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Добромир Григоров

БОРИС ЙОЦОВ, СЛАВЯНСТВОТО И ОБЩУВАНЕТО НА 
МАЛКИТЕ КУЛТУРИ СЪС СВЕТА

Третият том с научните трудове на Борис Йоцов (1894–1945) е посве-
тен на славянските литератури (полска, чешка, сръбска, руска, сло-

вашка, словенска и лужишка) и историята на техните връзки с българ-
ската литература и култура. Всички включени текстове са публикувани в 
периода 1922–1940 г., нямат книжни издания и излизат от печат предим-
но в специализираната периодика.

Борис Йоцов се записва като студент в Софийския университет през 
учебната 1913/1914 г. По това време бъдещият литературен историк е 
имал възможност да посещава и слуша лекции по старобългарска лите-
ратура и „чешка книжнина“ на Ал. Теодоров, по сравнителна литературна 
история на Ренесанса при Иван Д. Шишманов, по литературна история 
на френския и немския романтизъм на Михаил Арнаудов, по история на 
класическата поезия на Александър Балабанов. В следващите две учебни 
години Б. Йоцов е слушал лекциите на Боян Пенев върху българска лите-
ратура на Възраждането, върху творчеството на Адам Мицкевич и Юли-
уш Словацки, върху „руската литература през Александровската епоха“ и 
лириката на Иван Вазов.1

Заминава за Прага като стипендиант на чехословашкото министерство 
на просвещението (от 13 март 1923 до 15 септември 1925).2 Защитава док-
торската си дисертация във Философския факултет в Карло-Фердинан-
довия университет в Прага, посветена на поета и преводача Отакар Мо-
кри (като поет, повлиян от поетиката на неокласицизма и символизма, и 
много значим за чешката литература преводач на полския литературен 
романтизъм). Като студент е изучавал полски и сърбохърватски, а до за-

1 Вж. Разпис на лекциите. За зимния семестър на 1913/1914 учебна година. София: Печат-
ница „С.М. Стайков“, 1913. Разпис на лекциите. За зимното полугодие на 1914/1915 учеб-
на година. София: Придворна печатница, 1914. Разпис на лекциите за зимното полугодие 
на 1915/1916 учебна година. София: Царска придворна печатница, 1915. 
2 Вж Тодоров, Величко. Opera slavica, или назад към Борис Йоцов. София: УИ „Св. 
Климент Охридски“, с. 6.
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минаването си за Чехословакия вече е владеел полски и чешки език на 
ниво, което му позволява да рецензира чешките преводи на поезията на 
Хр. Ботев и Н. Лилиев, както и българския превод на „Анхели“ от Юлиуш 
Словацки. След завръщането си от Прага започва работа като асистент 
по българска литература и славянски литератури в Историко-филологи-
ческия факултет на Софийския университет. Последният семестър на Б. 
Йоцов, вече професор в университета, е зимният семестър на учебната 
1944–1945 г. На 1 февруари 1945 г. е разстрелян в изпълнение на смърт-
ната присъда, издадена от Народния съд.

*   *   *
 Водещият тематичен принцип на подбора в този том до известна сте-

пен е формален, тъй като Борис Йоцов не интерпретира славянските кул-
тури сами по себе си, а в тяхната свързаност с българската. Културната и 
литературната история на славянството всъщност е история на неговото 
общуване с българската литература. Затова изследователските сюжети у 
Борис Йоцов разкриват как българската литература вдъхновява славян-
ски поети и прозаици, и също така как Българското възраждане и съвре-
менната българска литературна ситуация четат, превеждат и адаптират 
славянския литературен канон и най-новите образци. 

Този водещ принцип в нагласата на Борис Йоцов предопредели съдър-
жанието на Книга 1 и Книга 2. Първата книга със славистични трудове 
съдържа 48 текста, подредени в четири части, и е озаглавена „Славянски-
те литератури в България“. Структурата на всяка от четирите части се оп-
ределя на първо място от избора на жанра на научните текстове (студии, 
статии, рецензии, интервюта и речи), и на второ място, от хронологията 
на тяхното написване. Втората книга, озаглавена „България в славянските 
литератури“, съдържа пет обемни студии, посветени на чешки, руски и 
словенски автори, вдъхновени от т.нар. „българска романтика“, както Бо-
рис Йоцов нарича борбите за национално освобождение у нас през ХІХ в. 
Главни действащи лица в изследователските сюжети са както братя Ди-
митър и Константин Миладинови (в студията „Братя Миладинови в Че-
хия“), така и Прокоп Хохолоушек, Елишка Краснохорска, Антон Ашкерц 
и Яков Полонски, чиито художествени текстове са посветени на нашето 
освободително движение. Петият текст – „Отакар Мокри. Историко-ли-
тературна студия“, е докторската дисертация на Борис Йоцов, написана и 
защитена в Прага (1927).

*   *   *
„България и славянството“ – първата част на Книга 1, включва две от 

най-известните студии на Борис Йоцов – „Славянските литератури и 
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славянското съзнание в България “ от 1929 г. и „България и славянството“ 
от 1940 г., както и три кратки студии, посветени на чешкия държавник и 
университетски учен Томаш Гарик Масарик и издадени в периода между 
1930 и 1935 г. Петте текста разкриват дългия процес на преосмисляне на 
идеята за славянската взаимност като все по-проблематичен идеологи-
чески инструмент на панславизма, австрославизма и неославизма през 
втората половина на ХІХ и първите десетилетия на ХХ в. Тази част раз-
крива колко дълго, още от началото на своята научна биография, Борис 
Йоцов се връща непрекъснато към утопичната картина на славянството, 
очертана от Ян Колар в неговия трактат „За литературната взаимност“ от 
1836 г., като още тогава привлекателните идеи за единен славянски език и 
обща етническа територия влизат в остро противоречие със засилващото 
се национално самосъзнание и лингвоцентризма на възрожденския ХІХ 
век в историята на славянските етноси. Така първата част онагледява как 
Борис Йоцов адаптира идеята за малката нация, формулирана от Томаш 
Г. Масарик още през 1905 г., в своята програма за бъдещото развитие на 
нашето общество от 30-те години на ХХ век. Малката нация и нейното 
място в света е идеологема, която отговаря на предизвикателствата пред 
българското културно самосъзнание, което според Б. Йоцов вече не може 
да се идентифицира еднозначно и единствено с принадлежността си към 
славянството. Тази програма е формулирана в статията „Малкият народ“ 
(1934) във втория том от събраните съчинения на Борис Йоцов, когато 
ученият е сред малцината доказани и признати познавачи в България, а 
може би и най-добрият познавач на противоречивите исторически ак-
туализации, които претърпява идеята за славянската взаимност.  

Втората част на първа книга – „Класическо наследство и настояще“, 
съдържа 19 статии и студии, посветени на канонични авторски фигури и 
литературни произведения в славянските литератури. Червената нишка, 
която ги обединява, е изследователският интерес на Б. Йоцов към тях-
ното общуване с българската литература. Затова в тази част са включени 
заглавия като „Словашки поет за солунските братя“, „Йозеф Фрич и Васил 
Друмев“, „Един чешки поет за братя Миладинови“, „Ив. Вазов и Д. Д. Ми-
наев“, „Пенчо Славейков и Адам Мицкевич“ и „Kde domov můj“ у нас“. Вто-
рият обединяващ принцип е българската интерпретация на класически 
и съвременни авторски фигури и заглавия в славянските литератури от 
ХІХ и ХХ в. – „Иржи Волкер“, „Петър Безруч“, „Отокар Бржезина“, „Адам 
Мицкевич“ и „Анхели“. Показателна в тази част е последователността, 
с която Борис Йоцов следва кредото на своя ментор, университетския 
професор по българска и славянски литератури Боян Пенев. През април 
и май 1914 г. Боян Пенев е на специализация в Прага, където изследва 
влиянието на Западноевропейския романтизъм в славянските литерату-
ри от Възраждането и сведенията за българите в чужди литературни па-
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метници.3 Неговият асистент Борис Йоцов наследява изследователската 
работа в тази насока, като освен нея се заема със задачата да опише акту-
алната литературна ситуация в славянските литератури. Така в средата 
на 20-те години на ХХ в. излизат от печат впечатляващите студии „Съ-
временната чешка литература“ и „Най-новата сръбска лирика“. По това 
време интересът на българската публика и българските преводачи към 
славянските литератури се ограничава предимно в руските литературни 
образци и подобни литературноисторически обзори имат двояка задача 
– да систематизират чуждата литературна ситуация и да подготвят общ 
преглед за читателите у нас. На трето място, в тази част проличава авто-
номната изследователска позиция на Борис Йоцов, който не възпроиз-
вежда литературнокритическите наблюдения върху чешкия и сръбския 
литературен материал в тяхната собствена среда. Когато пише „Отокар 
Бржезина“, „Иржи Волкер“ и „Петър Безруч“, Йоцов не се интересува от 
взаимовръзките между литературата и нейната социална ангажираност, 
а от мистичното в поетичната рефлексия на света у тримата поети. Такъв 
прочит в момент, когато започва дългият процес на петрифициране на И. 
Волкер и П. Безруч в публичното съзнание като пролетарски, социално 
ангажирани автори, прочитът на Б. Йоцов е остранен и стойността му е в 
неговата автономност спрямо литературнокритическите нагласи в чешка 
среда.

Третата част – „Полемики. Портрети“, включва рецензии и портрети на 
чуждестранни учени, чиято професионална биография е свързана с бъл-
гарската култура. В този раздел най-ясно проличава умението на Борис 
Йоцов да полемизира с противниците на българската национална кауза 
(вж. „Karel Vopička“, „Hermann Wendel“, „Dragutin Prochaska“, „България 
пред очите на чужденеца“, „Глас едного родолюбца…“). Рецензиите на Б. 
Йоцов не са продукт толкова на лични предпочитания, а са по-скоро на-
учният жанр и инструментът, който легитимира аргументите на неговата 
пробългарска позиция. Но тази позиция остава чужда на шовинистични-
те нагласи на неговите съвременници, защото настоява за диалогично об-
щуване, в което всяка от двете страни има правото да се обоснове. Друга 
група текстове на Б. Йоцов популяризира нови и актуални по това време 
научни трудове, посветени на българската литература и култура от ХІХ 
и ХХ век. Подборът им се опира на тяхната познавателна стойност и тя е 
основанието да бъдат представени пред родна публика („Един чужд учен 
за нашата драма“, „Йозеф Пата“, „Българските борби за обединение пред 
чешката наука“, „Проф. д-р Йозеф Пата“).

3  Hronková, Dana. Bojan Penev a Čechy. – Литературознание и фолклористика. В чест на 
70-годишнината на академик Петър Динеков. София: Издателство на БАН, 1983, с. 309 
и сл.
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 „Борис Йоцов в публичното пространство“ – четвъртата част от Кни-
га 1, съдържа две речи, посветени на Лев Н. Толстой (1935) и Михаил Ю. 
Лермонтов (1940), научнопопулярни статии в периодиката („Полската 
литература у нас“, „Владислав Варненчик“, „Към сръбско-българските 
взаимни връзки“) и единственото интервю с Борис Йоцов („При наши-
те хора на изкуството“) от 1930 г., когато той е извънреден професор по 
българска и славянски литератури в Софийския университет. Разписът 
на лекциите в Софийския университет за летния семестър на учебната 
1939/19404 година показва, че Б. Йоцов се е посветил на творчеството на 
М. Лермонтов в упражненията със студентите си. Портретът на руския 
поет, представен в речта пред неспециализирана публика в дружеството 
„Славянска беседа“ през 1940 г., може да се определи и като моментната 
снимка на Борис Йоцов като преподавател в университетската аудитория. 

*   *   *
Втората книга със славистични трудове съдържа пет студии, повечето 

от които са издадени през 30-те години на ХХ в.: „Йозеф Добровски и 
нашето Възраждане“ (1930), „Българска романтика у Прокопа Хохолоу-
шек“ (1930), „Братя Миладинови в Чехия“ (1934), „Български страдания и 
борби за свобода в славянската поезия“ (1935). Последният текст в тома 
е дисертацията на Б. Йоцов („Отакар Мокри. Историко-литературна сту-
дия“, 1929) в нейния допълнен вариант, предназначена за българските чи-
татели. Петте студии не са изключение от практиката на Борис Йоцов да 
публикува трудовете си в специализираните научни издания и затова той 
не е издал нито една от тях в книжно тяло.

Изследваният материал в тези студии разкрива трайния афинитет на 
учения към възрожденския ХІХ век, било в славянските литератури, било 
в българска среда. Феноменът на националното литературно Възраждане 
е предмет дори в множество от включените във втория том на настоящо-
то издание научни трудове на Б. Йоцов. 

На второ място, тази книга затвърждава представата за високата про-
фесионална осведоменост на университетския преподавател, която не е 
самоцел, а подстъп към авторските портрети на Яков Полонски, Елишка 
Краснохорска, Антон Ашкерц и Прокоп Хохолоушек, както и при рекон-
струирането на националния литературен контекст на техните произве-
дения. Показателно за индивидуалния почерк на Б. Йоцов е отсъствието 
на теоретични модели, които биха послужили като основание за форму-
лирането на работни хипотези в научното изследване. Б. Йоцов не комен-

4 Вж. Разпис на лекциите. За летния семестър на 1939/1940 учебна година. София: Уни-
верситетска печатница, 1940.
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тира своите методологически основания – неговите заключения и тези 
са пряк резултат от систематизацията на богат емпиричен литературен и 
социокултурен материал. Така у Б. Йоцов афинитетът към литературното 
Възраждане върви ръка за ръка с мълчаливото усъмняване в предпоста-
веността на теоретичната нагласа в името на коректната литературноис-
торическа реконструкция.

На трето място, образът на славянския литературен ХІХ век отново е 
продукт на интереса към случването на българските исторически и ли-
тературни сюжети в чужда културна среда. Тази нагласа разкрива убеде-
ността на Б. Йоцов, че една от социалните роли на славистичната наука 
през ХХ век е да разкрие етичното послание (на състраданието и съп-
ричастността), заложено през ХІХ век в съзнанието за принадлежността 
към славянството.

И накрая, детайлното описание на чуждата литературна ситуация 
у Б. Йоцов има още едно прагматично обяснение – слабото познаване 
на славянските литератури в българска среда. В интервюто си от 1930 г. 
ученият казва следното: „На славянските литератури у нас се гледа с из-
вестно пренебрежение. Чете се само руската и много малко се знае за ли-
тературата на чехи, словаци, словенци, хървати, сърби и поляци; че тези 
славянски литератури са създали поети от световно значение, от които 
ние можем да разберем душата на родствените нам славянски народи и 
да почерпим назидание, мъдрост и съзнание, което е близко до нашето, 
за това малцина мислят. Славянските литератури ще допринесат твър-
де много за изяснение, за кристализация на нашето славянско съзнание“.  
От друга страна, неудовлетворението разкрива представата на учения за 
изследователската работа като градивен материал в процеса на културна-
та самоидентификация на българското общество между двете световни 
войни. В този сложен процес университетът и неговото специализирано 
знание имат своето запазено място в обществото.
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ОТ РЕДКОЛЕГИЯТА

Том 3 от „Съчинения“ на Борис Йоцов съдържа неговите научни трудо-
ве в областта на славистиката. Техният обем наложи разделянето им 

в две книжни тела (Книга 1 и Книга 2). 
Основните източници при съставянето на редакторските бележки към 

том 3 са следните: 
Павлов, Ив., Биолчев, Б., Тодоров, В., Терзийска, Л., Балабанова, Хр. 

(съст.). Преводна рецепция на европейските литератури в България: Том 
4 – Славянски литератури, София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2002 (476 
с.).

Literatura polska: przewodnik encyklopedyczny. T. I. – T. II [komitet red. 
(przewodniczący) Julian Krzyżanowski, od 1976 Czesław Hernas; członkowie: 
Artur Hutnikiewicz et al.]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
1984, 1985. 

Opelík, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. 
vyd. Praha: Academia, 1985–2008. 7 sv.

Деретић, Ј. Историја српске књижевности. Четврто издање. Београд: 
Просвета, 2004 (1247 с.).

Сурков, А. А. (гл. ред.). Краткая литературная энциклопедия. Мос-
ква: Советская энциклопедия, Т. 1–9, 1962–1978.  

Редакционната колегия на том 3 дължи голяма благодарност за отзив-
чивостта и професионализма на проф. д-р Елка Мирчева и проф. д. ф. н. 
Марияна Цибранска-Костова, на доц. д-р Румяна Евтимова, доц. д-р Ан-
желина Пенчева и доц. д-р Елена Томова, както и на гл. ас- д-р Николета 
Пътова, гл. ас. д-р Катерина Кокинова, гл. ас. д-р Валентина Седефчева, 
Венеса Начева и Тодорка Минева.

Изказваме нашата искрена благодарност на Илияна Петкова, Ваня 
Рашкова, Антония Георгиева, Христослава Иванова и Симонета Соко-
лова-Шопска от Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“. 
Без тяхното съпричастие и прецизната им работа издаването на настоя- 
щия том би било немислимо. 
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Български преглед: Списание за славянска филология. Год. I, 1929, № 1, 
с. 39–79

СЛАВЯНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ И СЛАВЯНСКОТО 
СЪЗНАНИЕ В БЪЛГАРИЯ1

Да се проследят духовните общения между славянските народи, тъй 
както те са отразени в тяхната книжнина – научна, публицистична и 

художествена, – това значи да издирим заетите идеи, градивни материа-
ли и форми, по-нататък – чрез доловените взаимни въздействия – да се 
домогнем до техните общи моменти, както по дух, така и по съдържание. 
Но това значи и нещо повече: засягайки един въпрос важен както за ли-
тературната история, така и за литературната психология и социология, 
да се прехвърли границата на литературното влияние и да се види до кол-
ко една или няколко литератури възпитават или възмогват, в определен 
исторически момент, не само отделни лица, съсловия или класи, но и 
цели общества, дори и цял народ, ставайки творчески фактор в неговото 
развитие, като съдействуват за кристализацията на някоя идея, на опре-
делено съзнание. Без да се издирват основно причините на славянско-
то въздействие върху нашето национално развитие, неговите размери и 
посоки, неговата сила и интензивност, както и резултатите му, можем да 
определим от сравнително славянско гледище първите признаци на сла-
вянското съзнание у нас, елементите му и средищни моменти от неговото 
съдържание, основните негови въпроси, изхождайки винаги от духа на 
времето, облягайки се винаги на предварително основно историколите-
ратурно изследване.

