 
kroky spĕje a musí dospĕti“129. 

Все в същия лик се отразява обществото, а заедно с него и неговата 
младеж в своите книжовни интереси. Родната литература, която тогава 
обикновено надценяват всички влюбени в своето родолюбци, изиграва 
успешно своята национална роля. Няма съмнение, че тя се изучава под-
робно, но не всички писатели могат еднакво да влияят върху умовете и 
сърцата. Най-близко стои до сърцето на младежта покрай Колара К. X. 
Маха със своите „Cikáni“, „Marinka“, „Křivoklát“, но най-вече с „Мáj“. Маха 
е най-голямата обич. Нейният романтизъм, световната ѝ скръб, коп-

  122 прославител (книж. рядко) – човек, който прославя някого или нещо (бел. ред.).
  123 Там, с. 46.
  124 патриотнича (неолог.) – създаден в противовес на неодобрителното „патриотарствам“ 

(бел. ред.).
  125 Ср. Holeček, c. 51 – 52, 309 – 310; Jirásek, c. 297; Otakar Jedlička, Upomínky na gymnasium 

Kralohradecké z let 1857–1865. Akademické listy, roč. II, 1879.
  126 любороден (остар. книж.) – родолюбив, патриотичен (бел. ред.).
  127 Holeček, c. 200; Jirásek, c. 308 – 309.
  128 Ср. Eliška Pechová-Krásnohorská. Co přinesla léta. Druhá kniha  vzpomínek, sv. I. V Praze, 

1928, c. 35 – 36.
  129 Vodňanské vzpomínky, c. 25.
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нежът по сините далечини, се дължи до известна степен на тоя злочест 
поет130. Чувството ѝ за народната песен избистря както Я. Челаковски 
със своите „Ohlas písni ruských“ и „Ohlas písni českých“, така и K. Я. Ербен 
със своята „Kytice“, които я сближават с идиличния мир на мечтата, с 
тайнствения свят на приказката и легендата131. Тия поети, много естест-
вено, обичани толкова много, особено първият от тях, ,,от поколението 
„Мáj“ са най-ранните нейни вдъхновители. Това показва, че генерацията 
на Мокри има същия основен поетичен запас, както и предходната ней. 
Тъй се поддържа литературната връзка между тях. Романтичният исто-
ризъм, не чужд на обществото, макар политически обагрен, засяда дъл-
боко в младежкото съзнание и чрез Йоз. К. Тил, и К. Херлош; първият 
с множеството свои драми и романи, особено с „Fidlovačka“, вторият с 
„Der letzte Taborit“, „Die Hussiten , „Die Mörden Wallensteins“132. Особено 
влияние оказва върху младежта Пр. Хохолоушек, може би не толкова с 
„Templáři v Čehach“, колкото със страстно обикнатия „Jih“ в 60-те и 70-те 
години, който я унася133 на хероично-романтичния Балкан134, а не по-мал-
ко и Ант. Котик с „Pláč Koruny České“, будил през 60-те години толкова 
надежди в скорошния край на робството135. Младежта обаче не забравя и 
своите най-близки учители – Неруда и Халек. Ако първият я увлича пове-
че с „Hřbitovní kvítí“, а другият с „Večerní písnĕ“, това показва, че времето 
и младостта налагат своите потреби. Поетите на „Май“ я сродяват с друг 
свят, сближават я с действителността, макар и да не са освободени от 
своя наивен романтизъм. Най-вече песните на В. Халек, както и „Buch der 
Lieder“ на Хайне са една от най-големите ѝ радости. В Южна Чехия бива 
особено обикнат и виенският духовит поет Зафир, чийто „Wilde Rosen“ се 
поставяли и над „Večerní písnĕ“136. В 60-те и 70-те години се усилва особе-
но интересът и към славянските литератури. За да може да се запознае с 
тях по-непосредно, младежта изучава и съответните езици. Затова и по-
колението на Мокри, което по-късно взема живо участие в литературния 
живот, дава най-много преводи от полски, руски, сърбохърватски и бъл-
гарски137. Най-голямо внимание се отделя за полската поезия. Толкова по-

  130 Herites, c. 13: „Tenkrát světobol nás hodně trápil a soužil a všelicos divného jsme prováděli. 
Z plesu o půlnoci jsme chodili na hřbitov, a pili z lidské lebky „pohár rozkoše“.

  131 Ср. Holeček, c. 151; Jirásek, c. 82, 260, 334
  132 Ср. Jirásek, c. 261; Miloslav Hýsek. J. K. Tyl. Zlatoroh, č. 45 – 46, Praha, 1926, c. 33 – 48.
  133 унасям (рядко. поет.) – отнасям, отвеждам (бел. ред.).
  134 Herites, c. 25; Sborník Vzpomínáme Vás, Praha, 1913, c. 10, Vzpomínka téhož autora; 

Jirásek, s. 160.
  135 Ср. Stašek, c. 232 – 234.
  136 Jirásek, c. 261, 334; Holeček, c. 206, 433, 434; cр. Eliška Pechová-Krasnohorská. Co přinesla 

léta, II kn,, sv. II, Praha, 1928, c. 68, 148, 152.
  137 Ср. Penížek, пос. съч., sv. III, c. 80. Jirásek, c. 332; Stašek, c. 178 – 190; Ferd. Strejček. 

První česká moderna. Časopis moderních filologů, 1911; Lumírovci, jejich snahy a boje kolem 
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вече, че тя си пробива път в Чехия още от времето на Пухмайера и нами-
ра доста поклонници и между поетитe от предходните поколения. Това, 
което са чели Маха, Фрич, Сабина, Небески и пр., чете и Мокри, и Холе-
чек, и Ирасек, и Йелинек, и пр.: Малчевски, особено с мрачната поезия на 
своята „Marja“, Б. Залески с украинския си низ песни, Крашевски с някои 
от историчните си романи, Коженовски, Бродзински, Жевуски, Семиен-
ски, Ленартович и Сирокомля, но най-вече Мицкевич с своите „Dziady“ 
и „Раn Tadeusz“, Словацки – повече с някои поеми и лирични стихотво-
рения, Красински с „Irydyon“ и др138. Руската литература, която по-късно 
влияе силно в страната със своя реализъм, сега живee в сърцата главно с 
Пушкина, Лермонтова и Гоголя139. Но полската поезия със своя пламе-
нен, дълбоко промислен патриотизъм, с култа си на разпънатата родина, 
с надеждите си за нейното възкресение посява тогава повече благодатни 
семена в чешката душа, отколкото руската. Южнославянските литерату-
ри главно с народната си епика откриват друг мир за чешкото общество, а 
за младежта – извор за вдъхновение и възторг. Ето Ян Гебауер, който пре-
вежда от сборника на Миладинови песни140, Зигфрид Капер141 със свои-
те „Gesänge der Serben“, а по-късно с „Zpĕvy lidu srbského“ и пр., от 1852 
и 1872 – 1874, Вацлав Кржижек със своята „Anthologie jihoslovanská“ от 
1863, най-после Йозеф Холечек, който още ученик в Табор, очарован от 
българската юнашка песен, превежда от Миладинова, като издава после, 
в 1874 и 1875, „Junácké pisňé národa bulharského“ и „Milostné písňĕ národa 
bulgarského“, толкова допаднали на В. Халек, а в 1876 – „Písňĕ Hercegovské“. 
Южна Чехия изобщо, дето има много младежи от Балкана, най-много 
живее с поезията на южнославянския свят142. Но книжовният хоризонт 
на чешкото общество се разширява още: пред него се разкриват по стара 
традиция богатствата на западната художествена мисъл. Байрон, Валтер 
Скот и Дикенс все още владеят чувството и въображението, Русо и Ша-
тобриан поддържат романтичния култ към природата, Т. Готие и Леконт 
де Лил – вкуса към формата, Ленау подхранва меланхолията, Хайне – 

r. 1880, Praha, 1915, c. 50.
  138 Jirásek, c. 332; Herites, c. 12; ср. Ferd. Strejček, Lumírovci, пос. изд., с. 68; Fr. Kvapil. 

Životem k ideálu, 1901, c. 30.
  139 Jirásek, c. 323.
  140 Вж. Lumír, 1863, c. 85 сл.
  141 Вж. J. J. Toužimský. Siegfried Kapper. Květy, I, с. 114 сл.
  142 Ср. Josef  Penížek. Z mých pamětí. III, пос. изд., с. 80; Holeček, c. 375, 376, 398, 430 – 438; 

Атанас Илиев. Спомени. Издава Българската академия на науките, 1927, с. 76 – 101; Д. 
В. Стоянов. Нашите първи културни сношения с чехите. Съвременник, София, 1922, 
кн. 2, с. 77 – 97; Josef  Páta. Několik kapitol z dějin styků českobulharských. Osvěta, 1917, 
č. 9 – 10, c. 549 – 562 и 622 – 634; Jan Voborník. Josef  Holeček. Praha, 1913, c. 20 – 25; - 
Padesát let Umělecké besedy. Praha, 1912, c. 190, 277 сл.



405

иронията и наивния еротизъм143. Но цялата тази книжнина, както чешка, 
така и чужда, от която се възпитава младежта, е предимно от романти-
чен характер. Ясно е, че тя влияе не само със своето съдържание, не само 
със своите форми, но най-вече със своя дух. Ето защо и тази младежи, 
запалена от искри на „мирова скръб“144, живее в мечта и блян, неутолена 
сякаш в своите по-дълбоки жажди от действителността. В свои поетични 
творения, както и в статии, отзиви и бележки, печатани в края на 70-те и 
началото на 80-те години в „Lumír“, „Osvĕta“, „Kvĕty“, Мокри разкрива не 
само склонности и обич към мнозина от поменатите писатели, но и спо-
собности правилно да ги разбира и тълкува145.

Естествено, тая младеж, която взема участие в политическия, общест-
вения и културен живот на родината си, се втурва с устрем и в литера-
турния. Когато в цялата страна, особено в началото на 70-те години, се 
образуват всевъзможни дружества, и тя не закъснява да си създаде свои 
книжовни, които имат характер на интимни кръгове, със свой лист няко-
га, дето намират място първите опити. Особен култ към поезията, към 
изкуството изобщо се изразява сред младежта, пък и сред обществото в 
почит към младите поети, за които се мисли, че имат завидна съдба. Тия 
поети копнеят да видят стиховете си в четените жадно „Svĕtozor“, „Kvĕty“, 
а най-много в Халковия „Lumír“ , дето мислят, че могат да намерят приз-
нание на своята дарба. Сред тая младеж са вече Йелинек, Ирасек, Хери-
тес, Холечек, Връхлицки, Мокри и пр. Нищо чудно, че на чешката книга, 
на чешката литература изобщо, тя отдава най-дълбока обич146.

Така Отакар Мокри минава своите детски, юношески и младежки дни 
в двадесетилетието почти между Баха и Тафе, дето се образува основата 
на неговия психичен строй, на мирогледа му, на неговия характер. Сиреч 
в общата динамика на епохата, в нейния семеен, училищен, политико-об-
ществен и културен живот той е живо съпричастен, усвоява изобщо об-
ществено-психологичното ѝ съдържание, нейния историчен патос. Ти-
пичните особености на тоя колективен момент в неговото индивидуално 
съзнание, като привързаност към родната земя, обич към майчината реч, 

  143 irásek, c. 332 – 333, 434; Ferdinand Strejček. Jos. Václav Sládek. Jak žil, pracoval a trpěl. 
Praha, 1915, c. 40.

  144 мирова скръб – чувство на горест, на безнадеждна меланхолия (бел. ред.).
  145 Ср. напр. в Květy: за Неруда, 1880, I. půlletí, c. 119; 1882, II, c. 250; 1883, I, c. 743; за 

Хейдук, 1883, І, с. 115; за Светла, 1880, ІІ, с. 188; за Доуха, 1880, ІІ, с. 351; за Миржиовски, 
1883, с. 117; за Шмиловски, 1883, ІІ, с. 122; също така и неговите rozhledy, там, 1882, І, 
с. 118, 243 – 246,  492 – 495, 746, 621 – 629; 1882, ІІ, с. 125, 250, 372 – 375; в Osvěta: за 
Гошчински, 1876, с. 394 сл.; за Беловски, 1877, с. 155 сл.; за Семенски, 1878, с. 236 сл. И 
пр.; в Lumír: за Гошчински, 1876, с. 143 сл.; за Крашевски, 1879, с. 353 сл.

  146 Ср. Holeček, c. 265, 206, 356, 362 – 370, 207 – 208; Jirásek, c. 278 – 279, 334 – 335; Jan 
Voborník, пос. студия, с. 17 – 19; Holeček. Před desíti léty. Rozmanité čtení, II, 1886, c. 26; 
Penížek, sv. III, c. 128.
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интерес към историчното минало, устрем към културен и политичен под-
виг, съпроводени с искрено чувство за принадлежност към по-голяма съ-
борна цялост с високо гражданско съзнание, с любов към личния дълг, 
му обуславят възможност да чувствува непосредно чрез себе си пулса на 
сложния национален организъм, да схване народността не само езиково, 
географски и исторично, но и етично, в смисъл че е огнище на световната 
съвест. Затова от особено значение за него е, че той не изстъпя никога 
срещу своята среда. Неговата воля не го поставя в положение да чувству-
ва трагично противоречие между общество и личност. От тази хармония 
между единица и колектив той се вдъхновява за подвиг – литературен и 
обществено-политичен. Затова неговата личност не изпада в самоотбра-
на, не се изнурява в някаква борба за нейни права. От особена важност е, 
че в момента на най-силна напрегнатост на чешкия дух, в залеза на 60-те и 
изгрева на 70-те години, той получава отправен тласък в своя жизнен път. 
Собствено, когато културно-обществените сили тръгват в границите на 
един национален идеал. Следователно воюва се за народ, а не за изкус-
тво. Затова още тук той не може да излезе от тесния кръгозор на народни 
страсти и борби, бива заставен да се углъби147 в себе си и своята среда, 
без желание да проломи148 нейните граници. Погледът му за света остава 
затворен. И може ли да гледа по-далече, когато над родния небосклон 
виснат тежки облаци, които могат да донесат само буря и гърмотева149? 
Добил богатото съдържание на националния опит, в своите поетични на-
гони той не може да се освободи и от бремето на литературната наслед-
ственост, Тъй, без да иска, остава традиционалист, макар и напредничав. 
Баща и син през разтрога150 на годините си подават все пак взаимно ръка.

III

Този духовен кипеж не може да не се се отрази скоро върху книжни-
ната. Младежта, която подраства под влияние на школата „Máj“, бърже 
иска да се прояви, да твори, да се наложи със свой поетичен принос. 
Десет години след алманаха на Йозефа Барак, в 1868 г., тя очертава своя 
лик в „Ruch“, който обгръща копнежите и надеждите на „Оreb“, „Vltavan“ и 
„Slavoj“, литературни дружества в Прага и Табор151. А когато в 1870 и 1873 г. 
излизат от него нови годишнини, тя вече се затвърдява в литературата и 

  147 углъбявам се (рядко книж.) – вглъбявам се (бел. ред.).
  148 проломявам – пробивам, разбивам с ломене (бел. ред.).
  149 гръмотева (рядко) – гръмотевица (бел. ред.).
  150 разтрог (диал. прен.) – тесен отвор, процеп, цепнатина (бел. ред.).
  151 Ср. Ferd. Strejček. České školy básnické 19. věku, пос. изд., с. 77; ср. и Fr. Herites. Ze 

vzpomínek. Sb. Al. Jirásek, Praha, 1921, c. 431.
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определя нейния характер, макар и по-късно. Но още тогава тя заговорва 
ясно чрез Йоз. Сладек, Св. Чех, Лад. Квис, Ел. Краснохорска, Покорни, 
Мокри и др. Живяла страстно с политико-обществените движения на 
своето време, схванала техния смисъл и значение, тя се отдава в служба на 
родината. Поетичните мотиви на „Ruch“ са от тесен идейно-национален 
кръг, имат често общи огнища, еднакви посоки на обработка. От друга 
страна, поезията в него е характерна по-скоро със своите основни момен-
ти, отколкото с общото свое съдържание. Собствено с прокарания там 
устрем към родното. Затова, свързвайки се до известна степен с идейно-
то богатство на поезията преди 1843 г., тя добива сила със своята форма. 
Главната насока е да се превъзмогне космополитизмът на „Máj“. Сякаш 
изворите на поетичното вдъхновение в границите на патриотичната ро-
мантика, пресъхнали неотдавна, отново се обаждат: родината, свобода-
та и славянството остават пак свети възгласи в живота. Че нова струя 
се внася в чешката литература, това личи от характера на множеството 
песни, намерили място в алманаха. Програмно обаче и за изкуството, и 
за неговото жизнено послание, поколението на Чеха се изявява по-късно, 
когато се противопоставя на възродения в „Lumír“ поетичен космопо-
литизъм. Доколко е било силно въздействието на външната среда вър-
ху „Ruch“, показва излезлият по това време, в 1869 г., „Almanah českého 
studentstva“. И неговите творения имат същата идеологична подкладка, 
разкриват същия поетичен дух. Но сред тая обща атмосфера, дето се губи 
личната нота, все пак се откриват първите черти на някои по-сетнешни 
крупни творчески индивидуалности.

Близко до тия два алманаха стои и алманахът „Anemonky“152, с който 
през 1872 г. южночешката младеж, събрала плодовете на някои литера-
турни кръгове, се представя пред родния образован свят. Според зат-
върдения вече навик и той бива свързан с паметта на голямо име. Вто-
рата годишнина на „Ruch“ е посветена на Хуса, „Anemonky“ – на Петра 
Хелчицки. Повече от тридесет поети, между които Връхлицки, Холечек, 
Херитес и Мокри, недоволни от гостоприемството на „Svetozor“, когато 
от „Květy“ и „Lumír“ то им се отказва, търсят тук признание на своята 
дарба153. Подбудата, която ги заставя да издадат алманаха, изяснява не-
говия характер. Уредниците му не са имали по-широк някакъв замисъл 
или някакви по-далечни цели. Нито Дуновски и Калал, непроявили се 
като творчески дарби, нито и Херитес, толкова плодовит и литературно 
деен, нямат смелите задачи на Й. Барак, устремната воля към нови кръ-

  152 Anemonky, básně omladiny jižních Čech. Spořádali Jos. Kálal, Jan Dunovský a Fr. Herites. 
Praha, 1872; Ср. Lad. Quis. České manifestační almanachy let padesátých až sedmdesátých. 
Květy, 1898, I, c. 680.

  153 Ср. Jan Voborník. Josef  Holeček, пос. изд., 1913, с. 18.
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гозори на Халек и Неруда, душата на „Мáj“, нито обзора на Й. В. Сладек, 
уредника на първата годишнина на „Ruch“. Tе не са могли да превишат, 
естествено, нито идеите и посоките на своето време, нито копнежите и 
целите на своите другари. Поколението около „Anemonky“ наистина има 
своя идеология, свой нравствен образ, свой творчески плам. Обаче то 
излиза в литературата на проправен вече път, на разработена почва, то 
освен това не донася със себе си нов мироглед. Защото такъв не донася 
и времето му. Ето защо то няма нова обществена и книжовна програма, 
нито дори помисля да я обосновава теоретично. По-скоро по инстинкт то 
разкрива известни свои възгледи косвено в своята творческа практика. 
Затова и неговата роля е ограничена от историчния момент: то не може 
със своя алманах да отваря пролом. Нито да отбива удари. Не може да се 
сравняват „Anemonky“ с „Мáj“. Но по своята културна воля то не отстъпва 
на своите предходници. То внася нов жар в книжовния живот и подготвя 
условия за по-нататъшно развитие: неслучайно от него излизат първи-
те борци на НОВО движение. Изпреварено от генерацията „Ruch“, която 
бърже се налага в книжнината с някои имена, то не може да бъде вожд в 
литературния живот. Ясно е защо, заченати в утробата на едно и също 
време, „Anemonky“ и „Ruch“ са вътрешно сродни. Общият им характер 
личи както в отделните посоки, в еднаквите и близките им теми и моти-
ви, така и в средствата за изказ. Пропит с дух романтичен, родолюбив и 
демократичен, алманахът на южночешките поети сякаш се отличава не 
толкова с леката младежка еротика, с гражданския идеализъм и област-
но-идиличния си мир, колкото със застъпените в него мотиви из живота 
на южното славянство. В него наистина има следи от славянските нас-
троения на Табор. Племенната гордост за принадлежност към исторично 
славна земя се допълня с искрено чувство за южночешката природа.

Отакар Мокри, комуто е определено достойно място в „Anemonky“, се 
откроява тук, макар недостатъчно определено, с поетичен лик, над кой-
то пада тежката сянка на неговата младост. Неговите блянове и мечти, 
копнежи и страдания, радости и скърби, на които гнездото е Будейовице, 
намират верен израз. Дори от характера на неговата поезия в алманаха 
може да се съди какви са били неговите първи поетични опити, останали 
само нему знайни. И по своя неустановен стих, и по своята наивност, и 
със своя еротизъм и патриотизъм те едва ли ще са се отличавали от пър-
вите работи на негови другари154. Но тук, в „Anemonky“, дето песните му 
са едни от най-хубавите, неговият глас не остава сподавен в общия хор на 
младите поети. Дори те не отстъпват по своята поетична хубост на пър-
вите стихотворения на В. Халек и Яна Неруда. Издържани в стил, макар 

  154 Ср. напр. Dr. J. V. Sedlák. O netištěných prvotinách R. Pokorného. Listy filologické, 1920, 
c. 37 – 42.
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и не всички равноценни – не само по мотиви, но и по разработка, изказ и 
техника – те разкриват, колкото и неизчерпно, определен и хармоничен 
мир, недоловил непосредно сложното многообразие на живота. И в свое-
то чувство за природа, и в поетското си верую, и в наивната си философия 
на историята – музиката на ямба155 и трохея156, съчетан някъде с дактил157, 
на кръстосаните нежни и твърди рими, допълня сладката меланхолия на 
мечтата, скръбния тон на мисълта, неспокойните трепети на емоцията.

Тъкмо неговият романтичен елегизъм, който се подклажда от неясна 
и неопределена представа за света, добита по-скоро от книжнината, а не 
от живота, е от значение за посоката на неговото литературно развитие. 
Ако във „Vodopad“, „Кrál“ и „Jarní píseň“158, тия малки лирични песни, в 
които трепти живо чувство, той прави опит в халковски дух и похват да 
долови светлите тонове от гамата на жизнената рапсодия, то в песента 
„Máj“159, в трите ѝ, както обикновено, четиристишни строфи, той е кни-
жовна жертва на романтичния титанизъм. Само че ритмичният пад160 на 
речта съвсем не отговаря на неговата младежка поза. Ако в първите три 
песни природата е само повод или средство да се даде поетичен изказ 
на някоя емоционална мисъл, тук тя е използувана с оглед на построй-
ни начала, за да се противопостави като враждебна стихия на човешката 
съдба, Цялата природа ликува, а само в сърцето на поета лежи черна жал. 
Дори бихте казали, че тя минава в неясна метафизична мъка: така му е 
определила съдбата, която от кървавите рози на чуждите страдания слага 
венец на някоя щастлива глава. В цялото стихотворение, което и в ком-
позицията си, и в основната си концепция е отглас, колкото и далечен, 
на Маховия „Máj“, сякаш чувате жалбата на Вилем, лична и човешка. Тоя 
контраст, толкова характерен за световната романтична поезия, показва, 
че Мокри все пак има, колкото и малко, чувство за изключителност на 
своята личност. Обаче индивидуалните вълнения на сърцето, макар още 
плахи, не могат да намерят своята съответна реч. Те глъхнат още повече, 
когато са предимно с книжна подбуда. Затова пасивният романтизъм на 
Мокри не е чужд и на други участници в „Anemonky“. Нито забравеният 
вече Дуновски, нито Херитес, нито дори и Връхлицки с първата си пе-
чатна стихова творба „V brnĕní“161 и с първата си печатна стихосбирка ,,Z 

  155 ямб (от грц. литер.) – двусрична стихотворна стъпка с ударение на втората сричка 
(бел. ред.).

  156 трохей (= хорей от грц. литер.) – двусрична стихотворна стъпка с ударение на първата 
сричка (бел. ред.).

  157 дактил (от грц. литер.) – трисрична стихотворна стъпка, при която първата сричка 
е ударена, а другите две неударени (бел. ред.).

  158 Lumír, 1874, c. 592, 196.
  159 Anemonky, c. 35.
  160 пад – поток (бе. ред.).
  161 Světozor, 1871, č. 5.
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hlubin“162, дето прави усилия да намери път към собственото си сърце, не 
се освобождават от романтизма на своята младост. Дори и най-трезвият 
между тях, Холечек, не само с двете си работи в алманаха – „О vzkříšení“ 
и „Ukolébavka“, но и с печатаните си по това време „Svĕtozor“, „Раn baron“, 
,,U kříže“, „V hlubinách“, „Tma“ и пр. не преодолява наивния Халковски, 
Ербеновски и тежкия Маховски романтизъм163. Само че у него Маха вли-
яе повече с въображението си, с външната действена сценерия, с реалис-
тичните места на „Marinka“, отколкото с настроението и дикцията си. В 
същата посока въздействува върху него и Ербен със своите балади. Мок-
ри остава незасегнат.

По-силно и по-дълбоко лирично чувство клокоти, съпроводено от 
общо настроение на младежка световна мъка, в „Rozletʼ se volně písni má“ 
и „Mojí lyře“164,  дето възгледът за личното творчество е даден в светлина 
колкото демократична, толкова и аристократична. С патетично обръще-
ние към своята песен, следвайки ритъма на волно и искрено вдъхновение, 
но сковано в пределите на четиристъпен ямб и в четири вътрешно добре 
споени строфи, Мокри разкрива предверието на своята поезия – да се 
понесе песента му над родния край, над гробища и могили, да заглуши в 
тържествените съзвучия всеки плач и стон, да разтърси тронове, да въз-
виси сърцата, да възпламени кръвта на славния някога народ.

Kdy volné slovo v ústech mĕl
a žásem plníl svĕty.

Без да противопоставя рязко миналите на сегашните дни, Мокри се 
възвръща към миналото и се позовава на него, както чешкият духовен 
живот тогава, за да напомни робството и да посочи един идеал. И както 
Чех в „Husita nа Baltu“ и „Snové“165 преди него, и той намира дълбоки то-
нове на своята лира и съответни образи на своята мисъл, за да подчертае 
жизненото послание на своята пeсен. Така той, макар и вече с повише-
но самочувство на поет, се стреми да обедини лично и съборно начало в 
своята поезия. А поезията за него има не само национален смисъл, но и 
личен със своята велика изкупителна мощ. Тъй в „Mojí lyře“, дето мелан-
холията се засиля и в тона, и в израза, и в ритъма дори, главно в първа-
та строфа, с маховско чувство за вечния отход166 в мистичната далечина 
утехата да бъдеш в живота заради радостта от художественото творчест-
во струи в непринудения развой на стиха сдържано, за да завърши със 
сантиментален акорд в четвъртата строфа. В своето стихотворение „Мá 

  162 Praha, 1875.
  163 Ср. Jan Voborník, пос. съч., с. 18 – 19.
  164 Anemonky, c. 33 – 34.
  165 Ср. Sebrané spisy Sv. Čecha, díl II. Nakl. Fr. Topič. Praha, 1918, c. 94 сл.
  166 отход (книж. рядко) – отправяне (бел. ред.).
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poesie“167 Св. Чех не смогва да представи така определено и така полетно 
своята поетична програма. Тъкмо патосът на Мокри, който е искрен, ма-
кар и плитък, подсказва, че той се вижда в своето младежко въображение 
като поет, някакъв пророк и вещател на народни съдбини.

По-силно подчертава Мокри жизненото назначение на своята пое-
зия, като прави преценка, изхождайки от своя хуситски демократизъм, 
на историчното минало. В двете стихотворения, онадсловени „Rím“168, 
на които липсува както по-стройна композиция, така и по-дълбок раз-
мисъл, изглежда уломки169 от по-голям кръг, градът на Ромула и Рема се 
чувствува едва ли не като културноисторичен символ, който напомня за 
каприза на световната слава, за преходността на всяко земно величие, 
за безмилостната, но справедлива присъда на времето. Това чувство се 
подхранва не само от уроците по история в Будейовице, от „Иридион“ 
на Красински, но и от трагиката на южночешката земя, дето вековете са 
оставили най-много следи от своя ход. От друга страна, като спира поглед 
на известни моменти от римската история, по навик и традиция, не доста 
прикрито, той разкрива присъдата си върху съвременната нему действи-
телност, което може да направи поет със здраво и будно гражданско съз-
нание. Там, дето някога се е носил звън от оръжие, дето е решавал погле-
дът на гордия воин, днес „bosák pĕje litanije“, там Тибър „hrobní písnĕ pĕje 
tyranům“. „Ohnivý duch Martových synů“, това е духът на непокорството, на 
бунта, който всъщност движи колесницата на световната история. Както 
се вижда, Мокри не може да използува антични мотиви, за да загатне из-
кусно за родната действителност, както по-късно Петър Безруч. Той няма 
и по-дълбоко чувство за класичната древност, както има у Връхлицки. 
Нито може да схване като Махара трагичния конфликт между езически 
и християнски свят, да почувствува гибелната роля на католишкия Рим в 
печалната история на Била хора (Bíla hora). И тъкмо това показва, че той 
не се домогва до възгледи, които стоят извън кръга на неговата среда. 
Рим е почувствуван тук в неговото първобитно християнство, за да се 
подчертае тържеството на духа над физичната мощ, а същевременно да се 
изрази вярата в бъдещето на родината. От друга страна, и политическият 
възглед – демокрацията като бунтовно начало е носителка на най-възви-
шени човечни идеали. Поетът обаче още не може да намери съответни на 
основния мотив образи и символи, за да постигне по-силна художествена 
изразност.

Разкрива ли така своя вътрешен лик, Мокри все още не се откроява 
като индивидуалност. И в своя поетичен мир, и в кръга на мотивите и 

  167 Ср. Sebrané spisy Sv. Čecha, díl II, пос. изд., с. 117 сл.
  168 Anemonky, c. 36.
  169 уломка (от рус. остар.) – отломка (бел. ред.).



412

тяхната разработка, и в своя стил той всецяло зависи от своята среда, 
литературна и обществена. За времето си творбите му не са слаби, но 
те не са изключителни. Лиричният опит на поета не е богат, нито е дъл-
бок и разнообразен, формата не е съвършена. Композицията невинаги е 
стегната, ритмиката и мелодиката на стиха е обикновена. Но тия особе-
ности са присъщи на всички поети в „Anemonky“, а някои – изобщо на 
чешката поезия тогава. Не може обаче да не се отбележи, че у Мокри има 
съзнателна воля, колкото и незначителна, да се домогне до свой образен 
стил. Също така, че в първитe му опити, колкото и несъвършени, личат 
вкус и култура. Най-после, че в тихата печал на „Mojí lyře“ трепти личен 
тон. Защото в тая поезия се таят нравствени заложби, които по-късно 
намират своя израз. Колкото бавно и спокойно да е развитието на поета, 
то има своята дълбока основа в неговите първи поетични откровения, в 
„Anemonky“, а оттук – в историчния момент. Изглежда, думите на Холе-
чек170, че този момент е създал неговата генерация и е „zásobil duševním 
fondem na všecku dobu jejího trvání“171, се оправдават най-добре за Мокри. 
Фр. Херитес, макар и да не се освобождава напълно от романтизма на 
своето време, в своето развитие стига до по-голяма трезвост на духа, коя-
то се изразява живо в неговите жанрови реалистични картини, особено 
тия, които почиват на богати и разностранни наблюдения и впечатления 
от южночешкия край. Йозеф Холечек, откъснал се от средата на Будейо-
вице, още в Табор се запознава със свежата простота на южнославянската 
народна епика, освобождава се после от влиянието на В. Халек, за да стиг-
не още през 70-те години до здрав реализъм, особено по-късно, когато се 
заема да изучи южночешкия племенен характер, разкрит с такава мощ в 
„Naši“. Също така и Яр. Връхлицки след първата си сбирка ,,Z hlubin“, кога-
то се запознава с антична и ренесансова Италия, смогва да се освободи от 
ранния си книжен песимизъм, да се нирне172 в кипящите вълни на живо-
та, да познае хубостта на жената, природата и света, роб на своята алчна 
чувственост. Мокри обаче не се отдалечава много в своя литературен ход 
от своя начален образ на живота. Това показва, че в „Anemonky“ той слага 
по-дълбоките основи на своята личност.

Когато излиза алманах „Anemonky“, в литературния живот се подви-
зават вече две поколения – „Máj“ и „Ruch“. Първото, в разцвета на своя 
дар, поучено от живота и от поезията, още e дейно в литературата. От 
1871 до 1873 г. то принася богата жътва. Така Халек обнародва поемата 
си „Dĕvče z Tater“, разказите си ,,Na vejménku“, ,,Na statku“ и „V chalupce“, 

  170 „… е създал неговата генерация и е снабдил с духовен фонд нейното просъществуване 
занапред“ (бел. ред.).

  171 Pero, I., c. 47; ср. и M. Hýsek. Jiráskovy básně. Sb. Al. Jirásek, пос. изд., с. 254.
  172 нирвам се (рядко) – гмурвам се, потапям се (бел. ред.).
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драматичната си уломка173 из чешката история „Jiří z Podĕbrad“; Неруда – 
пълни със здрав и непринуден хумор разкази и фейлетони в „Různí lidé“, 
„Pražské obrázky“ и „Trhani“; Хейдук – своята проста лирика „Lesní kvítí“; 
К. Светла – романа си „Nemodlenec“ с реалистично рисувана среда и с 
романтично развито действие; Г. Пфл. Моравски – социалния си роман 
„Paní fabrikantová“. Не закъснява да се наложи на общественото внимание 
и генерацията „Ruch“: още в 1870 г. Св. Чех излиза пред читателския свят с 
поетичните си видения из миналото — „Snové“, които намират през 1873 
г. бляскав израз в „Adamité“; Ел. Краснохорска в същото време – с лирич-
ните си песни ,,Z máje žití“ и ,,Ze Šumavy“; Лад. Квис с наивната си в еро-
тичен и патриотичен дух сбирка „Z ruchu“. Освен тия поети не по-малко 
са дейни и София Подлипска, В. А. Шмиловски, Якуб Арбес, В. Вълчек. 
Поменатите творци и творения дават ясен образ за литературата в онзи 
момент. Реалистичният в основата си идеен свят на старите маисти се 
допълня в живота от емоцинално-романтичния на „Ruch“. И единият, и 
другият се проявяват обаче в книжнината в посока национална – и в из-
бор на сюжети, и в обрисовка на характери, и в изображение на външна 
среда. Ако „Anemonky“ не изненадва любопитството на литературните 
кръгове, не е могло да не бъде забелязано, че на книжовната нива идват с 
жажда за творческа дейност нови работници. При това трите поколения 
трябва по силата на външни и вътрешни условия да определят взаимно 
отношенията си. И наистина по обясними причини между „Anemonky“ и 
„Ruch“ става прелив. В третата годишнина на „Ruch“ покрай някогашни-
те уредници на „Anemonky“ вземат участие Връхлицки и Мокри, който с 
„Jak chví se růže“ напълно в стила на творенията от Будейовице подчерта-
ва още веднъж, че е закърмен в своята поезия от извор, съвсем не чужд 
на поетите от „Ruch“. Тъй Мокри, който по-късно взема участие в „Kvĕty“ 
като сътрудник на Чеха, душата на руховската генерация, се присъединя-
ва и външно към националната поетическа школа. 