1  Традиционно тази студия на Б. Йоцов се интерпретира като  история на славянската 
идея в контекста на Българското възраждане. Идеята за принадлежността на българ-
ския етнос и българската културна история към славянството се възприема като основен 
аргумент за защитата на националното самосъзнание от елинизма. Вторият възможен 
прочит на студията е критичното отношение към славянската идея, заявено в множество 
ключови произведения на водещите фигури на нашето Възраждане. Проблематичната 
приложимост на славянската взаимност в българска среда е осмислена в съотнасянето 
с руския имперски панславизъм от ХІХ в. В тази своя студия, за разлика от „България 
и славянството“, Б. Йоцов все още възприема принадлежността към славянството като 
ключов аргумент за българското национално самосъзнание (бел.ред.).



20

Съзнанието, че сме славянски народ, заедно със съзнанието, че сме 
българи, запада от XV в., за да загасне почти в началото на XVIII в. На-
мерило убежище, заедно със славянската богослужба2, в манастири, то не 
може да бъде поддържано, почвайки от XV в., от печатни богослужебни 
книги – сръбски, влахобългарски и, особено от средата на XVIII в., руски 
– нито от западния хуманизъм и културната експанзивност на католи-
ческия абсолютизъм през XVII в. Едва през XVIII в., космополитичен 
и рационалистичен, когато до нас, чрез руско посрeдство3, стига хума-
низмът на Мавро Орбини и Цезар Барония, обичани от славяните, и то 
чрез Паисия (*1722), с неговата „История Славяноболгарская“ от 1762 г., 
налагайки при това руско-славянска, както и в Сърбия по-късно, школа, 
когато се засиля славянската традиция у нас, още повече, че Паисий има 
само чувство, àко и да не го проявява нарочно, за езиково сродство меж-
ду българи, сърби и руси, а и чувство за исторично или кръвно родство, 
слагайки произхода на българския народ, в духа на стария хроникарски 
стил, от славянския род скандавляне: от него се отцепили славяни, които 
по името на Волга се нарекли българи4. За Паисия, син на своето време, 
това познание не е особена радост за сърцето – не знае да тегли послед-
ствията от тая славянска общност. И до края на XVIII в. това съзнание 
не печели много нито у Софрония Врачански (1739–1813), първия пре-
писвач, в 1765 г., на „История Славяноболгарская“, àко5 и да го подклаж-
да с политическа надежда от Русия6, нито у йеромонах Спиридон, който 
издава тридесет години след Паисия, в 1792 г., своята „История Славя-
ноболгарская“, нито дори у Йована Раича с издадената през 1794–95 г. 
във Виена „Исторiя разныхъ славенскихъ народовъ, найпаче же Болгаръ, 
Харватовъ и Сербов“, àко и с подчертана южнославянска тенденция. Дори 
и в началото на XIX в., първитe три десетилeтия, когато славянското чув-
ство намира отглас и в калугерската килия после и в светското училище, 
в учебната книга, когато се прави организация на духовната просвета, и 
след Рибния буквар от 1824 г., àко и с пробуждаща се национална свяст7, 

2  богослужба (книж.) – богослужение (бел. ред.).
3  посредство (остар. книж.) – посредничество (бел. ред.).
4  Вж. Исторiя славѣноболгарская... Стъкми за печат по първообраза Йор. Иванов. Изд. 
на Бълг. академия на науките. София 1914, с. 8–11, 67–72.
5  àко (диал.) – въпреки че (бел. ред.).
6  Д-р П. И. Орешков, Автобиография на Софрония Врачански. Българска библиотека, бр. 
9. Изд. на Бълг. академия на науките, София 1914, с. 1. – В. Н. Златарски, Политическата 
роль на Софроний Врачански. Годишник на Соф. университет, Историко-филологически 
клон, кн. XIX. 3. София 1923. – Ив. Пастухов, Българите въ източния въпросъ до Крим-
ската война. Българска историческа библиотека, г. II, 1929, т. I, с. 221–228.
7  свяст (остар.) – съвест (бел. ред.).
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скована от гръцки и сръбски рационализъм8, нито Йоаким Кърчовски9 и 
Кирил Пейчинович10 изпървом11, нито Н. Бозвели12 и Н. Рилски13 не обо-
гатяват особено славянското съзнание и все още имат за образец Аврама 

8  рационализъм (философ.) – философско направление, което признава разума за реша-
ващ и дори единствен източник на познанието (бел. ред.).
9  Йоаким Кърчовски (ок. 1750 – ок. 1820) – български възрожденски книжовник, учител, 
духовник. Между 1814 и 1819 г. публикува пет книги с религиозно съдържание, три от 
които са отпечатани със спомоществователство. След „Неделник“ от Софроний Врачан-
ски това са първите новобългарски печатни книги, излезли в Буда. Със занимателното 
си съдържание и с достъпния за читателите език (написани са на „простѣйшїи языкъ 
Болгарскїй“) съчиненията на Й. Кърчовски стават много популярни и имат широко раз-
пространение през XIX век (бел. ред.).
10  Кирил Пейчинович (1770–1845) – български духовник, книжовник и просветител, един 
от първите поддръжници на създаването на литература на новобългарски език. Автор 
на книги с религиозни поучения и на стихове. През 1835 г. съставя надгробен надпис за 
самия себе си в стихове. Тези „Стихове на глас трапезечки“ са един от първите поетични 
опити на новобългарски език (бел. ред.).
11  изпървом (книж. остар.) – най-напред, отначало (бел. ред.).
12  Неофит Бозвели (1785–1848) – български духовник, един от водачите на националното 
просветно и църковно движение през Възраждането. Автор (заедно с Емануил Васкидо-
вич) на „Славяноболгарское детеводство за малки деца“, както и на „Краткая свещеная 
история“ и „Свещений катехизис“. Неговите учебници извършват прелом в развитието 
на просветното дело. Проявява се и като талантлив писател, който полага началото на 
нова жанрова форма – диалогa. В творчеството си излага идеите си за развитието на 
поробената си страна, говори за духовното робство, вселило се сред българите, приканва 
към просветна борба (бел. ред.). 
13  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 е 
смятан за един от основателите на учебната литература през ХІХ в. За нуждите на учили-
щето в Халки Неофит Рилски съставя своята Христомаθїѧ славѧнскаго ѧзыка, 1852. К. 
Иречек го нарича „патриарх на българските учители и педагози“ (бел. ред.).
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Мразович14, Лукиана Мушицки15, Захария Орфелин16. Само едно чувство 
– за черковнославянския език като стар, като майка на български и сръб-
ски език, повишава това съзнание, но без топлата вяра на сърцето. Рацио-
нализмът изобщо разкрива славянското сродство исторически и езико-
во, но не държи на него, като го поддържа с черковнославянска книга и с 
нормативна граматика. И то не – за народа. Изключения по-късно правят 
К. Огнянович17 и Христаки Павлович18.

Към края на XVIII и началото на XIX в. западният романтизъм, про-
явяващ особен интерес към славянския мир19, със своите идеи – лите-
ратурни, обществени и научни – нашествува20 през Германия – главно  в 
Чехия и Полша, страни с будно славянско съзнание още през втората по-
ловина на XVII век. Йосиф Добровски21, тоя понемчен чех, но с бистър и 

14  Аврам Мразович (1756–1826) – сръбски писател, преводач, педагог, аристократ и се-
натор. Известен е като реформатор в образованието, живял и работил в Хабсбургската 
империя в сръбските и румънските територии на днешната сръбска Войводина и румън-
ския Банат. Той е първият директор на сръбската национална начална училищна коми-
сия. През 1778 г. основава в Сомбор Норма (Нормално училище) – учителски колеж. 
През 1794 г. публикува във Виена „Rukovodstvo k slavenskej grammatice: vo upotrebleniе 
slaveno-serbskih narodnyh ucilisc” (сръбска граматика с правилен синтаксис) за сръбските 
училища (бел. ред.).
15  Лукиан Мушицки  (1777–1837) – сръбски духовник епископ, патриот, писател, поет, 
езиковед, обществен и религиозен деец. Творчеството му се отличава с подчертано па-
триотичен характер. В писанията си прославя езика, вярата и героите на Сърбия. При-
живе само малка част от произведенията му са напечатани, повечето се разпространя-
ват от ръка на ръка в ръкопис и едва след смъртта му в Нови Сад (1838–1848) излизат 
събраните му стихотворения. Пръв започва да записва народни песни и други творби 
на народното творчество, които изпраща на Вук Караджич, на когото помага и при съста-
вянето на новата сръбска азбука. Известен с това, че въвежда буквата ђ. Цялостната му 
дейност е от голямо значение за възраждането на сръбската народност (бел. ред.).
16  Захарие Орфелин (1726–1785) – сръбски писател, гравьор и просветен деец. От 1757 
г. е секретар на митрополит  Павел Ненадович, заедно с когото създава издателство 
в Сремски Карловци. Продължава издателската си дейност във Венеция, където основа-
ва първото сръбско списание „Славяно-сръбски магазин“. Публикува и собствени про-
изведения в различни жанрове – от поезия и учебни помагала до биография на руския 
цар Петър Велики (бел. ред.).
17  Константин Огнянович (1798–1858) – български просветен деец от сръбски произ-
ход. Учителства във Видин (1821), Враца (1822), Габрово (1834). Въпреки че познава в 
съвършенство гръцкия език, Огнянович предпочита да води обучението на разговорен 
български. Под неговото ръководство своето начално образование получават  Кръстю 
Пишурка, Кузма Тричков, Христо Бошнаков и др. Огнянович, подобно на Паисий, осъж-
да българите, загдето се отричат от своя род и език. През 1842 г. издава в Цариград „Ка-
лендар за лето 1843“ – един от първите български църковни календари. Автор на „Житие 
светаго Алексия Человека Божия“ (Буда, 1833) (бел. ред.).
18  Срв. Житие св. Алексiя, 1833, и Разговорникъ грекоболгарский, 1835.
19  мир (остар.) – свят (бел. ред.).
20  нашествам (рядко) – прониквам (бел. ред.).
21  Йозеф Добровски (1753–1829) – чешки историк, литературен историк, лингвист, съз-
дател на славистиката и чешката филология като научни полета. Автор е на повече от 
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проницателен славянски поглед, полага основи в първите две десетиле-
тия на XIX в. на славянската филология, която става огнище на славянско 
движение не само в Чехия, но и в другите славянски страни. Идеология-
та на това движение, разкрита в Чехия от Юнгмана22 и Ханка23, Челаков-
ски24 и Колара25, Шафарика26 и Палацки27, в Полша – от С. Б. Линде28 и Г. 

триста и петдесет научни труда – книги, студии и статии в областта на бохемистиката, 
славистиката, историографията, литературната история, палеославистиката и др. (бел. 
ред.).
22  Йозеф Юнгман (1773–1847) – чешки филолог, преводач, лексикограф и общественик; 
автор на петтомен чешко-немски речник, на множество обемни трудове по чешки право-
пис 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.).
23  Вацлав Ханка (1791–1861) – чешки поет, преводач, езиковед, литературен историк и 
издател. Допринася за обогатяването на възрожденската поезия, като вписва в автор-
ските си поетични текстове характерни особености от поетиката на народната песен. 
Издава старочешки паметници, а неговата международна известност е факт след изда-
ването на Краледворския и Зеленохорския ръкопис, за които се смята, че той вероятно е 
фалшифицирал със своя съмишленик Йозеф Линда (бел. ред.).
24  Франтишек Ладислав Челаковски (1799–1852) – чешки поет. В творчеството си авто-
рът 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.).
25  Ян Колар (1793–1852) – словашки поет, протестантски пастор, пропагандатор на идея-
та за славянската взаимност, застъпник на чешкия език като език на словашката култура; 
автор на поемата „Дъщерята на Славия“ (1824, 1832) и трактата „За литературната вза-
имност“ (1836); автор на пътеписи, мемоари, научни съчинения; дългогодишен пастор 
в протестантската словашка църква в Будапеща и професор във Виенския университет 
през последните години от живота си (бел. ред.).
26  Павел Йозеф Шафарик (1795–1861) – словашки езиковед и историк, публикува на чеш-
ки 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.).
27  Франтишек Палацки (1798–1876) – създател на модерната чешка историография и ав-
тор 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.).
28  Самуел Богумил Линде (1771–1847) – полски лингвист, библиотекар и лексикограф на 
полския език. Автор на „Правила на етимологията за адаптиране на полски език“ (1806), 
на шесттомния „Речник на полския език“ (1807) и др. (бел. ред.).
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С. Бандке29, Л. Суровецки30, Кухарски31, Ян Воронич и др., в Словенско 
и Хърватско – от Станко Враз32 и Гай33, в Сърбия – от В. Караджич34, не 
остава чужда и на Русия, която още в 1811 г. мечтае, чрез Каченовски, за 
славянски катедри, а през 20-те години, чрез Шишкова35 и Кепена36, прави 
опити да привлече в своите университети или в една проектирана славян-
ска библиотека Ханка, Челаковски и Шафарик, като същевременно чрез 

29  Йежи Самуел Бандке (1768–1835) – полски историк, езиковед, библиотекар, библи-
ограф и професор в Краковската академия (бел. ред.).
30  Вавжинец Суровецки (1769–1827) – полски общественик, просветен деец, историк, ге-
ограф, антрополог, славист и един от създателите на Варшавския университет (бел. ред.)
31  Анджей Кухарски (1795–1862) – полски филолог, славист, етнограф и библиофил (бел. 
ред.).
32  Станко Враз (1810–1851) – хърватски и словенски поет, просветител и общественик, 
един от активните участници в Хърватското и Словенското национално възраждане. 
Поет-романтик и участник в проектите за създаване на общославянска граматика (бел. 
ред.).
33  Людевит Гай (1809–1872) – значим хърватски общественик, политически деец, журна-
лист, писател и езиковед; идеолог на илирийското движение и Националното възражда-
не на хърватите (бел. ред.).  
34  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 българ-
ския език“, поставя началото на европейската българистика (бел. ред.).
35  Александър Семьонович Шишков (1754–1841) – руски адмирал, писател, филолог. 
Президент на Руската академия. Пише триезичен речник на френски, английски и руски, 
различни изследвания относно теория на литературата, най-известното от които е „Раз-
съждения относно старото и новото стихосложение“ (1803) (бел. ред.).
36  Пьтър  И. Кьопен (1793–1864)  – руски библиограф, етнограф, археограф, статистик. 
Създава контакти с видни слависти, като Копитар, с когото полемизира, В. Караджич, В. 
Ханка и др. (бел. ред.). 
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Востокова37, С. Строева, Н. Мурзакевича38, Калайдовича39, Погодина40 се 
стреми да се приобщи към западната славистика. Връзките между Русия 
и славянския Запад се засилват чрез преписки, преводи на съчинения от 
Добровски, Шафарик, Кухарски и др., чрез следеж41 на тамошния живот. 
Особено от 1835 г. до 1845 г., когато в Прага се отбиват и престояват, 
сякаш на поклонение пред тоя славянски Йерусалим, както по-късно я 
нарича Л. Каравелов, на път за изучвания из славянските земи, Погодин, 

37  Александър Христофорович Востоков (1781–1864) – pуски филолог-славист, пале-
ограф, археограф, лексикограф, поет, преводач. Член на Руската АН (1820), академик 
(1841). Полага основите на сравнителното славянско езикознание в Русия. Определя 
Кирило-Методиевия 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 Остромировото евангелие (1843). Съставя „Опи-
сание русских и славянских рукописей Румянцевского музеума“ (1842), редактор и автор 
на „Словарь церковнославянского и русского языка“ (т. 1–4, 1847), съставител на „Сло-
варь церковнославянского языка“ (1858–1861) (бел. ред.).
38  Николай Никифорович Мурзакевич (1806–1883) – руски историк, археолог. Интере-
сува се от българска култура. Поддържа връзки с български възрожденци и посредничи 
между тях и руските академични среди за обучението на българите. Преподава в Рише-
льовския лицей (бел. ред.).
39  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 изклю-
чително 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.).
40  Михаил П. Погодин (1800–1875) – руски историк, писател, журналист и издател, дъл-
гогодишен професор в Московския университет (бел. ред.).
41  следеж (рядко) – проследяване (бел. ред.).

https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1820
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843
https://ru.wikipedia.org/wiki/1842
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847
https://ru.wikipedia.org/wiki/1858
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861
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Бодянски42, Срезневски43, Прайс и Григорович44, които заемат – послед-
ните четирма – последователно катедрите по славяноведение45 в Москва, 
Харков, Петербург и Казан46. Така се създава общо славянско движение, 
което обхваща научен, обществен и литературен живот, разработва живи 
симпатии към славянството, поставя задачи и издига идеали, които на-
мират и особен културноисторичен и философско-мистичен израз в 
чешкия коларизъм47, полския месианизъм48, южнославянския илири-
зъм49, руското славянофилство50. Тоя славистичен романтизъм, свързан 
дълбоко с националното възраждане на славянските народи, трябваше 
неизбежно да открие един забравен народ на Балканите, искаше ли да се 
домогне неговата наука до по-големи завоевания. Идването на Венелина 

42  Осип М. Бодянски (1808–1877) – руски славист и езиковед от украински произход. 
Свързва се с Шафарик и други слависти и проучва славянски ръкописи. Разрабова про-
блеми, свързани със старобългарския език и литература; поддържа връзки с български 
книжовници. Посвещава на Л. Каравелов книгата си „О времени происхождения славян-
ских письмен“ (1855): „Любену Каравелову. На памьять о Москве, чтоб неустанно писал 
историю Болгарии“ (бел. ред.).
43  Измаил Срезневски (1812–1880) – руски славист, филолог, етнограф, професор в 
Санктпетербургския университет. Съхранява 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. сборника 
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 (бел. ред.).
44  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 Балкански полуостров, създава контакти с много българи 
– Неофит Рилски, Хр. Павлович, Г. Владикин и др., събира ръкописи и старинни предме-
ти; подготвя за печат „Житие и страдания грешнаго Софрония“, препис от нея предава 
на Раковски, който  публикува житието в своя вестник „Дунавски лебед“ (1861). Всички 
свои впечатления и срещи отразява в книгата „Очерк путешествия по Европейской Тур-
ции“ (1844–1847) (бел. ред.).
45  славяноведение (рус.) – славянознание (бел. ред.).
46  Вж. подробно за тия връзки В. А. Францев, Очерки по исторiи чешскаго возрожденiя. 
Русско-чешскiя ученыя связи конца XVIII и первой половины XIX ст. Варшава, 1902.
47  Борис Йоцов употребява термина „коларизъм“, за да изрази същността на разбирането 
за „взаимност“ при чехите и словаците, които акцентират на културното обединение на 
славяните (бел. ред.).
48  месианизъм – учение за предопределената от Бога съдбовна роля на някой народ в 
историята на човечеството (бел. ред.).
49  илиризъм (истор.) – обществено движение през XIX в. сред хървати и словенци за обе-
диняването на южнославянските народи (бел. ред.).
50  славянофилство – направление в руската обществена мисъл в средата на XIX в., при-
вържениците на което се обявявали против западноевропейските влияния и се стремели 
да докажат самобитността в историческия развой на Русия и изключителната ценност на 
славянската култура (бел. ред.).
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през 1830–31 г. в България, желанието на Шафарик да посети Македония 
и пътуването на В. Григоровича из Европейска Турция през 1845 г. под-
чертават тоя стремеж на славистиката да се домогне на Юг.

В тоя романтизъм бива увлечен и българският народ. Търговските 
сношения51 с Русия, българската колония там, експанзивността52 на ру-
ската политика на Изток му дават условия за развитие. Към него България 
почва да се приобщава едва след Руско-турската война през 1828–1829 г., 
като живее по-дълбоко с него най-вече до Кримската война, а и след нея, 
до края на 60-те години.

Той поставя нови задачи на нашата интелигенция, открива ѝ нови хо-
ризонти, поставя ѝ определен културен идеал. Той приобщава народа 
по-здраво към славянския мир, отколкото сръбският недотам плоден ра-
ционализъм, освобождава го от чувството на откъснатост от света, като 
издига над всичко култа на славянството, чийто идеален представител е 
Русия, свързвайки го с патриотичната идея за славянството като единна 
цялост, за огромността и силата на славянския мир, заедно с идеята за 
възкръсващата със славянска помощ родина.

Трябва да се забележи, че, както у другите славяни през това време 
на национално възраждане, науката у нас е особено тачена. А науката то-
гава е представяна от славянската филология, която поставя и някои от 
основните въпроси на нашето културно развитие през 30-те и 40-те го-
дини, като изработва славянското съзнание преди всичко като културна 
идея. Затова тя не е чиста наука, критична, а наука, която се вглежда в 
нуждите на момента, не лишена от практическа и политическа, колко-
то и слаба, тенденция. Старите паметници, основата на тая наука, като 
Остромировото евангелие, Реймското евангелие, Манасиевата летопис, 
Панонските легенди, трудовете на Йоана Екзарх и пр., са сякаш открове-
ния за българската интелигенция. Оттук и главните задачи на нашите бу-
дители, които са, кой повече, кой по-малко, филолози: граматика, словар 
на славянския и български език, славянска история, славянска академия, 
славянска печатница и пр. Имената на видни слависти и историци, като 
Йосиф Добровски, Копитар53, Шафарик, Востоков, Погодин, С. Строев, 
Мурзакевич, Калайдович и пр. не само се знаят, но са и любими и висо-

51  сношение (рядко) – отношение (бел. ред.).
52  експанзивност (книж.) – настъпателност, агресивност (бел. ред.).
53  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.).
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ко уважавани. В. Е. Априлов54 сам най-добре схваща значението на сла-
вяноведението за нас, и затова заявява, че българският народ трябва да 
бъде вечно признателен на тия „филологи“55, които се трудят според него 
всъщност най-много за него56. Похвалата, която той въздава на Востоко-
ва57, и надгробника58 на Венелина, дигнат нему в Москва от одеските бъл-
гари, изразяват най-прямо59 тая почит на времето към спасителната за 
нашия народ славянска наука. В. Априлов, както и Н. Рилски, Фотинов60, 
Селимински61 и др., радее62 най-много за създаване на българско езико-
знание. Ив. Селимински дори отбелязва с радост факта, че българската 
младеж се увлича все повече и повече от славянска филология63.

Българската интелигенция, която дава смисъл и значение на това сла-
вянско движение, като определя и неговия национален характер, се офор-
мява, според изворите на своето възпитание и според обсега на своя идеен 
свят, в три кръга – руски, източно и западно-славянски и елинско-сла-
вянски. Това са всъщност три момента от изясняването на славянското 
съзнание у нас до Кримската война – 1853–56 година – на пробуждане, 
на разширение и задълбочаване. Трябва да се забележи, че между тях има 

54  Васил Е. Априлов (1789–1847) – виден възрожденски книжовник и просветен деец, ме-
ценат. 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 новоболгарска-
го образования“ (1841). Съдейства на много български младежи да получат образование 
в Русия (бел. ред.).
55  филологи (рус.) – филолози (бел. ред.).
56  Вж. Мысли за сегашното бāлгарско ученiе, Одесса 1847, с. 21–22.
57  Там, с. 23.
58  надгробник (рус.) – надгробен паметник (бел. ред.).
59  прямо (остар.) – пряко (бел. ред.).
60  Константин Фотинов (1790–1858) – български възрожденски книжовник, просветител 
и преводач. Издава първото българско списание „Любословие“, пробен брой през 1842, 
излизало в Смирна през 1842 г. и от 1844 до 1846 г., което има енциклопедичен харак-
тер – предлага статии по история, български език, география, медицина, религия, нрав-
ственост и др. и е богато илюстрирано. Издава учебни помагала като „Гръцка граматика“ 
(1838), „Болгарский разговорник“ (1845), превежда от гръцки „Общое землеописание“ 
(1843). Активно участва в дейността по превеждането на Библията на новобългарски 
език (бел. ред.).
61  Д-р Иван Селимински (Сливен – 1867) – изтъкнат български възрожденец, обществе-
ник и лекар. Поддържа започнатото дело от Васил Априлов за господство на говоримия 
български език в училищата и църквите и изпращане на български младежи на учение 
в руските училища. Бори се против католическата и протестантската пропаганда, коя-
то според него се опитва да внесе разединение всред българите. Автор на „Политическо 
верую“, в което излага основните си обществено-политически и философски възгледи 
като революционен демократ и прогресивен обществен деятел. Активен участник в бор-
бата за църковна независимост (бел. ред.).
62  радея (книж.) – старая се, грижа се (бел. ред.).
63  Библиотека д-р Ив. Селимински, Исторически споменъ, кн. II. Издава Министерство-
то на народното просвещение, София 1904, с. 45.
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известна приемственост, затова не могат да се изключват взаимно. Всич-
ки са обединени от идейната програма на Венелина, като в основата на 
тяхното славянско съзнание руският момент е най-силен.

Първият кръг, който се представя от Венелина и Априлова, има ръ-
ководна роля. Ю р и й  И в а н о в и ч  В е н е л и н (1802–1839), който ни 
приобщава към славянското възродително движение, още с издадената 
през 1829 г. от Погодина, сиреч когато умира Йосиф Добровски, негова 
книга „Древние и нынешние Болгаре“ (т. I) [„Древните и сегашните бълга-
ри“], а по-сетне – с „О характере народных песенъ у Славян задунайских“ 
[„За характера на народните песни у отвъддунавските славяни“], 1835 г., 
с „Критическия изследования об истории Болгар“ [„Критически изслед-
вания за историята на българите“], излязла от печат 1849 г., десет години 
след смъртта му със средствата на И. Денкоглу64, и преведена в 1851 г. от 
Ботьо Петков, бащата на Христо Ботев, тоя Венелин, който, като засега 
славянската история, славянската филология и фолклор, увлича поколе-
нието на 30-те и 40-те години дотолкова, че преобразява и сухи рациона-
листи, от когото се възхищават и влияят – за това би могло да се предста-
вят множество свидетелства у К. Огнянович, В. Е. Априлов, Н. Рилски, Н. 

64  Иван Денкоглу (1781–1861) – български възрожденски предприемач, дарител и благо-
детел на просвещението. През 1834 г. дарява 15 хил. златни рубли за основаване на фонд 
към Московския университет, от който да се изплаща обучението на един студент. Сти-
пендианти на този фонд са Никола Михайловски, Николай Катранов, Константин Геров, 
Сава Филаретов, който следва философия в Московския университет, става довереник 
на търговеца и по негова воля става учител в първото девическо училище в София, за чи-
ето построяване Денкоглу дарява 30 хил. златни рубли. Училището е издигнато в двора 
на църквата „Света Неделя“ и открито през 1858 г., изгаря при големия пожар в София 
по време на освобождението на града през зимата на 1877–1878 г. И. Денкоглу влага 10 
хил. златни рубли в петербургска банка „за вечни времена за училищата в София“. Към 
края на живота си основава фонд за обучение на млади българчета в Одеския Ришельов-
ски лицей. За него дарява други 10 хил. златни рубли и увеличава фонда за Московския 
университет с още 1500 рубли. В завещанието си определя над 5000 рубли за църквите в 
София. С парични средства подкрепя и Априловската гимназия. В знак на благодарност 
за делото на Юрий Венелин към българския народ Денкоглу отпуска средства за поста-
вянето на негов паметник и за издаване на съчиненията му. В края на живота си завещава 
големи суми на  софийски училища и църкви (бел. ред.).
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Бозвели, А. Кипиловски65, М. Кифалов66, Г. Т. Пешаков67, Сичан Николов68 

65  Анастас Кипиловски (1802–1870) – български възрожденски просветител, преводач и 
поет, работил в Трансилвания и Влашко. Превежда „Священное цветоубрание или сто и 
четири священни истории, избранни из Вехтият и Новият Завет“ (1825) – един от пър-
вите новобългарски учебници; „Кратко начертание на всеобщата история“ от Иван Кай-
данов (1836); „Велисарии“, драма от Х. Траудцен (1844). Работи над трудове по история, 
граматика и лексикография, които не издава. Името му се свързва с ранната история на 
новобългарската поезия. Кипиловски е един от първите, които смятат, че трябва да се 
пише на жив, говорим български език (бел. ред.).
66  Михаил Кифалов (1783–1868) – български възрожденски книжовник, преводач, виден 
дарител. Следва филология в Русия и приема руско поданство. Назначен е за губернски 
секретар. Работи като висш държавен чиновник в Букурещ, където е един от видните 
представители на българската диаспора. Създава фондация за построяване и издръж-
ка на централната болница и централното училище във Велико Търново, като завещава 
цялото си състояние. Кифалов има солидно образование и култура, владее руски, ру-
мънски, гръцки, френски, сърбохърватски и турски. Неговото книжовно дело е свързано 
предимно с преводни книги. Превежда главно от руски, гръцки и турски на румънски, от 
руски на български и от български на гръцки. Първата му книга е преводът на Гюлхан-
ския хатишериф, издаден на 22 октомври 1839 г. Най-важното му дело е преводът на кни-
гата на Юрий Венелин „Заради возрождение новой болгарской словесности или науки“. 
След текста на Венелин са публикувани стихотворения от български автори и български 
народни песни (бел. ред.).
67  Георги Пешаков (1785–1854) – български възрожденски поет – един от първите стихо-
творци. Произхожда от заможно търговско семейство. Сестра му Катерина е омъжена за 
известния видински търговец Емануил Шишманов. Освен български, владее румънски, 
руски, гръцки, немски, турски, по-слабо – сръбски и немски език. Притежава широка 
литературна култура и ярко изразено българско самосъзнание. В Крайова и Букурещ об-
щува с прогресивната българска емиграция и поддържа тесни връзки със Софроний Вра-
чански, Юрий Венелин, д-р Петър Берон, Васил Априлов и др., както и с видни румънски 
културни и просветни дейци, сред които са С. Къпъцияне, Г. Плешуяну, Е. Потека, Йон 
Елиаде и смята за свой учител А. Въкъреску. През 1842 г. е назначен като преводач на 
влахо-български грамоти в Румънските държавни архиви. Пише подражателни и ориги-
нални стихотворения на български, румънски и гръцки, но не успява да ги издаде. Сред 
по-известните му творби са „Ода на Юрий Ив. Венелин“ (1837) и „Ридание на смертта 
Ю. И. Венелина“ (1839), и двете публикувани през 1841 г. През 1828 г., по време на Ру-
ско-турската война, посвещава едно четиристишие на руския император Николай I, на-
писано на 5 езика, за което получава сребърен медал и награда от 100 рубли, след което 
дописва още 28 четиристишия, с които дава израз на вярата на българския народ в ос-
вободителната мисия на Русия. Създава ода за Петър Берон (1837), останала непублику-
вана. Събира народни песни, шест от които са поместени в сборника на П. А. Безсонов 
„Болгарские песни“ (1855), заедно с пет негови стихотворения. Оставя дневник и авто-
биография – „Житие на многострадавшия заради любовта му към истината и правдата“. 
Книжовното му наследство, в ръкопис, се съхранява в Румънската академия на науките 
(бел. ред.).
68  Христодул Костович Сичан-Николов (1808–1889) – български възрожденски книжо-
вник, учител, публицист, преводач. Издава „Мясецослов или календар вечний“ (1840, 
1842) и учебниците „Българска аритметика“ (1845) и „Граматика или буквеница словен-
ска“ (1858). След смъртта на К. Фотинов през 1858 г. Сичан-Николов заминава за Цари-
град и продължава неговата дейност в превода на Библията на новобългарски език (пър-
вото издание е публикувано през 1871 г.); участва и в редактирането на сп. „Зорница“, 
издавано от американската мисия в Цариград (бел. ред.).
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и др., все историци, фолклористи, филолози и поети, намира разработена 
вече почва от Паисия. Но той всъщност е изразен копнеж на нашия народ, 
който чрез своята интелигенция не се задоволява вече с делото на Атон-
ския будител, àко и Царственикът на Хр. Павлович Дупничанин69, излязъл 
в 1844 г. все още да има читатели, а чака да му се разкрие смисълът на не-
говата историческа съдба от авторитета на чужда висока наука. Венелин 
отхвърля преди всичко теорията на Тунмана70, Шльоцера71, Енгела72 и др. 
за хунския произход на първите българи, като създава нова, славянска – 
сиреч, че тия българи са били славяни – и по такъв начин разделя руските 
учени на два стана73: татаризуващи, следващи Шафарика, и славянизува-
щи, изхождащи от него74. По-нататък, разкривайки миналото на българ-
ския народ, той набляга особено на неговата културна и политическа роля 
в историята на славянството, а чрез фолклора, наш и славянски, влага 
нашия народ в съотношение и сродство със славянството. В областта на 
славянската филология прави ценни за българите завоевания, ако и не 
винаги от научен характер. Като има предвид „Institutiones linguae slavicae 
dialecti veteris“ [„Началата на старославянския език“], 1822, и „Cyrill und 
Method, der Slaven Apostel“ [„Кирил и Методий, апостоли на славяните“], 
1823, на Йосиф Добровски, полемизувайки с него, но признавайки него-
вата ученост, той отхвърля твърденията му, че Кирил и Методий принад-
лежат на Моравия, че тe са превели св. Писание на моравски, че техният 
език е сръбско-българско-македонско наречие, и установява: българите 

69  Христаки Павлович (1804–1848) – български възрожденски учител и книжовник, баща 
на Николай Паавлович. През 1831 г. заминава за  Свищов, където през същата година 
открива светско училище, а през 1841 г. и девическо училище. Автор на много учебници – 
по аритметика, граматика; на гръцко-български разговорник и др. Книгата му „Царстве-
ник или история болгарская“ (1844) е първото печатно издание на един от вариантите 
на „История славянобългарская“ от Паисий Хилендарски, като текстът е преработен и 
осъвременен. Това е първата печатна българска история, която излиза със спомощество-
вателството на над 2000 души и много бързо получава изключително широко разпрос-
транение (бел. ред.).
70  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.).
71  Август Лудвиг Шльоцер (1735–1805) – руски и немски историк, публицист, който се 
счита за създател на норманската теория за създаването на древноруската държавна тра-
диция и култура. Получава протестантско университетско образование във Витенберг, 
по-късно е преподавател в Стокхолм, от началото на 60-те години на ХVІІІ в. се устано-
вява в Русия (бел. ред.).
72  Йохан Кристиян фон Енгел (1770–1814) – австрийски историк. Публикува „История на 
Украйна и на казаците“ (1796). Интересува се и от българска история, като им изразява 
съчувствие в изследването си „История на съседните на Унгарското кралство народи“ 
(1797) (бел. ред.).
73  стан – лагер (бел. ред.).
74  Срв. В. Е. Априлов, Денница ново-болгарскаго образованiя, Одесса 1841, с. 121.
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приемат първи от всички славяни християнството; Кирил и Методий 
произхождат от България и кръгът на тяхната дейност се свежда само в 
България, но не и в Моравия; Кирил и Методий превеждат св. Писание на 
български, въвеждат у нас славянското богослужение и полагат основа 
на славянската писменост; българският език или все едно църковносла-
вянският, както казва той, мъртъв в Русия, Унгария, Сърбия, Далмация, е 
жив и народен само в България75. Най-после, в областта на етнографията, 
той оправя Шафарика, като казва, че българите не са шестстотин хиляди, 
както е посочено в „Geschichte der slavischen Sprache und Literatur nach 
allen Mundarten“, Ofen 1826 [„История на славянския език и литература 
във всички наречия“], а два и половина милиона76. Така Юрий Иванович 
Венелин не само привлича погледите на славистите и на славянофилите 
около Погодина и Аксакова77 върху една класична78 страна за славянове-
дението, както сам изтъква79, но отрежда на забравения роб заслужено и 
видно място в славянското семейство, със събуденото и поласкано чув-
ство за славянска принадлежност подслажда корените на националната 
гордост, задълбочава, което е най-важното, славянското съзнание в по-
сока исторична, филологична и културна – и то с една пламенна роман-
тика, като за всяка посока поставя по един символ – поваления български 
лъв, както го намира у Йована Раич80, църковнославянския език, като го 
отъждествява със старобългарския81, и св. Кирил и Методий82. Най-по-
сле, като говори за дълга на другите славяни към българския народ83, той 
буди у него чувства на славянска симпатия и взаимност, задълбочава пси-
хологически и оправдава нравствено надеждата в сърцето му за славян-
ска помощ, изработвайки и по-обща славянска гордост. Запознавайки се 
с първия негов труд – „Древние и нынешние Болгаре“ – през 1831 г. В. 
Е. А п р и л о в (1789–1849) веднага става апостол на неговите идеи. Но 
той, който е в преписка дори с В. Ханка84, следи сам развитието на сла-
вяноведението в Русия, доколкото това може да прави неподготвен фи-