IV

Коларовската романтика се пробужда сякаш отново в сърцето на чеха 
през 70-те, дори и 80-те години на миналия век. Неговата културна прог-
рама за славянска взаимност развиха някога в „Slávy dcera“ и „Über die 
litterarische Wechselseitlgkeit zwischen den verschiedenen Stämmen und 
Mundarten der slawischen Nation“ с толкова въодушевление и с такава 
строга последователност, добива сякаш тепърва своя дълбок смисъл, ко-
гато се съзнава, че трябва да се водят дълги още борби, докато се стиг-

  173 уломка (рус. остар.) – отломка (бел. ред.).
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не до желаната народна самостойност. Нито критично-трезвият Йозеф 
Добровски, нито смелият просвещенец А. К. Пухмайер, нито дори Йозеф 
Юнгман със своите съдейници А. Марек и В. Ханка не засядат така дълбо-
ко в духовния живот на своята родина, както Ян Колар със своя панслави-
зъм, с който има такава мощ, че успешно и победно минава над саркастич-
ния Хавличков реализъм174. Тая висока славянска мисъл не отричат със 
своята дейност и поетите от кръга „Máj“. Колкото и трезви, и практични, 
те виждат в миналото не само ценно завещание за бъдещето, но там нами-
рат и мост до света: през славянството към човечеството. Най-хубаво им 
напомня тия връзки, както Вацлав Шулц, съчетал на места в поезията си 
Колара и Челаковски, така и Вацлав Шолц, като им посочва и нова област 
за творческо вдъхновение. Тъкмо юнашкият подвид в името на правда, 
справедливост и човечност, който така копнеят тия поети, им разкрива 
жизнената мощ на славянството. Не само Адолф Хейдук, който така често 
проявява своето дълбоко чувство за славянска слога, но и най-трезвият 
от тях, Неруда, не остава със затворено сърце за коларовския блян. Те 
дори и не подозират колко дълбоко е вкоренена тази мисъл в душата на 
народа, който по инстинкт долавя, застрашен в своя жизнен път от герма-
низма, че само идно и свободно славянство едничко може да бъде негов 
щит в световните бури. Политическите събития подсказват, че чешки-
ят национализъм е немислим без романтичния панславизъм, който сега 
добива по-определено политическо съдържание. Съдбата на полабските 
славяни, за която така елегично напомня Колар в своя „Předzpĕv“ към 
„Slávy dcera“, а също така и на Лужиция, която зове към чешката съвест за 
помощ чрез културните свои огнища Прага и Лайпциг – Lužický katolický 
seminař175, основан още в 1706 г., и Serbske předařske towařstwo176, възник-
нало в 1716 г,, а и с урежданите от Смолера в Будин, тогава окрилян от 
идеята за славянска взаимност, „Zeitschrift für slavische Literatur, Kunst 
und Wissenschaft“ и „Zentralblätter für slavische Literatur und Bibliographiе“. 
He по-малко тревожи чешкото съзнание и съдбата на Полша. В 1863 г., 
след сломеното въстание на полските патриоти, общественото мнение в 

  174 Ср. Й. Перволф. Славяне, ихъ взаимныя отношенiя и связи. Варшава, т. 1 – 3, 1886 
– 1893; Východní otázka – otázka slovanská. Osvěta, 1878; Vzájemnost slovanská. Riegrův 
Slovník Naučný, sv. VIII; J. V. Frič. Slovanská myšlenka na Rusi. Osvěta, 1878, I; T. G. Masaryk. 
Česká otázka. Praha, 1895; Dr. Zd. Tobolka. Panslavismus. Zeitschrift für Politik, II, Berlin, 
1913; M. Weingart. O jednotnosti slovanstva. Atheneum, Vědecký Sborník I. Praha, 1922, 
c. 1 – 22; Slovanská vzájemnost. Úvahy o jejich základech a osudech. Bratislava, 1926.

  175 Ср. Horník. Serbowka w Prazy wot. I 1846 – 1871. Časopis M. Serb. 25, c. 29 – 50; Fr. 
Příhonská. Geschichte des Oberlaustitzer oder Wendischen  Seminars zu Prag. Budišín, 1874, 
c. 465 сл.

  176 Ср. K. A. Jenč. Serbske přebarske towarstwo w Lipsku wot léta 1716 – 1866. Časopis M. 
Serb., 1867, c, 465 сл. Josef  Páta. Z dějin Lužických Srbů v Lipsku. Slovanský přehled, 1910, 
c. 444 – 456.
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Чехия в своите съчувствия се разлепя, и то така, че старочехи и младоче-
хи дълго след това не могат се помири. Въпросът изобщо за славянските 
отношения става един от най-тежките за чешкото съзнание. Но все пак 
въпреки политическото раздвоение в страната най-голямата надежда в 
бъдещето остава Русия. За това и с такава радост отиват в Москва на всес-
лавянската народописна изложба Палацки, Ригер, Браунер, за да изразят 
ропота на чешкия народ срещу Виена и Будапеща. Значи политическият 
романтизъм е толкова силен, че се правят дори и тактически грешки в 
борбата за управна и просветна автономия. Тая проява на политическия 
славизъм, към която се присъединяват не само хърватите чрез Гая, но и 
лужичаните с Ян Арн. Смолер и П. Дучман177, дразни, разбира се, немския 
краен патриотизъм. Старата патриотична романтика се съживява наново 
в тия славянофилски прояви, макар че тяхното съдържание далече над-
хвърля нейните цели. Най-живо и най-непосредно, дори стихийно се изя-
вява чувството за славянско братство и единение през тия години, когато 
бързо развиващите се събития поразяват със своя исторически смисъл. 
Когато в 1875 и 1876 херцеговци, черногорци и българи вземат оръжие, 
за да защитят своята национална чест срещу турския гнет; когато след 
юначна борба сърбите трябва в 1876 да склонят глава пред султанската 
мощ; когато най-после Русия повежда през 1877 – 1878 свещена война на 
кръста срещу полумесеца, чешкият народ сякаш е опиянен, самозабравен 
в своята радост, в своя възторг, особено след успеха при Плевен, когато 
цяла Прага сияе – и то въпреки забраната на полицията178, като не забравя 
да изрази и своето недоволство от сключения в Берлин договор. Дълго 
отхранваната симпатия към Русия и към южните славяни, поддържана от-
давна с културни връзки от Татрите до Шумава от Шафаржика179, Щура180 
и др., не закъснява да намери израз и в литературата. Още повече когато 
ѝ е проправен път от „Kvĕty“ на Й. К. Тил и на В. Халек, от „Lurmír“ на Ф. 
Миковец, от „Obrazy života“ и „Rodinná kronika“ на Неруда, от „Narodní 
listy“ на Ю. Грегър със състрадание към жестоко преследвания брат и не-
навист към кървавия тиранин, от „Jih“ на Пр. Хохолоушек и „Prvosenky“ 
на В. Шолц с патоса на южнославянската исторична и хайдушка романти-
ка. И чешкият писател, възпитан в духа на тая славянофилска традиция, 
не остава равнодушен към развиващите се събития на Балкана, дето се 
пристъпя към осъществяване на един велик идеал. Ярослав Чермак не 
закъснява да отиде в Черна гора, за да изобрази на своите платна хероич-

  177 G. Adolf  Černý. Lužice a lužičtí Srbové. Nakl. J. Otto, Praha, 1911, c. 78; I. I. Lappo. Rusko 
a osvobození balk. Slovanů. Sv. kn. č. 1759 – 1763, Praha, 1927, c. 111 – 118.

  178 Ср. D-r Karel Kramář. Na obranu slovanské politiky. Nakl. „Politiky“ v Praze, 1926, c. 12, 
47; J. Šusta. Světová politika v l. 1871 – 1914, sv. I, Praha, 1925, c. 226.

  179 Ср. K. Jireček. Šafařík mezi Jihoslovany. Osvěta, 1895, c. 120 сл.
  180 Ср. Václav Burián. Ľudevít Štúr a jeho vztahy k Jihoslovanům. Osvěta, 1919, c. 65 сл.
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ната пожертвувателност на малкия славянски народ. Землякът на Мокри, 
Йозеф Холечек, вдъхновен от поезията на южнославянската юнашка епи-
ка, бърза да използува всеки случай, който би му дал възможност да отиде 
на юг, за да се знае непосредно с най-разнообразните условия на живота 
там: в 1874 г. отива в Хърватско, в 1875 – при херцеговските въстаници, 
а в 1876 – при черногорските, като създава множество творения, писа-
ни с вдъхновена ослава на братския хероичен подвиг. Издадените между 
1876 и 1881 негови книги „Hercegovské písnĕ“, „Čеrná Horа“, ,,Za svobodu“, 
„Černohorské povídky“, последвани по-нататък и от други, изразяват сла-
вянския възторг не само на Холечека, но и на неговото поколение. Вре-
мето изкупва своя романтичен идеализъм със скъпа жертва – Бохумил 
Хавласа, неспокойния автор на няколко разказа и романа, в които трепти, 
особено в „Tiché vody“, поезията на жадно за приключения въображение. 
Когато в края на 1877 г. умира като доброволец в освободителната борба 
в Александрополи, най-добрите поети оплакват неговата съдба в стихот-
ворения и спомени за него: Св. Чех181, Йоз. В. Сладек182, Отакар Мокри183, 
а по-късно и Йозеф Холечек184. На всички грee yтеxa в съзнанието, че е 
паднал за света идея – освобождение на брата славянин. Но вдъхнове-
нието на чешките поети, които Каролина Светла въззовава за братско съ-
участие към кървавите събития на Балкана, намира най-дълбок израз в 
„Bulharké zvony“ на Неруда185, „Наndžar“, „V Buřanu“ и „Zimní noc“ на Св. 
Чеха186, в „Ku předu“ и „Blíže k sobĕ“ на Йоз. Сладек187, в сбирката стихове 
на Ел. Краснохорска188 „К slovanskému jihu“. И в пророческата вяра на Чеха 
в историческата мисия на славянството, чиято съдба по-късно загатва, в 
1882 – 1884, в „Slavie“ и в смислената и сдържана прослава на войната за 
освобождение у Й. Сладек, и в патетичния възторг на Краснохорска пред 
югославянските богатири сияе съзнанието, че там, на юг, се решава в из-
вестен смисъл и чешката съдба. Отгласите на тая буря в народната душа 

  181 Na hrob Havlasův. Sebrané spisy Sv. Čecha, díl II, пос. изд., с. 168 – 171.
  182 Památce B Havlasy. Spisy básnické, díl I. V Praze, 1907, c. 92; ср. Също и Lumír, 1878, č. 

6, c. 176.
  183 Bohumil Havlasa. Nekrolog. Osvěta, 1878, č. 1, c. 473. сл.; предговор към „Tiché vody“, 

1887, Světová knihovna, č. 597 – 599, c. I – VIII.
  184 Upomínka na Bohumila Havlasu. Rozmanité čtení. Řada II. Praha, 1886. За Богомила 

Хавласа ср. Arne Novák. Svatopluk Čech. Dílo a osobnost, sv. I, Praha, 1821, c. 160 – 163; 
Josef  Páta. Několik kapitol z dějin styků česko-bulharských. Osvěta, 1917, c. 625; ср. И J. J. 
Toužimský. Upomínka na B. Havlasu. Zlatá Praha, 1886, c. 634; J. Máchal. B. Havlasa. Co 
měsíc dal, 1904, c. 57 – 60, 73 – 76.

  185 Nekrology a feuilletony. Sebrané spisy, řada I, díl XXXI. Praha, nakl. F. Topič, 1913, c. 291 
сл.; k. Rožek. Nerudova účast na válce rusko-turecké r. 1877. Vzpomínáme Vás, c. 20 сл.

  186 Ср. Lešetínský kovař a menší básně. Sebrané spisy, díl I, пос. изд., 1918, с. 146 сл., с. 198 
сл., с. 172 сл.

  187 Ср. Jiskry na moři, в Spisy básncké, díl I, пос. изд., с. 117 сл.
  188 K slovanskému jihu, Praha, 1880.
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се долавят дори и през 80-те години, макар че вече в началото на 90-те 
реализмът и критицизмът, както в обществения, така и в литературния 
живот подлагат на строга ревизия старата панславянска идеология, както 
Коларовска, така и Чеховска, отричайки преди това основните положе-
ния и на руското славянофилство, утопичната славянска философия на А. 
Хомякова и Ив. Аксакова189.

Мокри, който и в семейство, и в училище, дето грее будно славянско 
съзнание на баща старочех и на учители младочехи, който се опива от 
тържествения патос на ,,Hej, Slované!“, който живее изобщо в буйните, 
войнствено-романтични настроения на Южна Чехия до началото на 70-
те години, не може да остане чужд на великия идеал за славянско братство 
и единение още в ранната си младост. 

Както у Й. Холечек190, така и у него почва първото непосредно запоз-
наване със славянството с пътуването му из Словашко през 1873 г. Холе-
чек и Херитес, които отиват заедно с Мокри на поклонение при Татрите, 
посочват ясно вътрешните мотиви на своя пръв излет до широкия Божи 
свят191. Това са преди всичко чувствата за славянско единение, симпати-
ята към словаците, която още от 1848 година учителите насаждат в мла-
дежта, поетичната прелест на словашката природа, най-после – „Dĕvče 
z Tater“ на В. Халек. Политическата система на Баха разгаря, от друга 
страна, отдавна копнежа по Словашко, който се изразява в повик: „Да ви-
диш Татрите, пък да умреш!“. Наистина, „bylo to instínktivné, sympatiemi 
k Slovaktům vylévalo se slovanské smýšlení Čechů“192. Ho поколението на 
Мокри съвсем не полага словашката традиция в чешката литература. 
Още в 1844 г. Йоз. В. Фрич пътува из Словашко, завързва връзки с някои 
поети, следи народната песен, в бунтарските си копнежи не забравя свои-
те братя193. В 1854 г., а по-сетне и в 1879 поетът на Шумава, Адоф Хейдук, 
посещава Словашко, като извлича оттам богата поетична жетва. През 
1859 и 1876, дори и през 1910 и 1916 – в своя наивен стихотворен разказ 
„Růže povážská“194 и в множеството си песни в трите книги на „Cymbál i 
housle“, в ,,Od Tater a Dunaje“ и „Slovensku“ той дава израз, въодушевя-
ван от идеята за чешко-словашка слога195, на добити оттам впечатления, 

  189 Ср. T. G. Masaryk. Slovanské studie. I, Praha, 1889; Česká otázka, Praha, 1895; Rusko a 
Evropa, Praha, 1919 – 1921.

  190 Ср. Jan Voborník. Josef  Holeček, пос. изд., с. 34.
  191 Ср. J. Holeček. Pero, sv. II, Praha, 1923, c. 5 – 26; Fr. Herites. Vodňanské vzpomínky, c. 

19; Ant. Klášterský. Nekrolog o Mokrém, пос. изд., с. 106.
  192 Josef  Holeček. Pero, sv. II, c. 5 – 6.
  193 Ср. Jaroslav Vlček. Josef  V. Frič, вж. Několik kapitolek z dějin naší slovesnosti, пос. изд., 

с. 76, 104 – 105.
  194 Básně, I. Oraha, 1859. Sebrané spisy. Nakl. J. Otto, Praha, 1902, č. 27, c. 131 – 156.
  195 слог (рус. книж.) – стил (бел. ред.).
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на навеяни мисли и размисли, на пробудени чувства и настроения196. Не 
остава чужд на тая страна и Халек, който в 1862 пътува из нея, а в 1871 г. 
със своята поема „Dĕvče z Tater“ разкрива нейния идиличен свят197. Иде-
ята за единение между чехи и словаци пламенно възгласява и Неруда с 
„Poslání nа Slovensko“198, по-сетне един от връстниците на Мокри, Рудолф 
Покорни, с живо написаните си ,,Z hor“ и „Potulky ро Slovensko“199, а също 
така и Фр. Таборски200. Мокри, разбира се, храни също така, както своите 
съизлетници, чувство на обич към угнетения словашки народ, таи ми-
съл, че само в единението му със западния брат лежи залогът за неговото 
спасение, но не им дава пряк поетически израз. Чувството му обаче на 
пламенен славянин се долавя в ония негови песни, образуващи вътрешно 
стегнат кръг, които са плод на излета му из Словашко. Тъкмо то може би 
покрай поетичните достойнства на творенията му отваря път на Мокри 
до сърцето на Св. Чеха, който го насърчава в „Lumír“201, като напечатва и 
стихотворението му „Báj Tater“202. Така тоя излет, като дава повод да бъде 
уведен в литературата, има, както той сам признава, решаващо значение 
за неговото поетическо развитие203.

В тия първи работи от словашкия кръг славянското съдържание в 
съзнанието на Мокри се разкрива в романтично-съзерцателна посока. 
Сякаш тук се чува далечен отглас от старинната, митоложко-поганската 
поезия на Колара, макар и в друг тон, и в друго настроение. Представата 
за славянството у него непосредно се свързва с представата за първобит-
ния, предисторичен негов живот, когато около трона на Славия, там, на 
Татрите, както вижда това и в своето поетично съзерцание и Ян Холи, 
стоят боговете, между които е славният и страшен Перун. Първобитната 
славянска душа той търси в останалите от далечни времена предания и 
сказания, в поверия и обичаи. Чрез тях иска да се домогне до това иди-
лично време, когато тая кротка и мека душа според романтичната концеп-
ция на Хердера е оставяла следи в благ племенен живот. Идеализирайки 
предхристиянския славянски бит, Мокри преживява чувство на радост 
пред гордото величие и омайната хубост на словашката природа. Хубост-

  196 Fr. Tichý. Adolf  Heyduk a jeho dílo. Praha, 1915, c. 28, 64 – 72.
  197 Ferd. Schulz. Život a spisy Vítězslava Halka, пос. изд., с. 297 – 298.
  198 Kniha veršů. Praha, 1867; Básnické spisy, I. Nakl. F. Topič, Praha, 1920, c. 251 сл.
  199 Vyšly v Praze, ve dvou svazcích, 1883 a 1885.
  200 Вж. Jan Kabelík. Fr. Táborský a Slovensko. Bratislava. Časopis učené společnosti Šafaříkovy. 

Bratislava, roč. II, 1928, č. 1 – 2, c. 257 – 259.
  201 Вж. Lumír, 1874, č. 8, c. 96. Св. Чех пише скрит зад Listárna redakce: „O. M. Mnohoslibné. 

„Báj Tater“ snad v krátce uveřejníme. Račte nám zaslati více“.
  202 Lumír, 1874, c. 196; Básně Otakara Mokrého, Salonní biblioteka, č, XXX. Nakl. J. Otto, 

Praha, 1883, c. 72.
  203 Ср. A. Klašterský. Nekrolog o Ot. Mokrém, пос. изд., с. 106; също Fr. Herites. Vodňanské 

vzpomínky, c. 20.
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та на земята, родила толкова херои на духа, едничка хармонира на него-
вия романтичен блян. В неговите пътни спомени, макар и обнародвани 
късно след излета му, остава, както това е изтъкнато в „Z Tater“204, като 
чаровен огън от миналите трепети на сърцето образът на Татрите. Но и 
това съзерцателно-естетично отношение на Мокри към природата на тоя 
обикнат край не остава безтревожно в своето спокойствие. Син на своето 
време, подвластник на установена вече идеология, той няма творческа 
воля да се задържи в чара на своя блян, а се възвръща към живата действи-
телност. Политическото робство, духовната и стопанска нищета пълнят 
сърцето му с горчива жалба над словашката съдба, която все пак не нами-
ра достоен поетически израз нито в късия ямбов стих на осмострофната 
приказна песен „Zlatý kámen“205, нито в безсочните образи на ритмично 
неиздържаните, написани в същия стил ,,Na Váhu“206 и „Nа Trenčanském 
zámku“207. Най-могъща проява намира обаче неговата славянска природа 
и словашка симпатия, съчетани с дълбоко чувство на страх и радост пред 
утрешния ден, в похвалената от Чеха епико-лирична песен „Báj Tater“. 
Това, което по-късно, в 1885 г., дава смисъл и чар на Чеховите стихотво-
рения „Nа Váhu“208 и „Τatrám“209, тук има, бихме казали, пророчески патос. 
Не може да се сравни по замисъл и изпълнение с преведеното от Мокри 
по-късно стихотворение „Tatry“ на Пол Винценти210. В своя замисъл тя 
по-скоро напомня „Прелюдия на Балкана“ на Пенча Славейкова211. И еди-
ният, и другият изхождат от поетично съзерцание, от романтичен унес в 
своя блян. И двамата имат еднакъв предмет – исполинското величие на 
природата, Татрите и Балкана. Последните и тук, и там се свързват със 
съдбата на народа, като се изхожда от културно-историчен поглед. Съ-
зерцават се в нощта, когато се вестяват сенките на миналото. В чаровна 
лунна нощ Мокри съзерцава величието на исполина, заглъхнал в своя сън, 
както и Пенчо Славейков. Но нему липсува митотворната фантазия на 
Ботева, рационално-философската на Славейкова и не смогва да одухот-
вори Татрите. И той разкрива отношението им към словашкото минало, 
настояще и бъдеще. Но вместо Татрите да запеят своята песен, както Бал-
канът у нашите поети, той си служи в духа на времето с чисто романтичен 
апарат. Снежка отваря тайнствени двери, белобради старци се събират 
там около езерото и пеят историята на една съдба. И при все това Мокри 

  204 Květy, 1882, II půlletí, c. 486 – 490.
  205 Lumír, 1874, c. 257; Básně O. M., пос. изд., с. 75 сл.
  206 Lumír, 1874, c. 332.
  207 Там, с. 431.
  208 Sebrané spisy, II, пос. изд., с. 245 – 247.
  209 Čtyři cykly básni. Sebrané spisy, díl X., пос. изд., с. 126 сл.
  210 Вж. Slovanská poesie. Usp. Fr. Vymazal, Brno, 1878, sv. II, c. 344.
  211 Вж. Кървава песен, издание на Ал. Паскалев, ч. І, 1911, с. 49 – 53.
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не оставя и тях да се саморазкрият, а по-скоро разказва за какво пеят – за 
славното минало, за тежките вериги сега на робството, за края на словаш-
ката мъка, в духа на оная вяра, която се струи от химна на Янко Матуш-
ка „Nad Tatrou sa blýska“. Само в заключителния стих, напомнящ края на 
„Прелюдия на Балкана“, Мокри сякаш се домогва до поетичен мит: 

A Tatry těžký sen svůj dále snĕjí —
Jim vodopády v dáli píseň pĕjí.

В тая широко подета, но не достатъчно промислена и построена поем-
ка, прочувствувана дълбоко, поетически недостатъчно свeжа, с притаен 
петостъпен ямб, Мокри, който използува някъде изобразителни похвати 
на Мицкевича, подчертава веднага и славянската нежност на своя харак-
тер. Случайните съвпадежи между него и Славейкова и явните различия 
по основна концепция на Лермонтовия Кавказ212 и на Вазовия Балкан213 
допринасят за изяснение и на неговата поетическа природа. Тя се раз-
личава доста и от природата на Йозефа Холечек, като се съди повече по 
ония негови работи, в които ядрото е съчетано от словашки впечатле-
ния, размисли и спомени като „Upomínky z Tater“214, „Trenčin“215, дори и 
от „Podejme ruku Slovákům“216. Без реторика, без пламен възторг Мокри 
се опитва да внесе няколко нови мотива в чешката поезия, но не на всич-
ки ycпява да даде художествена обработка. Всички обаче са проникнати 
от искрено чувство, с дълбоко промислено настроение, с нежен лиричен 
тон.

Тая първоначална основа, емоционална, образна и мисловна, не за-
къснява да се изяви и в други творения на Мокри. Когато на юг загърмя-
ват огнени гърла, когато толкова поети въздават възхвала на хероичния 
подвиг, на великата славянска епопея, и той не остава равнодушен. За 
него тази война за освобождението на брата славянин е свята217. В това 
време обаче той става известен с преводите си из полски поети, пръс-
нати в „Lumír“ и „Kvĕty“, особено с двете си книги преводи от Юлиуша 
Словацки218. Упоритият младочех, колкото и искрен и горещ защитник на 
Полша срещу всички поклонници на Русия, неискащи да схванат полска-

  212 Демон, Утро на Кавказe, Кавказ. Сочинения М. Ю. Лермонтова. Изд. Слово, Берлин, 
1921, т. ІІ, с. 323 сл.; т. І, с. 139 сл., и 185.

  213 Ср. Опълченците на Шипка. Пълно събрание на съчиненията на Ив. Вазова, издание 
на Ал. Паскалев, София, 1911, т. С, с. 202 сл.

  214 Lumír, II, 1874.
  215 Světozor. IX, 1875.
  216 Epištoly svobody, 1880, c. 24.
  217 Вж. Bohumil Havlasa. Napsal Ot. Mokrý. Предговор към Tiché vody, Světová knihovna, 

c. 597 – 599, c. V.
  218 Básně Julia Słowackého. Přeložil Otakar Mokrý. Nákladem Dr. Ed. Gregra, Praha, sv. I, 

1876 a sv. II, 1880.
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та трагедия, все пак не може да не се възрадва от световната кървава дра-
ма, макар и да остава верен на своята програма219. Израз на Мокриевото 
тихо въодушевение трябва да търсим в „Славянски алманах“, в който са 
застъпени всички славянски народи с изключение на полския220. Предго-
ворът на алманаха показва какви са били вътрешните подбуди, които са 
заставили славянски мислещата младеж да го издаде – „utužení duševní 
jednoty a vzjáemnosti slovanské“221. Поместените стихотворения и разкази 
от младите славянски автори възпроизвеждат някоя случка из турска-
та свирепа управа или из кървавата история на войната, изразяват или 
възторг пред успехите на руската бранна222 мощ, или страстен въззив223 
към изгряващата свобода, или възхвала на историчната справедливост и 
на славянската човечност. Навред обаче се подчертава копнежът по сла-
вянско братство – и в стиховете на Т. К. Блонски и Ц. А. Белиловски, 
на Павлина Пайкова, на Антонин Коукъл, на Елишка Краснохорска, на В. 
Хр. Радославов. Най-пълен лиричен глас има тук словенският певец Фр. 
Збашник, който завършва своя „Pozdrav slovanskim dijak“224 с надежда за 
бързо славянско освобождение и обединение:

Najprej duch naš zmago naj praznuje,
S to gotovo druga pride zmaga;
Rozrušl i bomo sile ptuje,
Svóbodna bo domovina draga!
Vsi Slovani v bratrovskej ljubezni 
Bomo se pod eno lipo zbrali,
Več nas ne razklene meč železni,
Več nikdár ne bomo hiapčevali!

Няма никакво съмнение, че тоя алманах, в който се носи духът на Ко-
лара, е органично свързан с настроенията и идеите на 70-те години, срод-
ни във всички почти славянски земи. В тоя дух се лее и лиричният патос 
на чешките поети — Яр. Връхлицки, Йоз. В. Сладек, Ад. Хейдук, Ел. Крас-
нохорска, От. Мокри, макар че техните песни с изключение на някои не 
са от политически характер. Най-близко до времето стоят Краснохорска 
с реторичния си химн „Svobodĕ“225 и Мокри, и то не с „Matka“, „Hekata“, 

  219 Ср. Stašek, c. 323, 357, 407, 420, 466.
  220 Славянскiй алманах, izdatelj Radivoj Poznik, ve Vídni, 1879.
  221 Там, с. 120 – Това личи особено в патетичния апостроф: „Putuj tedy, milá slovanská 

kniho, provázena jsouc vřelím naším přáním do všech vlastí, v nichž pod větvemi rozložitého 
slovanského kmene zvuky slovanské hlaholí!“.

  222 бранен (остар.) – военен (бел. ред.).
  223 въззив (остар.) призив (бел. ред.).
  224 Там, с. 210 сл.
  225 Там, с. 121 сл.
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„Sbĕh“, а с ,,Ze žalářu“, „Tribun lidu“ и „Císař“226. Докато последните две сти-
хотворения и по форма, и по съдържание са по-близко до поетичната, 
идейна и емоционална атмосфера на „Anemonky“, ,,Ze žalářu“ открива нов 
момент във вътрешното развитие на Мокри, а също така и в неговата пан-
славянска идеология. Тоя момент, който по-късно добива у него по-яр-
ка проява, тук разкрива зародиша на неговата исторично-философска 
концепция на славянската съдба. Световната драма, която се разиграва 
на Балкана, буди у него смисъл227 за историческа правда, руският цар за 
него е по-скоро оръдие нейно, раждащата се свобода на юг е начало на 
славянската свобода изобщо. Представяйки образно, почти алегорично 
миналото, излизащото от кладенеца на затвора като грешницата от Сама-
рия, която идва при извора, дето е Исус, той се сили да даде художествен 
образ на своята исторична интуиция, на онова чувство, което го заставя 
да мисли, че греховете на миналите дни трябва да бъдат изкупени или са 
изкупени с християнска любов. Може би той иска да даде с неясната си 
размисъл по-отвлечена нравствена преценка на кървавите исторически 
събития. Но както „Tribun lidu“ и „Císař“, в които е подчертан либерализ-
мът на Мокри, така и ,,Ze žalářu“ са доста далеч от своите реални поводи 
и дават само затъмен отблясък от своето време.

Малко по-късно обаче, в началото на 80-те години, когато се вживява 
в историческата трагика на своя народ, Мокри смогва да изясни, макар и 
не в художествено завършени образи, своята славянска философия. Още 
в поемата „Zlatá koruna“228, а сетне и в ,,Na dívčím kameni“229 изхожда от 
два исторични и нравствено-религиозни контраста — чешки и немски 
мир. Това схващане, напълно в духа на Палацки в неговите „Dějiny národu 
českého v Čechách i na Moravĕ“, Мокри пренася и в своята концепция за 
историческата съдба на славянството, и то пак според диалектиката на 
Хегеля. Чешкият народ, най-западната крепост на славянския дух, е но-
сител преди всичко и на човечни начала, които са пълно отрицание на 
тевтонизма230. Великата сянка на Палацки витае над поезията на Мок-
ри, както и над поезията на толкова други поети – Неруда, Хейдук, Чех, 
Краснохорска. В тоя дух е обрисуван Ругерус в „Zlatá koruna“: в името на 
кръста той се заклева, че ще порази чешките таборити, както някога пак 
в негово име неговите предци са погубили полабските славяни, чиято реч 
днес сякаш още не е заглъхнала в долината на Вълтава. Срещу грубата 
сила се издига духовната мощ, срещу насилствения тевтонизъм се поста-
вя християнският славизъм, чийто представител е Михаел и до известна 

  226 Там, с. 141 – 148.
  227 смисъл (остар.) – размисъл (бел. ред.).
  228 Květy, 1882, I. půlletí, c. 61; Básně O. M., пос. изд., с. 83 сл.
  229 Číslo XXIII J. Nerudových „Poetických besed“, nakl. Ed. Valečka, Praha, 1885.
  230 тевтонизъм (от лат.) – германизъм (бел. ред.).
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степен Ян Бискупец в „Nа dívčím kameni“ – и двамата концепирани в духа 
на южночешкото хуситство. Тоя именно контраст между славянския и 
германския мир, макар и да не дава простор, както у Чеха, на неговата 
фантазия да чертае изгледите на славянския месианизъм231, исторически 
неизбежен, все пак е най-могъщият извор на неговата мистична вяpa в 
звездата на Славия.

Тая вяpa има по-реална подкладка в неговия политически романти-
зъм, в чиято светлина е загатнат идеалът му за бъдещето на славянството. 
Невъплътен поетично в творение като „Slavie“232 на Чеха, не разкрит кул-
турно-исторично в дело като „Zájezd nа Rus“233 на Йоз. Холечек, у него той 
остава неясен и неопределен, сякаш без съдържание и патос. Наистина 
през 80-те години, когато Мокри подема отново стари славянски мотиви, 
романтично-поетичното жарево234 на този идеал е позагаснал. Критич-
ният рационализъм на времето, макар неособено силен, не убива обаче 
неговата поезия. Затова по-скоро като далечен отзвук на възторзите през 
70-те години, макар и да има тук и други интимни подбуди, може да се 
схване копнежът на поета да навести славянския Юг. Посещавайки през 
1882 г. с помощта на „Svatobor“ Словения, която вижда през 1876, а пос-
ле и през 1885 заедно с Приморието Далмация и Истрия на път за Ита-
лия235 Мокри не забравя, както Неруда, Халек и Хейдук, Чех, Връхлицки 
и Зейер, да използува пътните си впечатления, чувства и настроения за 
поетично творчество.

Докато в пътните си бележки „Procházky v okolí Gardského jezera, v 
Severním Tyrolsku“236 и „Ve vlasti Slovinců“237, както и в описателните места 
в разказите си из словенска среда, поместени в „Povídky a arabesky“238 и 
„Povídky а drobné kresby“239, дори и в „Procházka Zadrem“240, Мокри стои 
доста близко до пътните си черти и разкази из Словашко и по мироглед, 
и по начин на изображение, и по-основно настроение, и по слогови пох-
вати, то в стихотворенията си разкрива не само по-голямо вътрешно бо-

  231 месианизъм (от евр.) – проповядване на убеждение в предопределената роля на един 
народ в историята на човечеството (бел. ред.).

  232 Květy, 1882, отделно издание – в Прага, 1884.
  233 Nákl. vl., v Praze, 1896.
  234 жарево (рядко) – жар (бел. ред.).
  235 Ср. Бележката за О. Мокри в края на поемата му „Na dívčím kameni“, пос. изд., с. 43 – 

44; A. Klašterský, пос. некролог, с. 107. В бележката се казва, че Мокри отива в Италия 
през 1875, а в некролога – през 1876 г. Втората дата навярно е точната, защото е посочена 
от самия Мокри.

  236 Dle svých vzpomínek a zápisků K. Liebchera podává O. M. Květy, 1882, I. půlletí, c. 89 – 
96, 205 – 211, 315 – 320, 541 – 546.

  237 Náčrtky z cest O. M. Slovanský Sborník, 1883, c. 33 – 38.
  238 Nová bibliotéka spisů veršem a prosou, č. III, Nákladem J. K. Vilímka, Praha, 1884.
  239 Ottova laciná knihovna národní, č. 76. Nakladatel J. Otto, Praha, 1886.
  240 Vzpomínka O. M. Slovanský Sborník, 1887, c. 53 сл.
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гатство, но и изискана художествена форма. Но както в първите, така и 
във вторите творби Мокри още не е освободен от романтично-поетич-
ната концепция за славянския първобитен свят, не се разделя с поези-
ята на неговата митология, с всички ония предания, легенди и поверия, 
с които живее словенският народ, забравя се в сладостната идеализа-
ция на най-тъмното минало, все още си остава роб на своята мечта. В 
тоя славянски мир той сякаш намира своята прародина – затова му се 
струва, че душата му е вила, която броди из поетичните лесове на юж-
ната земя. Но докато в разказите си „Nа vrbském jezeře“241, „Albergo“242, 
„Ipavským údolím“243, „Dvĕ upomínky“244 и стихотворенията си „Adio“245, 
„Nа Gardském jezeře“246 и „Černé jezero“247, дори „Nа Adrii“248 впечатленията 
от природата съчетава изкусно с интимни сърдечни преживявания, та за-
разява най-силно личния момент в тях, то в двете си песни „Slovinsku“249 
и „V krají pobratimů“250 славянското си вдъхновение той струи от най-не-
посредни и чисти извори. В тихия пламък за русокосата Бйонда в „Adio“ 
(Юлинка в „Dvĕ upomínky“), във видението на бурята сред Гардското езе-
ро, в екстаза за Черното езеро, дори и в угасналия спомен за слънчевия 
бряг на Адрия, сподавени в еднообразната пластика и трохейната и ям-
бова ритмика на осмосложния251 и единадесетосложен252 стих, в звучните 
и плахо редуващи се слаби и ударни рими трепти не само нежно сърце 
по южния славянски край, но сияе чаровен блян по един, сякаш изгубил 
своите земни очертания свят. Да се възвърне към тоя свят в своя спомен 
е най-висша радост за душата.