75   Вж. Критическiя изслѣдованiя, М. 1849, с. 37–57, 57–68, 68–136.
76  О зародишѣ новой болгарской литературы. М. 1838, с. 7.
77  Иван С. Аксаков (1823–1886) – руски публицист, поет и общественик, един от лиде-
рите на славянофилското движение; негов брат е Константин С. Аксаков (1817–1860) – 
руски публицист, поет и историк, водач и идеолог на руските славянофили (бел. ред.).
78  класичен (остар.) – класически (бел. ред.).
79  Вж. П. Безсонов, Нѣкоторыя черты путешествiя Ю. Ив. Венелина въ Болгарiю. М. 1857, 
с. 1.
80  Древнiе и нынѣшнiе Болгape, т. I, М. 1829, с. 9.
81  Критическiя изслѣдованiя, с. 66.
82  Там, с. 57 сл., 89 сл.
83  Древнiе и нынѣшнiе Болгаре, с. 11.
84  Срв. В. А. Францевъ, Письма къ Вячеславу Ганкѣ изъ славянскихъ земель, Варшава 
1905, с. 11–14.
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лолог, долавя резултатите от научните издирвания в тая област, като ги 
използува с оглед към българската действителност. От 1841 г. до 1847 г., 
когато с издадените си в Одеса трудове се проявява като книжовник, как-
то с „Денница новоболгарскаго образования“ [„Деница на новобългар-
ското образование“], 1841, „Дополнение к книге Денница“ [„Допълнение 
към Деница“], 1842, „Българските85 книжници“, 1841, така и с „Мисли за 
сегашното българско учение“, 1847, Априлов не забравя да изяви своето 
будно славянско съзнание, сам се нарича „ревностен славянин“86, често 
дори изравнява понятията българин и славянин, иска да види оттатък 
Дунава преди всичко славяни87. Това именно съзнание го заставя да из-
работи следната програма за нуждите на момента: 1. българите трябва 
да вземат пример от „другите братья Словене“88 [„другите братя славя-
ни“], сиреч да се приобщят към тяхната култура; 2. те трябва да докажат 
и да бранят своето право на славянство („когда Болгаре получат просве-
щение, то они живыми доказательствами докажут, что имеют п е р в о е   
п р а в о  н а   С л а в я н с т в о“)89 [„когато българите получат просве-
щение, те ще докажат с живи доказателства, че имат първенствуващо-
то право да бъдат славяни“]; 3. националното съзнание не може да бъде 
творчески активно, не е ли подпомогнато от славянско; 4. славянското 
съзнание е несъвместимо с елинска култура – „в Славянском училище 
пишут греческими буквами“90 [„в славянското училище пишат с гръцки 
букви“]; 5. славянското съзнание е подкрепа и помощ на националното; 6. 
само славянски осъзнат народ може да чака духовна подмога91 от славян-
ството. Тази програма завладява българската интелигенция през 40-те 
години, още повече когато се виждат нейните благотворни резултати. Да 
бъдеш славянин, това значи да бъдеш добър българин. Пример ѝ дава сам 
Априлов с „Българските книжници“, като въстава срещу Д. П. Тирол92, 
сръбския книжовник, срещу неговата сръбска теория за произхода и де-
лото на Кирила и Методия, доказвайки с проникновението на филоложки 
школуван ум, че светите братя са българи, че езикът им е български и пр., 
водим от желанието да не даваме своите културни съкровища, па дори и 
на „едноплеменни братя“93. Така той влага ново съдържание на култа към 

85  По примера на Петър Берон някои възрожденци използват  „ā“ за означаване на ерова 
гласна под ударение (бел. ред.).
86  Бāлгарскитѣ книжницы, с. 4.
87  Денница, с. V.
88  Мысли, с. 11; Денница, с. VI.
89  Вж. О зародышѣ новой болгарской литературы, М., 1838, с. 25.
90  Там, с. 44; Денница, с. IV–V, 16–19, 120.
91  подмога (остар. диал.) – помощ (бел. ред.).
92  Дмитрий Пантелич Тирол (1793‒1857) – сръбски филолог и историк. Привърженик на 
Вук Караджич (бел. ред.).
93  Бāлгарскитѣ книжницы, с. 23.
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Кирила и Методия. Тъй първият български апологет на славянското съз-
нание у нас дава смисъл и съдържание на идеята за българската родина: за 
„славизма“ – против елинизма.

В това време българската младеж почва да обръща погледи към Вене-
лина и Априлова, значи – към тяхната славянска култура, към Русия. Най-
ден Геров94, Никола Михайловски95, Димитър Мутев96, Ботьо Петков97, Н. 
Катранов98, Ив. Андр. Богоров99 – нахълтват в Русия да следват по-високо 

94  Найден Геров (1823–1900) – възрожденски писател, фолклорист, езиковед и общест-
веник. Автор на първата новобългарска поема „Стоян и Рада“, създадена в Одеса (1845). 
Най-значимото му дело е „Речник на блъгарский  язик с тълкувание речити на блъгар-
ский и на руски“ (Т. 1–5, 1895–1904), подготвя го в продължение на 50 години (бел. ред.).
95  Никола Михайловски  (1818–1892) – възрожденски книжовник, учител, преводач. 
Баща на Стоян Михайловски и брат на Иларион Макариополски. Завършва Истори-
ко-филологическия факултет в Москва. Преводите му допринасят за развитието на но-
вобългарската белетристика през XIX в. (бел.ред.).
96  Димитър Мутев (1818–1864) –  български възрожденски книжовник, учител, прево-
дач и издател. Брат е на Елена Мутева, смятана за една от първите български поетеси. 
Завършва Ришельовския лицей в Одеса, продължава образованието си в Бонския уни-
верситет, а през 1842 г. защитава докторат по физика  в  Университета „Фридрих-Вил-
хелм“ в Берлин. След дипломирането си живее в Санкт Петербург. През 1857 г. отива 
в  Цариград. Там основава списанието „Български книжици“, прави първия български 
превод на романа „Чичо Томовата колиба“ от Х. Б. Стоу. През 1859 г. се премества в Бол-
град, където остава до края на живота си. Оглавява Болградската гимназия няколко ме-
сеца след нейното основаване и остава неин директор до смъртта си, като изиграва важна 
роля за превръщането на гимназията в основен център на българската култура. Инициа-
тор е за създаването на пансион и печатница към гимназията (бел. ред.).
97  Ботьо Петков (1815–1869) – виден български възрожденски просветен деец, преводач 
и писател. Баща на Христо Ботев. Завършва Одеската семинария (1843). През целия си 
живот учителства в Калофер. Новатор в своята учителска дейност, която организира по 
руски образец. За първи път въвежда изучаването на руски език, първи разделя учени-
ците по класове, премахва телесните наказания, създава седмично разписание и единна 
годишна програма за изучаваните предмети, за първи път въвежда провеждането на го-
дишни изпити за учениците. Превежда „Критически издиряния за историята българска“ 
на Юрий Венелин. Автор на „Кратка всеобща география от Ботя Петкова“ (преработен и 
обогатен вариант на книгата на А. Оболовски) (бел. ред.).
98  Никола Катранов (1829–1853) – български възрожденски поет, фолклорист, преводач, 
революционер. Учи в родния си град при Христаки Павлович, завършва ІІ Киевска гим-
назия (1849), като стипендиант на Иван Денкоглу следва в Историко-филологическия 
факултет на Московския университет. Заболява от туберкулоза и през 1853 г. заминава 
на лечение във Виена, а след това и във Венеция, където умира на 5 май 1853 г. Погребан в 
православната църква „Св. Георги“ във Венеция. Прототип на Инсаров от романа на Тур-
генев „В навечерието“ (1860). Превежда „Абидонска невяста“ от Байрон (1850), „песента 
на Миньон“ от „Вилхелм Майстер” от Гьоте (1853), стихове от Шилер, Ян Колар. Три 
негови стихотворения излизат посмъртно във в. „Цариградски вестник“ (1853). Сбир-
ката му от хайдушки народни песни е публикувана от руския славист Петър Безсонов в 
сборника „Болгарские народние песни из сборников Ю. Ив. Венелина, Н. Д. Катранова и 
других болгар“ (1855). В негова памет Сава Филаретов пише стихотворение, отпечатано 
в „Месяцослов на блъгарската книжнина“ (1859) (бел. ред.).
99  Иван Богоров (1818–1892) – виден български възрожденски книжовник, енциклопе-
дист, създател на първия български вестник „Български орел“ (Лайпциг, 1846), почетен 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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учение. Срещу високото елинско учение, към което се приобщава бъл-
гарското заможно съсловие, се противопоставя високото славянско на 
нашето дребно градско съсловие, което се възмогва стопански и иска да 
вземе участие в делата от обществен характер. Така че антитезата бъл-
гарско – елинско сега се заменя със славянско – елинско. А това значи, че 
срещу елинската образованост, с която се гордеят гърците и чрез която 
се надсмиват над българската копаческа и ораческа, сиреч „хорска“ прос-
тотия100, се издига друга, еднакво висока, политична и благородна, да упо-
требим думите на Фотинова, която българинът може да чувствува като 
своя и чрез която той има смелост да погледне гърка гордо в лицето.

Копнежът на тая интелигенция, която иска да се домогне до това 
по-високо славянско учение, се изразява най-добре от Ив. А. Богоров 
(1818–1892), който веднага дава на славистичното движение у нас не само 
руско-славянска, но и западно-славянска ориентация. Още при среща-

член на Българското книжовно дружество (дн. БАН, 1884). По образование е лекар, но 
се занимава и с промишленост, икономика, стопански въпроси, транспорт, география, 
журналистика, езикознание. Получава много високо за времето си образование: учи в 
родния си град, във  Великата народна школа  на Вселенската патриаршия в  Куручеш-
ме, Цариград, в Ришельовския лицей в Одеса (1840–43), следва химия в Лайпциг (1845–
47), завършва медицина в Париж (1855–58). Живее в Цариград, Пловдив, Букурещ и др. 
Учителства в Стара Загора (1844) и Шумен (1852–53). През 1867 г. участва в Славянския 
конгрес в Москва. През 1841 г. обнародва българския герб („царски беляз“) от книга-
та на Христофор Жефарович. Издава „Журнал за наука, занаяти и търговия“ (Пловдив, 
1862), в. „Народност“ (Букурещ, 1867–69), „Книговище за прочитание“ (1874) и „Селски-
ят лекар“ (1875). Подготвя „Академичен български речник“. Автор на много лични и пре-
водни трудове, сред които „Първичка българска граматика“ (1844), „Кратка география 
математическа, физическа и политическа“ (1851), „Няколко дена разходка по български-
те места“ (1868) – първият български пътепис, издаден самостоятелно, френско-българ-
ски (1869) и българско-френски речник (1871). Написва „Упътване за български език“ и 
„Чисто-българска наковалня за сладкодумство“. Той е един от най-убедените български 
пуристи и се бори срещу навлизането в езика на чуждици, най-вече срещу гърцизмите и 
срещу вливането на множество русизми в оформящия се български книжовен език (бел. 
ред.).
100  „хорска простотия“ – селска простотия – игра на думи. Заетата в български език хора, 
на гръцки език освен "област", "територия", означава и "село", "провинция" (бел. ред.).

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%B5
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та си с Александър Екзарха101, водачът на Бланки102 в България през 1841 
г., той намисля, както сам казва, да учи „славянски“, заради което отива 
в Русия. От неговата автобиография – „Живота ми, описанъ отъ мене“, 
София 1887, ако и не подробна, долавяме стила на неговия живот – във 
висша степен славянски, с езиковедски задачи и устреми. И пребивава-
нето му в Одеса, гдето се вдъхновява от „Стематографията“ на Жефаро-
вича103; и учението му в Липиска104, гдето това време, от 1843 до 1848 г., 
Ян Петър Йордан105 издава „Jahrbücher für slavische Literatur, Kunst und 
Wissenschaft“ [„Годишници за славянска литература, изкуство и наука“], 
обединявайки, заедно с Яна Смолер106 и Михала Хорник107, все етногра-
фи, литератори и филолози, националното движение в Лужица; и учас-
тието му както във всеславянския конгрес в Прага през 1848 г., така и 
във всеславянската етнографска изложба в Москва през 1867 г., гдето се 

101  Александър Екзарх (1810–1891) – български  обществен деец  и  журналист, виден 
участник в борбата за независима българска църква. Учи в Букурещ, Будапеща, Мюн-
хен. Завършва медицина в Париж (1841). През  1841  г. придружава като преводач  Же-
ром-Адолф Бланки, който е изпратен от  френското  правителство да проучи последи-
ците от разгроменото въстание в Северозападна България. През 1842–46 г. изпраща до 
западноевропейските правителства няколко паметни записки за подобряване на поло-
жението на българите. С финансова помощ от Русия издава в Цариград „Цариградски 
вестник“ (1848–1862) – най-продължително излизалия български вестник, чийто главен 
редактор е между 1850 и 1860 г. Съдейства за откриването на българската църква „Свети 
Стефан“ (1849) в Цариград. Превежда романа „Младата сибирянка“ от Ксавие дьо Местр 
(1851) и „Священное и божественное евангелие Новаго завета“ (1858). Съветник при 
посолството на Османската империя в Париж (1866–1876). След Освобождението дву-
кратно се кандидатира за княз на България (1879, 1886) (бел. ред.).
102  Жером-Адолф Бланки (1798–1854) – френски учен икономист и общественик, автор 
на многобройни изследвания за стопанското развитие на Франция, Англия и др. запад-
ноевропейски страни. През 1841 г. е изпратен с мисия от френското правителство, за да 
установи на място пораженията от потушаването на Нишкото въстание. След завършва-
нето на мисията издава книгата „Пътуване из България през 1841 година“, в която опис-
ва по-главните селища, които е посетил, разкрива тежкото икономическо положение в 
Османската империя и застъпва позиция в полза на българското население. Пръв нарича 
българите „германците“ на Балканите (бел. ред.).
103 Христофор Жефарович (1690–1753) – български зограф, гравьор, писател и привър-
женик на идейната платформа на илиризма. Най-значимата му книга е „Стематография“ 
(1741), отпечатана във Виена (бел. ред.).
104  Липиска – славянското име на Лайпциг (бел. ред.).
105  Ян Петър Йордан (1818–1891) – лужишки славист. Издава на немски „Граматика на 
сръбско-вендския език в Горна Лужица“ (1841). Съставя чешко-немски и полско-немски 
речници. Чете лекции в университета в Лайпциг (бел. ред.).
106  Ян Арнощ Смолер (1816–1884) – лужишки езиковед, основател на лужишкото езико-
знание. Издава редица вестници и списания. Събира лужишки фолклорни песни и ги из-
дава в сборник „Песни на горните и долните лужишки сърби“. Участва в реформирането 
на горнолужишкия език (бел. ред.).
107  Михал Хорник (1833–1894) – лужишки лингвист, свещеник, преводач. Един от основа-
телите на „Лужишкосръбски вестник“. Редактор на списание „Лужичан“ и др. В съавтор-
ство с Вилхелм Богуславски написва „История на лужишкия народ“ (1884) (бел. ред.).
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среща с предните водители на славянското движение като Фр. Палац-
ки, Фр. Лад. Ригер, Л. Гай, Смолер и др.; най-после пък доброволната му 
служба в Сръбско-турската война през 1876 г. – всичко това е в пълно 
съответствие с неговата дейност. И с „Български народен известник“ и 
„Български орел“ от 1846 г. в Липиска, и с „Първичка българска грама-
тика“, Букурещ 1844, и с „Кратка география математическа, физическа и 
политическа“, Букурещ 1851, и с „Цариградский вестник“, 1848–1851 г., 
той има не само българска, но и славянска програма, каквато може да има 
романтикът на славянското движение и поклонникът на славянската фи-
лология. Преди всичко той схваща ясно и определено славянството като 
езиково единство, тъй като славянският език за него е един, разклонил се 
на много наречия, едно от които е и българското, а славянските племена 
– един народ. Това той може да научи от „Glagolita Glozianus“, Vindobonae 
1836108, на Копитара, намерил за пръв път у нас такова признание в „Пър-
вичка българска граматика“, като същевременно, подкрепяйки косвено 
Априлова, прави разлика между църковнославянски и старобългарски 
език109. С географията си разкрива историята и етнографията на славян-
ските народи – като дава възможност на своите съотечественици, както 
и другите географски указания преди него в „Славяно-болгарское дето-
водство“ и пр., да се опознаят с огромността на славянския мир110. А със 
своя „Български орел“, може би и за да подчертае, в духа на Хомяковото 
стихотворение „Орел“, общността на българския народ с другите славян-
ски „орли“, в своето „Свыквание“111, открито налага за свой дълг, изхож-
дайки от племенната и езикова близост между славянските народи, за-
познаване на читателите си със славянския свят – културно, стопанско и 
политическо; обръща поглед не само на миналото, но и на сегашното. Така 
той се вестява с по-широк славянски кръгозор, като насочва поглед и към 
западните славяни; проглъбява112 филологично, етнографски и географ-
ски съзнанието за славянска общност; отдава се в служба на практическо, 
взаимно запознаване на славянските народи; става, àко и по-късно, след 
Априлова, израз на реакцията, езикова, срещу руска и славянска изобщо 
надмога113 в българския език.

От особено значение е, че тая романтика, която има на знамето си 
Венелина, изместя не само сръбския рационализъм, но нанася удар вър-

108  Клоцов сборник – един от най-древните старобългарски глаголически ръкописи (бел. 
ред.).
109  Вж. Пѫрвичка бѫлгарска словница. Написа И. Андреев. Извáжданье втóро, Стамболъ 
1848, с. 45, 15–31.
110  Вж. Кратка географiя, с. 107, 139, 165, 174–180.
111  Програмна статия на в. „Български орел“ (бел. ред.).
112  проглъбявам (остар.) – задълбочавам (бел. ред.).
113  надмога (остар.) – надмощие (бел. ред.).
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ху идеологията на гръцкия романтизъм, по-определено – на елинизма, 
стигайки чрез своето влияние до Смирна, остров Андрос и Атина, като 
обсебва сърцата на гръцки възпитаници – К. Фотинов, Ив. Селимински, 
Ив. Добрович. На тия българи, между тях са и Иларион Михайловски, за 
кратко време Раковски и др., които се учат при Каири на остров Андрос, 
и в Атина, се внушава, че българите не са славяни, че те са склави (роби), 
имайки там славянството за подбив114. К. Фотинов, още в 1825 г. живее 
в Смирна в метоха на Хилендарския манастир, слуша там богослужба 
на черковнославянски език, чийто култ му се налага и от баба му Фота, 
поклонница от Русия, будна калугерка115. Ив. Добрович още като юно-
ша заменя вкъщи гръцката вечерна молитва с варварската черковносла-
вянска. Ив. Селимински става поклонник на русите още през войната от 
1828–1829 г. Тия настроения не го изоставят и по-късно. Г. С. Раковски 
е близък на основаното в Атина през 1839 г. „Македонско дружество“116, 
Ив. Добрович противопоставя на Каири, на неговата теосевия117, своя-
та славия, като основава през 1837 г. „Славянобългарско ученолюбиво 
дружество“118, а Ив. Селимински – през 1843 г. „Трако-славянска коло-
ния“, която праща в Народното събрание в Атина, като свой представи-
тел, българина, проявил се в Гръцката завера от 1821 г., полковник Хаджи 
Христо119.

Тая интелигенция, излизаща из елинска среда, е в свръзка120 с други 
славянски настроени деятели. Ив. Селимински например е в преписка 

114  Вж. Библиотека д-ръ Ив. Селимински. София 1905, кн. III, с. 12.
115  Ив. Д. Шишмановъ, Константинъ Г. Фотиновъ, неговиятъ животъ и неговата дейность. 
Сборникъ за народни умотворения, кн. XI, 1894, с. 597 сл., 630.
116  Срв. Ст. Романски, Заговорътъ на Г. С. Раковски (Георги Македонъ) отъ 1842 г. СбБАН., 
кн. XIV, стр. 11, 14; М. Арнаудов, Г. С. Раковски. София 1917, с. 29–30, Б. Пенев, Г. С. Ра-
ковски. София 1917, с. 23.
117  теосевия – учение, създадено от представителя на Гръцкото просвещение Теофилос 
Каирис, силно повлияно от идеите на Френската революция (1789) и отличаващо се с 
радикално протестантство и деизъм (бел. ред.).
118  Срв. Ив. Д. Шишманов, Иванъ Добровски. Български прегледъ, г. III. 1896, кн. 7–8, с. 
160.
119  Вж. Библ. д-р Ив. Селимински, кн. III, с. 32–33, 35.
120  в свръзка (остар.) – във връзка (бел. ред.).
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с Априлова, с Порфирия Успенски121, с митрополита Панарета в Киев122. 
Всички знаят добре Венелина и Априлова. И тъкмо тая интелигенция 
схваща антагонизма между две култури – славянска и елинска – тъкмо 
тя най-добре чувствува, че е необходимо елинската култура да бъде бита 
преди всичко с равноценна ней, тъкмо тя има по-верен усет за действител-
ните нужди на времето, затова и тегли последствията от създадената сла-
вянска идеология, като иска да ѝ даде повече практически характер, àко 
и да остават вдъхновени, но наивни мечтатели – пак на езиковедна, исто-
рична и фолклорна основа. Но тоя елинско-славянски кръг дава най-до-
бър образ на филологията като израз на културна политика и бранителка 
на славянско и национално съзнание. Не случайно Константин Фотинов 
назовава своето списание, първо у нас, „Любословие“. Сега вече, в 40-те 
години, славянското съзнание с предметното си, емоционално и мислов-
но съдържание може да проникне и сред по-широките кръгове на масите 
– чрез периодичния печат. Не случайно и „Любословие“ се получава и на-
сърчава от Срезневски, Ханка, Вук Караджич, Шафарик, Бодянски и др. и 
с радост се посреща от западно славянски вестници и списания.

Константин Фотинов (1800–1858), у когото сръбският и гръцки ра-
ционализъм е оставил живи следи, още в 1842 г., веднага в пробния брой 
на „Любословие“ обнародва статия „За произхождението на славенскиат 
род“, после по повод на откритата от него трибуна за филоложки въпроси, 
печата „Кое е най-нужното“ от Гаврил Кръстевича123 за Славянската ака-

121  Порфирий Успенски (1804–1885) – епископ на Руската православна църква, визан-
толог, археолог и палеограф. По време на своите пътувания в Синай, Йерусалим и Атон 
събира ръкописи на различни езици – арабски, грузински, гръцки, етиопски, славянски, 
сирийски, турски. Славянските кодекси и фрагменти наброяват 61, като те са българ-
ски, руски и сръбски. Епископ Успенски открива за науката някои ценни паметници. На 
първо място това е Синайският кодекс на Библията от IV в., както и Синайският псал-
тир и Синайският евхологий. През 1883 г. сбирката постъпва в Публичната библиотека 
на Санкт Петербург (днес Руската национална библиотека), където се съхранява и досе-
га. Сред особено ценните паметници са 3 листа от Драгановия миней, писан през вто-
рата половина на XIII в. на пергамент. Ръкописът е изключително важен за българската 
средновековната литературна и езикова история, защото съдържа оригинална старобъл-
гарска химнография. Тук са поместени ранните редакции на службите за св. Иван Рил-
ски, св. Петка Търновска, св. цар Петър, св. св. Кирил и Методий и св. Михаил Воин. Има 
и нотирани текстове, при които са използвани две системи за невмен запис. Кодексът е 
интересен и със своите тератологични инициали (бел. ред.).
122  Вж. Библ. д-р Ив. Селимински, 1905, кн. III, с. 12, 34, 72–73.
123 Гаврил Кръстевич (1817–1898) – възрожденски книжовник и обществен деец. Завърш-
ва гръцката гимназия в Куручешме, Цариград (1837) и право в Париж (1843). Участва 
активно в черковната борба и в уреждането на Българската екзархия. Изследва българ-
ското историческо минало – през 1869 г. 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 въ-
трешните работи на Източна Румелия, а от април 1884 до Съединението през 1885 г. е 
неин управител (бел. ред.).
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демия; през 1846 „Мисли за сегашното българско учение“ от Априлова 
и полемичната си статия „Мъчно е да познае человек сам себе си“, а през 
1844–1846 г., през всичкото време докато излиза списанието, разправа-
та124 си „Понятие (познание) за древност (старост) славенска“. Тук се про-
явява неговият славянски романтизъм, подхващайки историческата по-
сока на Паисия, Венелина и Хр. Павловича и езиковедната на Априлова, 
Н. Рилски, Ив. Богорова. Обсебил славянското познание на своите пре-
дходници, домогнал се до културното равнище на своето време, в общата 
славянска идеология той внася нов момент: като изхожда от познатите 
вече твърдения, че българите са от славянски произход, че под българи 
и славяни трябва да се разбира един и същ народ, че Кирил и Методий са 
славяни, българи, че ние сме дали култура на славянския мир, издигай-
ки Кирило-Методиевството не като византийско, а като славянско нача-
ло, той поставя за идеал – да се възкреси старата славянска традиция в 
България. Ние, българите, сме задължени от миналото да направим това 
със своя език „богосоздан“125. Сякаш иска да докаже тезата на Априлова 
– българите имат „перво126 право“ на славянство. Затова, изхождайки от 
своята странна етимология, по Савелиев-Ростиславич127, че всички на-
роди в Европа са славянски, той се стреми да обоснове своя славянски 
космополитизъм, не забравяйки да търси и национални корени на своята 
теория, както личи от статията му „Язык и народ“128. Оттук и неговата 
отбрана на черковнославянския език, като език на Кирила и Методия, на 
славянската традиция, едничък възможен орган на славянската общност; 
разбира се, практически, за взаимно разбиране, той може да събере „вес 
славянский мир в соглашение“129 [„целият славянски свят в съгласие“]. 
Затуй и новобългарският трябва да се кърми от черковнославянския – за 
да бъде по-близък до другите славянски езици. Така Фотинов пръв поста-
вя у нас въпроса за езиковото единство на славянския свят.

До колко тия славянски блуждения130 са живи идеи на времето личи 
от преписката и делата, писани на гръцки, на д-р Ив. С е л и м и н с к и 
(1799–1867). Закърмен със славянофилски настроения в духа на К. Фо-
тинова, влиял се по-късно от неговото „Любословие“, той се опитва да 
си изработи славянска програма. Каква е нейната крайна цел, може да 

124  разправа (остар.) – изложение, текст (бел. ред.).
125  Любословiе, 1844, бр. 2, с. 28–29.
126  перво (рус.) – първо (бел. ред.).
127  Николай Василиевич Савелиев-Ростиславич (1815–1854) – руски публицист, етног-
раф и историк. Славянофил, противник на романтизма. Пише редица трудове за истори-
ята на славяните, но за съжаление, без научна стойност (бел. ред.).
128  Там, 1844, бр. 2.
129  Там, 1846, с. 191.
130  блуждение (остар. книж.) – блуждаене (бел. ред.).
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се съди от поставения от него през 1843 г. въпрос: „Но с кой ли език се 
гордеят другите наши братя славяни? С нашия старобългарски език!“131. 
Нейното съдържание се изчерпва със следното: 1. нашата младеж, която 
се образова в Русия, ще се надъха „със славянски чувства“, ще се възмогне 
с „еднообразно, народностно, славянско обучение“132 (през 1847–1850 г.); 
2. вместо гръцки книги, биха могли да се въведат у нас книги с езика на 
други славянски народи133, тъй като всеки ще може след два-три месеца да 
се научи руски, сръбски или чешки, които са всъщност диалекти на нашия 
майчин – старобългарския; 3. „българският народ трябва да познава вече 
своите едно-майчини братя, тяхната филология и да докаже сродството 
с тях“ (през 1864–1866 г.)134. Резултатите от тая програма ще бъдат, че ще 
се допълнят „национални литературни нужди“ и че ще се „приближим 
до нашите славянски братя“135. Това сродяване със славяните води към 
реализация на един славянски идеал. Още през 1843 г. той го очертава 
така: „Ще се приближим до нашите славянски братя, с които един день ще 
образуваме единъ действителен славянски народ, всичките членове на 
който народ ще имат по между си хомогенно нравствено положение“136. 
Този идеал не е в духа на Коларовската славянска романтика – той е взет 
от руските славянофили, но по какъв път, не може точно да се установи. 
Сигурно чрез Априлова и чрез руския печат137.

Че идеята за славянско братство и единение не е случайна, че е 
греела в съзнанието на мнозина, ни убеждава и делото на И в а н а   
Д о б р о в и ч (1812–1896). Дошъл във Виена след революцията през 1848 
г., когато славяните в Австрия са още на почит, преди да се затвърди реак-
цията на Баха, тъй като спасили, както сам казва, „императора от маджа-
рите138 и либералите“, той попада в славянска среда, предимно чешка и 
хърватска, стои там три години, като издава, от 1850 до 1851 г., само в 
пет броя списание „Мирозрение“, първият орган на славянската идея в 
България. Дали Иван Добрович е знаел за сп. „Д е н н и ц а“ – „Jutrzenka“ 
(от  1843 – „Славянское обозрение“), което издава на руски и полски във 
Варшава от 1842 до 1843 г. учителят във Варшавската гимназия, после 
професор в Главния педагогически институт там П. П. Дубровски, не се 
знае. Може би е чул нещо за него чрез Шафарика, още повече, че то бива на 
времето си добре посрещнато в славянските страни, но спира след забра-

131  Библ. д-р Ив. Селимински, кн. III, с. 39–40.
132  Там, кн. III, с. 51; кн. VIII (1928), с. 21.
133  Библ. д-р Ив. Селимински, кн. III, с. 39–40.
134  Там, кн. V (1907), с. 49.
135  Там, кн. III, с. 30–40.
136  Пак там, кн. III, с. 39–40.
137  Срв. Денница, с. 119–120.
138  маджар (остар.) – унгарец (бел. ред.).
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ната му в Галиция, поради страх от панславизъм. Може обаче да се твърди, 
че славянската среда във Виена дава крила на неговата идея. Заглавието на 
списанието изглежда да не е толкова превод на „Revue de Monde“139 [„Све-
товен преглед“], колкото на чешкото „Světozor“140. Още повече, че Шафа-
рик е бил уредник на това списание, излизащо в Прага  през 1834–1835 г. 
И наистина той най-много е очарован от чехите, възрадван141 е от тяхна-
та култура, посещава тяхната „Slovanská beseda“, движи се в места, гдето 
може да се срещне с първите хора на чешкото национално движение. Тук 
е в сношение с Вотка142, уредника на чешкия „Vídeňský deník“ [„Виенски 
ежедневник“], запознава се с Йосифа Иречек143, с Палацки, с Шафарика, 
вижда героя на революцията през 1848 г. – бан Елачич144. Странно е, че 
Добрович нищо не споменава за Яна Колар, който от 1849 до 1852 г. е 
професор тук по славянска филология. Списанието му бива посрещнато 
добре в славянските средищни градове, за което свидетелстват някои от-
зиви, особено от славянски настроените кръгове. Добрович сам посочва, 
че има подписници145, които нямат полза от него, но са такива, за да го 
подкрепят. Това са Йосиф и Херменгилд Иречек, Алоис Шембера, про-
фесор по чешки език и литература във Виенския университет, Антонин 
Марек, приятел на Юнгмана, свещеник в Дибун, поклонник на Русия, Вук 
Караджич, Юрай Щросмайер и др. Любопитно е, че в България получават 
„Мирозрение“, което Добровски подновява през 1870 г. в Букурещ: Пан-

139  Вж. Ив. Д. Шишманов, Иван Добровски, с. 172.
140  Světozor (чеш.) – указател за посока, който се поставя обикновено на кръстопът (бел. 
ред.).
141  възрадвам се (книж.) – зарадвам се (бел. ред.).
142  Ян Вотка (1825–1899) – чешки редактор. Редактор на консервативния чешки вестник 
„Виенски ежедневник“ (бел. ред.).
143  Йозеф Иречек (1825–1888) – чешки етнограф и литературен историк. Развива голяма 
просветителска дейност. Пътуванията му из чешките земи му позволяват да напише „Ет-
нографски преглед на чешкото кралство“ (1850), баща на историка Константин Иречек 
(бел. ред.).
144  Йосип Йелачич (1801–1859) – хърватски държавник. Един от най-големите хърватски 
политици и генерали. Остава известен с отмяната на крепостничеството и с потушава-
нето на Унгарската революция през 1848 г. (бел. ред.).
145  подписник (остар.) – абонат (бел. ред.). 
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телей Кисимов146, който записва десетки спомощници147 в Търновско148, 
Ив. Селимински, д-р Ст. Чомаков149, Найден Геров, Георги Раковски кот-

146  Пандели (Пантелей) Кисимов (1832–1905) – български  публицист, поет, преводач. 
Брат на известната търновска общественичка Евгения Кисимова. Настоятел и дописник 
на в. „България“, в. „Цариградски вестник“, списанията „Български книжици“, „Мирозда-
ние“ и изданията на Раковски. От 1858 до 1861 г. прави опити да отвори печатница в Тър-
ново. По време на Хаджиставревата буна (1862) емигрира и живее в Букурещ, Болград и 
др. Един от основателите на Български таен централен комитет (БТЦК), автор на „Мемо-
ар (Припомнювание) към Н. И. В. Султана“, убеден привърженик на политическия дуа-
лизъм, сиреч за двойна българо-турска империя по примера на Австро-Унгария. Член на 
редакционния комитет на в. „Народност“ (1867–1868), сътрудничи на „Българска пчела“ 
и „Дунавска зора“. Критикува Любен Каравелов. През 1869 г. се свързва с Добродетелна-
та дружина и две години редактира вестник „Отечество“. След амнистия през 1872 г. се 
връща в Търново, където се занимава с рударство. Сътрудничи на вестниците „Македо-
ния“, „Турция“, „Право“, „България“. През 1878 г. печата статии за границите на България 
и за освободителната мисия на Русия в сп. „Славянско братство“ и в. „Българин“. Автор 
на не особено сполучливи стихотворения на патриотически или етически теми. Превеж-
да от гръцки повестта „Кавказки пленници“ (1851) от Ксавие дьо Местър (1763–1852). 
Вероятно също от гръцки превежда „Повести сравнения“ (1853) – преработка на диалог 
от Лукиан. През 70-те години превежда от румънски „Варвара Убрих, калугерица в Кра-
ков“ – повест от полския писател Ладислав Кулчицки. Популярен е бил преводът му на 
„Откриването на Америка“ от Йоаким Кампе (1744–1811). Спомените му „Исторически 
работи“ са богати на сведения за културния и политическия живот. В тях разказва за 
своето участие в издаването на „Генрих Айсенфелдский“ – по неговия ръкопис преводът 
е довършен от Ради Колесов. С „Епизод от хайдушките наречени чети...“ прави опит и в 
белетристиката, като се долавя влияние от „Горски пътник“ на Раковски (бел. ред.).
147  спомощник (рядко) – спомоществовател (бел. ред.).
148  Срв. Пантелей Кисимов, Исторически работи. София, 1897, част I, с. 48.
149  Стоян Иванов Чомаков (1819–1893) – български лекар хирург,  общественик  и  по-
литик. Един от най-изявените участници в борбата за  църковна независимост. През 
1836–1839 г. учи в училището на Теофилос Каирис на остров Андрос, където негови 
съученици са Иван Добровски, Стоян (бъдещият Иларион Макариополски), Димитър 
и Никола Михайловски, Петър и Константин Мишайкови. Продължава образованието 
си в гимназията в Атина, след това следва медицина в Пизанския университет, завършва 
във Флоренция и специализира хирургия в Париж през 1848 г. След Освобождението е 
дописен (1881) и почетен член (1884) на Българското книжовно дружество. Министър на 
народното просвещение (1887), народен представител в V и VІ ОНС и в IV ВНС. В дома 
му в Пловдив днес се помещава Пловдивската градска художествена галерия с постоян-
ната експозиция „Народен художник Златю Бояджиев“ (бел. ред.).
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ленец, братя Стойчо и Драгой Каравелови150, сиреч когато Любен Караве-
лов е на 13 години, Атанас Чолаков, Петър Берон151 и др.152.