Тоя спомен, поезията на тоя спомен, лежи и в психологичната основа 
на елегичната песен „Slovinsku“, дето след мисления си полет над Щирия, 
Каринтия и Адрия, обременен от исторични, археологични и митологич-
ни реминисценции, поетът рязко поантира253, за да изрази дълбокото си 
чувство на горест от несъответствието между блян и действителност, 
между вълшебната природа и жалката участ на народа, между жестоко-

  241 Květy, 1882, II. půlletí, c. 436 сл.; Povídky a arabesky, пос. изд., 193, сл.
  242 Květy, 1883, I. půlletí, c. 231 сл.; Povídky a arabesky, c. 87 сл.
  243 Květy, 1883, I. c. 620; Pov. а arab., c. 179 сл.
  244 Povídky a drobné kresby, пос. изд., с. 143 сл.
  245 Lumír, 1887, с. 24 сл. Básně O. M., пос. изд., с. 43 сл.
  246 Básně O. M., c. 47 сл.
  247 Там, с. 121 сл.
  248 Lumír, 1880, c. 188 сл.; Dumy a legendy Otakara Mokrého, Salonní bibliotéka, č. LV, 

Nakladatel J. Otto, Praha, 1888, c. 47 сл.
  249 Květy, 1882, II. půlletí, c. 319 сл.; Básně O. M., c. 77 сл.
  250 Lumír, 1887, c. 43; Dumy a legendy O. M., пос. изд., с. 65 сл.
  251 осмосложен – осемсричен (бел. ред.).
  252 единадесетосложен – единадесетосричен (бел. ред.).
  253 поантирам (от фр.) – поставям поанта; дума или израз, които насочват към основната 

идея на художествено произведение (бел. ред.).
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сърдечието на земния властник и любовта на могъщия Бог. В страстния 
апостроф254 към небесния владетел звучи сподавена молба сякаш за спра-
ведливост и спасение. Нежната обич, която се плиска в строго отмерения 
петостъпен ямб на „Slovinsku“ към този народ и неговата земя като някак-
ва обетована страна, целувана от поета ,,v žhavém rozchvĕní“255, очарова 
със своята мощ и в стегнатата откъм постройка, ритмично градирана в 
развитието на мотива и мелодично хармонирана пак в петостъпен ямб 
лирична творба „V kraji pobratimů“256. Цялото стихотворение, построено 
върху един основен реторичен обрат, обръщение, наред с „Báj Tater“, ма-
кар и дело на по-зрялa възраст, е най-ярка поетична проява на Мокриева-
та славянска мисъл. Най-хубава творба от словенския му кръг, тя има чар 
да ни понесе върху крилата на неговата мечта при тоя народ, когото зоват 
„výspa osiřelá v slávského moře burném okeánĕ“257. След светлото видение 
на тоя край през воала на спомена, съвършено избледнял откъм своите 
реални подбуди, и страстния, сладък копнеж по него звъни патетичният 
поздрав, съчетан с мистично-алегорична почти ослава на вечно живата 
славянска мощ:

Bůh pozdrav Тĕ a žehnej Tvojí vnadĕ, 
slovinský kraji, bohumilý, blahý, 
a lid tvůj plný netušené síly
necht’ pne se k výši jarobujné snahy 
jak mladý štép ve slávskych kmenů sadĕ, 
v nĕmž míza žití neúdolná tryská, 
třeba to sadem barácí a blýská!

Така пламенно завършва Отакар Мокри кръга на своите славянски мо-
тиви. Обгърнат ли се последните от гледището на закона за приемстве-
ността, става явно, че те са органично споени със славянолюбската вълна 
през 70-тe и 80-тe години, обаче не са лишени от лична нота, както в тях-
ната идейна багра, така и в тяхната емоционална атмосфера, а също така и 
в художествената им разработка. Най-близко стои Мокри до Св. Чеха – в 
общия характер на лиричната мелодия, в еднаквата религия на славян-
ския идеал, в тона на външните, особено природните, описания. Затова в 
прославата си за Св. Чеха по повод на неговата петдесетгодишница през 
1896258, той поздравява не само другаря, славния поет на Чехия, но и певеца 
на славянска взаимност и слога. Трябва да се отбележи обаче, че вдъхно-
вението на Мокри в тая посока не е нито мощно, нито благодатно и плод-

  254 апостроф (грц.) – обръщение (бел. ред.).
  255 Básně O. M., c. 77.
  256 Dumy a legendy O. M., c. 65.
  257 Там, с. 65.
  258 Zlatá Praha, 1896, 21, II, c. 46.
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но. Политическото, културно-историчното и философското съдържание 
на песните от славянския му кръг не е богато, дори не е разнообразно и 
дълбоко. Но затова пък той не е проповедник като Чеха, като И. Холечек, 
като Ел. Краснохорска. Той не изразява пряко своите политико-общест-
вени чувства и настроения като Чех във „Vĕrím“259 или Краснохорска в 
„Předzpĕv“, „К východu“, „Svobodĕ“260 или по-късно във възлетната261 си 
ода „Žij, Slovanstvo!“262. В неговите стихотворения политическите, граж-
дански наслойки са много слаби. Чувствата, които са вълнували поета, 
губят своите жизнени поводи, стават сякаш пречистени, освободени от 
бремето на временното в живота. Няма съмнение, Мокри реагира не така 
живо на гражданските и политически борби, нито пък се втурва в тях с 
всичката страст на борец. Затова и неговият славизъм не е у него не само 
силна творческа, но и жизнена стихия, както е у Колара, Шолца, Чеха, 
Краснохорска. Обаче у него пък е по-силен поетът, собствено – худож-
никът. Неговият славянски лиризъм, съчетан с интимен и природен, не 
е патетичен, експлозивен, а хармонизуван. Затова и вълните на неговите 
чувства оставят впечатление на избистрен, успокоен художествен лириз-
ъм. Тази преднина обаче се затъмява от еднообразната негова лирична 
гама, от бледостта на мисълта, от едностранната му скована фантазия. 
Това личи и в по-зрелите му работи от славянския кръг, за които той по-
лучава и подбуди от литературния навик не само на своето, но и на пре-
дходното нему поколение. Неруда и Халек в своите пътописни очерки из 
Балкана и Адрия; Хейдук с някои свои стихотворения, като „Nad mohylou 
Саrа Osvoboditele“263, „Sjednocenému Bulharsku“264, „Hej Slované“265 и пр.; Чех 
със своите „Orel Balkánu“266, „Vzpomínka“267, „Bratřím Miladinovům“268 и пр., 
както и Краснохорска със сбирката си „К slovanskému jihu“, и Холечек със 
значителна част от своето дело изработват, или съдействуват да се израбо-
тят и затвърдят формите, дори и мотивите на типична творба – поетичен 
апостроф към южните славяни. От него се възползува Мокри, нетърсейки 
свой художествен път, като го оподробностява в тона и израза за своите 
толкова характерни „Slovinsku“ и „V kraji pobratimů“. Така той става един 
от първите изразители през своето време на славянофилството в чешката 
поезия. И ако словашката и словенската традиция в литературата след 

  259 Čtyři cykly básní, пос. изд., с. 212 сл.
  260 Ср. K slovanskému jihu. Básnické spisy, Nakl. J. Otto, Praha, c. 5 сл., с. 9 сл., с. 56 сл.
  261 възлетен (рус. прен.) – приповдигнат (бел. ред).
  262 Ср. Osvěta, 1919, č. 1, c. 1 сл.
  263 Osvěta, 1881, c. 358 сл.
  264 Zlatá Praha, 1885, c. 630 сл.
  265 Там, 1886, с. 7.
  266 Lešetínský kovář a menší básně. Sebrané spisy, II, пос. изд., с. 153.
  267 Nové básně. Sebrané spisy, sv. XXIV, пос. изд., 1908 – 1910, с. 163 сл.
  268 Nové básně, пос. изд., с. 111 сл.
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него се подема с такава сила от Габриела Прайсова, словашката от Алоиса 
и Вилема Мърщик, Яна Хербен и др., но вече на критична, реалистична и 
натуралистична основа269, Мокри остава един от последните романтици 
на славянската идея, изразена у него в тихия здрач на поетичното съзер-
цание. Затова критиката, когато излизат съответните сбирки, в които са 
поместени творенията му от словашкия и словенско-далматинския му 
кръг, не отбелязва с особено внимание слабите отгласи на неговото сла-
вянско съзнание. Спирайки се повече на формата, а не толкова на съдър-
жанието, тя дава общи преценки, които в основата си съвпадат. Тя отми-
нава, разбира се, не без отрицание тия творения, защото при значителния 
брой на толкова много от такъв характер, и то на именити и прославени 
на времето поети, за нея те не представят особен влог в съкровищница-
та на чешката поезия. Повече се спира на техния описателен елемент, на 
тяхното настроение и на техния издържан стил. Най-добър техен ценител 
остава освен Антонин Клащерски270 Св. Чех271.

V

От 1871 до 1879 г., когато при управата на Ед. Тафе народните пълно-
мощници турят край на своя бездеен отпор срещу Австрия, като вземат 
участие в заседанията на имперския парламент във Виена, на чешкото съз-
нание тегнат все още стари проблеми. Дори и по-късно, след окупацията 
на Босна и Херцеговина и на Новопазарския санджак в 1878 и 1879 г., кога-
то Австро-Унгария, встъпвайки в съюз с Бисмаркова Германия, а в 1883 г. 
и с Италия, води вече като членка на Тройния съюз по-далечна и по-смела 
световна политика, особено от 1885 г. нататък, на чешкия народ, макар и 
да му се правят облекчения от езиков, културен и политически характер и 
да му се откриват нови възможности и пътища за самоотбрана, предсто-
ят пак борби, дълги и упорити272. Мощният съюз на немството в Средна 
Европа, милитаристичен и експанзивен, застрашава по-силно чешката 

  269 Ср. G. Preissová: Obrázky ze Slovácka, 1886; Črty ze Slovácka, 1890; Korutánské povídky, 
1896, и пр.; Alois Mrštík: Maryša, 1894; Bavlnkovy ženy a jiné povídky, 1897 (заедно с Vilém 
Mrštík); Obrazy z Tater, 1904; Hore Váhom, 1918; Jan Herben: Slovácké děti, 1890, и пр.

  270 Вж. пос. Nekrolog o Mokrém, c. 107.
  271 Вж. посоч. негова бележка за първите работи на Мокри в Lumír, 1874, c. 96. Навярно 

е негова, ако не на Сервац Хелера, близкия му другар, и рецензията върху Básně Ot. 
Mokrého в сп. Květy, 1883, II. půlletí, c. 246.

  272 Cp. Josef  Šusta, пос. съч., sv. 1., c. 152 – 189, 190–235, sv. II., 1925, c. 40 – 48, 68 – 103; A. 
Denis – Dr. J. Vančura, пос. съч., díl II., kn. III., c. 182 – 204, (734 – 756), 224–230, (776 – 782); 
вж. и Gustav Eim. Politické úvahy. Usp. J. Penížek. Nakl. J. Otto, Praha, 1898; K. Sladkovský. 
Výbor z politických řečé a úvah. Sborník spisů politických a národohospodářských, sv. 2–3. 
Nakl. J. Otto, Praha, 1899; Albert Schäffle. Aus meinem Leben. Leipzig, 1904; Karel Adámek. 
Mé paměti z doby Taaffovy, Praha, 1910; Josef  Penížek, пос. съч., sv. I – III,, 1923 – 1928.
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национална самостойност. Налага се промяна в тактиката на борбата. 
Старо- и младочехи, така остро разделили се в 1874 г., за да се помирят 
временно в 1876 г. пред гроба на Палацки, биват заставени да водят „етап-
на“, опортюнистична политика273.

И литературният живот, който не може да скъса с традицията, тече в 
две посоки, едновременни, напоредни274, но взаимно изключващи се – на-
ционална и космополитична. Първата, тясно съчетана с живота на младо-
чешката партия във времето на нейния най-голям подем, следвайки заве-
тите на борбата за народа преди всичко, е силна с дълбоко промененото 
сред интелигенцията съзнание, че животът в страната, както казва Елиш-
ка Краснохорска, „mravní a praktiské jádro své samořejmĕ má v neustálém 
boji o národní naši existenci, tož i jádrem českého umĕní“275. Тя се засиля и от 
прииждащата в литературата младеж, като не взимаме в обглед276 група-
та около алманаха „Máj“, излязъл в 1878 г., двадесет години след първия 
„Máj“ и десет след „Ruch“ при уредбата на Фр. Квапила и Фр. Улриха под 
влияние на Връхлицки, с космополитични склонности, стремяща се да 
съедини в поезията Изток със Запад277. Обаче моравската младеж, вдъх-
новена в живота от Йозефа Бартош, издигайки за начало народност и сла-
вянство, издава при главната грижа на Яна Худец и Яна Хербена свой ал-
манах „Zora“ в 1877, 1878 и 1885 г. Дори и „Almanach českĕ omladiny“, дето 
се групират в 1879 г. поради заляганията на поменатите двама писатели 
сътрудниците на „Zora“ и на „Máj“, е пропит с дух родолюбив. Ненапразно 
Св. Чех, Ел. Краснохорска, Ферд. Шулц, Р. Покорни, Антонин Клащерски 
и пр. го посвещават на Адолфа Хейдук, най-добрия другар на Неруда. Така 
се засиля националната поетическа школа, която има за свои органи по-
край периодичните издания „Ruch“, от 1879 до 1888, „Máj“, 1880, и „Zora“, 
1882, главно „Kvĕty“, от 1879 насам, на Св. Чеха и „Osvĕta“, от 1871 г., на 
Вацлава Вълчек. След смъртта на В. Халек, 1874 година, срещу тая школа 
се създава негласен отпор, първоначално с поетични дела, а по-после и с 
полемични, от космополитната школа, обединена около „Lumír“, от 1877 
г. на Йозефа Сладек, със славните си вождове Ярослав Връхлицки и Юли-
ус Зейер. Книжовниците около „Lumír“, подемайки нявгашния възглас 
на Халек и Неруда, но осмисляйки го преди всичко като поети, а не като 
граждани, издигат в начало на своята дейност изкуство не за живота, не 
за народа, а за самото изкуство. Поклонници на френския парнасизъм, на 
Т. де Банвил, Леконта де Лил, Теофила Готие, но и на Юго, на съвършената 

  273 Ср. Ladislav Horák, пос. съч., с. 252 – 230.
  274 напореден (диал.) – успореден (бел. ред.).
  275 Ср. Obraz novějšího básnictví českého. Časopis Musea království českého, 1877, c. 66; O 

Hálkovi v čas. Osvěta, 1879, c. 582 сл. Jménem čtenářek časopisů. Ženské listy, 1877, c. 22 сл.
  276 обглед (книж.) – изглед, панорама (бел. ред.).
  277 Вж. Ferdinand Strejček. České školy básnické, пос. изд., с. 95, 105.
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форма, страстни търсители на художествени ценности във всички чужди 
литератури, най-вече западните, бранители на личната творческа свобо-
да, на непроявения и неосъзнат добре индивидуализъм, те имат психика-
та на литературни бунтовници. Затова и борбата между двете поколения, 
руховско и лумировско, която към 1880 г. се разразява в буря, бива неиз-
бежна, колкото и трагична в своите дълбоки подбуди: най-добрите чешки 
синове, чиято дейност изпълня времето до 90-те години, водят борба за 
народ и изкуство, наложена от тежката съдба на родината, като изхабяват 
сили, без да се домогнат до желаната победа. В тая борба Мокри не взе-
ма дейно участие, но вътрешно я изживява дълбоко, защото, следвайки 
чистия глас на сърцето, изявява своята лична съдба в творения, които са 
в духа и заветите на поетическия космополитизъм, без да се отклонява от 
поетия път на служба пред олтара на родината278.

Това време Мокри, който от 1873 до 1884 г. е в Прага, дето като сту-
дент още добива хубаво име на писател279 и дето завършва в 1877 г., 
25-годишен вече, правните науки, затвърдил се добре като гражданин, 
се предава покрай адвокатска и нотарска280 работа на усилена книжовна 
дейност: сътрудничи във всички почти чешки списания281, най-много в 
„Lumír“, „Kvĕty“, „Osvĕta“; урежда от 1880 до 1885 г. „Ottova laciná knihovna 
národní“, през 1880 r. „Domácí krb“, като надвишава по умение в работа-
та си първия негов редактор, Йозефа Думек, правейки списанието, както 
отбелязва Връхлицки, предходник на „Zlatá Praha“282; издава в 1884 г. сти-
хотворенията на самоука Фр. С. Хладек283; превежда и обнародва трудове 
най-вече от Мицкевича, Словацки, Ленартовича, Сирокомля; бива деен 
член на „Svatobог“284 и „Umĕlecká Beseda“285. Завързал връзки с книжовни-
те кръгове, той се движи най-често в средата на Чеха, с когото става бли-
зък другар, дружи с Антала Сташек, негов литературен закрилник преди, 
с Карела Кучера, почитател от неговите връстници, с Богомил Хавласа286. 
Свил семейно гнездо в 1878, макар и материално неосигурен287, той все 

  278 Ferdinand Strejček, пос. съч., с. 75 – 98; Lumírovci a jejich boje kolem r. 1880. Rozpr. 
České akademie věd, III, č. 40. Praha, 1915; Jan Máchal. Boje o nové směry v české literatuře. 
Nakl. Jednoty českých filologů, Praha, 1926, c. 49 – 50.

  279 J. L. Turnovský. Nekrolog, Osvěta, 1899, c. 164 – 165.
  280 нотарски (остар. книж.) – нотариален (бел. ред.).
  281 Na dívčím kameni, пос. бел., с. 49 – 50.
  282 Вж. статията му Otakar Mokrý. Ottův slovník naučný, sv. XVII, 1901, c. 515.
  283 Básně Fr. S. Chládka. Spořádal jménem literárního odboru Umělecké besedy Otakar Mokrý, 

Praha, 1884; вж. за тях рец. На Fr. Kvapil, Květy, 1884, I. pololetí, c. 249.
  284 Na dívčím kameni, c. 49.
  285 Вж. Albert Pražák. Příspěvek k literárním stykům českoslovanským v posledních padesáti 

letech. Slovanský přehled, 1913, c. 72 – 79, 124 – 127.
  286 Sv. Čech. Za Otakarem Mokrým. Květy, 1899, I., c. 265; ср. и пос. тук, с. 40, писаното от 

Мокри за Хавласа; A. Stašek, пос. съч., с. 357 сл.
  287 Сведение от г. Теодор Мокри в посоченото писмо.
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живее с идеализма на миналите дни; в разцвета на своите жизнени и твор-
чески сили той има по-верен усет за духовния живот на своята родина; 
закотвил в Прага, той все носи в душата си образа на своя роден кът. Сред 
толкова залиси288, усилна работа, той не може да се откъсне от Водняни – 
споменът за него и вълната на литературното развитие определят посо-
ката на неговото творческо вдъхновение.

Родната литература, която той изучава с любов, купувайки постоянно 
книги, затова и винаги задължен към книжарите289, му разкрива своята 
хуситска традиция. Ако просветеният абсолютизъм чрез Антонина Ярос-
лав Пухмайер, който в своята възхвална песен „Nа Jana Žižku z Trocnova“ 
схваща образа на Божия воин в дух национален, като мъстител за Хуса, но 
все пак се отвращава от неговата жажда за кървави наказания, подхваща 
мотиви от времето на най-славния подем на чешкия дух, то романтизмът, 
чрез своите вдъхновени поети, разширява кръга на тия мотиви, задълбо-
чава ги, като ги разработва и в нова светлина. Но нито Ян Колар с 90. и 91. 
сонет от втората песен „Labe, Rén, Vltava“ на своята поема „Slávy dcera“, 
дето се размисля над съдбата на Хуса, схващайки Реформацията изобщо 
като изява на чешкия и славянски дух, нито неговият близък по някои 
идеи Фр. М. Клацел със своя хуситски възторг в „Lyrické básnĕ“ и „Básnĕ“, 
нито Ян Е. Воцел с епическите си песни в „Меč a kalich“, с повърхно отно-
шение към хуситското движение, нито дори Йозеф К. Тил със своята сце-
нична творба „Jan Hus“, дето се проявява гордо национално съзнание, не 
успяват да създадат художествен образ на Хусовото време. И реалистите 
от школата на Неруда, макар да им е разкрит вече смисълът на хуситското 
движение от Палацки през 1860 г. с четвъртата част на неговата история 
като борба на чешкия дух против немския, на свободната мисъл срещу 
авторитета и обскурантизма290, не умеят да се домогнат до по-широки и 
смели изображения, но затова пък дават поетично съвършени лирични 
излияния, макар не така обилни. Вацлав Вълчек, черпейки от Палацки, 
в някои новели, най-типичната между които е „Golgota a Tábor“, както и 
Ферд. Шулц, София Подлипска, Йозеф В. Пихъл, Бохумил Янда, не пос-
тига тук толкова успехи, колкото по-късно Адолф Хейдук и Ян Неруда с 
някои свои песни, в които дълбокото чувство за народ и родна земя се 
допълня с гордо съзнание за извършен от дедите исторически подвиг, 
отварящ път на правда, свобода и човечност. Едва по-късно, когато се 
разгаря борбата за народности в изкуството и литературата, макар и още 
не толкова бурна, както около 1880 година, в руховската генерация, в ли-

  288 залис (остар. диал.) – занимание, залисия (бел. ред.).
  289 Т. Мокри, там.
  290 обскурантизъм (от фр. книж.) – враждебно отношение към просветата и науката; 

мракобесие (бел. ред.).
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цето на нейния най-голям поет, Сватоплук Чех, хуситството намира своя 
певец, на когото съперничат сетне в областта на прозата Вацлав Бенеш 
Тржебизки, Алоис Ирасек и Зигмунт Винтер, както по-вярно схващане и 
разбиране на идейните движения през време на Чешката реформация, по 
художествена сила на израза и пластика на изображението, така и по ис-
торическа интуиция. Последователите на Чеха – Отакар Червинка с „Jan 
Žižka z Kalichu“ и „Husitská svatba“, към които се дружи и издадената пос-
мъртно „Hus a Tábor“, Евген Мужик, Ян Рокита, макар и късно след него, 
изразяват повишения интерес на обществото към славните исторически 
движения и събития, на които не може да остане чужд дори и космополи-
тът Ярослав Връхлицки, ославител в редица песни и балади на народната 
хероична мощ, дори и строгият реалист, отрицателят на историчния ро-
мантизъм Йозеф Сватоплук Махар291.

Мокри, който е не само роден в Южна Чехия, а е изучил своя роден 
кът като земеписец и родовед, за което свидетелствува описанието му 
на Вълтавското поречие от Висши Брод до Звиков292, остава чужд на Пра-
га. С душа на провинциалист, той не може се откъсна, 25 – 30-годишен 
мъж, не само от родния си кът, но и от ония места, които са родили Хуса, 
Хелчицки, Жижка, по чиито развалини и старинни сгради зъбът на вре-
мето не е могъл да заличи следите на събития от световно значение293, 
дето предания, легенди и указания мамят въображението, будят мисълта 
за исторични излети – една жива земя, напоена с уханието на миналото, 
станала най-чиста поезия в неговата нежна и мечтателна душа. Напечатал 

  291 Fr. Palacký. Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Díl III. Pečí B. Riegra. Bursík 
a Kohout. Praha, 1894; Die Geschichte des Hisutentums und Prof. C. Höfler. Prag, 1868; 
Wácslaw Wladiwoj Tomek, Děje Králowstwí Českého, Pr., 1876; Dějepis města Prahy (kn. III 
a IV). Praha, 1855 – 1901; Václav Novotný. Náboženské hnutí české ve XIV a XV století. Pr., 
1915; Josef  V. Šimák. Hus a doba před ním. Duch a svět, sv. 13, nakl. Fr. Topič, Pr., 1915; T. G. 
Masaryk. Jan Hus. Naše obrození a naše reformace. 1896; V. V. Krejčí. Jan Hus. Zlatoroh, č. 28 
– 30. Pr., 1915; Václav Novotný a Vlastimil Kybal. Mistr Jan Hus, díl I – II. Nakl. J. Laichtera. 
Pr., 1920 – 1927; Н. В. Ястребов. Этюды о П. Хельчицкомъ и его времени. СПб, 1908; 
W. Wl. Tomek. Jan Žižka. Pr., 1879; R. Urbánek. Jan Žižka. Zlatoroh, č. 42 – 44, Pr., 1925; 
Mistr Jan Hus v životě a památkách českého lidu. Napsali D-r Krofta, D-r J. Hanuš, D-r F. X. 
Šalda, D-r V. V. Štech a Josef  Holeček. Pr., 1915. Особено: Fr. X. Šalda. Mistr Jan Hus a doba 
jeho v moderní poesii české, c. 101 – 120, както и J. Holeček. Husův kraj a lid, c. 68 – 82; 
Arnošt Kraus. Husitství v literatuře, zejména německé, č. I, III. Praha, 1917, 1918, 1924; V. 
Martínek. Hus a husitství v české poesii. Výbor, Sv. knihovna č. 1190 – 92. Nakl. J. Otto, Pr., 
1915; F. M. Bartoš. Po stopách Jiráskova předhusitství a husitství. Al. Jirásek. Sborník studia 
a vzpomínek na počest jeho sedmdesátých narozenin. Pořádali Miroslav Hýsek a Karel B. 
Mádl. Nakl. J. Otto, Pr., 1921, c. 11 – 31; Miloslav Hýsek. Jan Žižka v české beletrii. Žižkův 
sborník, Pr., 1925.

  292 Čechy, díl I – XV. Nakl. J. Otto, Praha, 1883 – 1908. Díl II. Vltava. Slovem doprovázejí Ad. 
Heyduk, O. Mokrý, V. Řezníček, 1884.

  293 Вж. Augustin Sedláček. Hrady, zámky a tvrze království českého, díl I – XI. Nakl. Šol. A 
Šimáček, Praha, 1881 – 1927.
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в списанията някои свои творения, той излиза самостойно за пръв път в 
1880 г. със сбирката си „Jihočeské melodie“, с която открива втория период 
на своята поетическа дейност294. Но в Прага Мокри се увлича в своя блян 
по родния край и написва още четири творби в същия дух, които печата в 
„Kvĕty“ и после издава през 1883 г. в „Básnĕ“ като втора редица „Jihočeské 
melodie“295. Te са свързани психологично и по време с първите, макар с 
цизелирания296 според повелята на парнасизма стих, със стройната раз-
работка на мотива, и със сигурната власт над римата стоят по-високо от 
тях. Тук Мокри не е могъл да отхвърли похватите на своите връстници 
и без да иска, се доближава много в усилията си за съвършена форма до 
Връхлицки.

Тоя низ стихотворения, чиито корени трябва да се търсят още в 
„Anemonky“, в „Rozlet’ se volně písni má“ и в „Mojí lyře“, изразява най-
добре култа на Мокри и на неговото време към южночешката земя – към 
нейната природа, старината ѝ, миналата ѝ исторична слава. Възникнал 
към края на 70-те години, в него има лирични творби и от 1875 г., като 
„Třístoličník“ и ,,Z pralesa“ от кръга „Nad pustou Šumavou“297, в които не-
посрeдни и свежи впечатления от южната родна природа са използувани 
по пътя на поетичната персонофикация за градиво на душевен пейзаж. 
Както „Třistoličník“, перла според Яна Неруда298, нечужда обаче на влияние 
от М. Ю. Лермонтовия „Спор“299, така и „Z pralesa“ – и двете в необик-
нат от Мокри тристъпен трохей – не разкриват пряко отношение към 
лирическия обект. Дори и в повечето стихотворения природата е възве-
дена, не така пълнозвучна и многоцветна като у Връхлицки300, по-скоро 
като декоративен елемент чрез самоцелно сякаш описание, пластично, 
но не и динамично, с толкова филигранско търпение и спокойствие, че 
се задушава живото и трепетно чувство. Наистина описанието е доста 
разпространен поетически навик на времето, но тук, бидейки значителен 
момент, то е по-обикнато, затова пък и има своя характерна особеност, 
чужда дори на Чеха, макар че в него Мокри е най-близък нему – хармони-
зуваното в него настроение, което има своята дълбока причина в трайно 
естетично-съзерцателно отношение към света. По-верен израз намира 
чувството му за природата на родния му кът, подкладено затова пък из-
общо с култ към родната земя, както в първите две увеждащи в сбирката 

  294 Jihočeské melodie. Od Otakara Mokrého. Nakl. Edv. Valečka, Praha, 1880.
  295 Básně O. M., пос. изд., с. 83 – 120.Lumír, 1875, c. 595; Jihočeské melodie, c. 53 – 59.
  296 цизелирам (от фр.) – нарязвам (бел. ред.).
  297 Lumír, 1875. с. 595.; Jihočeské melodie , с. 53 – 59.
  298 Вж. рецензията му за Jih. m., Osvěta, 1881, c. 370.
  299 Сочиненiя М. Й. Лермонтова, т. ІІ пос. изд., с. 308.
  300 Вж. Havlas Pavlata. Vrchlický a příroda. Osvěta, 1913, c. 207 сл.
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стихотворения под общ надслов „Rodnému jihu“301, така и в последните 
две – пак под общ надслов – „Dozvuky“302. И едните, и другите опреде-
лят така границите на лирично вдъхновение, чиито извори трябва да се 
търсят преди всичко в дълбоката обич към южночешкия край, символ на 
родината. Затова в тях сияе гордостта, че той е син на тоя славен кът от 
чешката земя. Това личи не само от ласкавите епитети към нея, не само 
от нежните обръщения, от особеното съчетание на метафорите и сравне-
нията, но и от чистия непосреден трепет на чувството. „Růžová záře“, пър-
воначално наистина обръщение към милата, под надслов „Vzpomínka“303, 
както и „Мá zemi drahá“, и двете в ямбов размер, строго неспазен обаче, 
с четиристишни, добре стегнати строфи, най-хубаво ни разкриват дъл-
боките връзки между поета и родната земя. В „Rodnému jihu“, в двете на-
чални стихотворения с разбита строфа и с неравен петостъпен ямб, се 
сплитат природни, исторични и библейски мотиви, съчетани органично 
в цялост от въображение, подсилено с реминисценции от Ю. Словацки и 
З. Красински, от топъл и свеж лиризъм, зад който се крие нежна и сърдеч-
на натура, от смело възнесена идея, която венчава родината със златното 
сияние на мъченичеството, пратено ѝ от гневните небеса за нейните гор-
ди деяния и богоборчески замисли, и която крепи горещата вяpa въпреки 
трагиката както на минали, така и на сегашните дни, че звездата на спасе-
нието ще изгрее на родния небосклон, в двете тия обръщения Мокри раз-
крива основните моменти на своя патриотичен патос – страстен и дъл-
бок без реторика, искрен и смислен без сантиментален хиперболизъм, 
етичен и хероичен без предубедена дидактика. Представата за наказания 
народ гигант заради неговия безумен хероизъм заедно с представата за 
кръста на страданието, понесен от него, както е ясно подсказано в „Na 
dívčim kameni“, и за неотвратното изкупление на греха в духа и смисъла 
на идеята за кръстната мъка у Мицкевича, Словацки и Красински буди у 
Мокри чувство на мистична предопределеност в съдбата на родния край, 
на набожно преклонение пред неговия трагичен жребий. По-късно Неру-
да в своите „Zpĕvy pátečni“, в стихотворенията си „Matka sedmibolestná“ 
и ,,Ve lví stopĕ“304, изрази с по-голяма художествена глъбина мистичната 
възслава на прометеевското и исусовско начало в чешката история, над-
могвайки така нравствено-хероичния патос на Чеха и наивно-патрио-
тичния на Хейдука. При това отношение на Мокри към чешката съдба 
естествено е, че общият тон на цялата сбирка, както и на всички негови 

  301 Jihočeské melodie, c. 3 – 6; cp. Josef  Bečka. Otakar Mokrý. K desátému (dvacátému?) 
výročí smrti. Osvěta, 1919, c. 493.

  302 Jih. m., с. 59 – 62.
  303 Вж. Lumír, 1876, с. 230.; ср. И Josef  Bečka. Otakar Mokrý. K desatému (dvacátému?) 

výročí smrti. Osvěta, 1919, c. 493.
  304 Ср. Sebrané spisy, ř. I., d. II, пос. изд., с. 147 сл., с. 159 сл.
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творби с мотиви от национално-историчен характер, е елегичен, както на 
времето досеща проникливо Неруда. Затова, дето и да се намира, дори и 
в чужбина, той вижда своя роден край забулен с воала на скръбта, както 
казва в пътеписната си черта305 „Moje Kostnická“ pout’“306, назовава го в 
„Rodnému jihu“, ,,zemĕ smutku“307. И наистина печален е тоя кът от чешка-
та земя и за Антонина Клащерски308, за Ярослава Връхлицки309, Яромира 
Борецки310, за Антонина Сова311, Виктор Дика312. Ho Неруда не отбелязва, 
че елегизмът на Мокри не е безизходен. И в началото, и в края на сбирка-
та, в „Rodnému jihu“, както се загатна по-горе, и в „Мá zemi drahá!“, дори и 
в нейния общ характер, се долавят светлите тонове на надеждата.

Jen dolů s čela roušku bolu sínou,
pryč s bĕdnou, žalnou lící Niobinou, 
má zemi rodná! Třeba zrak Tvůj hnětlo
rozžaté tebou Titánovo svĕtlo, 
božího blesku žehem zachvácena, 
jak slepá kněžka bohem posvĕcena,
Ty státi budeš v katakombách světa
s hořící svící – a bloudící čela 
za světlo žhavé, které skytáš – slepá…

Култът към миналото у Мокри не носи само настроенията на времето, 
но е и дълбоко личен. Като Колара и Маха, а по-късно като Чеха и Зейе-
ра той едва ли не вижда в миналото живия език на утрешния ден, жива 
действителност, най-чиста поезия на земните си дни. Проглъбил своята 
историческа рефлексия и своето чувство за историческа трагика от Кра-
сински, старината, от какъвто и характер да е, за него е мистичен знак на 
едно битие, което остава заключено със седем печата, ако твоята душа 
не е изпитвала никога страх и смирение пред сфинкса на времето и кос-
мичните далечини. Следите от миналото винаги извикват у него лиричен 
апостроф, толкова характерен за него, или подробно и цветисто описа-
ние, което често пъти нарушава стройността и съразмерността на цялото 
или подавя чувството и въображението.

Обикновено той се домогва до това минало чрез романтично или есте-
тично съзерцание, със сладкия унес на мечтата и бляна. Оттук се опреде-

  305 Пътеписна черта – пътеписна скица (бел. ред.).
  306 Květy, 1888, I,. c. 577.
  307 Jihočeské melodie, c. 3.
  308 Ср. Na českém jihu a jiné básně. Knihy Zvonu, sv. 24. Praha, 1919.
  309 Вж.. Na českém jihu (Památce O. Mokrého). Bodláčí z Parnassu (1890 – 1900). Sebr. spisy, 

sv. 35. Praha, J. Otto, 1900, c. 104.
  310 Jihočeská krajina. Pršely růže. Praha, 1920.; Česká Lyra. Nárys české lyriky novodobé. Usp. 

Fr. S. Procházka. Nakl. Unie v Praze, 1926. c. 404
  311 Z mého kraje. Praha, 1893.
  312 Вж. Země Chelčiského. Marnosti. Praha, 1900; V. Martínek, пос. изд, с. 171 сл.
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лят зрителните и слухови жрела313 на неговото вдъхновение. Във всички 
стихотворения почти, особено в тия, в които се разработват мотиви из 
южночешкия край, незаглъхналите още следи на миналите дни го откъс-
ват от действителността, грабват го в своята чаровна мощ, „s tajemnou 
svou čaromocí“314, както казва сам, разкриват му своята история, той се 
забравя, „bloudí jeho duše snící315 „hledá princeznu z báje“316, вижда сенките 
на нявгашна слава, разговаря дори с тях, сърцето му трепне като лист на 
бреза, от очите му се отронва сълза, докато се сепне от своя блян и се въз-
върне към света на трезвия поглед. Затова той не обича завоеванията на 
техниката, които рушат спомените на миналото, станали за него последен 
„zakmit poesie“317. Но неговият блян, който му отваря обикновено тайната 
на сказанията, преданията и легендите, а не на историчната истина тол-
кова, е винаги логичен, не го води към дива игра на представи, не му дава 
възможности да си създаде свой свят, както въображението на Словацки, 
а остава все пак прикован на земята в своя полет. Мокри стои по-близко 
тук до Чеха, който също така познава поезията на бляна, макар че не в та-
кава степен, до Маха, чието елегично настроение в „Hrobka kralů a knížat 
českých“318 той напълно би могъл да сподели, до Батюшкова дори – с него-
вата романтична сладост на историчния спомен319. Това отношение, на-
мерило своето утвърждение най-определено в „Prachatický dóm“320, „Nа 
Helfenburku“321, както и в „Zlatá koruna“322 и „Nа dívčím kameni“323, се въз-
вежда от него в творческо начало, което бива толкова обикнато, че мина-
ва в досадна схема – един от съдбовните недостатъци на неговото дело.

Тоя култ към южночешката земя ясно подсказва, че Мокри се раз-
мисля най-вече върху XIV и XV век, върху хуситското и таборитско дви-
жение, а по-късно, в по-друго време, и върху чешкобратското. Защото 
чрез тия движения неговата родина, както мисли той, внася своята дан в 
световната история. Но докато мнозина схващат хуситството предимно 
чрез книжно посредство, осланяйки се преди всичко на своята интуиция, 
Мокри изхожда от живия образ на своя роден кът, за да одушеви постиг-

  313 жрело (диал.) – извор (бел. ред.).
  314 Na Helfenburku, Jih m., c. 48.
  315 Jih. m., c. 48.
  316 Na dívčím kameni, c. 6.
  317 Zlatá koruna. Básně, пос. изд., с. 84; срвн. И рец. На Fr. Zakrejs върху Básně. Osvěta, 

1884, c. 67 сл.
  318 Ср. Sebrané spisy Karla Hynka Máchy. II. Čeští spis. XIX. století. Nakl. Jana Laichtera, 

Praha, 1907, c. 23 сл.
  319 Ср. елегията му „На развалинахъ замка в Швецiи. Сочиненiя Батюшкова, изд. А. 

Смирдина, Петербург, 1850, с. 18.
  320 Květy, 1880, I., c. 557 сл.; Jih m., с. 24 сл.
  321 Lumír, 1879, c. 100; Jih m., c. 47 сл.
  322 Básně O. M., c. 84 – 87.
  323 Пос. изд., с. 5 – 8, 27 – 29.
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натата по разумов път исторична действителност. А тя за него е такава, 
каквато му я разкрива научното дирене на неговото време. И той вижда, 
както толкова други предходници и съвременници, в чешката история не 
масата, а личностите, които и живеят в съзнанието на народа. Неговият 
исторически индивидуализъм му дава възможност не толкова да разкрие 
смисъла и същността на събитията и деянията, колкото да се вживee в 
битието на някои личности, схващайки ги по карлайловски в известен 
отмер324 херои на вечната мисъл, колкото да се преклони пред трагично 
окървавения нравствен хероизъм, да възслави слънцата на чешкия дух, 
които изясняват смисъла на народната съдба. И в съзерцателите и ви-
зионерите, силни с твърдостта, и пламъка на своята душа, и в деятелите, 
които дават на идеята живот, той вижда преди всичко люди и търси в тях 
не само божественото и хероичното, но и човешкото. Така той не стига 
до празен реторизъм пред изключителния подвиг, нито пред извънред-
ната личност дори, макар и да не е чужд на мистичната хиперболизация 
на националния месианизъм. Напротив, придушил325 до желана възмож-
ност чистия лиризъм, като вмъква в творбата си действена нишка със 
слаба епична прикраска326, той се домогва едва ли не до спокойния и равен 
тон на разказа. Но зад тази външна, не обаче студена парнасистска спо-
койност трепти топла лирична струя, която блика най-откровено в със-
традното, лично проникване в съдбата на хероя. И тъкмо тоя сподавен 
личен момент обособява Мокри, дори и ако не се спре поглед върху опита 
му да наложи в чешката поезия някои свои вариации на стари мотиви, да 
затвърди в нея и образа на своя роден край като символ на народностна 
трагика. Ярослав Връхлицки в свои творби с хуситски и таборитски мо-
тиви327, често патетичен, но невинаги оригинален, не може да се домогне 
до това интимно настроение, до тая нежна меланхолия, до тоя лиричен 
тон, които характеризуват Мокри, макар по сила на израз, по свежест и 
внушимост на въображението, по разнообразие и искрометност на ми-
сълта да стои високо над него.

Както се спомена вече, поради външните и вътрешни условия на не-
говото възпитание най-дълбока подкладка има вдъхновението му в ония 
стихотворения, в които основният мотив корени в живота, деянията 
и учението на Хуса. Дори като юноша той копнee пламенно да посети 
Костанца, да види мястото, дето е погинал южночешкият херой на ми-

  324 отмер (рус.) – мярка, размер (бел. ред.).
  325 придуша (рус.) – заглуша, потуша (бел. ред.).
  326 прикраска (рус.) – украса (бел. ред.).
  327 Ср. J. Vrchlický. Zpěvy husitské (1415 – 1915). Na památku mučednické smrti nejslavnějšího 

Čecha, mistra Jana Husa, z básní nejslavnějšího pěvce českého vybral a sestavil Jan Voborník. 
Nakl. J. Otto, Praha, 1915.
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сълта328. Затова и в „Jihočeské melodie“, както в първата, така и във втора-
та редица, най-много стихотворения са посветени нему. Мокри не търси 
цялостния образ на реформатора, затова и не се домогва до обща харак-
теристика. Обикновено той не прибягва до сравнения и съответствия из 
съвременната нему действителност, заглъхнал в плен на своите историч-
ни излети и видения, както е склонен към тях по-късно Хейдук. Но като 
Чеха той изпитва болка, като вижда, че народът недостатъчно предано е 
проникнат от заветите на Хуса. Нещо повече, той ревниво пази славата 
и честта му. Макар и католик, излязъл и от семейство с добре запазени 
католически традиции, той все пак не може да се помири с мисълта, че 
римската черква погазва паметта на неговия любимец, че дори чрез Яна 
Непомуцки ограбва най-немилостиво ценно съкровище от сърцето на 
чешкия народ. Мокри не изрича хулни слова срещу новия светец, не из-
пада дори в проповед, на която през 90-те години не са чужди някои нап-
редничави поети и мислители, на която не са чужди и днес дори критич-
ни умове на чешката интелигенция329, но взема явно страната на еретика, 
дълбоко убеден, че искрата от кладата в Костанца ще отвори погледа на 
народа, за да намери в Хуса своята изгубена съвест. На тоя контраст меж-
ду минала слава и сегашна забрава, която всъщност засега, макар и бегло, 
трагедията на чешката душа, тормозена в раздвоение – от една страна – 
Хус, от друга – Ян Непомуцки като символи на два нравствени мира, са 
сложени двете стихотворения ,,Na pouti“330 и „Nа Libínu“331, еднакви по 
ямбов петостъпен и четиристъпен размер, по постройка на четиристиш-
ната строфа с кръстосани женски и мъжки рими, с плахи напомки от Сло-
вацки и Красински – от идеен и образен характер, с мудно развиваща се 
медитативна струя, затъмена от излетни впечатления и преживявания и 
тихи лирични настроения, засилени някъде с лични обръщения към Яна 
Хуса, над чиято родна земя тегне „tĕžká dĕjin tragika“ и смисълът на чиято 
съдба се крие в старинния черковен надпис – „Lux in tenebris“332. Че Хус 
е за Мокри не толкова народностен и верски херой, колкото човечен и 
нравствен, личи от разработената в същия дух и в същия размер, пак ня-
къде със зает образ от Словацки, „На hradĕ Husi“333, дето властолюбивият 
хетман Микулаш Хуски бива сепнат и укорен за безумните си блянове от 
вестилата му се сянка на Хуса, както Новохудоносор се възсепва от при-

  328 Moje Kostnická pouť. Cest. Črta O. M. Květy, 1888, I., c. 569.
  329 Ср. Jan Herben. Jan Nepomucký. Spor dějin českých s církví římskou. Praha, 1893; срв. и 

Josef  Pekař. Tři kapitoly o sv. Janu Nepomuckém., Praha, 1921.
  330 Jihočeské melodie, c. 37 сл.
  331 Там, с. 31 сл.
  332 Еt lux in tenebris lucet et tenebrae eam non conprehenderunt (лат. Евангелие от Йоан, 

глава 1 стих 5) – И светлината свети в мрака; и мракът не я обзе (бел. ред.).
  333 Там, с. 14 сл.
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съдата на странните написани върху стената думи. Ясно е, че тоя херой от 
хуситските борби334, който много по-късно запленява въображението и на 
Хейдука в „Mikuláš z Husi“335, дори и в „Zkazka Prachatická“, но вече в друга 
посока336, не е творчески обект толкова, колкото Хус, страж на съвестта, 
на тая съвест, за която гине майката в Хейдуковата „Žena Husitka“337.

Ако Връхлицки през 80-те години се размисля пред родния дом на 
Хуса, за да изрази вярата си в тайнствения феникс на човешкия дух, ма-
кар че се запитва „kde ale Hus je dvacátého vĕku?“ в стиховата си творба „V 
rodné jizbĕ M. Jana Husa“338; ако пак това време Хейдук благоговее пред 
същия дом, предаден на размисли, разкрити в песните „Před Husincem“ 
и ,,U Husova domku“339, които завършват с лъчезарна възслава на вели-
кия мъченик, Мокри, много по-рано от двамата, в своята епико-лирична 
песен „V Prachaticích“340, в стил, композиция и размер напълно сходни с 
разгледаните негови творби, след дълъг съзерцателен унес, който избива 
в монотонно описание на старинната поезия на Прахатице, трепне на-
божно, както и Алоис Ирасек по-късно в ,,Z mladých let Husových“341, пред 
друга светиня – школата, дето някога се е учил Хус, като разкрива пред нас 
неговия детски образ, после неговата трагедия – да гори в зряла възраст 
на кладата. Но най-силно е поразено въображението на Мокри от тра-
гичния пай на Хуса. Две от най-хубавите негови стихотворения от този 
низ, писани по-късно и влезли във втората му редица „Jihočeské melodie“, 
„6 července 1415“342 и „Husův kámen“343, ни убеждават в това със силата на 
своята художествена пластичност. Особено първата творба, съвършена 
по постройно развитие на мотива, с добре запленени осем петостишни 
строфи, чиито дактил и ямб и кръстосани женски и мъжки рими отго-
варят на вложеното там образно и емоционално съдържание, се вестява 
ликът на майката, възславена сетне хладно и от Махара в „Dvĕ matky“344, 
смирена в своето страдание и плаха в предчувствие за злата съдба на своя 
син в Костанца, за която ѝ говори Божие знамение. На предчувствия и 

  334 Вж. Fr. Palacký. Dějiny, díl III, c. 261; Wáclaw Wladiwoj Tomek. Děje Králowstwí Českého, 
c. 159 – 171.

  335 Bohatýři. Zpěvy historické. Sebr. spisy, díl XLV. Praha, 1908, c. 11 сл.
  336 Několik pověstí z Pošumaví. Sebr. spisy, díl LIV. Praha, 1914, c. 67.
  337 Bohatýři, c. 131 сл.
  338 Jak táhla mračna (1874 – 1884). Nakl. J. Otta, Praha, 1896, c. 130.
  339 Zpěvy pošumavského dudáka (1887 – 1890), I. Sebr. spisy, пос. изд., sv. X. Praha, 1923, 

c. 85 сл., c. 87 сл.
  340 Květy, 1880, II, c. 113 сл.; Jihočeské melodie, c. 19 сл.
  341 Písničky a jiná prosa. Obrázky a studie. Sebr. spisy, díl XLI. Nakl. F. Topič, 1917, c. 323 – 

328.
  342 Biblí k svobodě. Almanach. Usp. Boh. Molnár a Fr. Fuxa, roč. II. Nakl. J. Otto, Praha, 1882, 

c. 18 сл., под надслов „Ve světnici Husově“. Básně O. M., c. 119 сл.
  343 Květy, 1881, I., c. 336 сл.; Básně O. M., c. 104 сл.
  344 1883 – 1896, Praha, 1897; V. Martínek, c. 144–148.
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прокоби, в които Мокри наистина вярва, подготвен за тях от своето до-
машно и книжовно възпитание, особено от онова, което добива от духов-
на дружба с големите полски романтици, е сложена и основата на „Husův 
kámen“, дето вдъхновението му стига, макар и пресилено казано, до ви-
зионерска забрава. Не без право Франтишек Закрейс, строгият критик на 
Мокри, нарича тази поемка пророческо видение345. Без достатъчна дина-
мика в развитието на поетическата мисъл, с издържано в стил, но подроб-
но и уморяващо описание на мястото, дето е камъкът според преданието, 
на Хусовата почивка, извикал обръщение, размашно346, благоговейно и 
страстно както в „Prachatický dóm“, Мокри преминава веднага към виде-
нията на Кржистян Прахатицки, който в библейски екстаз вещае, вслу-
шан, като Бржезина в „Ranní modlitba“ от „Svítání nа západĕ“347, в музи-
ката на небесните светила и вгледан в звездната твърд, трагичната съдба 
на Яна. Той подкупва с образната символика на своето ретроспективно 
въображение, подпомогнато на места от Словацки, разбило строфата и 
насила съвладяно в единадесетосложния ямбов, някъде дактилно-ямбов 
стих с равна и звучна женска рима.

Báň nebes vídím, růžným hárá jasem, 
plápolem rudým vesmír celý hoří, 
od zemĕ k nebi ve plamenném moři 
hranice dĕsná obrovská se zdvihá; 
u paty její stínů tíseň divá, 
v příšеrném tanci dokola se míhá, 
jak stado vlků kolem ohňů spasných 
jimižto plane posnĕžená niva.

Доколко е била заета мисълта на Мокри със земния край на Хуса, личи 
от „Pout’ Kostnicí“348. Тоя край не може да не го трогне, трогнал толкова 
поети, като Чеха така мъдър в своя „Hus“349, като Хейдука, който в двете 
си стихотворения под надслов „Hus“ величае хероизма на мисълта и мъ-
ченическото страдание350, като Връхлицки, разкрил просто в своя „Mistr 
Jan“ великия дух на Хуса в сторената прошка за осъдилия го на смърт 
Зигмунд351, като Махара, чийто „Hus“ разбулва толкова ясно смисъла на 
неговата смърт352. „Pout’ Kostnicí“ е лишена от мисловното богатство на 

  345 Osvěta, 1884, c. 70, рецензията върху Básně O. M.
  346 размашно – с размах (бел. ред.).
  347 Вж. Básnické spisy. Nakl. Spolku výtvarných umělců Manes, Praha, 1920, c. 57.
  348 Dumy a legendy, пос. изд., с. 29 сл.
  349 Doplněk veršů. Sebr. spisy, díl XIX, 1905, c. 284 сл.
  350 V zášeru minulosti. Sebr. spisy, díl XVIII., 1900, c. 45 сл.; Oběti přesvědčení. Sebr. spisy, 

díl LVI., 1920, c. 5 сл.
  351 Nové zlomky epopeje. Praha, 1894; V. Martínek, c. 88 сл.
  352 Apoštolové. Praha, 1912; V. Martínek, c. 153 сл.
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Чеховата творба „Kostnická duma“353, но затова пък е свежа в описанието 
и настроението си, бидейки плод на набожното поклонение в Костанца, 
направено от Мокри през 1887 година, с мелодичен осмосложен трохейс-
ки, някъде и ямбов стих, преливащ се волно в тринадесет десетостиш-
ни строфи, особено силни в края, дето се разкрива легендата за всеки-
годния354 юлски Хусов благослов над чешката земя и молбата му за нея, 
без да бъде чут от Бога. Този размисъл над Хусовата съдба у Мокри не е 
случаен. Той се налага от повишения интерес на обществото към нея, от 
самата участ на народа, пък и от личната нравствена природа. Поетът се 
замисля над изкупната и спасителна сила на страданието, както хубаво 
му подсказва „Anhelli“ на Словацки и „Psalmy przyszłości“ на Красински, 
над мистичния хероизъм на агнеца Божий, над победната сила на правда-
та и истината, над една трагедия, която по-скоро е трагедия на цял на-
род. Цял народ е на клада, но в огъня неговият дух ще възкръсне като жар 
птица, както и Хус ще върви победно със своята звезда на страданието в 
потока на вековете. Затова и Мокри не въззовава витийски355 Хуса, не се 
заклева като Фрича в „Mistr“356 в неговите завети, не многослови щедро 
като Елишка Краснохорска в монолога си „V Husinci“357, но по-скоро като 
„Sbĕh“ на Яна Ер. Воцел358, като „Mistr Jan“ на Вацлава Шолц359, дори като 
„Dva zvony“ на Чеха360 се стреми да даде косвен израз на своя поетичен 
лиризъм.

В същия дух, със същите слогови средства, с размера, дори с метрич-
ната схема на стихотворенията „Na Libínu“, ,,Na pouti“, ,,Na hradĕ Husi“, 
още преди да му се вести образа на Хуса, Мокри възпроизвежда светлия 
образ на Петра Хелчицки, чиято сянка се носи толкова близко до Водня-
ни361, в „U rodištĕ Chelčického“362, дето описанието на селцето Хелчице и 
на славната Петрова хижка сменя с размисъл на поетично изречена пре-
ценка за тоя „nejvĕtši ducha bohatýr“, „Noah víry davné“, за да премине към 
пряка негова характеристика, по-скоро на неговия мироглед като Хусов 
ученик, възвеждайки го в положение на библейски пророк в сцена, по-
добна на Пушкиновата с отца Пимена и на Вазовата с отца Паисия. Мок-
ри, подбуден не толкова от научните дирения върху Хелчицки, колкото 
от неговите трудове, най-вече от „Sietʼ viery“ и „Postila“, върху които той 

  353 Doplněk veršů, c. 277 сл.
  354 всекигоден (неолог.) – ежегоден (бел. ред.).
  355 витийски (остар. книж.) – ораторски (бел. ред.).
  356 Odkaz J. V. Friče. Praha, 1898. V. Martínek, c. 23.
  357 Ze Šumavy. Básně. J. Otto, Praha, 1874; V. Martínek, c. 77 сл.
  358 Meč a kalich. Praha, 1843; V. Martínek, c. 21 сл.
  359 Prvosenky. Usp. Lad. Quis. Světová knihovna, č. 458 – 462. J. Otto, 1905, c. 128 сл.
  360 Jitřní písně. Praha, 1887. Sebr. spisy, díl X. Čtyři cykly básní, c. 96 сл.
  361 Вж. Palacký, díl. IV., c. 232 сл.
  362 Květy, 1879, II., c. 520 сл.; Jihočeské melodie, c. 7 сл.
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слага характеристиката си за него, без да знае в какъв смисъл се отразя-
ва там Чешката реформация, има за лирически обект не толкова рели-
гиозния мислител, колкото духовния народен вожд, чието практическо 
християнство трябва да низпосли363 на земята благодатта на Бога, раз-
кривайки в неговия монолог просба към Вишния, основните моменти от 
учението му, с архаичен придъх364 на речта, научен на това от вкусовата 
си култура, Мокри се затваря в пределите на XV век, чужд на размисли 
върху своето време, и тъй постига единство както в идейния ритъм, така 
и в основния дух на своето творение, превъзхождащо именно с тия си 
качества по-сетнешната Хейдукова песен „U Chelčic“365, писана пак под 
прякото въздействие на историческото южночешко селце, въздействие 
наистина силно, защото заставя и Виктора Дик, както се вижда от „Zemĕ 
Chelčického“366, да чувствува там, сред еднообразната природа, духа на 
Христа, мистичната сянка на Божията справедливост. В сдържания, но 
горещ въззив на Хелчицки към Бога да спаси света от кървавия призрак 
на меча, страната – от кръвта на таборитите, цъфнала роза в калиха на 
св. Грала, да посети чешкия народ в кървавия пламък на неговото стра-
дание – за пръв път прозвучава така определено дълбокият лиризъм на 
нравствено-религиозно вдъхновение, което след години става толкова 
характерно за Мокри.

Неговата муза не се връща повече на Хелчицки. Това е по-скоро логич-
на повеля на времето, което търси не бездейна съпротива, а въззовава 
мъжествен подвиг. Не се спира тя и на други значителни в историята на 
Чешката реформация личности, но не така свързани с южночешкия край, 
като Йероним, Ян Желивски, Прокоп Холи, Рохач Дубски. Но затова пък 
тя не остава чужда на общия възторг от могъщия образ на Хусовия мъсти-
тел, Ян Жижка, за когото пази чуден спомен земята на Бланице, Отава и 
Вълтава, запленил и чужди поети, като Мицкевич, Ленау, Хартман, Май-
снер. Мокри няма творчески копнеж, както толкова чешки поети още от 
ранните зари на Възраждането, да възпроизведе в широки епически рам-
ки образа на Жижка. И той в своята поемка „Prachatický dóm“367, по изпъл-
нение на замисъл и художествени похвати дълбоко свързана с другите му 
творби от „Jihočeské melodie“, по-скоро се стреми да даде в епичен стил, 
но на лирична основа характерен момент от живота на славния воин. Ес-
тествено, Мокри не може да се освободи от сложения в неговото съзна-
ние литературен образ и за него Жижка е въплътена стихия на религио-

  363 ниспосли (остар. книж.) – изпращам отгоре, свише (бел. ред.).
  364 придъх (рядко прен.) – привкус (бел. ред.).
  365 Zpěvy pošumavského dudáka. I., пос. изд., с. 81 сл. (Přátelům: F. Heritesovi, O. Mokrému 

a J. Zeyerovi).
  366 V. Martínek, c. 171 сл.
  367 Květy, 1880, I., c. 577 сл.; Jh. M., c. 24 сл.
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зен фанатизъм, „vtĕlený bůh vojny aneb bĕs“, както казва Отакар Червинка, 
твърд, немилосърден, жесток мъстител на поруганата мирова правда. Не 
вдъхновен от Майснеровия „Žižka“, нито от Воцеловата сбирка „Меč a 
kalich“, нито от поемата на Червинка „Jan Žižka z Kaiicha“, а подбуден от 
историята на Палацки, от борбите около Прахатице368, от огнената смърт 
на Ондржей Вировски, не по-малко и от преданието, свързано с храма в 
поменатия град, за което ни разказва и Сватоплук Чех в своята излетна 
черта от 1886 г. „Prachatická elegie“369, Мокри не цели да изобрази толкова 
воина като Хейдук в „Žižka před Rábím“370, пълководеца с високо чешко 
съзнание като Чех в „Žižka“371, Фр. Халупа в „Na Vítkovĕ“372 или Връхлицки 
в късната си поемка „Žižka před Prahou“373, всички с възторга на Пухмайе-
ра в „Na Jana Žižku“374, колкото човека в един интимен момент от живота 
му, без да отнема лист от лавровия венец на хероя. Затова след лиричния 
пролог към стария храм, над който бурята на вековете е оставила своите 
загадъчни следи, пак с вярно чувство за историческа трагика в духа на 
Красински поетът спокойно разгъва мерената си ямбична реч, освободил 
се от строфичната зачлененост на стиха, за да представи след живи сцени 
Жижка в оня психологичен миг, когато сред пленниците на таборигската 
огнена мъст, обкръжените в храма католици, както перущенци във Вазо-
вия „Кочо375 , той вижда любимата на своите юношески дни, чиито очи, 
излъчвайки поезията на миналото, укротяват разярения лъв, които съ-
буждат в душата му болка, бързо разрешена обаче с характерната за него 
енергична фраза: „Ustaňte, bratři, dokonáno dílo!“. Така и Махар след три де-
сетилетия почти, възпроизвеждайки Жижка в нова светлина, изобразява 
трепетите на неговата съвест в стиховата си творба „Žižka“376 на по-широ-
ка психологична основа, за да се види, че „грозният377 мъстител“ и „Божи-
ят херой“, както го нарича Чех в своята „Prachatická elegie“, е преди всичко 
велик човек – чрез очистителен подвиг иска да подготви царството Бо-
жие тук на земята. Няколко години по-късно в „U Trocnova“378 Мокри се 

  368 Вж. Fr. Palacký, díl III., c. 343 сл., 264.
  369 Вж. Různé črty žertovné i vážné. 1887 – Във: Vzpomínky z cest a života. I., Sebr. spisy, díl 

V., 1910., c. 167 – 176.
  370 Básně z r. 1865. II., Sebr. spisy, díl XI., пос. изд., 1922, с. 52 сл.
  371 Вж. Lešetínský kovář a menší básně, c. 182 сл., от Nová sbírka veršovaných prací. Praha, 

1880.
  372 Zpěvy bohatýrské. Sal. bibliotéka, č. LXIV. J. Otto, Praha, 1889, c. 142 сл.
  373 Bozí a lidé. Další zlomky epopeje. J. Otto, Praha, 1899, c. 317.
  374 Nové básně, 1802; V. Martínek, c. 5 сл.
  375 Вж. Най-нови лирически стихотворения на Ивана М. Вазова (1879 – 1881). Издава 

книжарницата на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1881, с. 59 сл.; Съчинения, т. І., пос. изд., с. 
177 сл.

  376 Apoštolové, 1912; V. Martínek, c. 158 сл.
  377 грозен (остар.) – страшен (бел. ред.).
  378 Dumy a legendy, c. 53 сл.
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възвръща пак към любимия образ, но не толкова, за да го възпроизведе в 
нова концепция, колкото, за да подчертае с чувство на набожно смирение 
един култ на своето време. В родното място на Жижка, дето долавя сякаш 
по „Stepy Akermańskie“ на Мицкевича мистичната тайна на тишината379 и 
дето едва ли не повтаря думитe на Колара от знаменития му „Předzpĕv“ 
към „Slávy dcera“ – „Stůj noho! posvátná místa jsou, kamkoli kráčiš“380, той 
не може да се освободи от поетичната измама, че Бог ще му повели да не 
тъпче светинята на неговия воин. С нежната мелодия на стиха, стегнатата 
композиция и лиричната нота на настроението Мокри постига немалка 
художествена изразителност. Не напразно Закрейс казва за тая песен, че 
е „vskutku vábrna“381.

Мокри не може да остане чужд на оня устрем в началото на 80-те го-
дини в чешката литература, който има за обект епопеята на хуситските 
борби. Връхлицки, който по примера на „La Légende des Siècles“ на Юго, 
толкова обичан тогава в Чехия, иска да възкреси в смели образи и виде-
ния епопеята на човечеството, ославящ382 в сменните моменти от него-
вото историческо развитие винаги всепобедния дух, увлича в тая посока 
поети като Фр. Квапила, К. Кучера, Фр. Халупа, Отакара Мокри383. Тук 
обаче Мокри, който в някои късове в „Dumy a legendy“ търпи влияние, 
макар и не от особено значение, става верен на общия литературен нагон. 
Още преди „Zlomky epopeje“ на Ярослава Връхлицки, дето са събрани 
творения, писани от 1893 до 1886 г., но и след „Epické básnĕ“ той печата 
през 1882 г. в „Kvĕty“384 поемата си „Zlatá koruna“, която после поместя 
в „Básnĕ“, а три години след нея, в 1885 г. обнародва отделно в „Poetické 
besedy“ на Яна Неруда, комуто дотогава сътрудничат Чех, Хейдук, Крас-
нохорска, Сташек, Зейер, Връхлицки и др., по-широко замислената си 
поема ,,Na dívčím kameni“. Тия две поеми, чиито психологични корени 
трябва да се търсят дълбоко в „Jihočeské melodie“, са най-смелият опит на 
Мокри да преодолее своя поетически субективизъм. И тук обаче негово-
то въображение е насочено върху отделни личности, които са тълкува-
тели колкото на движенията и борбите през XV век и на своята природа, 
толкова и на самия техен създател. Макар и да цели по-вярна историческа 
основа на своите поетически блянове по примера на Чеха385, все пак не 

  379 Ср. Sonety Krymské. Biblioteczka uniw. łudowych. № 143, nakl. Gebethnera i Wolffa, 
Kraków, 1910, c. 3 – 4.

  380 Ср. Slávy dcera, vyd. Jan Jakubec. Světová knihovna, č. 307 – 310, J. Otto, Praha, 1902, c. 
17.

  381 Osvěta, 1888, c. 565.
  382 ославям (чеш.) – прославям, възхвалявам (бел. ред.).
  383 Ср. Miloslav Hýsek. Z nových knih básnických. Národní listy, č. 14, z 15.1.1927.
  384 I. půlletí, c. 61 сл.; Básně, c. 83 – 103.
  385 Ср. Ferd. Strejček. O sv. Čechovi. Nakl. J. Otto, Praha, 1908, c. 251 сл.
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може да скъса с легендата. И той, както толкова негови събратя, не успява 
достатъчно да долови духа и ритъма на времето, да придаде на работата 
си необходимия историчен колорит, да се домогне до широки картини на 
масови движения. Стихотворният разказ, уведен386 в чешката литература 
от байронистите, поддържано и от маисти, руховци и лумировци, бива 
през 80-те години още любима форма за поетическо възпроизвеждане387. 
Сам Неруда като уредник на „Poetické besedy“, недоволен от лирическото 
свърхпроизводство тогава, иска настойчиво епически творения388. Мок-
ри прибягва към поемата, тридесетгодишен вече, за да излее по-пълно 
съдържанието на своето хуситско съзнание. И тук, макар стихът му да е 
по-мелодичен, да постига звукови ефекти в щастливо съчетание на гласни 
и съгласни, образната му мисъл да има по-голяма дълбочина и по-смела 
полетност, той не може да се освободи от своя ямб, примесен на места с 
дактил. Просторността на стиха му се определя пак от установения негов 
навик – единадесет слога му стигат, за да обхване технически лиричната 
вълна на своята поетическа мисъл.

Zlatá koruna, основаният от Отакара ΙΙ манастир за спомен на победата 
над маджарите при Кресенбрун, унася поета, размислен над неговите раз-
валини, във времето на хуситските борби, като го примамва да осмисли 
преданието, според което там се е пазила чепка от трънения венец на Ис-
уса, дар от френския крал Людвик Свети389. В полета на своята фантазия 
той прави три паузи, които по-скоро определят идейните основи на по-
емата, вътрешния ѝ композиционен принцип, отколкото развитието на 
епичното действие, което впрочем е незначително. Ако в дългия описате-
лен пролог Мокри разкрива своята мечтателна природа, то в трите песни 
на поемата, замислена поетически като теза, антитеза и синтеза, чрез аба-
та Ругерус и монаха Михаел, той разбулва своя възгледен свят, следвайки 
така творческия похват на Чеха в „Еvrора“. В помощ на тоя похват е и не-
говото витийско изкуство, разкрито в речта на единия и на другия, не така 
бляскаво като на Рокицана в Чеховата песен „Žižka“, отдето обратът от 
речта на Жижка ,,ni rab ni pán“390 долита тук, отразен сякаш във възгласа 
на Михаела – „ni pán ni sluha“391. Без да разреши идейния конфликт между 
католичество и хуситство върху основата на национален и стопанско-по-
литически антагонизъм, макар че за това прави опит, като издайника Ми-

  386 увеждам (рядко диал.) – въвеждам (бел. ред.).
  387 Ср. Ferd. Strejček. J. V. Sládek, пос. съч., с. 143 – 144.
  388 Ср. Lad. Quis. Kniha vzpomínek, пос. изд., с. 371; Jan Voborník. Julius Zeyer. Spisy J. Z., 

sv. XXXV, nakl. Unie, Praha, 1919, c. 143. Fr. S. Procházka. Můj debut. Vzpomínka. Literární 
rozhledy, 1926, c. 65 сл.

  389 Ср. Básně O. M., c. 86; Domácí krb, 1882, c. 184; W. W. Tomek. Děje, c. 90 – 91, 165.
  390 Ср. Lešetínský kovář a menší básně, c. 186.
  391 Básně O. M., c. 96.
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хаел, малък брат на Конрада Валенрод, пада мъртъв под възмездната ръка 
на Ругеруса. Мокри все пак въздава възслава на калиха чрез победата на 
таборските войски. Но тъкмо тая победа, лесно добита чрез благородна-
та измяна, мотивирана повече идейно, но не и психологично, подсказва, 
че той не се е задълбочавал повече над смисъла и цената на изкупната 
жертва, венчана с трънена корона, без да изрази нейното национално и 
жизнено значение. Ядрото на тая мисъл, навеяна от Словацки, се крие 
в словата на Михаела: чешката земя пази семето на спасението, посято 
от Божията любов; това семе, както на Голгота, ще разцъфне и ще сочи 
пътя към спасение на човечеството. Не осмисляйки подвига на хуситски 
въодушевения монах, чиято случайна смърт е само външно разрешена 
проблематика, несвързал органично първите две песни с последната, 
недомогнал се до прагматичната динамика на епическото изображение, 
Мокри разрушава сам творческите основи на своето дело.