Няма съмнение, че Добрович, който по-късно се преименува Добров-
ски, спомняйки си навярно и за Йосиф Добровски и Петър П. Дубров-
ски153, идва във Виена с идеологията на българската младеж в Атина, 
възпитавана в духа на домашната традиция, на Венелина, Априлова, 
Фотинова и др. Тази традиция се проявява тука доста силно, особено в 
дадения от Добровски отзив в „Мирозрение“ за току-що излязлата през 
1849 г. Венелинова книга „Критическия изследования об истории Болгар“ 
[„Критически изследвания за историята на българите“], както и в бележ-
ката му за Петър Берон154. Значи той е добре подготвен за нови въздейст-
вия в тая посока. Навярно примерът на Вука Караджич не е без значение, 
ако и в една полемична бележка да отрича това, когато се решава да не 
употребява еровете155. Но прояснението на неговата славянска концеп-
ция във Виена от чешката колония има особена цена, тъй като Добровски 
ѝ дава западна, славянска ориентация – именно, не споделяйки полския 
романтичен месианизъм, навярно под чешко влияние или от преданост 
към Русия, той става изповедник на австрославизма и коларизма – две 
чешки концепции, които възприема дотолкова, доколкото те отговарят 
на българското славянско съзнание, което личи ясно в „Мирозрение“, 
особено в поместените в него статии „Народопис Австрийски“, „За цер-
ковно-славенския език“, „Обявление“ и „Свобода и народност, и народно 
учение“156. Когато Добровски е във Виена, чехите се водят в своите по-
литико-обществени борби от възгласа на  Фр. Палацки: „Kdyby Rakouska 
nebylo, musili bychom je nově založiti“157. Това е чешката политическа про-

150  Това са бащата и чичото на Любен и Петко Каравелови (бел. ред.).
151  Д-р Петър Берон (1800–1871) е български възрожденски учен енциклопедист, култу-
рен и просветен деец, известен дарител. Един от най-високообразованите хора за време-
то си: завършва Букурещката княжеска академия „Св. Сава“, следва философия (1825–26) 
и медицина (1826–27) в Хайделберг, завършва медицина в Мюнхен (1831). Работи като 
лекар в Букурещ и Крайова (1832–39). След като се отказва от лекарската практика, от 
1841 г. живее в Париж (1840–47) и Прага (1854–64), в Берлин, Лондон, Виена, Атина. 
Владее девет езика. На немски, френски, гръцки и български език написва 32 труда в раз-
лични области. Особено популярен е неговият „Буквар с различни поучения“, наричан 
„Рибен буквар“, издаден през 1824 г. с финансовата помощ на А. Йоанович, на чиито деца 
в този момент Берон е частен учител. Берон подпомага материално училищата в много 
български градове. Завещава значителна част от състоянието си в полза на българското 
просвещение (бел. ред.).
152  Срв. Mиpoзрениe, 1850–1851, бр. 2–4.
153  Срв. Ив. Д. Шишманов, посоч. ст., с. 180–181.
154  Mиpoзpениe, 1850, слистък I, с. 9–10, 16, число 2, с. 27–29.
155  Там, 1851, бр. 5.
156  Там, 1850, число 3, с. 47–51; 1851, число 4, с. 60–64; 1870, сл. I, с. 3–4; 1870, бр. 2, с. 5–7.
157  “Kdyby Rakouska nebylo, musili bychom je novĕ založiti” (чеш.) – „Ако Австрия не съ-
ществуваше, би трябвало да я създадем отново“ (бел. ред.). 
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грама: славяните в Австрия трябва да се обединят около Виена на федера-
тивни начала, за да се противопоставят с нея срещу пруската експанзив-
ност. Добровски бива поразен не само от единодушието на славяните в 
Австрия, от тяхната взаимна обич, което ги заставя да се чувствуват един 
народ, но и от тяхното отношение към властта. Той възхвалява Австрия, 
нейния господар и нейните министри. Оттук в програмата му, че „Миро-
зрение“ няма да укорява султана и неговите помощници, и загатването, 
че и Турция може да бъде Австрия на Балканите, като българският народ 
заеме мястото, което му се пада. Още малко той би могъл да изработи 
своята програма – на туркославизъм. Ето защо той обръща вниманието 
на своите съотечественици върху австрийските славяни, нескривано из-
явява своята симпатия към тях, още повече, когато бива убеден, че те са 
еднички наши защитници, искрено заинтересувани от българската роб-
ска участ. Затова българите трябва да бъдат благодарни на австрийските 
славяни, тъй неговият австрославизъм добива и сантиментална окраска, 
става теория и на сърцето. От него той отива по-нататък – към пансла-
визъм в духа на Коларовата романтика. Дали е знаел Поемата на Колара 
„Slávy dcera“ [„Дъщерята на Славия“], от 1824, 1832, 1845 и 1852 г., „Dobré 
vlastnosti národu slovanského“ [„Добрите качества на славянския народ“] 
или изобщо неговите „Nedělní, sváteční a příležitostné kázně a řeči“ [„Не-
делни, празнични и проповеди и речи по различни поводи“], 1831 и 1844 
г. или „Über die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen 
Stammen und Mundarten der slawischen Nation“ [„За литературната взаим-
ност между различните племена и наречия на славянската нация“], 1837 
г., преведена на сръбски от Димитрие Теодорович и издадена в Белград 
през 1845 г. – „О книжевной узаймности између различни племена и на-
речiя славянскогъ народа“ [„За литературната взаимност между различ-
ните племена и наречия на славянския народ“], не може да се установи 
точно. Но че българското славянско съзнание се домогва до една висока 
концепция, и то изобщо в духа на Яна Колар, това е повече от ясно. „Ми-
розрение“, като „Денница“ на П. П. Дубровски, „има за предмет словен-
ството въобще“, дори и по-късно, през 1870 г., „то не ще бъде по-малко 
славянско, отколкото българско“158. В своята програма Иван Добровски 
изхожда от следните три положения 1. езиково: всички славянски ези-
ци са наречия на един общ славянски език, старобългарския, от който 
се е отклонил църковнославянският език; 2. исторически: в миналото 
несговорът159 е принесъл много беди на славяните, дал е възможност на 
чужденците да го използуват за свои цели; 3. политически: днес славяни-
те са роби на други. Следователно, неговото схващане се явява израз на 

158  Mиpозрениe или Бълг. инвалид, Букурещъ 1870, сек I, слистък I, с. 3.
159  несговор (поет.) – неразбирателство (бел. ред.).
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една реална необходимост: трябва да има „взаимна братска подпорка160 
или действително веществена, или поне явно съчувствена“, „в случай на 
недоумителна грозяща опасност“, – „трябва да има, както той определя 
кратко, „славянска нравствена взаимност“161.

За него тази взаимност трябва да се изрази и външно – чрез езика, с 
един общ славянски език, бил той черковнославянски или руски. Това е 
познатата мечта не само на Фотинова, но и на Яна Пуркине162, който в 
„Денница“ на Дубровски печата статия в 1843 г. „О литературном един-
стве между славянскими племенами“ [„За литературното единство между 
славянските племена“], напечатана и в 1851 г. в „Časopis Českého musea“, 
стр. 41–76, гдето се посочва, че тази взаимност изисква и обща славян-
ска азбука, латиница, също и на Йосифа Франта Шумавски163. Така, той се 
явява апостол на славянското единство, който вижда далече в бъдещето. 
Малкият народ има най-голяма необходимост от това единство. Малки-
ят трябва да се прислони към големия, защото той не може да създаде 
нито богата наука, нито голяма литература. Решителен противник на тес-
ногръдия национален егоизъм, в средата на своя панславизъм той слага 
Русия, и затова не е доволен от ония, които се страхуват от нея164. Той се 
откроява с живо славянско съзнание – боли го, когато корят и хулят сла-
вянството, брани го от чужди нападки, вярва в неговия утрешен ден165. 
Така Добровски, резултат на едно национално развитие в славянски дух, 
става сам деятел и фактор в тая посока, бидейки открит проповедник на 
славянско братство и единение. И ако списанието му спира, както и „Ден-
ница“ на Дубровски, то е, както сам признава, поради настъпилата по-
литическа реакция в Австрия. Бихме могли да посочим и друга причина 
– изоставянето на еровете, с което нарушава една традиция, а и липсата 
на по-голям писателски дар у него. Пък и настъпилата промяна у нас не 
дава достатъчно простор за подхванатата дейност, която има хубава, но 
не добре проповядвана програма.

Във всеки случай, с Добровски славянското съзнание у нас сякаш за-
вършва определен кръг от своето развитие. От Венелина до Добровски, 
може да се каже до Кримската война, славянското съзнание дава простор 

160  подпорка (прен. остар.) – подкрепа (бел. ред.).
161  Там, с. 3.
162  Ян Евангелиста Пуркине (1789–1869) – чешки анатом и физиолог, поет и философ, 
който прави много сериозни открития в човешката анатомия. Поетическото му твор-
чество е наситено с нетипични за времето си граматични форми и неологизми (бел ред.).
163  Йозеф Франта Шумавски (1796–1857) – чешки писател и лексикограф. Интересува се 
от езикознание и подобно на други чешки езиковеди се опитва чрез стария чешки език да 
разшири възможностите на съвременния. Пише „Остарели форми на чешките глаголи, 
обяснени от Йоз. Влад. Франи“ (1829) (бел. ред.)
164  Срв. Mиpoзpениe, 1870, сек II, слистък II, с. 3–4; ср. и 1850, число 3, с. 49.
165  Там, 1850, сек I, слистък I, с. 19, число 3, с. 49.
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и крила на Българското национално възраждане. Само с него можем да си 
обясним, че ако славянството изобщо се грижи да си извоюва достойно 
място в Европа през първата половина на XIX век, българският народ се 
стреми чрез своята интелигенция да си извоюва място в славянския мир, 
да бъде достоен член на славянското семейство, да се изравни с неговите 
представители. Така можем да разберем по-добре и смисъла на езикови-
те борби между трите школи – черковнославянска, славянобългарска и 
българска. И Н. Рилски, и Хр. Павлович, и К. Фотинов виждат в черков-
нославянския език не само език свещен, богосъздан, но и език културен, 
който сам по своя характер и по своята история е орган на общославянско 
съзнание, на древна славянска традиция, на която трябва да почива цяла-
та наша образованост. Но българската школа, ако надделява, тя успява на 
време срещу разколебания култ на черковнославянския да затвърди култа 
на старобългарския, още по-стар език, езика на Кирила и Методия; два-
мата братя през цялото време на национално самосъзнание стават култ на 
национална славянска самобитност, който се завещава от поколение на 
поколение, докато в началото на 50-те години се създава като всенароден 
празник. Най-после, като поставя срещу елинската култура славянската, 
това съзнание приготвя духовна аристокрация, която може да ръководи 
борбата, започнала от средата на 30-тe години, да ѝ даде смисъл в името 
на православието, чийто пръв носител е черковнославянският език. Съз-
далата се горда идеология на панславизма е в напор166 към Юг – срещу 
панелинизма, който вече е в положение на отбрана.

След Кримската война от 1853–1856, когато настава период на задъл-
бочено национално самосъзнание, когато можем да кажем, че имаме вече 
възроден народ, славистичният патриотичен романтизъм, àко и да се ко-
ригира в известни моменти, лежи пак в основата на българското народно-
стно движение. Трябва да се отбележи обаче, че с Хатихумаюна от 1856 
г., като се дават на българския народ надежди, вниманието на неговата 
интелигенция е погълнато всецяло от един вътрешен въпрос от жизнено 
значение – въпросът за черковна независимост. Тя няма сега достатъчно 
време да се оглежда по света, по славянския свят, и да черпи там мъдрост 
и поука, но все пак не престава общението си с него. Че стремежът за 
по-висока – не елинска вече, а славянска – култура, не гасне, свидетел-
ствува новият наплив на млади сили в Австрия и Русия, особено към края 
на 50-те години. Не бива да се забравя, че тия години са време на горчиви 
страдания и още по-горчиви разочарования, àко и пред прага на 60-тe, 
особено след 1860 г., когато се скъсва с гръцкия патриарх в Цариград, на-
става национален подем. И в другите славянски страни реакцията на 50-те 
години в Европа се отразява неблагоприятно върху националния развой. 

166  напор (прен. остар.) – настъпление (бел. ред.).
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След Кримската война почва да се подравя култът на Русия. Революцията 
от 1848 г. изхвърля в пределите на Турция значителен брой бежанци – 
маджари, поляци и чехи, които се настаняват на държавна служба тук. 
Полското въстание през 1863 г. увеличава броя на полските емигранти 
в Турция. Мицкевич минава през България още през 1855, със специал-
на мисия, между другото, да използува полската емиграция за определен 
национален план. Тия емигранти, както бележи Селимински, и толкова 
други, говорят за опасност от руския панславизъм, използуват разоча-
рованието от Русия за създаване на враждебно настроение против нея167. 
Освен това, подема дейност католическата и протестантска пропаганда в 
усилие да се приобщи българският народ към католическия Запад. Изоб-
що българският духовен живот през 50-те и 60-те години се усложнява. 
Развива се печатът, зачева се и се проявява художествената литература, 
разкрива се народното творчество. Българският фолклор, чрез сбирки-
те и сборниците на Безсонова, П. Р. Славейкова, братя Миладинови168, 
следвайки посоката на Венелина, Априлова и Богорова, дава възможност 
на интелигенцията да се запознае с духовните съкровища на своя народ. 
Най-после, през това време се разгарят културни и политически борби, 
които съдействуват да се изработи будно обществено мнение. Явно е, че 
националната индивидуализация, черпейки сила от създалата се славян-
ска традиция, се налага като жив, ускорен процес. Най-характерните из-
разители на това време, когато на Запад още владее движението на Мла-
да Европа169, Петър Берон, Г. С. Раковски и П. Р. Славейков, закърмени в 
славянска култура, в жива връзка със славянския романтизъм, мислейки, 
чувствувайки и действувайки от славянско становище170, стават ревниви 
бранители на българската национална индивидуалност. И тримата имат 
за нас значение като резултат от усилията на нашата интелигенция да се 
домогне към по-дълбока основа – преди всичко славянска – на нашето 
национално съзнание, да дадат философска подкладка на нашата нацио-

167  Вж. Библ. д-р Ив. Селимински, кн. III, 1905, с. 61–62; ср. с Л. Каравеловъ, в. Свобода, г. 
I, 1870, бр. 12, с. 89.
168  Димитър (1810–1862) и Константин (1830–1862) Миладинови – български възрож-
денски просветители и фолклористи. През 1861 г. издават в Загреб сборника „Български 
народни песни“, в който събират, подреждат и систематизират образци от различни жа-
нрове на българското народно творчество (бел. ред.).
169  „Млада Европа“ – движение, основано в Берн, Швейцария през пролетта на 1834 г. 
от Джузепе Мацини и Джузепе Гарибалди, заедно с други емигранти от различни евро-
пейски страни. Основната идея на движението е, че Френската революция е допринесла 
много за утвърждаването на индивидуалната свобода в Европа, но за постигане на нацио-
нални свободи е необходима нова революция. Според Мацини в едно по-далечно бъдеще 
Европа ще се превърне във вид федерация, управлявана от общо федерално събрание. 
Тази негова идея е основание днес той да бъде смятан за основоположник на идеята за 
Европейски съюз (бел. ред.).
170  становище (остар.) – гледна точка (бел. ред.).
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нална еманципация, която едничка може да осигури възможност на на-
рода да се прояви като самопознаващо се битие. Любопитното е, че сла-
вяноведението оставя живи следи както в живота им, така и в тяхното 
дело. Освен това – задълбочават пак славянското съзнание в познатите 
посоки – исторична, езиковедна и етнографска. Последните двама – и в 
политична171. Те си остават в основата на своето същество, дори по миро-
глед и по метод на работа, романтици, които схващат славянството като 
особен мир, със своя история, свои идеали и своя съдба. Устремът им е 
да се създаде българска „национална философия“ на славянска основа.

Берон и Раковски се взаимно допълнят. Те изработват, навярно чрез 
взаимно влияние или чрез посредство на общи извори, нова теория, нека 
я наречем „индустанска“, всъщност пак славянска, така че косвено под-
крепя Венелиновата. Това е най-смелият опит да се задълбочи, не по пътя 
на научните издирвания, историческото съзнание на българския народ. 
И двамата дължат тук доста на К. Фотинова. Берон търси прародината 
на българите, а заедно с нея и люлката на славянството, на полуостров 
Малака, а Раковски – пак там, в „Хиндистан“ (Индия). А щом българите 
са играли видна роля в историята на славянството, защо да се подценява 
ролята им в историята и на Европа? Освен това, разклатеният култ на 
черковнославянския език трябва да се подкрепи с друг, с култа на старо-
българския. И Раковски направя това, схващайки го сроден със санскрит, 
той го възславя като свещен език, върху чиито основи слага и своята реч. 
Освен това, като старинен език, използува го, чрез странна етимология, 
да разкрие страници от предисторията на човечеството. Странна роман-
тична етимология на Адама Мицкевич172, Яна Колар, Савелиев-Ростисла-
вич, към която се присъединява и Берон, който, изглежда, че не е съвсем 
незапознат с полския романтизъм, както и Раковски, чиито връзки с Чай-
ковски-Садък паша173 не са без значение и които могат да се доловят дори 
и в израза му за Н. Бозвели – „изпроводен нам като пратеник от Бога“174, 
още повече, че сам се е чувствувал или виждал като избраник Божий. На-

171  политичен (остар.) – политически (бел. ред.).
172  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“, „Задушни-
ца“, „Кримски сонети“ (бел. ред.).
173  Михал Чайковски (1804–1886) – известен още като Мехмед Садък Паша, полски ро-
манист („Казашки повести“, „Вернихора“, „Стефан Чарнецки“) и политически деец, поло-
нофил и потомък на украинските казаци, представител на украинската школа на Полския 
романтизъм (с А. Малчевски, С. Гошчински, Б. Залески). След краха на Ноемврийско-
то въстание пребивава във Франция, свързан с политиката на княз А. Чарториски (бел. 
ред.).
174  Бьлгарскый за незавысимо имъ свѧщенство днѣсь възбуденъ въпросъ и нихна народна 
чьркова въ Царыградъ, Бѣлградъ 1860, с. 35.
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ционалният романтизъм стига вече до исторически мистицизъм, домог-
ва се до някакъв български месианизъм, който със своята автохтонна тео-
рия за българския произход е изходен момент за философски спекулации 
у Берона, а у Раковски става основа на културно-политическа тенденция 
– да се развенчае елинизмът като култура, идеология, миросъзерцание175. 
От тая обща основа двамата по-нататък се разделят. Берон – за да въздаде 
възслава на славянството, а Раковски – на българския народ пак в светли-
ната на това славянство.