По-смел опит да се домогне до хуситската епопея той прави с поемата 
си ,,Na dívčím kameni“. Историческата рамка тук е по-широка, при това 
тук има по-определени лица, повече лъх от старината, макар че поетът 
все още не се е освободил от предишното си отношение към миналото. 
Той изобразява Олдржиха II Рожмберкски, роден 12 години преди из-
гарянето на Хуса, добре известен в борбата си като вожд на католичес-
ката партия тогава срещу таборитите. Неговото изображение изобщо е 
вярно исторически. Изобразена е и сестрата на Олдржиха, Катержина, 
по-млада наистина от своя брат, омъжена в 1418 година, но вече под име-
то Анежка, при това по-свободно. Най-после и Ян Бискупец, историческа 
фигура, но все пак той не е тъждествен с Микулаш Пелхржимовски, на-
речен също така Бискупец. Збинек е общ образ на хуситски хетман392. Тук 
Мокри вмъква и Ева, създание на неговото въображение, подсказано от 
образа на библейската Саломея. За зародиша на поемата не по-малко вли-
яние оказва и Св. Чех със своите поеми „Adamité“ и „Václav z Michalovic“. 
От първата поема е зает контрастният похват в изображението, както и 
самото изображение на лицата. На чувствената Суламит в „Adamité“ тук 
отговаря Ева, на чистата Итка – Анежка, на Адам, който зарад Итка се от-
казва от Суламит и от адамитите и гине на клада – Бискупец, макар и не 
напълно. От втората поема Мокри се е учил изобщо – от техниката на сти-
ха и от композицията на цялото. Тия композиционни и характерописни 
влияния, които оправдават до известна степен схващането, че „Na dívčím 
kameni“ наподобява „Adamité“, все пак не пресичат издъно поетическата 

  392 Ср. Palacký. Dějiny, díl III., c. 262, 170, 239 – 246, 260, 480; díl. IV., c. 22, 26, 55, 56, 155; 
Tomek. Děje, c. 166, 170, 171, 175, 184, 204 – 216, 220, 194; върху значението на хусит-
ския дял от историята на Палацки за художествената книжнина вж. J. Voborník, Časopis 
českého Musea, 1898, c. 302 – 303.
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инвенция393 на Мокри, защото неговият личен влог не е без значение. На-
истина тук могат се посочи известни сходства с Байрона, със Словацки, 
Гошчински, Маха, Халек, обаче са повечето общи места, които литера-
турната традиция е наложила и от които често не могат се освободи голе-
ми поети394. Но не бива да се забравя, че действието на поемата, нейният 
лирически дъх, както и лицата, заедно с всички други особености откъм 
форма и съдържание, са дълбоко обосновани от по-раншните творби на 
Мокри.

Макар историчната интрига да е твърде скромна, разплитаща се в 
проста действена линия, без ясно определена устремна посока, запъвана 
от описания, външни и вътрешни, от лирически дигресии395, но изкусно 
засягаща борбата между Олдржиха и Збинека, всъщност борба неразре-
шена, защото в края на поемата Олдржих избягва, а таборитите удрят 
към Менщайн, все пак Мокри е смогнал да придаде исторически характер 
на своето дело, да го насити с дълбоко лирично, на места и мистично нас-
троение, което е и най-ценният момент в него. Още в пролога, обикнат 
композиционен похват тогава, завещан от Колара, подет от Маха, Ха-
лек, Хейдук, Чех, Връхлицки и пр., дето поетическата интуиция изтръгва 
от миналото с визионерска сила образи и видения, звукове и тонове от 
космичната музика на пространството и времето, още там той разкриля 
волно крилата на своето вдъхновение; после ги подема отново, в нача-
лото на третата песен, със страстно изречено и дълбоко прочувствувано 
обръщение към 1420 г., сякаш подсказано от обръщението на Мицкевича 
в „Раn Tadeusz“ към 1812 г., за да си изясни и осмисли, не разумово, а 
по-скоро сърдечно историческата трагика на своя народ, както я загатва 
в „Jihočeské melodie, като в духа на библейската исторична логика търси 
прагматичната връзка между хуситските войни и Белохорския громол396 
в 1620 г., като в стила на полския месианистичен романтизъм, подпома-
ган и от Щулца, Чеха, Връхлицки, виждайки родината, понесла кръста на 
своето страдание през вековете, въпие към Бога, който остава глух, както 
в „Dziady“ на Мицкевича, за риданието на цял народ и гадае изкупната 
сила на страданието в арената на световните борби. Отгласни моменти 
от тоя патос се долавят и в грозната сеч под Табор, която вижда Олдржих 
в своя унес, във въззива на поета към Яна Бискупец и в описанието дори 
на таборитския стан. Мокри все не забравя да почувствува в събитията 
пръста на гневния старозаветен Бог, който и в любовта си знае да наказва.

  393 инвенция (от лат. книж.) – художествен замисъл (бел. ред.).
  394 Ср. D-r Josef  Bečka, пос. ст., с. 495; Arne Novák, Svatopluk Čech, I., c. 109; D-r Viktor 

Novák. Mokrého báseň „Na dívčím kameni“. Listy filologické, 1920, c. 211 – 216.
  395 дигресия (от лат.) – отклонение (бел. ред.).
  396 громол (книж.) – разгром (бел. ред.).
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Върху тая обща лирична основа се преплитат епични мотиви, сиреч 
тия, които движат действието, от социален и национален, от еротичен и 
нравствен характер. Борбата между аристокрация и демокрация, като-
личество и хуситство, немство и чешство, която, както в „Zlatá koruna“ 
е била, изглежда, главен художествен обект, се изместя още в началото 
на поемата от еротичната драма на Ева, Бискупец и Анежка, за да завър-
ши в края с хусовската гибел на Яна Бискупец. Капризът на демоничната 
страст, която заставя Ева да иска главата на Яна, която възпроизведе през 
1893 г. в своята „Salome“ с такава сила Оскар Уайлд, но на библейска ос-
нова, у Мокри остава психологично недостатъчно изяснена и творчески 
недобре използувана като двигателна сила на епичното действие. Интри-
гата, която развива стихията на Ева, напомняща по своята изключител-
ност някои от женските образи на Прокопа Хохолоушек, чак в средата 
на третата песен бива драматически възпряна от нравствен мотив. Спа-
сеният от Анежка Бискупец, воден от принципа „живот за живот“ и от 
чистия си трепет към своята обожателка, избавя Олдржиха от пъклените 
замисли на Ева, но затова пък става издайник, разбира се, не като Милота 
на Хейдука. Неизползувал възможностите за драматично задълбочаване 
на Бискупцовия характер, нито за освежаване образа на Анежка, Мокри 
бърза да изясни жребия на своя херой, а и края на своята поема. Неслу-
чайно той извежда пак образ на изменник. Както еротична заплетка397 се 
вмесва в живота на Чеховия Вацлав, така и тук тя има особено значение 
за ориста на Яна: вместо херой национален, социален, верски, той става 
херой на нравствения дълг, на своето убеждение, на своята мисъл. Без 
съмнение истински Хусов последовател, който не само със смирение, 
но и с гордост изгаря на кладата, за да изкупи своя грях. Той в дейст-
вителност нарушава, ставайки издайник, земния закон, но остава верен 
на Божия, който гласи – любов към ближния. Херой на божественото у 
човека, предвестник сякаш на чешкобратскага търпимост и хуманност, 
той е най-верен тълкувател на всички богатири, които въображението на 
Мокри разкрива. И той е като тях образ на най-възвишени и чисти копне-
жи, и той е визионер, чиито блянове са най-милото питие на душата, и той 
е с пророчески идеал за живота, лишен от чувство за реалните отношения 
в света. В поемата, естествено, побеждава, не външно, платоничната лю-
бов, хусовската изкупителна идея. Защото и Ева, преродена сякаш, по-
тегля срещу Олдржиха. Но така Бискупец се откъсва от общата основа на 
поемата и става страничен образ, макар че е замислян като главен. Затова 
и последната, без художествена среда, не завършва, и не може да завърши 
със страшната смърт на кладата, макар че и трагичният край на Анежка 
разрешава до известна степен еротичната драма. Психологично и компо-

  397 заплетка (чеш.) – завръзка (бел. ред.).
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зиционно Мокри, който не е могъл да преодолее общите недостатъци на 
чешкия епос, остава пак безпомощен в своите усилия.

Унасяйки се в миналото, Мокри неведнъж бива смущаван от съвре-
менните нему отношения в страната. Но не по-малко, понесен от общия 
устрем към свобода, той мечтае, без да се издигне над чаровната власт на 
миналото, за бъдещето. В 1884 г. той се завръща във Водняни, за да заеме 
освободената от баща му служба на нотариус, освежава се сред тамошна-
та природа, прикланя се към буйната и топла гръд на своята родна земя. 
Чувството му за природа намира своите предишни корени, благодатно 
подхранвано от чести излети из близката и далечна околност на града, 
предприемани с Херитеса, със Зейера, който в 1887 г. се преселва там398, с 
Чеха, който не забравя да навести по-младия си другар399, с Хейдука, който 
прихожда от Писек400, с Връхлицки401. Но и сега, използувайки природата 
като средство за поетически изказ, той не забравя да я свърже изобщо със 
съдбата на целия край. Затова, когато издава в 1888 г., 34-годишен вече, 
нова сбирка, „Dumy a legendy“, той неволно пак се възвръща към психоло-
гическата основа на „Jihočeské melodie“ с низ стихотворения, които могат 
да се схванат като трета тяхна редица, чието огнище трябва да се търси 
по-определено в „Rodnému jihu“ и „Dozvuky“. Тия няколко творения, с 
формалното съвършенство на „Dumy а legendy“, съвършенство, което и 
Връхлицки не би се посвенил да признае, още повече че тук Мокри му е 
най-близък, не внасят нови елементи в творчеството на поета, но затвър-
дяват и задълбочават стари, отсеняват ги и освежават поетически.

Със звучен и пластичен стих, обикновено единадесетосложен, с цезура 
след петата сричка, завършващ с женски кръстосани и раздвоени рими, с 
характерната си дактило-ямбова и дактило-трохейна ритмика при преоб-
ладание на ямба, с нежната си и задушевна мелодия, засилвана от музикал-
ни повторения, със строгата си композиционна обработка, те подкупват, 
завладяват и унасят в света на спомена и бляна. Те всички са лирически 
обръщения; прекият подбудителен момент е толкова силен, че остава и 
в пламъка на творческия процес събирателен център на всички поети-
чески мотиви. Но от друга страна, в тях вече по-определено се очертава 
стремежът на Мокри да премине от описание и импресия към символ. И 
то, преди още да изгреят зарите на символизма в чешката поезия, макар 
че символиката в поетическото творчество не е съвсем чужда на времето. 
Разбира се, тия символи още не могат да се освободят от прозрачността 
на алегорията, но все пак тe не могат да не бъдат значителен постиг402 на 

  398 Ср. Vodňanské vzpomínky, c. 63.
  399 Ср. V. Flajšhans. Svatopluk Čech, člověk a dílo. Nakl. F. Topič, Praha, 1906, c. 106.
  400 Ср. Fr. Tichý, пос. съч., с. 30; Adolf  Heyduk. Vzpomínky literární, c. 140, 142.
  401 Ср. Rulík. Jasem a šerem, c. 70.
  402 постиг (диал.) – резултат (бел. ред.).
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поетична мисъл. На тая символика Мокри бива научен от творенията на 
Словацки, от някои образи, на чието въображение той и тук се ползува, 
вдъхновен в мисълта си от полската мистична идея за кръстната мъка и за 
възкресението от гроба.

Още в „Svobodným Horám“403 – творение, за което Връхлицки мисли, 
че ще бъде винаги едно от най-хубавите в чешката поезия404, ясно се до-
лавя историчната подкладка на бляна по изкупление и освобождение. 
Названието Svobodné Ногу за него е присмех, горчива ирония над робс-
ката участ на народа. Какво са били някога планините и какво са сега? 
Душата на поета въззовава светите сенки на миналото, за да му разкрият 
някогашната слава; стене сподавено, почувствувала ужаса на племенния 
позор; глъхне в лъчезарната утеха на кървавото изкупление, както го бле-
нува в „Zlatá koruna“ Михаел, символизирано в последната дванадесетос-
тишна строфа, дето след женските отслабените мъжки рими, поради вто-
ричното свое ударение, дават по-елегичен тон на речта:

Přec divou touhou srdce moje plane 
blouditi v rosném vašem pažitu 
a urvati tam, zatknout v ňadro chudé 
kvítečko jedno prosté, bezcenné, 
jež mučenkou jen snívou slouti bude 
v nádherné, bájné české kvĕtenĕ, 
neb jako z drahé krve Spasitele 
vykvetlo z nivy bolem úrodné, 
z té jihočeské zemĕ osiřelé, 
jejímžto valem – Hory Svobodné!

Кървавият цвят на мъчението, не синият цвят на копнежа по безкрай-
ното, това е най-хубавият символ на агнеца Божий, на Исуса, към когото 
Киркор в „Balladyna“ на Словацки405 се обръща със словата на своята мис-
тична вяра:

О! biedny kwiatku! nа toż ty się kwiecił,
By cię na krzyżu cwiekami przybito?

В тоя дух на полската поезия се носи поетичната мисъл на Мокри дори 
и тогава, когато е напълно самостойна в своя полет. Ако вдъхновени по-
ети, изразявайки общо народно настроение, особено Чех и Връхлицки, 
възславят някои символи на родината, Мокри възславя с не по-малка 
глъбина на чувството, Вълтава в „Pozdrav Vltavĕ“406, по чиито брегове е 

  403 Dumy a legendy, c. 55 сл.
  404 Ottuv Slovník Naučný, sv. XVII., c. 515.
  405 Ср. Pisma Juliusza Słowackiego. Wydał Jósef  Kallenbach. Wyd. M. Haskler, Warszawa, t. 

II., c. 240.
  406 Dumy a legendy, c. 58.
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изживял толкова трепети и вълнения. Но докато Връхлицки във „Večer nа 
Vltavĕ“407 сплита нейния образ с лично преживяване, Мокри го чувству-
ва, конципирайки го в дух колективен, като символ на национални нас-
троения и копнежи. Това, което е за руската земя Волга, за българската 
Марица и Вардар, за полската Неман и Висла, за украинската Днепър, за 
сръбската Сава и Драва, това е Вълтава за чешката. Но Мокри, който в об-
ръщението си към нея неволно подзема сякаш ноти от „Do Niemna“408 на 
Мицкевича, за да подчертае южночешкия култ, в случая не се задоволява 
с нежни и ласкави епитети, но прибягва до екзотични образи под влия-
нието на Словацки, до широко смислено сравнение със свещения Ганг, 
като в шестнадесетия заключителен стих изяснява и основния мотив на 
своя молитвен екстаз: от нея чешкият народ черпи сила и благослов! Това 
поетическо идолопоклонство, съпроводено с чувство за жизнената мощ 
на южночешката земя, определя вътрешния ритъм и на „Hvozd“409, дето 
първата десетостишна строфа със силна описателна струя се осмисля от 
втората, заключваща върху основата на непринуден паралелизъм богат 
символ, чийто смисъл се чете в решителния поант:

О paprsk jenom ve hvozd zasmušily, 
jen paprsk jeden nadšení a síly! 

Освобождавайки се от историческия елегизъм, макар и не за дълго, 
Мокри не може да не даде отзив на онова обществено настроение, което 
се характеризува с общ подем на духовни сили, бихме казали, с въззива 
на Неруда: „Dál, Národe náš drahý, vĕčnĕ dál!“410. Ha надеждата за спасение-
то той дава пак библейско-мистична подкладка, служейки си с образи от 
Красински и Словацки; след дългата нощ на страданието иде зората на 
изкуплението и възкресението. Вече стихотворението „Již svitá“411, пос-
троено пак върху поетически паралелизъм – пробуждането на природата 
загатва за пробуждането и освобождението на родината – и подемващ 
мотив от „Rodnému jihu“ (II) и „Dozvuky“ (II), разкрива оная повишена 
вяpa, засияла в усмивката на утринния пурпур, която изтръгва от гръдта 
на поета като последен акорд на неговото настроение ритмично нерав-
ния възглас към родния край: „Kéž vĕstí tobĕ vykoupení, spásu!“. Незаглъх-
нал още, този мотив отново се подхваща поетически освежен, с особена 

  407 Motýli všech barev (1883 – 1887). Sebr. spisy, sv. XXVIII, J. Otto, Praha, c. 37 сл.
  408 Ср. Poezje. Tom pierwszy. Opracował Jósef  Kallenbach. Biljoteka Narodowa, serja I, № 6, 

Lwów, 1922, c. 143.
  409 Dumy a legendy, c. 59.
  410 Jen dál! Zpěvy páteční. Básnické spisy, II., пос. изд., с. 163.
  411 Dumy a leg., s. 60 сл.
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мощ в „Rodnému kraji“412 и „Popelka“413, преплитайки се обаче с приказния 
мотив за пепеляшката, която за своето безропотно унижение, за своята 
мъка и беднота бива възнаградена от Бога. Мокри чертае на тая девойка 
алегоричен образ на родината, бленувано видение: иде князът, чаканият 
жених, чува се топотът414 на коня му – сякаш това е апокалиптичният кон-
ник в „Anhelli“, за да я избави от страдание, да обдари с щастие будната 
монахиня на Божията любов. Така, без да иска, Мокри се възвръща към 
образа в края на „Rodnému jihu“ (I) от „Jihočeské melodie“. Тая „Popelka“, 
която има по-значителен смисъл, сложена в светлината на създаденото от 
Мокри, отколкото „Popelka“ на Херитеса415 и „Popelka“ на Хейдука416, коя-
то клокоти от ликуващи тонове на ямба и дактила като кристален ручей, 
затова и освободила се от ограниченията на строфичната форма, е стран-
но пророческо вещание на народната съдба – само тридесет години преди 
освобождението на неговата родина. По-хубаво и по-смислено „Jihočeské 
melodie“ не можеха и да завършат.

Тъй Мокри повече от десетилетие, от 22. до 34. си година, живee със 
своя определена идеология, с уяснен образ за родината, с определени 
чувства и настроения за нейната съдба. Ако и да не се домогва до глъби-
на и разнообразие на мисълта, до сменни лирически гами на чувството, 
до смели полети на въображението като Чеха, Връхлицки, дори и като 
Краснохорска, той остава все пак силен в стихията на своя историчен, 
библейски и национален патос, единен и цялостен в основата на своите 
творения. Той не cмее, изглежда, да внесе повече пъстрота в краските, 
повече движение в мелодията, да повиши тона на чувството, да засече 
речта си – всичко у него е тихо, спокойно, хармонично, под наблюдател-
ния ъгъл на контемплацията417. В кръга на неговитe южночешки мелодии 
обаче не може да не се долови бавно, но сигурно развитие от рационален 
национализъм към мистичен, от повръхностен към задълбочен фило-
софски оптимизъм, от несигурно поетическо изкуство към формално съ-
вършенство. Това показва, че всички мотиви, които се свеждат всъщност 
в два-три концентрични кръга, обединени от общ мотив за национално 
страдание и възкресение, са премислени, прочувствувани, дълбоко изжи-
вени, макар и да са наложени или подсказани от времето или книжовните 
общения. И външно Мокри постига единство, което се свежда пак към 
еднообразие. Размисъл, съзерцание и видения; описания, лирични апос-
трофи и отклонения; образи из историята, природата, из далечни земи 

  412 Там, с. 61 сл.
  413 Dumy a leg., s. 63 сл.
  414 топот (рядко) – тропот (бел. ред.).
  415 Květy, II, 1882.
  416 Ptačí motivy. Sebr. spisy, díl II., J. Otto, 1901, c. 25 сл.
  417 контемплация (лат.) – съзерцание (бел. ред.).
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и Библията – това са основни моменти на неговото съзнание, форми на 
неговия стил, похвати на създателското му изкуство, средства на поети-
ческата му фантазия. Особена мощ добиват творенията му с библейските 
си образи, толкова чести и толкова уместни. Научен да прибягва към тях 
не толкова от Библията, от която е имал хубаво украсен екземпляр, не 
прелистян обаче често, колкото от Словацки, както ясно свидетелству-
ват направените от него заемки в случая, които не могат да бъдат нито 
от „Harfa Sionská“, 1868, на Вацлава Щулца, нито от „Biblické zvĕsti“, 1903, 
на Хейдука; поддържан в тая посока и вдъхновяван от Чеха, до известна 
степен и от Зейера, Мокри наистина постига слогови ефекти. На нравст-
вено-религиозния, християнски и хуманен дух, който се носи в неговите 
мелодии, заедно с представата, хиперболизирана, за националната тра-
гедия, библейският му образ е сигурен щит. Неоживил обаче творенията 
си със словни и ритмични богатства, така щедро разпилени в поезията 
на Връхлицки418, и с тия образи той все пак не може да остави в душата на 
четеца по-силно и трайно впечатление.

Затова пък на времето критиката посреща приветно неговите мелодии 
и очертава с особена симпатия неговия лик. Отношението, което някога 
възприема Сватоплук Чех към първите работи на Мокри, сега се допълня 
пак в същия дух от нестора на чешката поезия, Ян Неруда419. Със своята 
преценка върху „Jihočeské melodie“ Неруда затвърдява Мокри пред чита-
телския свят като поет. Той веднага долавя, че Мокри се странно свързва 
със своя роден кът, толкова значителен със своето исторично обаяние, че 
би трябвало всеки съзнателен чех да го опознае. Родната история, която 
има доста светли страници, които биха могли да вдъхновят за дитарамби 
и оди, буди само тъжни размисли и чувства. На тоя исторически елеги-
зъм, толкова характерен тогава за чешката душа, който обаче не може да 
допадне на трезвия Неруда, е станал проводник и Мокри. Но Неруда не 
може да не признае, че в сбирката има стихотворения, които се отличават 
с художествените си качества, има перли, които го заставят да завърши 
твърде определено: „Mokrého básnĕ zustavují v čtenáři trvalý dojem a mají 
poetickou cenu svou“. Признанието на големия поет има особена нрав-
ствена цена за Мокри. От него не се отклоняват и други критици. Когато 
излизат в „Básne“ втората редица „Jihočeské melodie“, всички, изтъквайки 
тяхната хубост, не могат да не си спомнят първите му работи от същия 
кръг. Един от тях, подписан с началка420 R (навярно Dr A. Rezek ?), цени 
така високо тая втора редица, че смело ги определя като творения, към 
които четецът винаги с радост ще се връща. Дори славянските преводачи 

  418 Ср. Alfréd Jensen. Jaroslav Vrchlický. J. Otto, Praha, 1906, c. 44.
  419 Osvěta, 1881, c. 370 сл.; Sebr. Spisy, ř. II, díl VII. Literatura, č. II. 1911, c. 422 сл.
  420 началка (чеш.) – инициал (бел. ред.).
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няма да отминат „půvabné kvĕty Mokrého“421. Тоя възторжен отзив не е 
случаен. И по-строгият Франтишек Закрейс, не забравяйки повелите на 
своята нормативна естетика, се отзовава в същия смисъл422. Сватоплук 
Чех или Сервац Хелер (под знака S) справедливо заключава: заслужените 
похвали, които Мокри получил за „Jihočeské melodie“, сега напълно ги оп-
равдава423. Това отношение към Мокри остава неизменно и по-късно. Ко-
гато излиза поемата „Na dívčím kameni“, Закрейс424, посочвайки психоло-
гични и композиционни недостатки425, бърза да признае все пак нейните 
поетически достойнства, както и безподписният рецензент в „Lumír“426. 
Най-ласкав отзив дава аноним, навярно пак Чех, в „Kvĕty“427. Е. Миржиов-
ски, посочвайки слабите моменти в поемата, както Закрейса, все пак за-
ключава, че тя е хубаво допълнение на „Jihočeské melodie“, ,,jež v básníku 
tomto nalezly již a naleznou i pro budoucnost tlumočníka povolaného“428. В 
същия дух се изказва и М. А. Шимачек: ,,Na dívčím kameni“ умножава 
горещата обич, която чешкото общество храни от дълго време вече ,,k 
milému pĕvci Jihočeských melodií“429. Все така се посрещат и последните му 
песни от тоя низ, когато издава „Dumy а 1еgendy“, макар за тях и да не се 
отделя особено внимание в преценките, тъй като в обществените и лите-
ратурни среди е понижен доста интересът към историческата романти-
ка. Така критиката – собствено критика тогава още не съществува, тя се 
създава едва в 90-те години – очертава ясно отношението на времето към 
създаденото от Мокри. В съзнанието на своите съотечественици той се 
слага430 още тогава като даровит поет, с нежна и благородна душа, с блага 
физиономия431.

За да може да си извоюва име на такъв поет сред свежия и буен раз-
цвет на чешката поезия, това показва, че делото на Мокри действително 
има вътрешна и външна, нравствена и поетична, мощ. В 1880 г., когато 
излиза от печат първата му сбирка, „Jihočeské melodie“, на книжовното 
поле работят поети и писатели от поколението „Мáj“, „Ruch“ и „Lumír“. 
Tpябвa да се отбележи, че първите две поколения, представяни нея годи-
на главно от София Подлипска, Я. В. Шмиловски, Якуб Арбес, Антал Ста-
шек, Ел. Краснохорска, не създават нито едно значително дело, което и 

  421 Slovanský Sborník, 1883, c. 477.
  422 Osvěta, 1884, c. 67 сл.
  423 Květy, 1883, II, c. 246.
  424 Osvěta, 1885, c. 845.
  425 недостатки (рус. мн.ч.) – недостатъци (бел. ред.).
  426 Lumír, 1885, c. 293.
  427 1885, I, c. 737.
  428 Zlatá Praha, 1885, c. 355.
  429 Světozor, 1885, c. 463.
  430 слагам се (книж. остар.) – нареждам се (бел. ред.).
  431 Osvěta, 1888, c. 564 – 565.
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днес да има висока художествена цена, да бъде жив извор за вдъхновение 
и наслада. Дори и „К slovanskému jihu“, отразявайки духа и тенденциите 
на 70-те години, има повече историко-литературно значение. Затова пък 
лумировци създават по-ценни дела. Зейер обнародва „Vyšehrad“, „Román 
о vĕrném přatelství Amise а Amila“, а Яр. Връхлицки – сбирките си „Eklogy 
a písnĕ“, „Dojmy a rozmary“, „Pantheon“. След 1880 г., когато борбата между 
народници и космополити затихва, творческото производство на двете 
групи върви почти с еднакъв темп, макар и количествено несъразмер-
но. До средата на 80-те години националната школа твори повече, но към 
1888 г., когато Мокри се изявява с „Dumy a legendy“, тя като че ли е обез-
силена от времето. Нито Чех с „Dagmar“, с „Pravý výlet раnа Broučka“ и 
„Nový výlet раnа Broučka“, нито Хейдук със „Šípy a paprsky“ и „Obrazky“, 
най-дейните от по-старото поколение, но затова с отслабнали творчески 
сили, не могат се сравни през това време със Зейера, който обнародва 
„Ossianův návrat“, „Sulamit“, ,,Z dob růžového jitra“, и с Връхлицки, дал тво-
рения и сбирки като „Twardowski“, „Jak táhla mračna“, „Sonety samotáře“, 
,,Na domácí půdĕ“, ,,Čarovná zahrada“ и пр. Ha преситения книжовен пазар 
книгите на Мокри все са могли да намерят читатели. И наистина през 80-
те години Мокри се носи повече с културната воля на своето поколение, 
на лумировци, макар и да живее с жизнения и национален патос на ру-
ховци. Зрял и мъдър, той прави достойни за своя дар завоевания.

VI

Към изтека на 80-тe години политико-обществената мисъл се раз-
движва, духовният живот закипява с приток на нови сили, литературата 
е с тенденция към други посоки. Традиционализмът и историзмът, запа-
дайки от 1879 година поради ограничената политика на шляхтата, биват 
политически бити, особено през 1891 г., от младочешката партия, която 
повежда народа към нова устремна борба срещу Виена. Тази партия оба-
че, която не можеше да се примири с пасивната опозиция на старочешка-
та, скоро изменя в своята тактика на доста от първоначалните си завети, 
прави отстъпки от своите програмни искания, не забелязва често в своя 
опортюнизъм въпроси, които изнася вълната на новите дни, почва да се 
отнася дори отречно към зародилия се краен радикализъм, докато не-
усетно се доближава до отхвърляната от нея консервативно-гражданска 
идеология. Тъй младочешкият либерализъм, избуял още с ранните изпо-
веди на Нерудовата генерация, вече завършва своята историческа мисия. 
Ново движение на критицизъм и реализъм, което се заражда и в наука, и 
в журналистика, и в политика, и в литература по-късно, изобщо в чисто 
напредничава посока, подсилено от победата през 1886 и 1887 г. в борбата 
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за истината около Rukopis Královédvorský и Rukopis Zelenohorský, се нала-
га бърже от дейци като Яна Гебауер, Ярослава Гол, Томаша Г. Масарика, 
като A. Хайн, А. Чижек, A. Пр. Весели, като Й. Св. Махар, М. A. Шимачек, 
Йоз. Лайхтер, Aл. и В. Мърщик, подкрепяно, после и надживяно през 90-
те години от съсловни, селско и работническо, движения, които не за-
късняват да се организират в самостойни политически групи. Френският 
и руски реализъм и натурализъм оказват влияние върху литературата, 
английският позитивизъм прониква във философията, дарвинизмът в 
биологията и естествените науки, марксизмът в политико-обществения 
живот. Друга генерация излиза на обществено и книжовно поприще, коя-
то носи със себе си, както обикновено бива, дух на критика и отрицание, 
намерило по-късно, през 1894 и 1897 г., характерна проява във „Vitĕzslav 
Hálek“ и „Воží bojovnící“ на Махара432. Чрез „Čas“, „Athenaeum“, „Česká 
stráž“, „Naše Doba“ тя обсебва духовния живот. Отричайки историческия 
романтизъм и аристократизъм на шляхтата, на Ханковите фалшификати, 
консервативния славизъм на Чеха и Краснохорска, еклектическия433 кос-
мополитизъм на Връхлицки и Зейера, тя смело си проправя път в живота 
със своя критичен рационализъм, обществен и политически демократи-
зъм, със своя практически хуманизъм и художествен реализъм. Неволно 
тя се възвръща към традицията на Карела Хавличек и Божена Немцова, 
на Неруда, Халек и Светла от началния период на тяхната дейност. У нея 
има устрем, излизайки от началата за свободата на съвестта, да се изучи 
критично миналото, но в същото време и воля да познае, пак критично, 
настоящето, като се вникне по-трезво в народния бит, особено селския, в 
живия механизъм на съсловните противоречия, но не по-малко цели и бъ-
дещето, като дава по-друг характер и по-друга мотивировка на народно-
стните борби, излизайки от естествените права на човека и гражданина. 
Основният, трагичният въпрос, бихме казали, на нейното съзнание, това 
е въпросът за националната захрана434. Затова тя има по-вярно чувство 
и по-здрав смисъл за националните въпроси и политически борби. За-
това и канонът на нейния реализъм е в полза на съдържанието, дори на 
тенденцията в изкуството. В своя жизнен път тя долавя по инстинкт, че 
е по-близко до Чеха, отколкото до Връхлицки. Естествено, първият има 
нейната благосклонност. Така чешката литература намира нова дълбока 
връзка с политико-обществения живот на страната. Но срещу тоя реа-
лизъм не може да не се яви реакция. Декадентство, символизъм, католи-

  432 Ср. Za rána (1880 – 1896. Nakl. G. Dubského). Praha, 1920, c. 25 – 44, 45 – 102; J. Vrchlický. 
K naším posledním bojům literárním. Hlas Národa, 4.XI.1894; Eliška Krasnohorská. Kritika 
o kritice. Osvěta, 1894, C: 1122 сл.; Fr. Zákrejs. Nová světla, там, с. 1130 сл.

  433 еклектичен (от еклектизъм грц.) – механично обединяване на разнородни възгледи, 
теории, стилове (бел. ред.).

  434 захрана (чеш.) – съхранение, опазване (бел. ред.).
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цизъм и мистицизъм – това не са само духовни струи, обществени и ли-
тературни, които искат да се освободят от реалистичния рационализъм, 
противопоставяйки своя спиритуализъм, но и да издигнат значението на 
чистото изкуство, формата над идеята. От 1890, особено от 1895 г., когато 
излиза манифестът на модернизма, когато се затвърдява аполитичният 
поетски тип, когато тъй бляскаво се проявяват с дела Арнощ Прохазка, 
Хлавачек и Карасек, Ф. Кс. Шалда, Бржезина и Сова, Дик и Нойман, ся-
каш отново пак в основата на всички литературни борби, усложнени и 
обогатени нравствено и идейно, лежи старият въпрос – изкуство за на-
род и изкуство за изкуство, макар и възгласите на времето да са с по-друго 
съдържание и от по-друго естество435.

Мокри, който лети в живота с крилата на своето въображение, бива 
някак засегнат от веянията на новото време. Наистина, когато се водят 
страстни политически борби, към които иска да се втурне дори и старият 
Неруда, той сякаш бива откъснат от своя романтически блян: в 1889 г. 
бива избран от Водняни, Прахатице и Страконице за народен представи-
тел в Земския сейм. Но вместо на заседания той ходи по-често из Прага, 
из старинните ѝ улици, площади и глъхнали кътчета, в храмове, манасти-
ри и стари сгради, за да нирва душата си в бездната на столетията. Затова, 
отвратен от характера на политическите борби, подслушал гласа на сър-
цето си, той се отказва в 1891 г. от правото си да изразява народната воля. 
Не се отказва обаче от своите поетически сънища. Недостатъчно полас-
кан от живота, ненамерил и в семейството си по-дълбоки връзки, недово-
лен от Водняни, макар това време да е и Юлиус Зейер при него, дразнен 
в романтичния си копнеж по далечни и чужди земи, него го обхваща, ма-
кар и незначителен, по-скоро сърдечен песимизъм, който често спода-
вя с алкохол. Проблемът за страданието, лично и национално, не оставя 
спокойна неговата душа. Прага му напомня сега с живите си паметници 
най-страшните дни на чешкия духовен упадък436. Вацлав В. Томек, Гинце-

  435 Ср. A. Denis – D-r A. Vančura, пос. съч., díl II., kn. III, c. 215 – 321; Lad. Horák, пос. съч., 
c. 230 – 250; Ferd. Strejček. České školy básnické, c. 112 – 120; Jan Máchal. Boje o nové směry 
v české literatuře, пос. изд., c. 27 – 104; Arne Novák. Kritika literární. Duch a svět, sv. 18 – 19. 
Nakl. F. Topič, Praha, 1925, c. 142 – 146; J. Herben. Deset let proti proudu (1885 – 1896). 
Díl I. Vzpomínky a zkušenosti českého novináře. Nákl. vl., Praha, 1898; Dvacet let boje za 
obrození českého života a české politiky. Praha, 1908; Boj o podvržené rukopisy. Vzpomínky 
po 25 letech. Knihovn. času, 58, Praha, 1911; Vilém Mrštík. Moje sny. Pia desideria. Praha, 
1902 – 1903; Josef  Laichter. Masaryk jako literární kritik. Krajané a sousedé. Aventinum, 
Praha, 1922, c. 98 – 103; Jan Jakubec. Masaryk a česká literatura. Slavia, 1922, c. 84 – 98, 
339 – 359, 585 – 599; Fr. Drtina a j. T. G. Masarykovi k šedesátým narozeninám. Grosman a 
Svoboda, Praha, 1911; A. Denis. První president republiky Československé Masaryk. Šolc a 
Šimáček, Praha, 1919; Jan Herben. Tomáš G. Masaryk, president republiky Československé, 
díl I. Šolc a Šimáček, Praha, 1920; Masarykova sekta a Gollova škola. Kn. času, 62. Praha, 1922; 
Fr. Krejčí. O Masarykovi, kn. okr. Osv. Sboruve Kdyni. XI. Nákl. okr. Osv. V Kdyni, 1927. 

  436 Ср. A. Stašek, пос. съч., с. 467 – 468, 502 – 504; ценни сведения даде г. Сташек също 
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ли, Т. Билек с „Dĕjiny českého povstání“ поддържат в чешката душа странен 
символ – Била хора. Краят на народната самостойност, жестоката Проти-
реформация437, езуитското духовно надвластие през XVII и XVIII век му 
говорят за страдание, непосилно за малък народ, на което той би искал 
да схване историческия смисъл. Още романтизмът на Възраждането се 
домогва до побелохорския период на чешката история, но едва след 50-
те години той бива научно и художествено разкрит. Мокри може би не е 
знаел лирични творби от рода на „Вílá Ноrа“ от Рудолфа Майер, нито пък 
„1620“ от Бохумил Янда, но драмите на Йоз. В. Фрич и В. Халек, без дра-
матизъм, колорит и ритъм на време като „Pobĕlohorci“, „Král Rudolf“, на-
вярно по име не са останали чужди на неговата поетическа жажда. Тепър-
ва след несполучливата елегорична поема „Dĕdicové Bílé hory“ на В. Халек, 
когато от 1874 г. Ал. Ирасек открива кръга на своите разкази и романи, 
разработени върху вярна исторична основа, като „Viktora", „Turečkové“, 
„Zámecký hejman“, „Skály“, и когато в 1880 г. Сватоплук Чех обнародва 
епичната си творба „Václav z Michalovic“, и двамата последвани през 1883, 
1884 и 1886 г. от В. Б. Тржебизки с дела, като „Trnová koruna“, „Pro bílou 
labutʼ Švamberskou“ и „Dokonáno jest“, а по-късно, в 1909 г., от Зигмунд 
Винтер с „Mistr Kampanus“, Била хора, като Голгота на народното униже-
ние и страдание намира сполучливо своя художествен тълмеж438. Разби-
ра се, на Мокри са допаднали някои лирични творби на Хейдука, покрай 
поемата му „Za volnost a víru“, на Чеха и Връхлицки, с тема или загадка за 
трагедията след 1620 г.439

И в стихотворенията, които печата след 1888 г., след идването на Зейе-
ра във Водняни, в „Kvĕty“, „Osvĕta“, „Lumír“, „Zlatá Praha“, и които издава 
през 1893 г. в сбирката си „Jasem a šerem“440, наподобявайки навярно в 
надслова излязлата преди шест години сбирка „Sluncem a stínem“ на Йо-
зефа Сладек, Мокри, не само по външни, но и по вътрешни подбуди, по-

с писмо от 23.ІІ.1928 до мене, за което му изказвам своята дълбока благодарност; J. L. 
Turnovksý. Nekrolog o Mokrém. Osvěta, 1899, c. 164 – 5; също пос. писмо на г. Т. Мокри; 
A. Klašterský, пос. некролог, а също и в Česká poesie XIX. st., díl IV. 1899, c. 295.

  437 Протиреформация – Контрареформация (бел. ред.).
  438 тълмеж (остар.) – тълкувание (бел. ред.).
  439 Ср. Denis-Vančura, пос. съч., díl I., kn. I–II; Lad. Horák, пос. съч., c. 77 – 142; D-r H. 

Opočenský. Protirefirmace v Čechách po bitvě na Bílé Hoře. Duch a svět, 7. Nakl. F. Topič, 
Praha, 1914; J. S. Machar. Bílá Hora. Vídeňské profily. Nakl. G. Dubského, Praha, 1919, c. 
157 – 166; Miloslav Hýsek. Bílá Hora v české literatuře. Sborník Bílá Hora, Praha, 1920; Jan 
Voborník. Alois Jirásek. J. Otto, Praha, 1901; Václav Novotný. Bílá Hora a doba pobělohorská 
v díle Jiráskově, Sborník Al. Jirásek, c. 134 – 158; Karel V. Rais. V. B. Třebízský. Praha. F. Topič, 
1885; A. Novák. Zikmund Winter. Myšlenky a spisovatelé. J. Otto, Praha, 1913, c. 132 – 138; 
Svatopluk Čech, пос. изд., díl I., c. 32, 72, díl II., c. 20 ъл.; F. X. Šalda. Sv. Čech. Duše a dílo. 
Nakl. Unie, Praha, 1922, c. 119 – 130; Ferd. Strejček. Úvod. Václav z Michalovic. Sbírka souvislé 
četby, 29. Nakl. F. Topič, 1913, c. III сл.; M. Hýsek. Bohumil Janda. Osvěta, 1920, c. 21 сл.

  440 Nákl. J. Otty, v Praze.
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ема по белохорската традиция в чешката литература. С „Jasem a šerem“ 
той завършва последния период от своето вътрешно развитие и своята 
поетическа дейност, макар и да гони в живота своята четиридесета го-
дина. Замислил се изобщо върху въпроси от метафизиката на човешко-
то битие, върху загадки гносеологични, космологични и психологични, 
гнетен често от неопределен нравствен нихилизъм, без да успее да се до-
могне до философска ведрина на душата, той пак задълбява в трагиката 
на чешката съдба. Наистина още в „Anemonky“, макар и доста слабо, в 
„Jihočeské melodie“, в „Na dívčím kameni“, дори и в „Dumy a legendy“, могат 
се намери психологични гнезда на неговата сегашна историософия441. И 
ако към края на 80-те години в поезията зазвучават бодри и ярки тонове 
от гражданската лира на Хейдука, Чеха, Краснохорска, Връхлицки, то не 
е чудно, че техният отзвук, макар и модулиран с ключа на историческия 
елегизъм, трепти и у Мокри, който след свежата атмосфера на последния 
низ от „Jihočeské melodie“ в „Dumy a legendy“ веднага потърсва ухание-
то на прогнилата старина, на кандилата и гробниците, на душната, тежка 
като мора442 нощ, на баладата и легендата. Наложила се отдавна в чешката 
поезия, главно чрез К. Я. Ербена, сетне чрез В. Халек, Неруда, Квиса, Хей-
дука, баладата изобщо бива доста обикната това време, и чрез Връхлицки, 
Зейера, Кучера, Халупа, Фр. Квапила тя постига съвършенство, заедно с 
романцата443 и легендата444. Мокри използува този литературен род така, 
както е развит и обработен от неговата генерация, за да внесе преди всич-
ко не формални, нравствени ценности в неговото общо, колективно съ-
държание. В кръга „Ваllady a legendy“ Мокри остава изцяло в техниката 
на стиха си, в изкуството на своята реч, в поетическата си фантазия, в 
творческите си похвати неизменен. Наистина липсва му художественият 
такт на „Dumy a legendy“, но затова пък проявява съзнателна склонност 
към простота. Най-слаб е в липсата на чувство за мярка, по-определе-
но – на стегната композиция. Обикновено той има предишната ритмич-
на схема – петостъпен ямб с цезура след петия неударен слог. Ползува 
се обаче и от обикнатия четиристъпен трохей с цезура след четвъртата 
сричка, ясен и пълнозвучен в „Pokání sv. Vojtĕha“ и „Salvatorská ballada“. 
Но вътрешно Мокри не оразнообразява много с тоя кръг своята поезия. 

  441 историософия (от грц.) – философия на историята (бел. ред.).
  442 мора (диал.) – кошмар (бел. ред.).
  443 романца (чеш. romance) – романтика (бел. ред.).
  444 Ср. Ferd. Schulz. Česká ballada a romance. Osvěta, 1877, I., c. 55 сл.; J. Vrchlický. Kytka 

ballad, romancí a legend. S úvodním slovem autorovým o balladě, romanci a legendě. Usp. 
Fr. Bílý. J. Otto, Praha, 1896; Jakub Šebesta. Ladislav Quis. Z dějin české literatury. Sborník 
statí, věnovaný Jar. Vlčkovi k šedesátinám. Pořádali M. Hýsek aj. Jakubec. Jan Laichter, Praha, 
1920, c. 311 – 329; Antonín Procházka. O podstatě a zdrojích balad Heydukových, там, с. 
245 – 278; Fr. Ad. Šubert. Ballady o válce. Osvěta, 1912, c. 776 сл.
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Всъщност тук намират нова разработка, по-определена и най-важното – 
по-задълбочена, предишни мотиви, които все пак се свеждат към идеята 
за националното страдание и изкупление в духа на полския месианисти-
чен романтизъм, затова и творбите са насители с умерен, не тежък мис-
тицизъм. Тук е постигната в настроението и в мисълта най-голяма сдра-
чина. И тук Мокри оперира изкусно с библейски образи, които имат свои 
корени дълбоко в напълно съответни тям по произход и характер моти-
ви. Никой от неговите съвременници, с изключение може би на Зейера, 
не придава на творенията си, по-ограничено на баладите и легендите си, 
настроението на тайната, на чудото и видението, на вярата в съдбата.

Ако легендата „Pokání sv. Vojtĕha“445, в която се долавят ербеновски 
и бюргеровски мотиви в духа и стила, до известна степен, на християн-
ските легенди на Връхлицки, като „Legenda o sv. Prokopu“ или „Hilarion“, 
фантазията на поета лети в най-далечното чешко минало, за да възслави 
в деветнадесет, обикновено от девет стиха, строфи чрез образа на Войте-
ха, апостола на християнската вяра, използувайки и агиографски моти-
ви, Божията милост в изпълнения дълг към народа, то в „Dva průvody“446, 
„Salvatorská ballada“447, „Susrum corda“448, и „Týnskému chrámu“449 тя се 
унася в XVII век, като се движи не като въображението на Връхлицки450, 
в ограничен просторно кръг в Прага, в славен кът от нея, около старо-
то нейно кметство, което владее със странни спомени душата на цяла 
страна, за да види тайнствения смисъл на някои събития в кърви венчал 
идеала за свобода. В „Dva průvody“ Мокри за пръв път, може би не без 
външно внушение, но без философска и културно-исторична глъбина, се 
замисля над трагичното противоречие между Прага и Рим, пренасяйки 
се в ония дни на миналото, когато вечният град ликува и въздава заед-
но с папата хвала на краля Фердинанда, повалил врага на христовата ка-
толическа вяра, а Прага, унизена и оскърбена, „popelková dcera holubiči“, 
ридае над отсечените глави на гордите благородници. Тоя вътрешен кон-
траст, наложил и композиционното раздвояване на творбата, се осмисля 
не толкова от страстната жалба на безсилното страдание, за което дори 
е тесен точно отмереният стих и широко разгънатата строфа по Зейе-
ровски, колкото от старозаветния образ на възкресението, така хуба-
во разкрит в края на легендата, особено в първата ѝ редакция в „Kvĕty“, 
зает навярно от Езекиля, „Handžár“ на Чеха, „Lilla Weneda“ на Словац-

  445 Jasem a šerem, c. 14 сл.
  446 Květy, 1888, II., c. 54 сл.; Jasem a š., c. 25 сл.
  447 Jasem a š., c. 21 сл.
  448 Květy, 1892, I., c. 652 сл.; Jasem a š., c. 5 сл.
  449 Květy, 1888, I., c. 468 сл.; Jasem a š., c. 30 сл.
  450 Ср. Miloš Weingart. Pražské motivy Jar. Vrchlického. Sborník Spol. J. V., sv. III., Praha, 

1917.
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ки, от „Przedswit“ на Красински: от костите на дедите възлиза изкупител 
на Светия дух, мъстител за всички кривди, извършени над народа. Тук е 
най-ценният момент, а не в разказа, подробен, претрупан с декоратив-
но-описателни елементи. Същият мотив на оживяващите кости, вплетен 
и в пътния очерк „Castagnavizza“451, се подхваща и в „Salvatorská ballada“, 
заедно с християнски суеверския – нощните скитания на духове до първи 
петли, и интимен – сладостта от илюзията и утехата във вярата за ут-
решния ден, без обаче да намери поетическа разработка. Късият подви-
жен стих, както и в „Pokání sv. Vojtĕcha“, както и в „Romance о bledském 
zvonečku“452, не чужд и на Връхлицки в подобни творби, не отговаря на 
онова настроение, което извиква кървавото видение на стария градски 
площад, живо възпроизведено от Връхлицки в „Smír Аhasverův“ и Чеха 
във „Václav z Michaovic“, за да го свърже с легендата за 12-е благородни-
ци, чиито кости, ,,jak v údoli Senaaru“ оживяват в Салватор, всякога през 
юнска полунощ, в огнено сияние, и за да разкрие тяхната молба към Бога 
да се смили над чешката мъка. Присъединил се към молитвата на своите 
сънни видения, Мокри бърза да си създаде, за утеха, както сам казва, нова 
báje. В своята „pohádka“ „Sursum corda“, зародена в деня на св. Вацлава 
в тежката сумрачна тайнственост на храма „Св. Вит“, затова и наситена 
сякаш с дъх на кадилници, Мокри пак търси общения със създанията на 
своята фантазия, с видения от миналото, с оживяните сенки на св. Вой-
тех, на Яна Непомуцки, на св. Ивана, Козма, Дамяна, бавно заплитайки 
действената основа на легендата с претрупани описания, в дълги строфи 
с бели Зейеровски стихове, без размах на ритмично движение. Широко 
замислена, но недостатъчно живо възпроизведена картина не толкова на 
най-съкровени размисли, колкото на главни моменти от историята на на-
родна покруса – от тъмната бездна на вековете, от Костанца до Липани, 
от Бяла гора и злокобната посеч на стария градски площад до изгнани-
чество на чешките братя и ужаса на езуитския абсолютизъм, картина не 
толкова пластична, колкото лирично прочувствувана, чийто смисъл е да 
се види родината с венец от лилии на чело, като Лила Венеда на Словац-
ки, невинна и чиста, на която се е нахвърлял и собственият ѝ син, прок-
линащ с чужда реч нейната памет. И във въпроса на мъртвите каква би 
била съдбата на народа, ако мъдрият Йехова не би го посетил с раните на 
Йова, той схваща и разбира необходимостта на чешкото страдание. Не ни 
ли навестява Бог в мъка, за да го намeрим? Дори е готов като че ли да се 
примири с тая участ, с националното безсилие, наклонен е да го оправдае, 
ако не да го обожава като полските месианисти, още повече че от него 

  451 Povídky a drobné kresby O. M., пос. изд., с. 136 сл.
  452 Jasem a š., 67 сл.
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иде надеждата на вечно живия мъртъв, която като Бржезиновско hučeni 
vĕtrů453 звучи в „Sursum corda“ и в „Svatý Václave!“454:

„Utiš se, nelkej, k žití procitni,
já zahynouti nedám zemi té,
jíž Hospodin sám zve mne dĕdicem“.

И Връхлицки в своя химн „Sursum corda“ буди вяра в бъдещето, но 
не изхожда от спасителната сила на страданието, а от жилавата воля на 
днешния ден – „Тé svaté půdy orné se držme jen a vzplanou jara dnové“455. 
Наистина дъхът на историята жъне само мъртвите листи, би могъл да 
помисли и Мокри, но и историята не по-малко от орната земя може да 
предпази от гибел един народ. Нея той вижда въплътена сякаш в Прага, 
която не я възхваля в песен като Чеха в „Praha“456, като Връхлицки в своя 
газел457 „О Praho“458 или като Сова в „Praha, vĕčná stráž“459, но пък възславя 
неин кът, в който и днес тя диша. Одата му „Týnskému chrámu“, близка на 
„Prachatický dóm“ и на „Pozdrav Vltavĕ“ по психологична подкладка и пое-
тически похвати, както и на „Václav z Michalovic“ на Чеха там, дето храмът 
е почувствуван като олицетворение на чешка и пражка слава460, е химн на 
две вечно издигнати ръце в молитва към небето. С климаксното461 раз-
витие на мотива; с тежката си, но здрава конструкция и библейски оба-
грения си стил, заедно с мистиката на пражката готика; с подемващата се 
антропоморфизация462 на храма като страж на националния дух и с изне-
сената върху крилата на тиха рефлексия идея за вечно живата надежда, 
завършвайки патетично и ударно, макар и не с енергичен ритъм и женски 
рими само, но затова пък ямбът ѝ със своите пирихии463 и спондеи464 зву-
чи с тайнствената мелодия на вековете, с екстаза на пламенно възвисен 
вещател, със сладостната утеха на Богу отдадена душа, тя е най-хубавата 
песен на неговия изкупителски сън.

  453 Básnické spisy, пос. изд., с. 56.
  454 Jasem a š., c. 13.
  455 Hlasy v poušti (1890 – 1897). Sebr. spisy, sv. XVII., J. Otto, Praha, c. 11.
  456 Praha. Úvodní báseň k oddílu „Praha“ v Ottových „Čechách“ (1884). Doplněk veršů, пос. 

изд., с. 253 сл.
  457 Газела (от араб.) – кратко стихотворение, което в арабската поетична традиция се 

състои обикновено от пет до петнадесет двустишия (бел. ред.).
  458 Hudba v duši. Praha, 1886; M. Weingart. Jaroslav Vrchlický, Kn. Besedy, 3. Melantrich, 

Praha, 1920, c. 46 сл.
  459 Zápasy a osudy. Praha, 1910; Česká lyra, c. 313 сл.
  460 Ср. A. Novák. Sv. Čech, I., c. 39 – 40.
  461 климаксен (от грц. климакс „стълбище“) – стъпаловиден, постепенен (бел. ред.).
  462 антропоморфизация (от грц.) – представяне на Бога в човешки образ (бел. ред.).
  463 пирихий (от грц. литер.) – пропускането на ударението при хорея и ямба на ритми-

чески силно място (бел. ред.).
  464 спондей (от грц. литер.) – ритмична стъпка, състояща се от 2 дълги срички (бел. ред
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И тъкмо тя по дух е най-сродна с „Rari nantes“465 и „Památce JanaAmose 
Komenského“466, с които Мокри се заглъбява в трагедията на чешките ек-
зуланти467, завършвайки своите побелохорски елегии. Те стоят изобщо 
близко до пражкия му низ. Макар и извикани на живот за 300-годиш-
нината от рождението на последния чешкобратски епископ, в 1892 г., те 
все пак нямат случаен характер, а вътрешно са съчетани с развитието на 
Мокри като поет и личност. И той, като Ирасека в „Zámecký hejtman“ или 
„Růžový palouček“, или като Връхлицки в „Exulanti“, без разказната плас-
тика на първия и трогващата драматика на втория, вижда възвишените 
моменти в човешкия трагизъм. Запленен от образа на лодката или кора-
ба сред бурни води, както го изнася с патетичното си въображение Чех 
в стихотворението си „Nа lodi vyhoštĕnců“468 и в поемите си „Evrора“ и 
„Slavie“, и подсетен от „Testament mój“469 и „Anhelli“470 на Словацки, както 
и от 5. и 8. глава на Евангелието от Лука, че може да се използува като сим-
вол на трагичен ужас, Мокри гради в „Rari nantes“, страстно обръщение 
към чешките изгнаници, проникливо замислена, но просто, с лирически 
средства изпълнена драматична картина; изгнаниците, останали без бряг 
сред бурите на световното море, както и цял народ, в горест възнасят 
молитви към небето, глухо сякаш, за спасение. И за да засили основния 
мотив в своята творба, задушава бегло прозвучалата нота на Конрадов-
ски ропот и дава простор в последната четвърта строфа от осем ямбови 
стиха, на мъдра лирична вълна, съчленена с широка музикална струя, за 
да подчертае, както Исус в члуна471 на простите рибари в Генезаретското 
езеро, че само вярата може да спаси, като припомва, вплитайки изкусно 
старозаветния мотив за еврейското скитничество, деянията на Мойсея.

Ó sestoupí On! …Vyslyší Vás v hoři, 
netrat’te nadĕj – vzhůru srdce jen!
Vy v cizáckém tom, nehostinném moři, 
jste snili jenom krátký, tĕžký sen…
Však přijde čas i pro Vás, plémĕ chudé, 
že bezdno čiré bĕdy, křivdy, vin, 
jak faraonů kdysi moře rudé, 
vysuší dechem horkým Hospodin!

Нова вариация на мотива Sursum corda е и „Památce Jana Amose 
Komenského“. Тази творба, отличаваща се от първата външно само по 

  465 Jasem a š., c. 53 сл.
  466 Lumír, 1882, c. 109 сл.; Jasem a š., c. 32 сл.
  467 екзулант (лат.) – изгнаник (бел. ред.).
  468 Lešetínský kovář a menší básně, c. 158 сл.
  469 Pisma J. Słowackiego, пос. изд., tom III., c. 356.
  470 Там, t. II., c. 112 (Rozdiał VIII. от Анхели).
  471 члун (диал.) – малка лодка (бел. ред.).
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броя на строфите (пет строфи, всяка една обаче е съчетание от три чети-
ристишни строфи и по разпоредата на римите, крие в основата си образа 
на Коменски, не тъй както ни го представя всестранно научното издир-
ване472, а както може да ни го представи по пътя на психологическата аб-
стракция въображение, което се стреми да прозре чрез отделните личнос-
ти значителните моменти от историческия развой на народа, което има 
и един предпоставен идеал. Както обхвана образа на Хелчицки, по-ско-
ро по неговата „Postila“, така и сега Мокри обгръща лика на Коменски не 
по неговата „Opera didactica omnia“ , а по „Kšaft umírající matky Jednoty 
bratrské“ и „Smutný hlas zaplašeného hnĕvem božím pastýře k rozplašenemu, 
hynoucímu stádu“, последния глас на чешката надежда около средата на 
XVII век. Вече самият този факт показва, че и Коменски е почувствуван 
преди всичко като национален херой, но не толкова на бурната реформа 
или на твърдия като Хуса и Жижка, а на мирното, хуманно възшествие 
на духа. От тая концепция не стои далеч и Св. Чех в хвалебната си песен 
„Komenský“473, сътворена пак по същия повод. Двете творби, независими 
една от друга, имат обща изходна историческа основа: трагичния момент, 
възсъздаден с такава творческа мощ от Фр. Билек и означен с простия 
надпис под скулптурния негов образ: „Кomenský odchází z vlasti“. Чех оба-
че скоро изоставя отношението на Коменски към паството му, отдава се 
на рефлексия, дълга и риторска474, за да завърши с преценка над съвре-
менната чешка действителност. И Мокри вижда Коменски да се лъчи със 
своето паство, и той в края на творбата си го слага в светлината на своето 
време, обаче го изобразява предимно като библейски пророк, който ве-
щае съдбините на своя народ, крепи го духом, възмогва душата му към 
Бога. Затова, като знае и световното значение на неговите педагогически 
идеи, чувствувайки го като вдъхновен рицар на чешкия дух, едва ли не 
като глашатай Божий, мъчен от Бржезиновски zápal, paprsk poznání475, с 
нескривана национална гордост той го възславя като възкръснал от кос-
тите на дедите мъстител. Отмъщението на историята – това е Коменски, 
завладял света с искрите на своята боговдъхновена мисъл. Така Мокри 
в последните 12 стиха зачленява образа на Коменски в своите мотиви за 
изкупление греха на родината – в страдание и смирение. В мрака на XVII 
век се подготвя зората на възкресението. „Být šlechetným a trpĕt“476, това е 
неясен, далечен отглас от въззива на Красински да се изостави хайдамаш-

  472 Вж. Dr. J. V. Novák. Jan Amos Komenský, pracovník o budoucí dobro člověčenstva. Duch a 
svět, sv. 55. F. Topič, Praha, 1921 – 1922; Dr. Jan Kvačala. Jan Amos Komenský, jeho osobnost 
a jeho soustava paedagogické vědy. Ottova naučná kn., 9., J. Otto, Praha, 1921.

  473 Niva, 1892. Lešetínský kovář a menší básně, c. 273 сл.
  474 риторски (от грц.) – ораторски (бел. ред.).
  475 Básnické spisy, c. 21; Jasem a š., c. 32.
  476 Jasem a š., 33.
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кия нож. И Коменски сякаш е олицетворение на бездейното страдание, 
чиято надежда грее в сладката отдайност на Бога, когото Мокри чувству-
ва в християнски дух като космически принцип – „řidí veškerentsva bĕhy“, 
обрат, навеян навярно от Чеховата „Modlitba“477.

Мокри и тук успява да остане верен на себе си. Всяка творба, макар не 
напълно чиста от влияния, е показалец за неговото развитие. Доказател-
ство: неговото отношение към времето на националния упадък. Той не 
подлага на преценка Протиреформацията, не търси нейните причини, не 
иска да има за нея дори ясна представа. Историческите му напомки тук са 
много бледи. Той не си спомня нито за Ježišovo Tovaryšstvo, нито за прог-
ласата на Яна Непомуцки през 1729 г. за светец, нито за гибелната ръка на 
Кониаша. Не се проявява като върл протестант, както би трябвало да се 
очаква, нито по мисъл, нито с чувство. Напразно ще търсите проява на 
ненавист. Докато преди него Чех в 1880 г. с „Václav z Michalovic“, Хейдук 
в 1881 г. със ,,Za volnost a víru“, Ирасек в 1884 г. с „Psohlavci“, Връхлицки в 
1886 г. със „Selské ballady“, Сладек в 1889 и 1892 г. с „České znĕlky“ и „České 
písnĕ“ подхранват чувства на непокорство, упоритост и бунт, чийто сим-
вол е Ян Сладки, Мокри не буди настроения, дори на твърдост и мъжест-
веност, изнася по-скоро идеята на бездейното смирение, на покорство, на 
вътрешното съвършенство, това, за което Словацки укорява в „Do autora 
Trzech psalmow“ Красински. Библейската, християнско-месианистична 
концепция на националното страдание, същност на неговия мироглед, а 
не външен етикет, го сродява, ако не с основните догми, то с практически 
проявеното съдържание на католицизма. Така ще си обясним защо тук 
не е почувствуван толкова индивидуалният, колкото масовият хероизъм. 
Дори и Коменски е по-скоро въплъщение на националната юначност на 
духа. И то на тихия, хуманен подвиг. С право той може да бъде идеалът на 
съвременната демокрация за модерния херой. След 1670 г., след смъртта 
на Коменски, Мокри не търси вече миналото. Като Ирасек във „F. L. Vĕk“ 
и „Теmnо“ той не иска да се домогне до ония радостни прояви сред чеш-
кия народ, които подготвят победния ход на Възраждането. Просветни-
ят абсолютизъм не го вдъхновява дори толкова, колкото католическият. 
Затова в съвременните нему борби той вижда оня херой, който мисли и 
действува в името на кръста. В „Karlu Sladkovskému“478 е ясно и образно 
подчертана тази мисъл. Струва ви се далечно ехо от вика на Панкраци в 
„Nie boska komedya“ на Красински: „Galilaee vicisti!“. Изглежда, че въпреки 
всичко, той си остава романтична католическа душа, която е наклонна 
да търси смисъла, езуитския поход срещу чешката верска и народностна 
мисъл през XVII – XVIII век в божественото предназначение на страда-

  477 Čtyři cykly básní, 111.
  478 Jasem a š., c. 80 сл.
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нието. Навярно историческата задача на това страдание е да очисти и въз-
могне народа нравствено, да го застави да осъзнае своите грехове и да се 
приготви за деня на своето възкресение.

Националният оптимизъм на Мокри не е толкова личен, колкото ко-
лективен. Около изгрева на 90-те години той се таи още в романите и 
разказите, както и по-рано, на Сватек, на Тржебизки, на Ирасека, Винте-
ра, в „ Jitřní písnĕ“ на Чеха, в „Šípy a paprsky" на Хейдука, ,,Na domácí půde“ 
на Връхлицки и пр. Освен това „чешкият въпрос“ е болест на времето. 
Търси се критично за значението на Протиреформацията в историчес-
кия развой на народа. Две години след „Jasem a šerem“, в 1895, Масарик 
разкрива в „Česká otázka“ съвсем неочаквано тогава смисъла на чешка-
та история. А в същата година, 1893, когато излиза от печат последната 
сбирка на Мокри, Махар като говорител на новата генерация обнародва 
сбирката си „Tristium Vindobona“, дето въпреки отречното му отношение 
към историческия елегизъм и национализъм се замисля над народната 
участ, с вяpa, разбира се, в бъдещето. Мокри живее при това с предиш-
ния си патриотичен идеал. И ако Неруда, носен на крилата на тая надеж-
да, създава през 1880 – 1887, следвайки независимо възторга на „Zpĕvy 
Svatováclavske“ в „Prvosenky“ на Шолца, своите „Zpĕvy pátečni“, и Мокри 
твори не дълго след него, макар и не с лирическа чистота на чувството, 
кръжец песни, които би могъл да нарече „rpĕvy pašijové“. От друга страна, 
той е не по-малко близко и до Зейера. Със своя символизъм и спиритуа-
лизъм не е далеч от първите зари на чешкия модернизъм.

VII
Критичният реализъм, засилен в края на 80-те и началото на 90-те 

години като обществено и литературно движение, изостря доста мно-
го чувството за сложността и цената на людските отношения, избистря 
погледа за съсловните и стопански противоречия, за трагичната връзка 
между труд и капитал, задълбочава размисъла над обществените злини 
като плод на несъвършено устройство на света, разширява кръгозора на 
лични и обществени идеали. Дълбоката социална симпатия, която струи 
от литературата това време, има преди всичко хуманна подкладка, затова 
не остава чужда, нещо повече дори – тя е органична стихия на чешкия на-
ционализъм. Така ще си обясним защо още в първите зари на новата чеш-
ка поезия479, още от дните на Антонина Яр. Пухмайер, се долавят, макар 
и скромни, в някоя басня, сатира или насмешна песен социални мотиви, 

  479 Ср. Antonín Macek. Poesie sociální, Praha, 1902; Rudolf  Illový. Československá poesie 
sociální, díl I – IV. Nakl. Ant. Svěceného, Praha, 1925.
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които по-късно, в 1834 и 1847 г., намират по-широка разработка и по-дъл-
бока у К. X. Маха, в неговата романтична, но със здрави реалистични 
ядра новелка „Marinka“480, и у Й. К. Тила, най-вече в неговата с човечно 
чувство изпълнена игра „Krvavý soud aneb Kutnohoršti havíři“ и в новелата 
му „Chudí lidé“481. Тия мотиви губят сякаш своя болезнен характер у Бо-
жена Немцова през 1855, 1861 и 1862 г. Те глъхнат в сърдечната топлота, 
в представата за обществената хармония и светлия поетичен идеализъм 
на „Babička“, „Chudí lidé“, „V zámku a v podzámči“482. Едва след нея поколе-
нието на Неруда проявява покрай чувство за социални неправди осъзна-
та вече симпатия към стопански слабия и недоволство от обществените 
отношения. Ян Неруда, чието гордо пролетарско съзнание се проявява 
още в 1857 г. в „Hřbitovní kvítí“ и се затвърдява, макар и не така ярко, през 
1868 и 1878 г. с реалистично изпълнените разкази и арабески в „Trhani“ 
и „Malostranské povídky“483, проправя път за Рудолфа Майер, преклонил 
чело, вдъхновен от Фрайлиграта, пред работника в стихотворението си 
„V poledne“484, и за Вацлава Шолц, чиято „Píseň о ruce mozolné“485, възсла-
вяйки труда, заразява със своята свежест и пламенност на чувството. 
Сърдечни социални струни пак с хуманна подкладка трептят и в друга 
област на чешката поезия: в 1864 година, преди смъртта на Майера, Г. 
Пф. Моравски обнародва ,,Z malého svĕta“, първия социален роман486, а 
в 1870 Фр. В. Йержабек – „Služebník svého рánа“, първата социална дра-
ма в Чехия487. От края на 70-те години, когато националната тенденция в 
литературата е по-силно съчетана с хуманна, и руховци, и лумировци не 
скъсват със заветите на миналите дни в тая посока. Най-напред се откри-
ва тук от средата на 80-те години Св. Чех, пред чието вдъхновено въобра-
жение се мярка образът на подземния копач, като се отминат социалните 
моменти на „Evropa“488, в риторичните стихотворения „Podzemní hlas“ и 

  480 Ср. Arne Novák. Karel Hynek Mácha, Spisy K. H. Máchy, sv. II., пос. изд., с. CXL – XLI; 
Jan Voborník. Karel Hynek Mácha. Česká knihovna zábavy a poučení, č. XXI. J. Otto, Praha, 
1907, c. 43 – 44.

  481 Ср. Miloslav Hýsek. J. K. Tyl, c. 191 – 193 и 180.
  482 Ср. Arne Novák. Božena Němcová. Česká lit. XIX století, d. II., č. I., c. 85 – 89, 106, 109 

– 110.
  483 Ср. Arne Novák. Sociální básně Nerudovy. Studie o Janu Nerudovi. F. Topič, Praha, 1919, 

c. 5 – 23; Jan Neruda, c. 69 – 70.
  484 Básně, 1873, 1903; ср. A. Novák. Machův soucit a jeho dědic. Krajané a sousedé. Kniha 

studií a podobizen. Edice Aventinum, sv. 49. Praha, 1922, c. 27.
  485 Květy, 1865, c. 52 сл.; Prvosenky, пос. изд., с. 223 сл.; ср. A. Novák. Václav Šolc. Mužové 

a osudy. Nakl. Jos. R. Vilímek, Praha, 1914, c. 60.
  486 Ср. Jan Jakubec. Gustav Pfleger Moravský. Česká lit. XIX. st., III, II., c. 470 – 476.
  487 Ср. Otokar Fischer. Profily. K dramatu. Problémy a výhledy. Grosman a Svoboda, Praha, 

1919, c. 33 – 35.
  488 Ср. Josef  Staněk. Evropa Sv. Čecha. Listy filologické, 1918, c. 192 – 219, 286 – 294.
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„Hrdina budoucnosti“489, а по-късно намира достойни образи, за да възда-
де хвала на труда в „Práci“ и „Budʼ práci čest!“490. Макар и не с такъв плам и 
не в такъв демократичен дух, социални тонове се чуват и от лирата на Яр. 
Връхлицки, особено през 1886 година в неговите „Selské ballady“, песни 
на селски страдания, между които „Český sedlák“ и „Píseň klasů“491 разкри-
ват неговата любов към труда на полския работник, така просто и с така-
ва сила, изявена по-късно, в 1889 г., от Йозефа В. Сладек в „Selské písnĕ 
a České znĕlky“492, дето е по-силна поезията на земеделския труд, тихата 
всеотдайност на родната земна гръд. От края на 80-тe години, особено в 
края и началото на века, някои творци, като Махар и Безруч, А. и В. Мър-
щик, Шимачек и др., засилят значително социалните откровения в чеш-
ката поезия, като създават действително ценни творби както в лириката, 
така и в епоса и драмата.

Мокри, закърмен с хуситски демократизъм и младочешки либерали-
зъм, комуто остава верен до края на живота си, макар и в зряла възраст 
вече, към своята четиридесета година, както се спомена, бива засегнат, 
колкото и незначително, от реалистичното движение в чешкия духовен 
живот. Той се възвръща към чешката действителност, към която има живо 
критично отношение, но от която неохотно взема материал за творчески 
труд. У него има вече по-трезво чувство за живота, но все пак не може да 
се освободи от атмосферата на своя национален романтизъм и мистици-
зъм. Това ясно личи, ако си припомним завоя от романтизъм към реали-
зъм на Йозефа Холечек, Фр. Херитеса, особено на Антала Сташек, който 
изостави полския романтизъм, за да се върне на родна гръд и да даде све-
жи реалистични изображения на народностни и социални борби, макар и 
с незагаснал романтически психологизъм, из живота на населението под 
Кърконош. По-живо чувство за действителните отношения има дори и 
Св. Чех, за което най-хубаво говорят „Lešetínský kovář“ и „ Ve stínu líру“. 
Мокри не създава нито едно творение, в което да личи остър реалистичен 
поглед. И ако се възвръща към действителността, то става, за да изрази 
своята етична преценка, за да плати дан на своята искрена и чиста човеч-
ност. Още в първите му работи се долавят гнезда на реалистична прав-
да, носят по-скоро придъх от Халковата разказна поезия, от Нерудовата 
проза, от йещедския мир на света. Ако „Jarní píseň“ и „Král“493 подкупват с 

  489 Вж. Čtyři cykly básní, c. 219 сл., 221 сл.
  490 Вж. Doplněk veršů, c. 260 сл., 251 сл.
  491 Вж. Selské ballady. Sebr. spisy, sv. XXVIII. J. Otto, Praha, 1903, c. 78, 7 сл.
  492 Ср. Arne Novák. Jos. V. Sládek. Myšlenky a spisovatelé, пос. изд. с. 122; Josef  V. Sládek. 