Още в 1824 год., в своя „Рибен буквар“ д-р Петър Берон (1795–1871) по-
ставя, за упражнение на децата, съчетанието: „славни славяни“. По-късно, 
в 1850 г. преди да печата своите трудове, в „Mиpoзpeниe“ Ив. Добровски 
дава бегла бележка за научната дейност на Берона, за неговата пансо-
фия176, която ще възрадва и ще бъде от полза за всички славяни. През 1855 
г., издавайки анонимно в Прага „Slawische Philosophiе“ [„Славянска фи-
лософия“], а после – от 1861 до 1867 г. – в 7 т., своята „Panépistème“ [„Па-
непистемия]“, мислена със заглавие „La Philosophiе Slave“ [„Философия на 
славяните“], той иска да овладее света от славянско философско гледище, 
както сам заявява в книгата си „Le Déluge“ [„Потопът“]. Неговата славян-
ска философия, чиито корени той сочи в преданията на славянския на-
род, в народното славянско миросъзерцание, която бихме могли донейде 
да поставим в същото отношение към българската научна романтика, в 
каквото се намира философията на Хене-Вронски177, Чешковски178 и др. 
към полската поетическа романтика, е всъщност смел опит да се прими-
рят естествено-научният и нравствено-фантастичният мироглед, да се 
стигне до синтез на западноевропейския рационализъм със славянския 
мистицизъм. Тая раздвоеност на неговата философска мисъл се чувству-
ва както в общите му концепции, така и в подробностите на обоснова-
ванията. Нищо чудно, че в основата си тя клони към един монистичен179 
мироглед. Влиял се от различни системи, особено от платонизма и хеге-
лизма, той мисли, че славянските народи са в такъв стадий на развитие, 
който позволява да се схване светът не като „натура“180, нито като „фи-

175  миросъзерцание (остар. книж.) – мироглед (бел. ред.).
176  пансофия (от гр.) – постигане чрез училището на универсални знания на роден език за 
всички, независимо от обществена, расова или религиозна принадлежност (бел. ред.).
177  Юзеф Мария Хьоне-Вронски (1776–1853) – полски философ, математик, физик, изо-
бретател, юрист и икономист (бел. ред.).
178  Август Чешковски (1814–1894) – полски философ. Последовател на Хегеловата фило-
софия, в своя трактат „Пролегомени в историографията“ (1838) изтъква, че Хегеловата 
философия е връх и задава нови насоки за нейното развитие (бел. ред.).
179  монистичен (от нем. филос.) – свързан с „монизъм“ – философско учение, което при-
ема, че в основата на света има едно единно начало — дух или материя, идеално или 
материално; противоположно на „дуализъм“ (бел. ред.).
180  натура (остар.) – всичко съществуващо; естество (бел. ред.). 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A5%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
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зис“181 или „динамис“182, а като „естество“, сиреч да се схванат духът и ма-
терията като естествени прояви на едно праначало, на единен организъм. 
Тук културноисторичната негова апология на славянската раса добива 
особен философски смисъл, още повече, че я слага в особено отношение 
към германската и романската. Най-после, отхвърляйки издирванията на 
западни учени, особено на археолозите, които не знаят славянски език, 
имайки висока представа за славянската култура, патосът на неговото 
дело е насочен към духовната еманципация на славянския мир. А понеже, 
като говори за славянски, често разбира български език, явно е, че за него 
българският народ носи не само свое, но и общо славянско съзнание.

Г е о р г и  С.  Р а к о в с к и (1821–1867), подписникът на „Мирозрение“, 
приятел на Чайковски, на Данило Медкович в Нови Сад, сръбската Ати-
на, на Ивана Кишелски183, който иска от него да следва в Москва Славян-
ска филология, още с „Предвестник Горскаго Пътника“ през 1856, после 
с „Горский Пътник“ от 1857 г., да не говорим за „Показалец“ от 1858 и 
„Българска старина“ от 1864 г., веднага разкрива своето славянско съз-
нание като културноисторична идеология, нравствена, митоложко-фол-
клорна и политическа. Той пръв използува народното творчество, за да 
подчертае нашия славянски произход и славянски характер. Имената – 
лични, географски и пр., – нравите и обичаите, преданията, легендите, 
божествата и култовете, в духа на фолклорната романтика, са най-добри 
показалци, според него, за славянския момент в българския дух. Зато-
ва гордо се подсмива на Гилфердинга184, загдето мисли, че българите са 
от татарски произход185. Поставяйки българския народ в отношение към 
славянството – не само в миналото, но и в сегашното, той винаги чувству-
ва славянството като свое достояние, гордее се с него, с неговите велики 
люде. Само така може да схване нашата черковна борба като продълже-
ние на борбата срещу византинизма, като борба за отбрана на славянска 

181  физис (от гр. филос.) – природа (бел. ред.).
182  динамис (от гр. филос.) – сила, мощ (бел. ред.).
183  Иван Кишелски (1826–1880) – руски офицер, генерал-майор, от български произход. 
Завършва Великата народна школа в Цариград, ІІ Киевска гимназия и Математическия 
факултет на Киевския университет. Участва в Кримската война (1853–1856), в Кавказката 
война (1817–1864), в Руско-турската освободителна война (1877–1878). Един от учре-
дителите на Българското книжовно дружество (1869). След Освобождението служи във 
временното руско управление. Губернатор последователно на Варна и на Видин. Автор на 
първия български военноприложен труд „Ръководство за успешен бой с турците“ (Буку-
рещ, 1876) (бел. ред.).
184  Александър Хилфердинг (Гилфердинг) (1831–1872) – руски славист и историк. Работи 
като консул в Босна и издава пътепис „Пътуване из Херцеговина, Босна и стара Сърбия“ 
(1859), пише редица изследвания за историята на балтийските славяни, сърбите и бъл-
гарите. Откривател е на българската история „История во кратце о болгарском народе 
славенском“ на йеросхимонах Спиридон (бел. ред.).
185  Срв. Горскiй Пѫтникъ, прим. 6, 12, 23, с. 183, 190, 198.
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култура. И каква дълбока вяра трябва да е имал Раковски в славянството, 
въпреки разочарованието си от славянската политика – сръбска, руска и 
полска – разочарование, което го заставя още в 1861 г., след неуспеха на 
неговата легия в Белград, поддържал своята вяра в „Българска Дневница“ 
през 1857 г. и в „Дунавски Лебед“ през 1860–1861 г., да заяви, че българите 
са обкръжени от неприятели, между които „спадат и всички славянски 
народи“, че българският народ трябва да води борба на два фронта – гръц-
ки и славянски186. Раковски е първият мъченик на славянското съзнание 
у нас, на трагичното противоречие между славянска култура и славянска 
политика. И оттук склонността му да търси в националния индивидуали-
зъм, който му казва, „били сме и пак ще бъдем“, правия път към победа.

П. Р. С л а в е й к о в (1827–1895), възпитан първоначално в духа на 
черковнославянската традиция, учил се и писал на славянобългарски 
език, съпричастнил се към сръбския рационализъм чрез Йована Раич187, 
Доситея Обрадович188 и К. Огнянович, с руския романтизъм после чрез 
Кургановия писмовник и Галахова христоматия, заживява, като свои-
те съвременници, през време на Кримската война с великата надежда в 
Русия. Запознат отрано с делото на Венелина и Априлова, той има будно 
славянско съзнание, което намира дори израз в ранната му поезия. Още 
в 1853 г., в стихотворението си „Връбница“, той нарича българските деца 
„славянски в робство синове“. Тъй, след опита на Н. Рилски в 1839 год.  – 
одата му за Абдул Меджида – след „О, ветре северний “ на Захарий Кня-
жески от 1847 г. и „Стани, стани, юнак балкански“ на Добри Чинтулова 
от 1849 г., той не дава тук по-особено съдържание, което е доста бедно 
дори. Но по-късно, когато се преселва в 1864 г. в Цариград и издава „Гай-

186  Вж. Съчинения на Г. С. Раковски, под ред. на М. Арнаудов, София 1922, с. 729–731.
187  Йован Раич (1726–1801) – виден сръбски историк и просветител от български произ-
ход. Автор на „История разных славенских народов найпаче болгар, хорватов и сербов“ 
– четиритомен труд за историята на южните славяни. Книгата е издадена на два пъти – 
през 1794 г. във Виена и през 1823 г. в Будин. Вторият том включва обширна за времето 
си история на българите. Атанас Нескович преработва тази част от труда на Раич и я 
отпечатва под заглавието „История на славеноболгарског народа“ (1801). Неговата пре-
работка е преиздадена по-късно от Петър Сапунов (1844) (бел. ред.).
188  Доситей Обрадович (светско име Димитър Обрадович) (1742–1811) – сръбски писа-
тел, поет, философ рационалист, педагог, книжовник и народен будител, първият сръб-
ски министър на просвещението. Посещава много страни на Балканите и в Мала Азия, 
Италия, Германия, Франция, Англия, Австрия и Русия. Обявява, че ще пише на прос-
тонароден език, който да бъде разбиран не само от образовани хора, но и от простите 
селяни и пастири. Въпреки това езикът му представлява славяносръбска смесица, но не 
и народен език. Публикува автобиографията си – „Живот и приключения на Димитри 
Обрадович, наречен в калугерство Доситей“. През 1808 г. основава гимназия в Белград, 
която по-късно е преобразувана в първия сръбски университет. Основава и богословска 
семинария. За първи път негови творби са преведени на български от Станка Николица 
Спасо-Еленина (бел. ред.).
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да“ (1863–1866) и „Македония“ (1866–1872), той има по-голямо духовно 
богатство. До това време защитник на православието, бидейки във връз-
ки с Найдена Геров, причислен тогава на работа към Руското посолство 
в Цариград, и отвеждайки Йосифа Соколски189 в Одеса, той е в съгласие 
с руската политика по черковния въпрос. Но после, когато се запозна-
ва по-добре с Близкоизточния въпрос, с политиката на Европа и Русия 
към Турция, той вижда в по-друга, или поне разкрива в по-друга светли-
на отношението на славянството към България. Той се отнася иронично 
към движението на Сръбската омладина190 за обединението на южното 
славянство, защото вижда в него експанзивен пансърбизъм191, който иска 
да къса български земи или да впрегне българския народ в колесницата 
на Сърбия192. Отнася се с недоверие към руското славянофилство, към 
неговата политическа теория за обединение на славянството, защото 
се страхува от руския стремеж към Цариград. Още повече, когато виж-
да, че Русия, излизайки от свои интереси, се обявява против раздора на 
гъркославянския мир на Балкана, против независима българска черква, 
против правото дори на българите в Бесарабия да се учат на бащин език, 
против свободата на Полша. Коя е тази овца, пита той, която би отишла 
сама в устата на вълка? И при все това, П. Р. Славейков често говори за 
панславизъм. И много хитро, като препечатва статии от чужди вестници 
„Times“, „Courrier dʼOrient“, „Αρμονία“ и др., та по такъв начин не само 
добре осведомява своите читатели върху важни движения на славянска-
та мисъл, но държи напрегнато славянското съзнание у нас, като му дава 
неведнъж крила и вдъхновение. Въпреки че се отнася отрицателно към 
панславизма, но само дотолкова, доколкото може да бъде опасен, като 
панрусизъм, за българския народ. Това особено становище се налага от 
неговата борческа тактика, която има немалко източен характер, нало-
жена от човек, познаващ добре психологията на турския народ. Понеже 
гръцкият печат, както в Цариград, така и в Атина, винаги изтъква, за да 

189  Йосиф Соколски (светско име Тодор Петрович) (1786–1879) – български възрож-
денски църковен деец, основател на Соколския манастир. Един от основните участници 
в движението за уния с Римокатолическата църква като алтернатива на подчинението 
на Българската църква на Гръцката патриаршия, заедно с Драган Цанков и д-р Георги В. 
Миркович. През 1860–1861 г. участва в подписването на Унията с Римокатолическата 
църква. На 2 април 1861 г. в Сикстинската капела в Рим е ръкоположен от папа Пий IX в 
архиепископски чин и е провъзгласен за апостолски наместник на съединените българи 
(бел. ред.).
190  Сръбска омладина (сръб. истор.) – общосръбска младежка организация (1866–1872), 
която развива просветна и политическа дейност за освобождение и обединение на сръб-
ския народ в самостоятелна държава (бел. ред.). 
191  пансърбизъм – националистическо движение от средата на XIX в. в Кралство Сърбия, 
което пропагандира обединението на земи, населени с българи, албанци, черногорци, 
босненци, унгарци и хървати, като част от Велика Сърбия (бел. ред.).
192  Срв. Македонíя, г. I, 1866, бр. 4; 1867, бр. 19, 60, 69; 1868, бр. 20; 1869, бр. 25, 52.
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изложи българите пред турската власт, че българското национално дви-
жение не е нищо друго освен чист панславизъм, който подклажда и ре-
волюционните бури в страната, насаждан от Русия и затова опасен за 
Турската империя, П. Р. Славейков гледа да не се мисли, че нашият народ 
е агент на чужда мисъл. Не може да не бъде против тоя панславизъм, сре-
щу който обикновено се поставя като безопасен за империята панелини-
змът193, срещу който дори негодува Европа. Затова, като предава какво 
са говорили М. П. Погодин и Ив. Аксаков на изложбата в Москва през 
1867 г., той се стреми да не зачеква политически въпроси, или пък там, 
гдето това прави, не се сдържа да вметне някои иронични бележки. Затова 
гледа и да замъгли, да направи недействително участието на Богорова в 
тоя славянски събор. Явно е, че той не иска върху българските идеали да 
падат подозрения, които не биха били в тяхна полза. Особено когато знае, 
че заради кръвното и духовно родство с Русия, заради надеждите, които 
се възлагат на нея, българският народ неведнъж е бил излаган на стра-
дания. Тая концепция на Славейкова се полага и от основните насоки на 
неговата национална политика, която, според него, трябва да води борба 
на четири фронта – срещу турцизма, сърбизма, русизма и гърцизма, за 
да се запази българщината на Балканите194. Разпадането на Турция, пре-
ди да укрепне здраво българският дух, може да бъде за нас цяло нацио-
нално бедствие. Никога обаче Славейков не се отрича от славянството и 
славянската кръв на българския народ. Нравствените, духовните връзки 
между славянските народи, особено между българския народ и руския, 
не могат да бъдат късани нито от времето, нито от каприза на тая или 
оная личност. Кръвта вода не става. Че Славейков не е бил никога против 
славянството, àко и да би предпочел формулата в духа на Карела Хавли-
чек195 – „по-напред съм българин, а после славянин“ – личи не само от 
преданото му участие в Освободителната война през 1877–1878 г., когато 
той води разговор с полковник Л. Н. Соболева196, дясната ръка на княза 

193  панелинизъм (книж.) – политическа доктрина за обединяване на всички гърци в една 
държава – Велика Гърция (бел. ред.).
194  Срв. Македонiя, г. I, 1867, бр. 6, 13, 16, 28, 29, 30, 36; 1868, бр. 7; 1869, бр. 3. 5, 8, 16, 48; 
1870, бр. 16; 1872, бр. 17.
195  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 за кратко 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 седмичника 
„Слован“. Преследван е от австрийската власт като поддръжник на либерализма и про-
тивник на имперския абсолютизъм (бел. ред.).
196  Леонид Николаевич Соболев (1844–1913) – руски генерал, министър-председател на 
България от 1882–1883 г. (бел. ред.).
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Черкаски197, върху славянския въпрос, не само от писмото му до същия в 
битността му на министър в България198, но и от двете му книги, в които 
е изложено политическото му верую, от 1883 и 1886 г.: „Последното ми 
ходяние в София“ и „Размишления върху положението ни“. Като казва, че 
не трябва никога да забравяме по отношение на Русия, че сме българи, а 
по отношение на Европа, че сме славяни и православни, той завършва с 
вяра в славянското братство, в славянския Бог.

Така П. Берон, Г. С. Раковски и П. Р. Славейков, и тримата излезли из 
пазвите на Източния Балкан, който дава толкова воители199 на национална 
свяст, изразяват нов момент от развитие на славянското съзнание у нас, 
момент на критично отношение към славянството. Те носят непредна-
мерено в своята мисъл възторга и разочарованието от Кримската война. 
Непоколебан култ за това време остава култът на Кирила и Методия, в чи-
ето име се празнува хилядогодишнината от покръстването на славяните. 
„Славизмът“ се освобождава от своя патос, от своя наивен романтизъм, 
но углъбявайки се, иска да запази своята традиция, или пък да не измени 
поне на своята представа за славянството като нравствен мир, който по 
отношение на българския народ трябва да има по-висока политическа 
етика. Още повече, когато съзнанието, че сме славяни, не е вече само из-
вор на радост и гордост, но и на горест и скръб. Това е следствие на прека-
лената ревност над българската съдба, но и следствие на политическото 
влияние на Запад, което убива предишната вяра, подравя извоюваните 
досега позиции, като замъглява пътищата на примирение между самоиз-
мама и истина. За пръв път тук заговорва Европа като културна и полити-
ческа проблема. Оттам славянският и европейският момент в българско-
то съзнание са в някакъв антагонизъм. Вярата на сърцето се подравя от 
скепсиса на разума. Равновесието се търси в засиляне на преките връзки 
със славянската култура, в задълбочаване на чувството за славянско род-
ство, но и в работа над българската нива, в труд за българските духовни 
съкровища, в борба за вяра в себе. Да не се опиваме от хашиша на славян-
ската идея, но да работим и да се уповаваме на своите собствени сили. 
Помогни си сам, за да ти помогне и Бог. Това разколебаване иде оттам, 
че в него, в славянското съзнание, се засиля политическият момент. Ето 
защо, ако и да не носи определена политическа идея, да не се манифести-
ра в някакво движение, славянското съзнание се демократизува сега: то 
не е присъщо главно на интелигенцията, то е в недрата на народа.