České hlavy, sv. 14. F. Topič, Praha, 1920, c. 13; Antonín Klašterský. Josef  V. Sládek. Jeho život, 
literární dílo, ukázky, bibliografie. Domov a cizina, sv. 10. Nakl. J. Svátek, 1922, c. 10 сл.

  493 Lumír, 1874, c. 196, 592.
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простия реализъм на чувството; ако „Císař“ и „Tribun lidu“494, за които Пр. 
Соботка справедливо бележи, че са „трогващи отгласи от страданията на 
човечеството“495, не са чужди на лека социална ирония и топла симпатия; 
ако „Раn Jindřich Stázský“496 в лирическия си израз не може да се осво-
боди от нерудовския хумористичен тон, то „Zlatý kámen“497, след роман-
тичния излет в приказния свят завършва със строфа, в която кипи живо 
нескривано чувство на състрадание към словашката духовна и материал-
на нищета. Най-хубав обаче плод на това настроение през 70-те години на 
младия Мокри е едничката по рода си в „Jihočeské meiodie“ елегична сати-
ра „Pod panským zámkem“498, чийто зародишни зърна могат се намери не 
само в посочените вече творби, но и в „Rim“ и „Rozletʼ se volnĕ, písni má!“ 
в „Anemonky“. Възникнала от непосредчо наблюдение на обществените 
отношения в чешкия Юг, тя е сложена, от една страна, върху социална ан-
титеза – господарски замък и господарски роби, изнемогващи в полски 
труд, на които наградата е презрителната усмивка на младата княгиня, а 
от друга, на исторически реминисценции, дадени пак като елемент на ан-
титеза; раnští rabové – това са потомците на Хуса и Жижка. Тоя двоен кон-
траст, легнал в композицията ѝ, между минало и сегашно, между работен 
народ и феодална аристокрация, между елегически романтизъм и социален 
реализъм, намерил класичен израз през светлината на историческа слава и 
обиден национализъм в горчивата ирония „olbřimů starých – trpasličí plémĕ“, 
органично се споява в сърдечната човечност, която чувствувате както в 
ямбовата мелодия на няколко просторни строфи, така и в образите из 
природата и из селския полски труд, така и в емоционалната преценка 
на създадените отношения – със сълзата, която се отронва по лицето на 
поета, рожба, погледнато по-свободно, на противоречието между идеал 
и действителност, толкова характерно и за социалните балади на Неру-
да. Затова и „Pod panským zámkem“ толкова допада на тоя поет, макар че 
тук не намира афористичната изразност на своя реалистичен стих499. В 
тая творба не мами само голата антитеза между минало и сегашно, която 
лежи в основата и на стихотворенията „Nа Libínu“ и „Νа pouti“, но и под-
чертания в нея обществен демократизъм, скритата в нея социално-нрав-
ствена тенденция, отношението изобщо на Мокри към шляхтата. Това 
отношение, не чуждо и на други поети и недостатъчно изследвано, е от-
рицателно, наложено обаче не от съсловна омраза, а от патриотични и 
човечни подбуди. Ако у Божена Немцова то е заляно в сиянието на едно 

  494 Славянскiй алманахъ, пос. изд., с. 147 сл. 145 сл.; Básně O. M., c. 67 сл., 70 сл.
  495 Osvěta, 1879, c. 430, рецензията върху Славянскiй алманахъ.
  496 Básně O. M., c. 116 сл.
  497 Lumír, 1874, c. 257 сл.; Básně O. M., c. 75 сл.
  498 Jih m., c. 50 сл.
  499 Osvěta, 1881, c. 370, рецензията на Неруда върху Jihočeské melodie.
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влюбено в света сърце, както в „Babička“, така и в „Роhorská vesnice“; ако 
у Неруда е примесено с иронията на пражкия пролетарски син, макар и 
невъзгласено в отделно творение, ярко и изключително; ако у Чеха – с 
присъдата на либералния демократ, проявена най-вече 1874, 1883 и 1887 
в патетичното стихотворение „Šlechta“500 в „Lešetínský kovář“501 и „Zpĕvník 
Jana Buriána“502, типични на времето си идилии из селския живот без ве-
дър хоризонт; ако у Йоз. Сладек е подчертано селско съзнание не само в 
„Selské písnĕ a České znĕlky“, но и в отделни късове като „Českým hradům“ в 
„Jiskry nа moři“503, „Hoj, vy naši páni šlechtici!“, „Kovář“ и „Modlitba dĕlnická“ 
в „České písnĕ“504; ако у Йоз. Холечек избива в критика на едрата феодална 
аристокрация в южночешката селска епопея, не в една посока сродна на 
Владислав Ст. Реймонтовата „Chłopi“, „Naši“505, то у Мокри то е с тона на 
болезнената въздишка на романтичния елегик. Но докато Чех има живи 
спомени от детски дни за живота в едрите земевладения, докато Сладек е 
свързан с Подбърдли и Бероунско, а Холечек с родното си село Стожице 
при Водняни, Мокри, дете на малкия град, не може да има нито съзнание-
то на Неруда, нито твърдия селски отпор срещу стопански надвластната 
шляхта506. Неговото чувство към нея се определя по-скоро от нравстве-
ното съзнание на демократично възпитания интелигент през 70-те годи-
ни на миналия век. Но той е един от първите, който подема в това време в 
чешката поезия мотива на социално недоволство срещу привилегирова-
ното в неговите очи съсловие.

През 80-те и 90-те години, когато се разработва от лумировци и техни 
епигони, от реалисти и натуралисти, следвайки пътя на Б. Немцова, Фр. 
Правда, В. Халек, К. Светла, селският разказ и роман, много често пъти 
са промислени и зряло почувствани социални въпроси, когато с особена 
страст се разработват жанрови картини, социални романи и драми от пи-
сатели като Холечек, Херитес, Индржих, Шимон Бар, Карел Раис, Карел 
Клостерман и Тереза Новакова, като Вилем Мърщик, Габриела Прайсова 
и Ян Хербен и пр., въпросът за чешката шляхта бива често поставян от-
крито, макар и да не стига до художествено разрешение. Отношението 
към нея обикновено е враждебно507. От особено значение е, че две години 

  500 Menší básně, I. Sebrané spisy, XXIV. F. Topič, 1909; Fr. S. Procházka. Ceská lyra. Nárys 
české lyriky novodobé. Nákladem Unie, Praha, 1926, c. 466 сл.

  501 Вж. Sebr. spisy, II. Fr. Topič, Praha, 1918.
  502 Вж. Doplněk veršů, c. 5 – 101.
  503 Вж. Spisy básnické, sv. I., J. Otto, 1907, c. 112 сл.
  504 Там, sv. II., c. 138 сл., 139, 140 сл.
  505 Ср. Dr. Josef  Karásek. Slavisvhe Literaturgeschichte. II. Das 19 Jahrhundert. G. J. 

Göschen’sche Verlaghandlung, Leipzig, 1906, c. 173; E. Chalupný. Josef  Holeček. České hlavy, 
20, F. Topič, Praha, 1921, c. 8.

  506 Ср. Josef  Holeček. Česká šlechta. Praha, 1918.
  507 Ср. Jan Herben. Nové učení o české šlechtě. Nakl. Graf., knih. A nakladatelského družstva, 
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след като Шимачек издава сбирката си „Z kroniky chudých“ Отакар Мок-
ри, обнародвайки в 1886 своите „Povídky a drobné kresby“, изобразява в 
духа на чешкия дарвинизъм тогава, макар и не без романтически апарат, 
не без багра на мистически фатализъм, не и без влиянието на Якуб Арбе-
са508, няколко интересни фигури из шляхтата, над които тежи прокляти-
ето на трагичната наследственост и които по силата на новите социални 
условия, издигащи в живота паричния аристократ, гинат като излишни 
люди. Така той е един от първите, преди Шимачека509 и Свобода510 дори, 
който дава път, може би непреднамерено, на дарвинизма в художестве-
ната проза. Мелания в едноименния разказ „Melanie“, Виола в „Růžový 
pavilion“, Вацлав Сметни в „Zorka Opatie“, дори и Евичка в разказа, она-
словен с нейното име – „Evička“511, Йозеф Шотньовски в „U cíle“512 чрез 
своята съдба тълкуват в случая най-добре Мокри. Последният разказ, 
писан няколко години по-късно от първите, покрай мотива за семейно-
то проклятие, разработван от Каролина Светла, засяга и материалния, и 
нравствен упадък на шляхтата и затова е по-тясно свързан, а също така и 
по време на възникване, с разказа „Vážka“513, дето в съдбата на една безпо-
мощна девойка, наставаща жертва на мизерия, прозвучават горчиви ноти 
на измамен идеализъм. Тъй Мокри, схванал трагедията на наследстве-
ността, обществената мощ на буржоата в лицето на Йозеф Холубовски 
в разказа „U cíle“, нравствената мизерия на проституцията, наложена от 
наразумно устройство на живота, разкрива в своя лиричен израз неприт-
ворната своя горест както за унизените от съдбата, така и за онеправда-
ните и оскърбените от своите братя. Върху тая страна на неговите разка-
зи на времето си критиката обикновено мълчи514.

Направил мисловен завой в своите разкази, Мокри се възвръща в на-
чалото на 90-те години отново към своята предишна тема – съдбата на 
селския работен народ – с „Jasem a šerem“ през 1893 г., когато Махар обна-
родва своите „Podzimní sonety“, Шимачек е пред прага на „Duše továrny“, 
В. Мърщик поднася на читателския свят натуралистичните си разкази 
„Stíny“, Йозеф Мерхуат – „Had a jiné povídky“. Подемайки пряко мотивите 
на „Zlatý kámen“ и „Pod panským zámkem“, той ги разработва в друга посо-
ка и ги обогатява с нови, като се старае да бъде преди всичко верен на себе 

Praha, 1924.
  508 Ср. загатванията на Мокри за отношението му към Арбеса в Castagnavizza. Povídky 

a drobné kresby, пос. изд., с. 139.
  509 Ср. D. Stříbrný. Český epik darvinismu. Časopis moderních filologů, 1911.
  510 Ср. Karel Sezima. Básník mírných pásem. Podobizny a relefy. Nakl. B. Kočí, Praha, 1919, 

c. 35 – 49.
  511 Вж. Povídky a drobné kresby, c. 39 – 92, 102 – 135, 157 – 186, 7 – 38.
  512 Květy, 1890. I., 670 – 676; c. 43 – 48, 165 – 175.
  513 Там, с. 411 – 414.
  514 Ср. Květy, II. 1886, c. 503; Osvěta, 1887, c. 471 сл.
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си. Както в „Českou vískou“515, така и в „Mrtvá ruka“516, както в „Českému 
lidu“517, така и в „Kříž v poli“518, неустроени циклично, писани при различ-
ни поводи, но всички без „Českému lidu“ с осмосложен трохейски стих, с 
цезура по средата, само в женски кръстосани рими, той се освобождава 
напълно от своята исторична и фантастична романтика, като се вживя-
ва преднамерено в селската действителност, без да разбулва с окото на 
трезвия реалист подробно нейните черни страни. Той повече чувствува, 
размисля, отколкото описва и изобразява – всички възникват от наблю-
дения на селския живот и размисли над селската съдба. Песента „Českou 
viskou“, облекчена от фигури и тропи, изнася в потока на своята мелодия 
само един по-значителен образ – кръста на селското страдание, физичес-
ко и душевно, основен мотив в случая, което по своите поводи принизява 
човека. Борбата за хляб, в която бедният народ изнемогва, която е кър-
ваво страдание и в „Český lid“ на Йозефа Кухарж519, затрогва най-болно 
душата на поета, разкрил в интимно обръщение към неволника своето 
съчувствие, по искреност и дълбочина напомнящо жалбата и страстния 
вопъл към Бога по същия случай в „Návrat“520 на Петра Безруч. Съзнате-
лен защитник на народа, както всеки искрен демократ, в „Český lid“, бледо 
стихотворение по тон, образ и израз, Мокри, верен на своето отноше-
ние към шляхтата, сякаш долавя психологията на пасивния селски бунт 
срещу света и Бога, иронизирайки в „Mrtvá ruka“, без да се домогне до 
нови стилови форми, но затова пък постигнал по-стегната композиция, 
несправедливостта на небесата, която изглежда жестока пред скритото в 
осемте четиристишни строфи негово филантропично настроение, мина-
ващо в тиха социална рефлексия пред образа на селската неволя, неспра-
ведливост, в „Pole na horách“521, над която се надсмива и Петър Безруч в 
„Plumlov“.

Ze zámku je k nebi blíže,
i ta dlanĕ nebes vládce,
k balkonu se sklání níže,
než k malinké selské chatce.

Изглежда има някакво противоречие в образната мисъл на Мокри. 
Иронично се дига в полето кръста с разпънатия Исус в „Kříž v poli“, както 
и в „Česká vesnice“ на Бохдан Камински522, за да утешава селския народ 

  515 Lumír, 1890, I., c. 40, под надслов Vesnicí; Jasem a šerem, c. 62 сл.
  516 Květy, 1890. II. C. 570.; Jasem a š., c. 60 сл.
  517 Lumír, 1891, c. 148; Jasem a š., c. 48.
  518 Jаsem a š., c. 64 сл. 
  519 Lumír, 1893; Česká lyra, пос. изд., с. 257 сл.
  520 Вж. Slezské písně, vydal „Nový lid“, Brno, 1920, c. 32.
  521 Там, с. 8 сл., 52 сл.
  522 Motivy ze Sychrova, 1896; Česká lyra, c. 292 сл.
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в страха му пред признака на мизерията. Дванадесет строфи от четири 
стиха, зачленени вътрешно, но невсякога богати в своето образно и емо-
ционално съдържание, не стигат на Мокри, за да изчерпи концепцията на 
своя християнски аграризъм523. Съзвучните рими, затварящи музикално 
невинаги чист лиричен трепет, затварящи и мудна мисъл, която не успя-
ва да се понесе върху крилата на по-смела фантазия; успешните на мес-
та алитерации524, по-скоро случайни, заедно с неволния избор на гласни 
създават мелодично настроение, което съвпада с християнския етос525 на 
целия поетичен къс. В благовестните слова на назарянина Мокри разкри-
ва смисъла на първобитното християнство. Ако Махар вижда в сиянието 
на елинското слънце най-хубавите форми на човешката култура, Мокри, 
който като Зейера намира в християнството най-твърдите основи за чо-
вешкото устройство на света, схваща думите на спасителя като израз пре-
ди всичко в случая на чисто практична философия. Исус не е изстрадал на 
кръста, за да спаси душата на бедняка, но и тялото му, сиреч чрез любовта 
към ближния да посочи оня път в живота, който едничък може да осигури 
на всички еднакви земни блага. Тая вяра, на която не е чужд и Михаел в 
„Zlatá koruna“, подсказва, че Мокри е верен потомък на Петра Хелчицки – 
християнството е схванато като практическа религия: то едничко може 
да посочи царството Божие тук на земята. Затова и склонилият чело в 
молитва полски работник чува от кръста не само шепота на разпънатия, 
но и гласа на собствените си желания и мечти.

Nesesinal ret můj darmo,
jenž vám hlásal, že jste bratří,
že to, co dal Otec dobrý
všem vám stejnĕ – stejnĕ patří.

Наистина Мокри е далеч от оная ирония на Махара, която няколко 
години по-късно срещаме в неговата „Goldatha“, дето сатаната предрича 
на Исуса, че в негово име ще се мами, краде и убива. И все пак се долавя 
образът в последната строфа – две дигнати ръце към небето, а вишни-
ят Бог остава непоколебим в своето мълчание, разкриващ скрития со-
циален песимизъм на свободолюбивия младочех, за когото досегашното 
обществено развитие едва ли не е отрицание на християнството, който 
обаче засводява противоречието между християнския идеал за устойчи-
вото на света с действителния лик на живота със съчувствие, лишено от 
трагически извори, тъй като тук лична и колективна съдба не са свързани 

  523 аграризъм (от лат.) – политическа идеология, която смята, че селското общество 
превъзхожда градското (бел. ред.).

  524 алитерация (от лат. литер.) – поетически похват – натрупване на еднакви или близки 
по звучене съгласни звукове (бел. ред.).

  525 етос (от грц.) – морален характер, природа (бел. ред.).
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неразлъчно, поетът се чувствува винаги наблюдател, а не съучастник, за-
кърмен в социално и стопанско робство, не понася мъката на други като 
своя, като отправна посока на своя жизнен път, както Безруч.

Чужд на възгласа за социално изкуство – да бъдеш в съгласие винаги с 
належащите потреби на своите дни526, Мокри не засяга всъщност опреде-
лени социални въпроси, като антагонизма между труд и капитал, борбата 
за насъщния сред стопански слабите съсловия, съдбата на жената в семей-
ството и обществото и пр. И у него блести съзнанието, толкова прояснено 
у всички писатели, за които въпросът за сигурността на националното съ-
ществуване стои над всичко особено когато изображават селския живот 
и селянина, земеделеца, прикован за земната гръд, е най-добрата защита 
срещу мощния напор на германизма. Затова той съчувствува така горещо 
на селския народ, затова у него не плющи бичът на сатирата на Махара527 
срещу социалните неправди, не се проявява отрицанието на стопански и 
обществени форми като у Шимашека528, не се долавя ропотната ирония 
над стопански мощния като у Безруча, не гърми революционният патос 
на Ноймана529, тенденциозният пролетарски щурм на Хора530 и Волкера531 
по-късно. Той е по-близко до мистичния хуманизъм и колективизъм на 
Отокара Бржезина532. Неуспял да тръгне тук по светлите следи на Неруда, 
да използува някои мотиви на социална балада, получила своето бляскаво 
утвърждение в началото на века в „Marička Madónova“533 на Петра Безруч 

  526 Ср. Arnošt Procházka, рец. за „Bezcestí“ на Карасека в Literární listy, 1894, c. 55; Sociální 
užitečnost umění. Moderní revue, 1895, II, c. 25.

  527 Ср. A. Novák. Svědomím věků. Mužové a osudy. Nakl. Jos. R. Vilímek, Praha, c. 125 – 143.
  528 Ср. Sebrané spisy M. A. Š., díl XX., Šolc a Šimáček, Praha, 1911.
  529 Ср. B. Polan. Se Stanislavem K. Neumannem. Fr. Borový, Praha, 1912; Miroslav Rutte. 

Stanislav K. Neumann. Nový svět. Studie o nové české literatuře. Aventinum, Praha, 1919, 
c. 160 – 174; Antonín Veselý. St. K. Neumannovi. Listy autorům a jiné dokumenty z českého 
literárního života po válce. Nakl. St. Kočí, Brno, 1924, c. 133 – 138.

  530 Ср. Bedřich Václavek. Josef  Hora. Kritická studie. Sborník prací věnovaných prof. D-ru 
Janu Máchalovi k 70-tým narozeninám. Vydal Klub moderních filologů, Praha, 1925, c. 159 
– 171; A. M. Píša. Josef  Hora. Soudy, boje a výzvy z let 1920 – 1922. Výbor. Nakl. Čin, Praha, 
1922, c. 278 – 293; Antonín Veselý. Josefu Horovi. Listy autorům, пос. изд., с. 58 – 65.

  531 Ср. Nové umění proletářské. Úvodní článek. Revoluční Sborník Devětsil. Nakl. Večernice 
V. Vortel, Praha, 1922, c. 5 – 18; Jiří Wolker. Proletářské umění. Dílo Jiřího Wolkera II. Prósy. 
Nakl. Václav Petr, Praha, 1924, c. 89 – 92; F. X. Šalda. Jiří Wolker. Dílo J. Wolkera, I., пос. 
изд., с. 7 – 10; Борис Йоцов. Иржий Волкер. Златорог, 1924, кн. 3 – 4, с. 183 – 192; Fr. 
Götz. Likvidace poesie proletářské. Jasnící se horizont. Průhledy a podobizny. Nakl. Václav 
Petr, Praha, 1926, c. 33 – 43; A. M. Píša. Směry a cíle. Kniha kritických listů a assají z let 1924 
– 1926. Nakl. Fr. Svoboda a R. Solař, Praha. 1927.

  532 Ср. F. X: Šalda. Vývoj a integrace v poesii Otokara Březiny. Duše a dílo. Podobizny a 
medailony. Sebr. spisy, sv. II. Nakl. Unie, Praha, 1922, c. 195 – 230. Vojtěch Zelinka. Otakar 
Březina. Domov a cizina, 15 – 16. Nakl. J. Svátek, Praha, 1923; Борис Йоцов. Отoкар Бр-
жезина. Златорог, 1925, кн. 5 – 6, с. 266 – 277.

  533 Вж. Slezské písně, c. 47 сл.
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и по-сетне в „Ballada o očích topičových“534 на Волкера, макар че за това 
притежава вътрешни заложби, проявени така определено в по-раншните 
му творби. Липсувало му е, явно е, по-дълбоко проникване във въпро-
сите на новото време и по-пламенен социален патос. И тук той не търси 
индивидуален хероизъм, както по-рано, за да възслави националния, а се 
стреми да се домогне пак до колективния, по-скоро – до съсловния, кой-
то би нарекъл, подсетен от Мицкевича, хероизъм на робството, макар и в 
по-друг смисъл, за да изтъкне световните неправди. И вместо съсловния 
идеал, обагрен в червено или тъмночервено, за основно преустройство 
на човешкото общежитие той сочи негласно чешкобратския за човечност 
и правда Божия на земята. И тук той си остава романтик, с широка чо-
вечна душа, която трепне по справедливост, по нравствена възмога, по 
любов към отрудения и унижения, към ближния изобщо. Елегичният тон 
и на последните му творби напълно съответствува на общия характер на 
цялото му творчество. Но тук той има по-друга обосновка. Обезверен от 
реализма на новите дни, от страстните борби на идейни движения, как-
то се открива във възникналите тогана стихотворения „Poesie“, „U nás“, 
„Vítr“535, той остава незадоволен, дори обиден в своето социално и човеч-
но чувство, както мнозина свои събратя, между които и неговият земляк 
и приятел Антонин Клащерски536. Към общите извори на неговата печал 
има, значи, и по-определени, които трябва да се търсят в характера на 
времето. Затова и той би могъл да каже заедно с Махара, почувствувал 
като него, че в родината му няма искреност, хубост и правда, вдъхнове-
ние, сила и полет, „čím dale, tím vice se horší naše časy“537.

Без съмнение, той има свое право да каже така. Макар и в зряла вече 
възраст, когато от четиридесет до четидесет и петата си година би тряб-
вало да развие своите творчески сили, той бива изпреварен от време-
то, без да може да се приспособи поне що-годе към новите условия на 
духовен живот. Реализмът го засяга доста повърхностно; натурализмът 
му остава чужд по природа, както декадентството и католическият мо-
дернизъм; символизмът му дава само някои форми за израз на поетична 
мисъл. Все така му остава чужд в политиката и радикалният демократи-
зъм, неопределеният още аграризъм и социализъм. Новата духовна вълна 
подравя и устоите на младочешката партия, с която възлизат и действу-
ват в литературата маисти, руховци и лумировци и на която сега трябва 
да се преживее историческият крах. Мокри не може да избегне кризиса 
на своята генерация, нападана от придошлите сили на 90-те години през 

  534 Вж. Dílo Jiřího Wolkera. I. Básně, c. 135 сл.; Златорог, 1924, кн. 3 – 4, с. 180 – 182.
  535 Jasem a šerem, c. 73 сл., 40, 41.
  536 Вж. A. K. Lešan (A. Klašterský). Písně z práce. Nakl. F. Šimáček, Praha, 1891.
  537 U nás. Confiteor, díl II. 1885 – 1888. F. Šimáček, Praha, 1919, c. 257.
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време на жизнен и творчески упадък. Тогава Чех, колкото и да расне в по-
пулярността си, губи в своята художествена мощ, Зейер не прави нови за-
воевания в царството на своите поетични сънища и видения, Връхлицки 
няма вече предишното обаяние. Отричайки или подлагайки на по-строга 
преценка стари ценности, критиката на Хуберт Гордон Шауер, на Вилем 
Мърщик, Леандър Чех, на Арнощ Прохазка и Фр. Кс. Шадла отрича и под-
ценява косвено и него. Затова и последната му сбирка „Jasem a šerem“, коя-
то излиза от печат в 1893 г., когато обнародват трудове творци от друго 
поколение – Махар, М. А. Шимачек – „Ze zápisků phíl. stud. Filipa Kořinka“, 
Божена Вл. Кунетицка – „Nové povídky“, А. Сова – „Z mého kraje“, Фр. Кс. 
Свобода – „Rozklad“, Карел Чапек-Ход „Nejzápadnéjši Slovan“, В. Мърщик, 
Ксавер Дворжак – „Molidliby a písnĕ“, когато Вацлав Йебави почва да пе-
чата под псевдоним Отакар Бржезина, остава без заслужена преценка, 
макар че в нея има ценни творби. Още повече, тя е далеч от характера на 
времето, което диша в нея с разработените там социални мотиви, макар 
и без плодно въображение и творчески плам. Мокри бива огорчен от рав-
нодушието на тия дни538, но чувствува, че гаснее вече огнището на него-
вото вдъхновение, че трябва да си отиде539. След 1893 г. той печата само 
в 1896 г. „Sv. Čechovi k padesátým narozeninám“540, предал се страстно на 
преводи от словацки. Това вече не е „zloba časová“, от която страдат някои 
негови връстници541, а справедлива присъда на времето. И когато в 1899 
година, на чийто небосклон изгрява звездата на Петра Безруч, си отива, 
той е не само в своя жизнен, но и в своя литературен заник.

VIII
 Мокри не оставя живи следи в родната литература. Но и Чех, и 

Връхлицки, и Зейер не влияят върху тия, които идват след тях. Обаче той 
живее в книжовната традиция. Политическата и обществена атмосфера, в 
която кипи литературният живот, тегне над чешката земя и през първите 
години на нашия век. Остават познати личности, дохаждат и нови, мени 
се понякога посоката на борбата, но целите биват в основата си същи, 
идеалът, завещан от 1848 г., грее в сърцата неизменен. Пангерманизмът 
на Берлин, в чиито води е изцяло Виена, макар и възпиран от неговия 

  538 Ср. A. Stašek, пос. съч., с. 358; Теодор Мокри в споменатото писмо казва, че той не 
чакал от критиката похвали, ала, когато тя изстъпвала безогледно, страдал.

  539 Вж. Píseň, Rulík. Jasem a š., c. 39, 70 сл.
  540 Zlatá Praha, 1896 от 21.ІІ., c. 171; ср. преценката за нея на Йоз. Св. Махара в Za rána 

(1888 – 1896), пос. изд., с. 187.
  541 Ср. Ferdinand Strejček. Národní básnířka. K sedmdesátinám Elišky Krásnohorské. Osvěta, 

1917, c. 588; D-r Miloš Weingart. Jaroslav Vrchlický, c. 3 – 4.
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Drang nach Osten, в устрема му за световно надвластие от новославизма 
на Карел Крамаржа, става смъртна опасност за чешкия народ. И ако край-
ните демократични движения се засилят; ако от 1914 г. в естествено съгла-
сие с интуитизма542 на Бергсона, с прагматизма543 на Джемса, с логицизма 
на Натропа и Хусерла в литературата проникват нови посоки, като нату-
ризъм, примитивизъм и витализъм, новокласицизъм и футуризъм; ако в 
нея има тенденция да се освободи от индивидуализма и дуализма на умо-
рения вече новоромантизъм, като се търсят пътища да се намери единство 
между свят и човек, между душа и тяло, между личност и колектив, все пак 
искрите на чешкия национализъм не гаснат в художествената съвест на 
писателя. Наистина заветите на националната поетическа школа са почти 
забравени. В 1901 г. умира Зейлер, в 1908 си отива Чех, в 1912 – Сладек и 
Връхлицки. От старите остават само Хейдук и Краснохорска като изоста-
вени класове от пожъната нива. Но трябваше да блеснат първите зари на 
световния пожар, за да се вдъхнови с нов пламък лирата на национални 
мъки и надежди. Без програма, без полемика, без борби. Властта се сеп-
ва от духовния подем на масата, която чете сега най-много „Posledni mé 
slovo“, епилога към „Radhost“ на Палацки и „Temno“ на Ирасека; подлага 
на цензура не само стари и млади, но и мъртви писатели; преследва не 
само народни вождове, като Масарик и Крамарж, но и писатели, особе-
но Ирасек, Махар, Безруч, Дик. Защото веднага става всекиму ясно, че 
това, което е постигнато с десетилетия дълга, търпелива и упорита рабо-
та, ще трябва да бъде използувано за нови завоевания или ще бъде загу-
бено, може би завинаги. Чешкият писател, спомняйки си за Добровски, 
за Юнгмана, Колара и Палацки, за К. Хавличек, по инстинкт долавя, че 
трябва да бъде страж на народните съдбини. Затова и полага през 1918 г. 
своята знаменита клетва, че ще бъде верен на своето отечество и на своя 
народ. И не е чудно, че се подемва песен на искрен патриотизъм, че се 
подкриля идеята за всеотдайност към народа от поетите на по-старите 
поколения – Елишка Краснохорска, Фр. Квапил, Ян Рокита, Махар и Без-
руч, Сова и Дик. А и от по-младите тук е Петър Кржичка – в родината, а 
вън от нея – вдъхновеният воин Рудолф Медек544.

  542 интуитизъм (филос.) – идеалистическо учение, което извежда на преден план ин-
туицията и я противопоставя на логическото познание (бел. ред.).

  543 прагматизъм (филос.) – философско направление, което отрича обективната истина 
и признава само практическите резултати (бел. ред.).

  544 Ср. Lad. Horák, c. 256 – 285; Karel Kramář. Na obranu slovanské politiky, пос. изд., с. 
14 – 35; T. G. Masaryk. Světová revoluce za války a ve válce, 1914 – 1918. Nakl. Orbis a 
Čin, Praha, 1925, c. 40 – 47; Nová Evropa. Stanovisko slovanské. Nakl. G. Dubského, Praha, 
1920, c. 52 – 59; Miroslav Rutte. Strach z duše. Edice Aventinum, Praha, 1920, c. 5 – 22; 
Československo. Nové evropské umění a básnictví. Orbis, Praha, 1923, c. 157 – 174; Fr. 
Herites. Ze vzpomínek. Sb. Al. Jirásek, c. 434.
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Погледне ли се на Мокри от последния бряг на тая национална вълна, 
която движи чешкия живот през втората половина на XIX век толкова 
силно, четвърт столетие след неговата смърт виждаме, че той има свое 
място от какъвто и да е разред и свой дял в нея.

Колкото и да живее със свои блянове и сънища, колкото и да копнее 
по света, той остава трагично привързан към родната гръд. Раздвоена на-
тура, раздвоен и в творчеството си, и в речта си, едва ли не като Маха, 
макар и не с неговата трагическа натегнатост545, той търси някъде опора, 
изход, облекчение от своята мъка. Той е странен излетник: лети в мина-
лото или лети по света като прокълната романтична душа, за да се спаси 
от действителността, която немилостиво рани неговото сърце. Затова за 
него всичко е призрак, измама, сън. И не е чудно, че от всички негови 
съвременници най-добре го разбират Антал Сташек546 и Фр. Квапил547 – 
и двамата закърмени от поезията на полските пророци. Така смогваме 
да си изясним защо той, запленен в своите мечти, става поклонник на 
хубостта, в каквито и форми да се проявява тя. Неговият естетизъм и 
аристократизъм са толкова естествени, че във всяко негово деяние и във 
всяко негово слово се долавят като неотменна същност. Ненапразно се 
подчертава в критиките върху творенията му благородният тон на речта 
му. Особено Закрейс проникливо долавя неговата „básnická noblessa“548. 
Затова Мокри не възславя родината в патетични празни стихове, не знае 
повърхния възглас на по-старите предходници „vlast a slast“, нито пише 
леки песни за забава и поука. Той дори не се чувствува с народа вътрешно 
свързан, той е демократ само по възглед, но не и по природа. Той не мис-
ли за родината също с всичката страст на измъчено, разтерзано сърце, 
изморено в надежди и очаквания, в съмнения и колебания. Понеже не 
живее като Чеха с всички по-важни въпроси на своите дни или като Ма-
хара, който иска да бъде съвест на вековете, разбира се, и на своето време 
и затова търси само в сегашното опора за утрешния ден, бичувайки всич-
ки недостатъци на обществените отношения и на националния характер, 
без страх, че може да убие много патриотически и романтични илюзии, 
Мокри възвежда образа на своята родина в поетическа абстракция, иде-
ализира я, вижда само някои страни от нейния живот, не съди нито деди, 
нито съвременници, нито потомци, чувствува я като духовна майка, и то 
в нейните значителни символи. Защото той е съзерцателна и медитативна 
натура като големите си събратя Зейер, Бржезина и Сова549. Така можем 

  545 Ср. F. X. Šalda. Karel Hynek Mácha a jeho dědictví. Duše a dílo, пос. изд., с. 43.
  546 Ср. Vzpomínky, пос. изд., с. 503.
  547 Ср. Květy, 1886, II., c. 503, рецензията върху Povídky a drobné kresby.
  548 Ср. Osvěta, 1884, с. 70, рецензията върху Básně O. M.
  549 Miloš Marten. Julius Zeyer. Praha, 1910; F. X. Šalda. Antonín Sova, sensitiv a visionář. Duše 

a dílo, c. 173 – 191; A. Sova. Essay. Aventinum, Praha, 1924.



478

да си обясним защо той е повече визионер, а по-малко живописец и защо 
Връхлицки мисли, с право, че в своето изображение той следва повече 
похватите на полските романтици550.

Колкото и да е колеблив в своята философска мисъл, все пак не е труд-
но да се долови, че Мокри понякога клони към неопределен, неизяснен 
монизъм551. Единността на битието той чувствува като Зейера в Бога. Ала 
не иманентен552 на света, както е за Връхлицки, а трансцендентен553, ли-
чен, и то в духа на християнството. Така той разрушава единството на 
своята мисъл. Християнският Бог, когото разкрива по-често чрез образи 
и символи, отколкото чрез пряк израз на чувство, защото няма наивната 
и проста вяpa на догматично дисциплинирано сърце, владее света, движи 
човечеството, естествено, определя и ориста на човека. Оттук той е готов 
да стигне до фаталистична покорност. Нашата лична воля се обезсилва 
от множество невидими причини. И това, което става с нас, не може да 
бъде случайно. Като Словацки и той вижда в случая брънка от законната 
верига на нашата съдба. Естествено, Мокри е мистик. Не религиозен тол-
кова, колкото космичен, склонен да търси cвета вън от нашите сетива, 
виждайки във видимото само преходни знаци на вечното и неуловимото. 
Така лесно ще се вмислим в неговата философия на историята. Идеята, 
която у него е винаги разпъната на кръст, движи събитията. Но тия съби-
тия имат и своя предопределен смисъл от Бога. Историческият идеали-
зъм на Мокри, възприет по-скоро от Палацки, го разкрива като негласен 
хегелианец, който в логоса на света би искал да разтопи своето лично аз. 
Материалистичното разбиране на историята като борба на класи е чужда 
на неговото време. И макар да чувствува противоречията между селския 
народ и феодалната аристокрация, никак не е склонен да търси в тях ня-
какъв исторически стимул. Затова повече изобразява миналото не като 
Зейера, пластически и психологически, а като Връхлицки, който чувству-
ва личното начало като отражение или знак човешката съдба изобщо554. 
Никак не е чудно, че, закърмен в католически традиции, сплита съдбата 
на родината с волята на Бога, приближавайки се до полския месианизъм. 
Наистина той се отнася отрицателно към товянизма555, познава философ-

  550 Ottův Slovník Naučný, sv. XVII, c. 515.
  551 монизъм (филос.) – учение, което приема за основа на всичко съществуващо едно 

начало (бел. ред.).
  552 иманентен (от лат. филос.) – вътрешноприсъщ (бел. ред.).
  553 рансцедентен (от лат. филос.) – който се намира извън пределите на познанието, на 

опита (бел. ред.).
  554 Ср. M. Marten. Akord. Praha, 1916; D-r Viktor Novák. Julius Zeyer. České hlavy, 15. F. 

Topič, Praha, 1920, c. 9.
  555 Товянизъм – мистично идейно течение, създадено около личността на Анджей То-

вянски, полски мистик с огромно въздействие върху полската емиграция в Париж по 
времето на романтизма, застъпник на идеята за миролюбиво разрешаване на междучо-
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ската мисъл на Трентовски, Вронски, Чешковски, но знае добре големите 
полски романтици, не остава съвършено чужд на тяхната месианистична 
идеология, която възприема по-скоро чрез въображението и сърцето си, 
чрез техните поетически образи и видения. У него възкръсналата родина, 
вярно, няма да изкупи страданията на човечеството, нито ще го възроди 
и спаси, но все пак тя ще хвърли лъч в света, в сменната борба на мрака и 
светлината, с хероизма на своя дух, с пламъка на Хуса и Коменски. Една 
идея загатната, без свое художествено въплъщение, без крила и вдъхно-
вение, която би могла да потвърди мотото на Краснохорска към стихот-
ворението ѝ „V Husinci“: „Umřel Hus, a tedʼ je celý národ Husem; ubíjejte nás, 
a lidstvo bude Čechem“556. Интересно е, че Холечек, вeрен на своя здрав 
реалистичен инстинкт, отхвърля полския месианизъм като народност-
на философия и се приклонява557 повече към руското славянофилство, 
особено към Данилевски558, без обаче да чувствува, че неволно става из-
разител на дълбоко чувствуваната от него, както и от Мокри, както и от 
толкова мислители и поети тогава, чешка слабост. Защото и Мокри се 
вълнува от проблема за малкия народ. И именно затова възславя прояви-
те на душевната мощ: малкият народ може да бъде и трябва да бъде духом 
голям. Още повече че народността той свързва с висши човечни идеали, 
същите, които са толкова характерни за чешката национална мисъл, като 
се почне от Хелчицки, от Яна Блахослав и Коменски и се свърши с Колара 
и Масарика.

Не бива да се забравя, че Мокри споделя участта на своето поколение, 
което приема идейния запас на будителския романтизъм, и в много от-
ношения творчеството му има епигонски559 характер. Ако Чех, мислен на 
времето си за най-голям чешки поет, е истински приемник и завършител 
на Националното възраждане560; ако Връхлицки, на когото името отдавна 
е прехвърлило границите на родината, макар и най-голямата революция 
в чешкия духовен живот561, заема и пренася в страната съкровища от све-
товните литератури; ако Зейер, тая странна за тогавашните домашни ус-
ловия романтична душа, е по-скоро обновител на стари образи или напо-
добител на чужди творби, какъв може да бъде Мокри, който няма тяхната 
поетическа дарба? Все пак той запазва своя блясък сред техните съзвез-

вешките конфликти, основател на „Кръжок на Божието дело“. Идеите му разединяват 
Словацки, Гошчински и Мицкевич. Мицкевич дори губи преподавателското си място 
заради проповядване на товянизма от университетската катедра в Колеж дьо Франс 
(бел. ред.).

  556 V. Martínek, c. 77.
  557 приклонявам се (рус.) – приближавам се (бел. ред.).
  558 E. Chalupný. Josef  Holeček. České hlavy, 20. F. Topič, Praha, 1922, c. 6.
  559 епигонски (от грц.) – подражателски (бел. ред.).
  560 Arne Novák. Svatopluk Čech. České hlavy, 22. Praha, 1922, c. 16.
  561 F. X. Šalda. Několik poznámek o Jaroslavu Vrchlickém. Duše a dílo, c. 143.
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дия. Универсалният дух на Връхлицки, неговият дионисиевски пламък, 
елинският му култ към формата, ренесансовите му копнежи и устреми, 
страстният кипеж на неговата кръв, завоевателската му творческа стихия 
са съвършено чужди нему. Едничкото по-здраво звено между тях е еднак-
во изповядваният естетически канон на парнасизма, станал тогава общо 
достояние. Но Мокри, който чете в оригинал френски поети, който дори 
превежда от френската литература, запознал се, макар и по-късно, непос-
редно и с нейното най-голямо средище – Париж, е могъл да черпи от съ-
щия извор, от който черпи и Връхлицки. Затова само по формални при-
чини можем да видим Мокри в плеядата на тоя поет, а също така и заради 
неговите космополитични склонности. Тия склонности го сближават и 
със Зейера. Но нему той е сроден и по натура, и по възгледи, и по смисъл 
за живота. Ето защо и от него се е повече влиял. Собствено могат да се 
посочат по-определени въздействия. Но най-близко по вътрешния ритъм 
на своето творчество, по-точно – на половината от него, по нравствено и 
идейно съдържание, по похвати на израз и изображение Мокри стои до 
Чеха. Макар и малко пресилено, но все пак, за да се подчертае личното и 
литературно сродство между двамата, може да се каже, че е негов епигон. 
Отидем ли по-нататък, трябва да признаем, че той не е само космополит, 
но че е дълбоко приобщен с онова движение, което в своята творческа 
програма признава като необходимо и ценно изкуство с определени за 
момента жизнени задачи, изкуство за народа. Тук обаче Мокри може да 
бъде като други отгласник562 на своето време. Колективният момент в по-
езията му е решаващ, но той има цена, защото е обгорен в пламъка на една 
индивидуална психика. Знае се, при демократизация на известно духовно 
съдържание обикновено е трудно да се тегли гранична линия между заето 
и собствено, първично и вторично. Тогава то е собственост без стопанин. 
Мокри нито подражава рабски, нито заема. Не живее изобщо с чужд ли-
тературен капитал. Съвременниците му в лицето на ценители като Неру-
да, Чех и Връхлицки, Клащерски и Квапил признават, и с право, че той 
има своя поетическа индивидуалност563.

Но той има и изключителна особеност. Ако през 60-те и 70-те години 
още Каролина Светла със своите изкупителски романи извиква винаги 
образа на Йещедско; ако след нея, в 80-те и 90-те години Антал Сташек 
буди представа като поет и белетрист за Подкърконошско, а Ел. Крас-
нохорска, както и Адолф Хейдук, а после и Карел Клостерман, със свои-
те песни, разкази и романи – за Шумавско; ако Тереза Новакова едва 
в началото на нашия век се прикланя към Литомишълско, Поличско и 

  562 отгласник (от отглас, рядко) – отразител (бел. ред.).
  563 Osvěta, 1881, c. 370; Květy, 1899, I., c. 266; Ottův Slovník Naučný, XVII, c. 515; Česká 

poesie XIX st., díl IV, пос. изд., с. 295; Květy, 1886, II., c. 503.
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Скутечско, то Мокри е първият със значителна физиономия поет, който 
свързва чрез живот и дело името си изключително с една област, с Южно-
чешкия край. Вярно е, и Холечек не по-малко е съчетан с тоя кът. Но той 
една година преди смъртта на Мокри почва своята селска епопея „Naši“. 
Мокри още в 1880, дори и по-рано, отпечатва в съзнанието на своите 
съвременници своя южночешки образ. От същия край на чешката земя 
произхождат Пр. Хохолоушек, Клащерски, Борецки, Сова и Бржезина, но 
техният литературен лик, по-сложен, не е така зависим от него, макар и 
да имат те особеностите на южночешкия характер564. Само Холечек прави 
изключение. Но той с вярното свое наблюдателско око, с богатия си жиз-
нен опит, с по-самобитната си мисъл, със свежия си дар за изображение 
се стреми да разкрие мъдростта на тая област, нейния хуситски характер, 
типичните черти на тамошния чех565, които откриваме и в личността на 
Мокри. Мокри няма неговата завоевателска и творческа упоритост. Но-
воромантик, той не е воин като Махара566, не знае селската привързаност 
към земята като Сладека567, не подсиля жизнената енергия, не зове за под-
виг, а само дразни въображението, разсладнява568 със своята меланхолия 
сърцето, приспива волята. Изобщо, той не е от тия, които искат да нало-
жат на света своята мисъл. Колкото и да е чудно, на пръв поглед негова-
та поетическа физиономия извиква в съзнанието ви образа на П. Безруч. 
Макар поезията на Мокри да е органично съчетана с повика на времето 
в политическите и културни борби – да се възвърнат на народа неговите 
исторически права, а поезията на Безруч, както и на Махара, с трезвия 
възглас на 90-те години – да се дадат естествените права на човека, все 
пак между двамата има литературно сродство. Без да свързва национал-
ния въпрос със социалния, макар че за това дава загатвания, Мокри има 
жива обществена съвест. От друга страна, и Безруч е съдбовно свързан с 
един край на родната земя, с Тешинско и Слезко569. Само че той закотвява 
изцяло в действителността на своята съвременност. Ако Мокри изхож-
да от патриахална среда, той излиза от индустриална; ако първият виж-

  564 Ср. T. Nováková. K. Světlá, její život a spisy. Praha, 1890; A. Novák. Karolina Světlá. 
Myšlenky a spisovatelé, пос. изд., с. 88 – 105; M. Hýsek. Antal Stašek. Naše doba, 1914; J. 
K. Doležal. El. Krásnohorská = básnířka. Osvěta, 1917, c. 577 – 592; Eliška Krásnohorská. 
Lidovýchovná knihovna, 21. Melantrich, Praha, 1922; M. Hýsek. Eliška Krásnohorská. Naše 
doba, 1922, c. 71 – 82; F. Sekanina. Eliška Krásnohorská. Nakl. Máj, Praha, 1926; Václav 
Dresler. Básník Šumavy. Nákl. vl., Brno, 1914; F. X. Šalda. Románové dílo T. Novákové. J. R. 
Vilímek, Praha, 1914; Josef  Páta. Tereza Nováková. Zvl. Otisk z České revue, roč. 21, Praha, 
1928; M. Hýsek, J. Holeček. Naše doba, 1922, c. 332 – 337; E. Chalupný. Úvahy o Ot. Březinovi 
a jiných zjevech českého umění a filosofie. Praha, 1912.

  565 Ср. J. Voborník. Josef  Holeček, c. 74 – 116.
  566 Ср. V. Martínek. J. S. Machar. České hlavy, 13. Praha, 1919.
  567 Ant. Novák. Josef  V. Sládek, пос. изд., с. 13 – 14.
  568 разсладнявам (рядко) – подслаждам (бел. ред.).
  569 Ср. Vojt. Martínek. Petr Bezruč. Moravská Ostrava, 1917.
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да предимно селянина, другият вижда работника; ако от единия лъха на 
старина, от втория – на дим от фабричен комин; ако единият не зове на 
борба, другият прави впечатление със своята упоритост; ако единият е 
оптимист, другият е песимист, но и двамата са ограничени, еднообразни, 
и метрично дори – първият с ямба си, а вторият с дактила си; и двамата са 
слабо продуктивни. Контрастът между тях е контраст между две генера-
ции, между вчера и днес, но не и между две съдби. И сравнението, което 
се прави, не е за преценка, а за изяснение. Безруч носи покрай индиви-
дуалните и колективни предимства – на своето поколение. Затова има и 
по-ярка фигура в литературата. Но и той като Мокри се налага най-мно-
го със своята изключителност. Областни поети, които засягат съдбата 
на цял народ, които не могат да се сравнят нито с Ленартовича, певеца 
на Мазовско, нито със Залески, поета на Украйна. Мокри остава поет на 
чешката Палестина.
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 Христина Балабанова

БОРИС ЙОЦОВ И БЪЛГАРСКИЯТ ВЛОГ
В СЛАВИСТИКАТА НА ХХ ВЕК

Като славист, литературен историк и критик Борис Йоцов (1894 – 1945) 
принадлежи към най-изявените представители на българската ака-

демична наука, в чиято традиция стоят имената на Йордан Иванов, А. 
Теодоров-Балан, Иван Д. Шишманов, Михаил Арнаудов, Боян Пенев. Той 
защитава докторат в Карловия университет в Прага (1927), преподава в 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в Катедрата по бъл-
гарска и славянски литератури, и в периода 1935 – 1943, вече професор, 
става неин титуляр. След 9.ІХ.1944 г. получава смъртна присъда от т. нар. 
Народен съд като „фашистки министър“ и е екзекутиран на 1.02.1945 г. 
За дълги години научното му дело е обречено на забрава, заличена е па-
метта за неговата творческа и гражданска личност. Тоталното отсъствие 
на Борис Йоцов в историографски трудове, библиографски справочници, 
литературни речници и енциклопедии, издавани в България след 1945 г., 
естествено лишава от исторически живот неговите изследвания: те не се 
издават, не се коментират, не са обект на литературно-критическа рецеп-
ция във времето, възможността им да въздействат творчески и познава-
телно е сведена до нула. Те са едно „неусвоено научно пространство“: по 
този начин определих подхода си в своя статия по случай 120 години от 
рождението на Йоцов, публикувана в списание „Славянски диалози“ в 
2014 г. През 90-те години университетската бохемистика полага усилия 
да изведе Борис Йоцов от принудителната забрава. Предприетите рецеп-
ционни действия, включващи биобиблиографски данни, литературовед-
ска интерпретация, както и съкратено преиздаване на някои текстове на 
Йоцов, са един начален опит да се регламентира неговото присъствие в 
канона на родната (българистична и славистична) филологическа тра-
диция (ще посоча монографията на Величко Тодоров „Opera Slavica, или 
назад към Борис Йоцов“, 1995, и предговора на Иван Павлов „Ученият в 
лабиринта на историята“ към „Славянството и Европа“, 1992 – подбор от 
статии и студии на Йоцов). В посочените изследвания ще открием и ня-
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кои прибързани заключения за дейността на Б. Йоцов, но нейното осмис-
ляне от дистанцията на времето, естествено, не може да бъде еднократен 
акт, също така заслужава по-всеобхватна и многопосочна интерпретация 
в променения социокултурен контекст.

В последните няколко години с мащабно проучване на наследството 
на Йоцов се ангажира Института за литература към БАН в огласения от 
него проект „Българският литературен пантеон и славянският свят в на-
учното наследство на Борис Йоцов: реконструкция на идеите“ с ръково-
дител проф. дфн Румяна Дамянова. Обособеното публикуване на бълга-
ристичните и бохемистично-славистичните текстове на Йоцов в отделни 
книги е едно необходимо профилиране на неговото творческо дело, кое-
то  обединява изчерпателност и прегледност и улеснява изтеглянето на 
междутекстови  връзки с опознавателен характер. Българистът и славис-
тът Йоцов са неотлъчно свързани и фигуративно казано, пребивават в 
компаративния диалог между Българското и Славянското възраждане. 
„Славистичният романтизъм“, както Йоцов назовава идеята за славянска 
литературна и културна взаимност (развита през 1836 в трактата на Ян 
Колар „За литературната взаимност между славянските племена и диа-
лекти“) терминологично се отнася към епохата на Славянското възражда-
не. „Славяноведска романтика“ е другото подобно название, използвано 
от Йоцов за Коларовата идея, придобила впоследствие различни нацио-
нално-регионални превъплъщения, които той описва в една от ранните 
си славистични студии „Славянски литератури и славянско съзнание в 
България“ (1929): „чешки коларизъм, южнославянски илиризъм, полски 
месианизъм, руско славянофилство“. Определяйки славянското съзна-
ние като „подкрепа и помощ на националното“, Йоцов противопоставя 
„славянизъм“ на „елинизъм“ с цел национална еманципация от гръцкото 
влияние, от културния натиск на гръцката образованост и просвета. Тук 
е очевидна аналогията със славянската ориентация на чешката възрож-
денска литература (става въпрос за „славянския национализъм“ на Ян 
Колар), за да може тя да си осигури национално пространство в условия-
та на немскоезично културно обкръжение. Чешкият литературовед Вла-
димир Мацура прави това наблюдение, засягащо Славянското възраж-
дане в монографията си „Знаци на новото раждане. Чешкото национално 
възраждане като културен тип“ (Znamení zrodu. České národní obrození 
jako kulturní typ, 1995). С други думи, формулираното от него противо-
поставяне славянско (чешко) – немско, получава аналогичен български 
вариант: славянско (българско) – елинско.

  Ангажирането на Йоцов с историята на културния славизъм и него-
вите научни и художествени проекции в областта на междуславянските 
връзки безспорно е стимулирано от опита и постиженията на чешката 
славистика, обединяваща славянска филология, история, етнография и 
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фолклор. Дейците на чешкото (и словашкото) възраждане Йозеф Добров-
ски (създател на славянската филология), П. Й. Шафарик, Й. Юнгман, Фр. 
Палацки, В. Ханка, Фр. Челаковски, са цитирани на предно място в него-
вите студии и статии. 

 Към споменатата студия „Славянски литератури и славянско съзна-
ние“ би било основателно да добавим и студията „Йозеф Добровски и 
нашето Възраждане“ (1930), в която е подчертана ролята на Добровски за 
развитието на българската филологическа мисъл и утвърждаването на 
новобългарския език и правопис след 30-те години на ХІХ век. Добров-
ски, както пише Йоцов, „въздига пред погледа на българина славянската 
култура“ със съчиненията си „Основи на старославянския език“ (1822) и 
„Кирил и Методий, славянските апостоли“ (1823), които благодарение 
на преводите им на руски език бързо стават известни в България. Раз-
гърнатата от Йоцов българска рецепция на Добровски е фактографски 
твърде богата, цитират се имена на български и чужди  филолози и сла-
висти, причастни към делото и езика на славянските първоучители Ки-
рил и Методий. Това, което прави този текст особено значим в историята 
на славянската филология изобщо, е допуснатата от Добровски заблуда, 
че черковнославянският език е най-старият славянски език, на който са 
проповядвали Кирил и Методий, и след това трудният път на преодо-
ляването на тази заблуда. Независимо че Марин Дринов, И. Н. Момчи-
лов, Франц Миклошич чрез свои публикации допринасят за провеждане 
на необходимата корекция, редица български езиковеди и книжовни-
ци се опират на черковнославянския език в граматичното и правопис-
но оформяне на новобългарския език и на практика ползват възгледите 
на Добровски. Йоцов създава един разклонен „сюжет“ на отношението 
към Добровски, в който особено място заема рускоезичният славист от 
украински произход Юрий Венелин, авторът на „Древние и нынешние 
болгаре в политическом, народописном, историческом и религиозном их 
отношении к россиянам“ (1829), изследване със силно въздействие върху 
народностното чувство на българите – прочитайки го, Васил Априлов 
се отказва от своето елинофилство и като народен будител хвърля сред-
ства и усилия за откриване на светско училище в Габрово. Ю. Венелин е 
обрисуван като „безкритичен романтик“, подвластен на своите чувства и 
въображение в отношението си към българското минало, но е оценен по 
достойнство като защитник на славянския произход на българите, насто-
явайки на връзката на Кирило-Методиевата мисия с България, изключ-
вайки обаче проповядването в Моравия.

Влиянието на Венелин върху поколението от 40-те години на ХІХ век 
и най-вече върху българските апологети на гръцкото образование и гръц-
ката култура в лицето на В. Априлов и К. Фотинов получава развитие в 
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тематичната конфигурация на „Славянски литератури и славянско съз-
нание в България“.

В студиите „Йозеф Добровски и нашето Възраждане“ (1930) и „Бъл-
гарското историческо съзнание по време на Възраждането“ (1938) Йо-
цов засяга българския култ към делото на Кирил и Методий и негово-
то общославянско значение. Твърдението, че „в основата на славянската 
култура от времето на Кирил и Методий лежи българската“ е форма на 
несъгласие с Й. Добровски; прочитаме и химнографски издържаното 
послание: „Чрез Кирила и Методия българският народ излиза пръв меж-
ду всички славяни на световно културно поприще… страната му става 
разсадник на славянска култура изобщо“. В този контекст мисълта на Йо-
цов, че „славянознанието бива немислимо без българознанието“ се сдо-
бива, струва ми се, с релевантен прочит: българският дискурс, отнасящ 
се до езика и цялостната дейност на славянските първоучители, както 
и до техния книжовен приемник, не може да бъде пренебрегнат – той 
е съставна част от предприетите и бъдещи изследвания в тази научна 
област. Сам Йоцов защитава старобългарската основа на Кирило-Мето-
диевия език и отхвърля названието „старославянски език“, приоритетно 
използвано от чешката славистика.

В студията „България и славянството“ (1937 – 1940) идеята за славян-
ската общност се осъзнава като утопична и исторически несъстоятелна: 
„не може да движи обществения, политическия и културния живот на 
славяните“. Йоцов е разочарован от „народностната себичност“ в поли-
тиката на някои славянски народи, споменава несправедливия Ньой-
ски мирен договор от 1919 г., донесъл териториални загуби на България. 
Твърде обемната студия е написана след нацистката окупация на Чехия, 
страната с най-активната славянофилска позиция, родината на славис-
тичния романтизъм, и този антихуманен акт сам по себе си дава осно-
вание за думите на Йоцов, че „славянският мир стои настрана от хода на 
световната история и неговата дума няма историческа стойност“. През 
призмата на новата политическа ситуация се коментира недалечното 
минало след Първата световна война, когато неразбирателствата между 
славянските народи се засилват. Оказва се, че държавната идея и нацио-
налната идея са „по-силни“ от идеята за славянско единение, и в тази 
връзка Т. Г. Масарик в духа на своя философски реализъм демонстри-
ра критичното си отношение към Ян-Коларовата славянска взаимност. 
В драматичната социално-политическа обстановка на бързо настъпваща 
война Йоцов се връща към засегнати преди факти и събития и ги подлага 
отново на обсъждане. Занимава го отношението на отделните славянски 
народи към славянската идея (или, да кажем, към славистичната идеоло-
гия), обръща внимание на специфичното и различното в това отношение. 
Ако в Чехия и Словакия славянското съзнание е поставено пред нацио-
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налното, то в Полша „първенство има полският народ“. Полският месиа-
низъм, претенциите на руските славянофили Русия да бъде „първенству-
ваща сила“ между славяните, както и фактът, че българското славянско 
чувство има преди всичко руски адрес, са наблюдения, които не отхвър-
лят славянската идея, защото тя дава възможност за взаимно опознаване 
на славянските народи, създава условия за литературно-исторически и 
компаративен синтез ( твърдението на Йоцов, че „славянското съзнание 
е подкрепа и помощ за националното“). Защитавайки славянския про-
изход на българите, Йоцов се стреми да разшири славянското съзнание 
в България по посока на нови интерактивни контакти („приобщени към 
славянството, ние можем да се приобщим по-лесно до Европа“ – Йоцов в 
„България и славянството“).

В монографията „Български страдания и борби за свобода в славян-
ската поезия“ (1934) са избрани трима поети от различни славянски 
страни – Яков Полонски (Русия), Елишка Краснохорска (Чехия), Антон 
Ашкерц (Словения) – с произведения, откликваши на българските (и 
южнославянските) борби за освобождение от османските поробители 
през 70-те години на ХІХ век, чиято кулминация е Руско-турската осво-
бодителна война през 1877 – 1878. Присъствието на български образи и 
мотиви в художествената литература на други славянски народи Б. Йо-
цов възприема като „духовен капитал“ за българската културна идентич-
ност. Той използва средствата на т. н. имагология и в студиите „Българ-
ската романтика у Прокопа Хохолоушек“ (1930) и „Една вардарска балада“ 
(става въпрос за баладата „Българки“ на Йозеф Фрич (1940). Творбите на 
двамата чешки автори са посветени на българските  (и южнославянски) 
тегоби под турски гнет, извикващи индивидуална и организирана (хай-
душка) съпротива. Смелото отстояване на християнската вяра, на лич-
ното достойнство и семейна чест срещу турското своеволие и насилие е, 
може да се каже, преобладаващ сюжет в произведенията с български об-
рази и събития. Тази тема, нека да я наречем „компаративна“, така усърд-
но разработвана от Йоцов, свидетелства за енергията, която той влага в 
издирването на факти от живота и съдбата на потъналия в забрава бъл-
гарски народ. Безспорно монографията „Български страдания и борби за 
свобода в славянската поезия“ има представителен характер за избрания 
изследователски подход, доколкото българската тема тук е проследена 
в три славянски литератури. Впечатлението, че това е лекционен курс, 
ни придружава още с първия прочит, защото липсата на стихотворни 
преводи все пак предполага славистичен възприемател. Има и подробно 
разгърнат събитийно-исторически, биографично-литературен и култу-
рен контекст около централната фигура. Така в частта за Полонски на-
учаваме за развитието на руското славянофилство и появата на първите 
руски българисти като А. Хр. Востоков, К. Ф. Калайдович, Юрий Ив. Ве-
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нелин, М. П. Погодин; също за „становището на славянофилите по от-
ношение на славяните на Балкана през 70-те години на изтеклия век“. Б. 
Йоцов не пропуска да разтълкува съдържанието на стихотворението на 
Полонски „Ренегат“, чийто герой е поляк, приел исляма и преминал на 
служба в Турция, за да участва във военни действия с Русия, т. е. да воюва 
със славяни. За неговият грях, макар и осъзнат, не съществува милост и 
прошка. В поетическата присъда на Полонски молбата на поляка регент 
към Бога остава безответна. Заслужава да се отбележи стихотворението 
Симеон, царь болгарский, на което Йоцов обръща специално внимание. 
В него също присъства политически подтекст и той е свързан с негатив-
ното руско отношение към Византия. Полонски прибягва до „развенча-
ване“ на великия цар Симеон, упреквайки го, че е проявил милост към 
Византия, когато е имал възможност да я унищожи. По този начин би 
изградил мощна империя и би си осигурил защита срещу турското за-
робващо нахлуване, би запазил Европа.

Очевидно Йоцов е въодушевен от стихосбирката на Елишка Красно-
хорска „Към славянския юг“, която в сравнение с посланията на Полон-
ски стои много по-близо до българския живот и традиции, съпреживени 
чрез славянската взаимност. По този повод споделя за творчеството ѝ 
следната характеристика: „Краснохорска постига стилово единство, кое-
то напомня в някои свои страни българската и изобщо южнославянска-
та народна песен“. Читателят не е трудно да го установи, ако погледне  
заглавията на отделните творби: стихотворението „Розата на България“, 
поемите „Драган и гуслар“ и „Българска Коледа“. Краснохорска е предста-
вител на народно-патриотичната школа, в която родолюбието се съчета-
ва с романтиката на славянското братство, за да прелее в героизация на 
борещите се за свободата си южни славяни. Йоцов представя Коларовата 
славянска идея като значимо явление в чешкия духовен живот. Същест-
веното е, че литературните герои българи на Краснохорска са наистина 
герои, действена сила в „трагичния героизъм на славянския юг“. В нас-
тоящето издание на „Български борби и страдания“ приложените сти-
хотворни цитати вече са преведени и това дава нова качествена сила на 
рецепцията на представените поети.

 След Полонски и Краснохорска, новият изразител на обговаряната 
тук българска тема в славянските литератури е видният словенски поет 
Антон Ашкерц (1856 – 1912), изпод чието перо се ражда епическият ци-
къл от малки поеми „Рапсодии на българския гуслар“ (1904 ), възпяващ 
българските борби за освобождение от турско робство, включващи и 
Руско-турската война 1877 – 1878, възвеличаващ героизма по време на 
жестоко потушеното Априлско въстание. Йоцов свързва неговата лич-
ност и творческа дейност с широкото му славянско чувство, чертае мяс-
тото му в духовния живот на Словения, която също отстоява правото си 
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на независимост. Той прави подробен поетологичен анализ на сътворе-
ното от Ашкерц, но редом с посочените постижения се забелязват и кри-
тични нотки във връзка с това, че Ашкерц вижда българския народ „през 
вихъра на революцията“: „Наистина, пише Йоцов, Ашкерц се взира само 
в революционните борби, но не и в културните. Културният хероизъм на 
българския народ не му е добре известен“. Йоцов нееднократно посочва 
– особено в статиите с възрожденска тематика нееднократно подчертава, 
– че в споровете между просветители и революционери той би застанал 
на страната на просветителите, на подвига в областта на културата.

Една от най-значимите студии на Йоцов – „Братя Миладинови в Че-
хия“ (1934) – е свързана с рецепцията на български културен продукт в 
Чехия, а чрез посредничеството на чешката филологическа и славистич-
на мисъл в цяла Европа се разпространява сборникът на Братя Милади-
нови „Български народни песни“ (1861). За това спомагат сполучливите 
преводи на Ян Гебауер и Йозеф Холечек. Холечек превежда в две книги, 
издадени през 1874 и 1875, юнашки и любовни песни от сборника на Бра-
тя Миладинови. Той изпитва въздействие от българската народна поезия 
в личното си творчество и създава т. н. „отгласи“, добре позната форма на 
адаптация в Чехия. С други думи, проникването на Миладиновия сбор-
ник в Чехия е форма на междулитературен контакт, отнасящ се към сфе-
рата на сравнителното литературознание, а не към българските образи и 
мотиви в една чужда литература.

В тази връзка е добре да се отбележи, че Б. Йоцов черпи компаративни 
знания и опит и от сравнителните истории на славянските литератури, и 
на първо място от „Slovesnost Slovanů“ (1928) на Франк Волман. Смятам, 
че би било добре да се има предвид тази страна на Йоцовата професио-
нална дейност.

 Запознаването на Борис Йоцов с изследователските трудове на Франк 
Волман и в частност с неговата история на славянските литератури, оза-
главена „Словесността на славяните“ (1928), за която той пише подробна 
критическа рецензия, има важно значение за мащабите и насоките на не-
говата дейност в областта на сравнителното славянско литературознание, 
област, чиято методология впоследствие Волман превръща в научен при-
оритет и с труда си „Към методологията на сравнителната славянска сло-
весност“ („K metodologii srovnávací slovesnosti slovanské“, 1936). Спомена-
тата рецензия включва и „Славянски литератури“ („Slovanské literatury“) 
ч. І и ІІ – 1922 , 1926, на Ян Махал, като чрез избрания паралелен прочит 
на двете истории Йоцов онагледява своите възгледи по интересуващата 
го връзка между българознание и славянознание в научната обосновка 
на една славянска литературна историография.  Основание за избора на 
двамата чешки изследователи, по различен начин ползващи сравнител-
ния метод за разработване на историята на славянските литератури, е 
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фактът, че „и двамата изхождат преди всичко от европейско становище: 
славянските литератури за тях са вътрешно зачленени с духовните тече-
ния на Западна Европа“. Но също така, макар и от различни поколения 
(Волман е ученик на Махал), и двамата по думите на Йоцов са „обособени 
личности в своето научно дело“, т. е. доказват професионалната си компе-
тентност по история на славянските литератури и като ръководители на 
съответните катедри в Карловия университет в Прага и в Масариковия 
университет в Бърно. И Ян Махал, и Франк Волман са авторитети в ком-
паративното изучаване на славянските литератури и направеният от Йо-
цов избор за критическа рецензия именно защото не е случаен, разкрива 
творческия потенциал на неговата научна мисъл, самочувствието му на 
докторант на Карловия университет. „Славянски литератури“ на Ян Ма-
хал в три тома (1922, 1925, 1929) е считан за класически труд на чешката 
славистика. 

 В един по-общ план: анализирайки двете истории на славянските 
литератури, Йоцов акцентува върху трудностите при периодизацията 
на литературния материал поради факта, че развойните линии на от-
делните славянски литератури не съвпадат. С други думи, коментарът 
по повод периодизационните критерии у двамата автори съдържа мето-
дологическия проблем за „динамичното, условно единство“ на славян-
ските литератури, което занимава литературоведите компаративисти в 
по-ново време (Б. Ничев. „Основи на сравнителното литературознание“, 
1983). Очевидно е, че Б. Йоцов се интересува най-вече от присъствието на 
българската литература в двете историографски концепции и отбеляз-
ва пропуснати и пренебрегнати факти от нейния развоен цикъл, които 
я поставят в „неравностойно положение“ спрямо избраните делитбени 
критерии. От тази гледна точка той прави изводи за сравнителното про-
следяване на развитието на славянските литератури у двамата литера-
турни историци – чешките историографи на славянските литератури 
Махал и Волман.

„Недоглежданията“ и пропуските у двамата литературни историци, 
коментирани  твърде детайлно, са доказани въз основа на разработките 
на националната литературна историография, като на първо място стоят 
„най-новите изследвания“ (най-вероятно тези на Боян Пенев). Както е из-
вестно, лекционният курс на Боян Пенев по нова българска литература 
излиза посмъртно в четири тома (1930 – 1936) и негов редактор е Борис 
Йоцов. Но приживе Б. Пенев издава редица монографични публикации и 
литературно-исторически студии (голяма част от тях посветена на Бъл-
гарското възраждане ), включително и стратегически значимата теоре-
тико-методологическа част  „Посоки и цели при проучване на новата ни 
литература“. Йоцов отхвърля твърдението на двамата чешки историци, 
че Паисий е повлиян от Йован Раич при написване на своята история, 
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припомняйки, че „най-новите изследвания в тая посока не говорят нищо 
в полза на това твърдение“. В студията си за Паисий още през 1910 годи-
на Б. Пенев аргументирано оспорва тезата за влиянието на Йован Раич 
върху написването на „История славянобългарска“ от Паисий Хилен-
дарски (теза, изказана от Константин Иречек и некритично повторена от 
някои български литературни историци). И в други забележки по адрес 
трудовете на Махал и Волман също откриваме защитавани от литера-
турния историк Боян Пенев възгледи. В своя монографичен труд „Основи 
на сравнителното литературознание“ Боян Ничев свързва развитието на 
сравнителното литературознание като научна дисциплина с пътя на сла-
вистиката у нас и с развитието на националната ни литературна история.

Прякото въздействие на Боян Пенев върху славистичните образова-
телни (в качеството му на университетски преподавател) и научни зани-
мания на Б. Йоцов е безспорно и може да бъде непосредствено просле-
дено. След смъртта на своя учител Б. Йоцов пише 2 портретни статии за 
Б. Пенев в сп. „Демократически преглед“ ( 1927) и сп. „Славянски глас“ 
(1927), в които се подчертава сравнителният аспект в неговото проучване 
на българската литература и на първо място това, че той „хвърля духо-
вен мост“ между българската и славянските литератури и култури (1927). 
Маркираната от Б. Пенев българска тема в руската литература (статията 
„Отношението на Полонски и Тургенев към българското робство и въз-
раждане“ в сборника в чест на проф. Милетич през 1912 г.) се превръща 
за Йоцов в литературоведска инспирация. Резултатът е налице в моно-
графията „Български страдания и борби за свобода в славянската пое-
зия“ (1934 ) и в търсенето на професор Борис Йоцов как българското се 
самопознава чрез или през славянското.
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