197  Владимир Александрович Черкаски (1821–1878) – руски държавник. Оглавява Прив-
ременното руско управление по време на Освободителната война (бел. ред.).
198  Срв. СбНУ, кн. II (XX), 1904: Писма на П. Р. Славейков, с. 205 сл.
199  воител (от рус. остар. книж.) – воин (бел. ред.).
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След смъртта на Г. С. Раковски в 1867 г. на културно-обществената аре-
на се изстъпва нова генерация – на Каравелова и Ботева, на Тодор Иконо-
мова200 и Р. Жинзифова201, на Дринова202, Нешо Бончева203 и В. Друмева204, 
на Вазова и Величкова205, която определя през 70-e, дори 80-е години след 
Освобождението, характера на българската книжнина. Това е време  на 
реализма, бихме казали на романтичен реализъм, когато в другите сла-
вянски страни, особено в Полша и Русия, се прави опит да се ликвидира 
с предходния романтичен мироглед, като се изработи нов, в основата на 
който трябва да легне позитивизмът и дарвинизмът, социализмът и ути-
литаризмът206. Сега почва да се възвръща от Русия и от другите славянски 
страни оная младеж, която бе отишла там през 50-е и 60-е години. Така 
че и сега интелигенцията, която ръководи културно-обществения живот, 
е възпитана предимно в Москва, Одеса, Киев и Петербург, в Белград и 
Загреб, в Табор, Писек и Прага. Броят на западниците, сиреч на тия, кои-
то са добили образованието си в Европа, е по-малък. Тая интелигенция 
естествено въпреки желанието си, не може да изкорени създадената вече 
традиция. Ако през 1863 год. Ив. Селимински и Добровски отиват в Пра-
га и Велехрад, за да изявят там чувствата на българската интелигенция за 
славянско братство и единение по случай на хилядогодишнината от сла-

200  Тодор Икономов (1838–1892) – възрожденски книжовник, публицист, мемоарист. 
Участва активно в борбата за църковна независимост и в сложните борби след Освобож-
дението (бел. ред.).
201  Райко Жинзифов (1839–1877) – български поет и преводач. Интересува се от славян-
ски литератури. Превежда „Слово за полкът Игорев“ и „Краледворски ръкопис“ (1863). 
Пише и стихове. Най-известната му поема е „Кървава кошуля“ (1870) (бел. ред.).
202  Марин Дринов (1838–1906) – изявен възрожденски  историк, филолог, славист, об-
ществен деец. Един от създателите и пръв председател на Българското книжовно дру-
жество (1869). Полага основите на модерната българска историография. През 1871 г. 
публикува в сп. „Периодическо списание“ основополагащата студия „Отец Паисий. Не-
говото време, неговата история и учениците му“, с която определя Паисий Хилендарски 
и неговата „История славянобългарска“ за начало на Българското възраждане; участва в 
полемики за езика със „За новобългарското азбуке“ през 1870 (бел. ред.).
203  Нешо Бончев Бончев (1839–1878) – български критик, преводач. Смята се за първия 
професионален български критик. Пише редица критически статии в български издания 
(бел. ред.).
204  Васил Друмев (митрополит Климент Търновски и Браницки) (1841–1901) – писател, 
духовник, политик. Завършва Херсонската семинария в Одеса. През 1862 г. участва в 
Първата българска легия на Раковски. Един от учредителите на Българското книжов-
но дружество. Автор на първата новобългарска повест „Нещастна фамилия“ (1860) (бел. 
ред.).
205  Константин Величков Петков (1855–1907) – български поет, писател, художник, дра-
матург, политик. Сред неговите известни произведения са „Цариградски сонети“ (1899) 
и неговите спомени „В тъмница“ (1899). Превежда художествена литература на българ-
ски език и се изявява като художник (бел. ред.).
206  утилитаризъм (от лат. филос.) – направление в етиката, според което стойността на 
едно деяние се определя от неговата полза (бел. ред.).
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вянското кръщение, то през 1867 год. тая генерация взема, пак поради съ-
щите си славянски симпатии, участие в славянската етнографска изложба 
в Москва чрез Райко Жинзифов, чиято пламенна българска реч слушат 
представители от всички славянски народи – Палацки, Ригер, Браунер, 
Гай, Дучман, Погодин, Нил Попов207 и др. Тя взема участие, чрез Дринова, 
В. Д. Стоянова, Войникова208 и др., през 1869 г. в Хусинец, гдето се празнува 
тържествено петстотингодишнината от раждането на Хуса. В това време 
идва от Белград Никола Първанов, ученик на Даничича, а от Загреб – Све-
тослав Миларов209, и двамата закърмени в движението на Сръбско-хър-
ватската омладина. Огнищата изобщо на славянското съзнание не гаснат. 
За да се поддържа то, особено значение имат следните обстоятелства: 1. 
културната, политическа и обществена активност на славянската идея и в 
Русия, и в Чехия и Словашко, и в Словенско и Сърбохърватско; 2. празни-
кът на св. Кирила и Методия, който е и манифестация на славянско еди-
нение; 3. общението със славянската обществена, научна и художествена 
мисъл; 4. борбата на австрийските славяни срещу германизма и маджари-
зма; 5. въстанието в Босна и Херцеговина през 1875 год.; 6. Сръбско-тур-
ската война през 1876 г.; 7. Освободителната война през 1877–1878 г., 
подготвена морално от руските славянофили; 9. руската окупация в Бъл-
гария; 10. приток на славянски – руски, чешки и др. културни работници. 
Проясненото съзнание за приобщаване към славянския мир се проявява 
вече не само в отделни книги, но и в политически и литературни органи, 
които изрично посочват славянския момент в своята програма, или пък 
дават да се чувствува той в поместените в него работи. Да споменем в. 
„Свобода“, 1869–1872 г., „Независимост“, 1872–1874 г., на Л. Каравелова, 
„Отечество“, 1869–1871 г., на Пантелей Кисимова и Д. Войникова, „Стара 
планина“, 1876 г., на С. С. Бобчева, „Възраждане“, 1876 г., на Св. Мила-
рова и Ив. Драсова210, „Славянско братство“, 1877 г., на Р. И. Блъскова211,  

207  Нил Александрович Попов (1833–1892) – руски историк. Изследва западните и особе-
но южните славяни (бел. ред.).
208  Добри Войников (1833–1878) – писател, драматург, основоположник на българския 
театър, журналист, театрален критик. Има значителни приноси във възрожденската дра-
ма и театър. Автор на исторически драми, на комедията „Криворазбраната цивилизация“ 
(1871). Като педагог издава учебни помагала и ръководства (бел. ред.).
209  Светослав Миларов (1849–1892) – български историк и публицист. Редактира раз-
лични български вестници. Пише редица литературни произведения, най-известни са 
спомените му „Спомени от цариградските тъмници“ (1881) (бел. ред.).
210  Иван Тодоров Драсов (1848–1901) – български революционер, сподвижник на Васил 
Левски (бел. ред.).
211  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 Мето-
дий“; пише интересна автобиография (бел. ред).
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„Древная и новая България“, 1879 г., на П. Оджакова212, дори и след Осво-
бождението – „Славянин“, 1880 г. на Т. Станчева, „Независимост“, 1880 г., 
на Св. Миларова, „Духовен прочит“, 1888 г., на Климент Браницки и др.

На новата генерация предстои да се справи със стари проблеми, да си 
изясни и положи нови, да осмисли и съживи създалата се културна тра-
диция. Реализмът на времето се проявява в нейния критицизъм, който се 
налага както в науката и политиката, така и в художествената литература. 
Сега славянското съзнание се движи пак в същите посоки, както и пре-
ди, само че политическата посока взема надмощие, като литературната се 
налага не само като практически, но и като теоретичен проблем. Все пак 
славянското съзнание се изявява сега като политическа идея. Ясно е защо 
– поради характера изобщо на националните борби.

Политическият характер на славянската идея се изразява главно в 
три концепции – 1. П о л о н о ф и л с т в о, 2. Р у с о ф и л с т в о  и  
3. С ъ р б о ф и л с т в о213. Полонофилството, възникнало по-рано, още 
след Кримската война, поддържано от католическата пропаганда, от в. 
„България“, от 1858 до 1863 г., на Драган Цанкова214, но след бягството 
на Йосифа Соколски в Русия, през 1861 г., глъхне. То запада след громо-
ла215 на Франция в 1870 г., особено след 1872 г., когато се учредява Бъл-
гарската екзархия, заедно с католическата пропаганда, на чиито главни 
агенти, лазаристите в Цариград, сиреч мисионерите от манастира „Св. 
Бенедикт“, възлагали в края на 50-те и началото на 60-те години големи 
надежди Владислав Замойски216 и княз Чарториски, и на замислите на 
Драгана Цанков. Втората концепция, със стара традиция, с канона на пра-
вославието, в духа на руските славянофили, дори и на официална Русия, 
е най-силно устрелявана217. Краен идеолог на това движение се явява, 
макар и анонимно, Т. С. Бурмов218, свършил Киевската духовна академия 
в 1857 г., редактор на в. „Съветник“ (1863–1865) и „Време“ (1865–1867), 

212  Петър Василев Оджаков (1834–1906) – български литературовед и юрист. Пише раз-
лични учебници, сред които е едно от първите ръководства по словесност – „Наука за 
песнотворство и стихотворство“ (1871) (бел. ред.).
213  полонофилство,  русофилство, сърбофилство (книж. полит.) – подкрепа към идеите и 
политиката на обществено-политически движения съответно в Полша, Русия и Сърбия 
(бел. ред.). 
214  Драган Киряков Цанков (1828–1911) – български политик. Водач на униатското дви-
жение. След Освобождението активно участва в политиката и става министър-председа-
тел (бел. ред.).
215  громол (книж. прен.) – разгром (бел. ред.).
216  Владислав Замойски (1803–1868) – граф, генерал на турската дивизия, полковник в 
полските войски в Ноемврийското въстание (бел. ред.).
217  устрелявам (от рус. прен.) – критикувам, атакувам, оспорвам (бел. ред.).
218  Тодор Бурмов (1834–1906) – български политик след Освобождението от османско 
владичество, преподавател, активен участник в борбата за църковна независимост, един 
от членовете на Московската българска дружина (бел. ред.).
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който издава през 1867 г. в Букурещ „Братско обяснение на Българин към 
братята му Българе“, гдето казва, че българите не биха изгубили нищо, 
„ако биха станали изведнъж граждане на великата славянска империя, 
Русия, дори ако им се наложи руски език“. Опит да се издигне над тия 
две течения, оформени, както тогава се казва, в руска и полска партия219, 
и двете консервативни, е третото течение, което взема характер на дви-
жение – това е южнославянското, представяно главно от Л. Каравелова и 
Ботева, но и от Никола Първанов, още със своя в. „Въсток“ от 1865 г., от 
Ив. Драсова, Св. Миларова и др.

Главният идеолог на това движение, на Млада България, е Л.  
К а р а в е л о в  (1837–1879).

Той иска да бъде славяновед. Излязъл из средата на „Братски труд“, на 
Теохарова220, Н. Бончева, М. Дринова, Р. Жинзифова – все духовни хра-
неници на Славянофилския кръг в Москва; схванал българския фолклор 
и българския бит в славянофилски дух; отклонил се от панславянската 
идеология на Ив. Аксакова, Каткова, под влияние на Н. Г. Чернишевски221, 
и затова домогнал се до свое отношение към възгледи и дела на лично-
сти като Хомякова222, Аксакова, Погодина, Каткова, Краевски, Манушев, 
Св. Милетич223, Сакцински-Кукулевич224 и др.; придобил по-широко по-
знание на славянския свят; запознал се правилно с главните проблеми на 
славянския политически живот и живо интересуващ се от тях, с основ-
ните въпроси на славянската политика, особено с въпроса за Украйна и 
Полша; осведомяващ се на време от славянския периодически печат – 
чрез „Реформа“, „Застава“, „Голос“, „Ден“, „Московския Ведомости“ и пр., 
с които често води полемика – Каравелов се откроява с широко, будно 
съзнание на славянски апостол. За него славянството, като цялост, не е 
фикция, не е история или мечта, а жива действителност, единствен мир, 
в който има смисъл и значение неговият живот. Всяка година почти, на 11 
май, денят на св. Кирила и Методия, той дава в „Свобода“ и „Независи-

219  Вж. Свобода, г. I, 1870, бр. 33, с. 262–263.
220  Георги Теохаров (1836–1891) – български юрист. Участва в списание „Братски труд“ 
(бел. ред.).
221  Николай Гаврилович Чернишевски (1828–1889) – руски писател, литературен критик 
и философ, в чието творчество той рефлектира множество социални проблеми на Русия 
през ХІХ в. Най-известното му произведение е романът „Какво да се прави?“ (1862–1863). 
Негови идеи оказват силно влияние върху обществената дейност на В. И. Ленин, както и 
на сръбския общественик Светозар Маркович (бел. ред.).
222  Алексей Ст. Хомяков (1804–1860) – руски поет, художник, публицист, богослов и фи-
лософ, един от основоположниците на ранното славянофилство (бел. ред.).
223  Светозар Милетич (1826–1901) – сръбски политик. Основател на политическата орга-
низация „Омладина“ (бел. ред.).
224  Иван Кукулевич Сакцински (1816–1889) – хърватски историк, писател и политик. Ос-
новоположник на археологията като наука в Хърватия (бел. ред.).
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мост“ статии, за да осмисли техния празник, като символ на „славянска 
братска любов и естествена симпатия“. С каква болка той вижда, че „тоя 
нещастен славянски род“, застрашен от пангерманизма, се самоизяжда 
от дребен шовинизъм225 и сепаратизъм226. С чувство и фантазия – той е 
искрен и дълбок славянофил, когото само Москва от края на 50-те и нача-
лото на 60-те години може да създаде. Но той е ученик и на Чернишевски, 
и затова трябва да бичува и отрицава, да руши и да гради. За да изясни 
своята програма, той иска да разклати други. Преди всичко отхвърля 
българската идея за дуализма, възприета от Австрия, когато през 1867 
г. се обяви за двойна монархия – Австро-Унгария, и разгласявана от бу-
курещки и цариградски българи като Ив. Касабов227, Хр. Арнаудов228 и 
др.229. Остро отрича руския панславизъм и месианизъм, защото го чув-
ствува предимно като политическа доктрина, като руски панрусизъм, с 
тройката на графа Уваров230 – самодържавие, православие и народност, 
като въплъщение на руския реакционен деспотизъм, тъй както го разкри-
ват у нас немци, маджари, гърци, поляци, турци, заплашващи българския 
народ, че ще го сполети участта на полския231. Но Л. Каравелов не знае 
или не иска да знае за неговата нравствено-религиозна същност, за дъл-
бокия му национален мистицизъм, за Данилевски232, Фадеева и др., които 
биха могли да оплодят неговата мисъл и неговия искрен патриотизъм. 
Отрича, както и Ботев, полския месианизъм, àко и да гледа на полския и 
украинския въпрос като поляк и украинец, като идеология на шляхтата, 

225  шовинизъм и сепаратизъм – шовинизъм (от фр.) – идеология и политика, която про-
повядва превъзходство на една нация над друга и разпалва национална вражда и омра-
за; сепаратизъм (от лат. полит.) – стремеж на населението от националните малцинства 
да се отдели от дадената държава в самостоятелна държава или автономна област (бел. 
ред.).
226  Срв. Свобода, г. I, 1870; бр. 27, с. 209; Независимость, г. III, 1873, бр. 34, с. 265–66; г. 
IV, 1874, бр. 30, с. 243–244, бр. 31, с. 245. Срв. у Ботева, Съчинения, изд. Ив. Хр. Ботйо-
ва-Христова, София 1907, с. 270–273.
227  Иван Христов Касабов (1866–1868) – български революционер. Ръководител на ТБЦК 
(бел. ред.).
228  Христо Арнаудов (1876–1908) – български революционер. Член на ВМОРО, войвода в 
Свиленградско по време на Илинденско-Преображенското въстание (бел. ред.).
229  Срв. Свобода, г. 1, 1870, бр. 15, с. 113; бр. 27, с. 210–211; г. II, 1871, бр. 1, с. 5–7.
230  Сергей Семьонович Уваров (1786–1855) – руски общественик и държавник, граф, ми-
нистър на народното просвещение от средата на 30-те години до края на 40-те години на 
ХІХ в. Почетен член и президент на Императорската академия на науките и създател на 
теорията за официалната народност в периода, в който на трона на Руската империя е 
Николай І (бел. ред.).
231  Срв. Свобода, г. I, 1869, бр. 4, с. 30–31; г. I, 1870, бр. 16, с. 125–126; бр. 52, с. 409; г. II, 
1871, бр. 1, с. 7–8; бр. 16, с. 126–127; бр. 7, с. 40–50; г. II, 1872, бр. 30, с. 234; Независимост, 
г. IV, 1874, бр. 36, с. 289–290; бр. 44, с. 346–347. Срв. у Ботева, Съчинения, с. 263–264.
232  Николай Яковлевич Данилевски (1822–1885) – руски публицист, естествоизпитател и 
социолог. Като геополитик е един от създателите на цивилизационния подход към исто-
рията. Идеолог на панславизма (бел. ред.).
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като несъвместим с икономическото положение на полската селска маса, 
която, според него, е роб на католическия233 клерикализъм234.  И двамата, 
поради характера на своето умствено възпитание, не могат да разберат 
или не искат да разберат, защото не го познават добре, неговия религи-
озно-мистичен характер. Отрича чешкия австрославизъм, отхвърлен и 
от чешката интелигенция, чрез идеолога ѝ Фр. Палацки през 1867 г. със 
знаменития израз: „Byli jsme před Rakouskem, budeme po nĕm!“235 За него 
това е политическа концепция романтична, която се позовава не само на 
чешката феодална аристокрация, но и на исторически, а не на естестве-
ни права, издигаща напразно Прага като славянско светилище236. Отрича 
най-после и пансърбизма, представен от края на 60-те години, след като 
центърът на сръбския духовен живот се премества от Нови Сад в Белград, 
чрез делата на Милоша Милоевич237, архимандрита Пелагич, който сочи, 
че българите са татари, министра Ристич238 в политиката, пансърбизъм, 
който застрашава български национални интереси239. 

Срещу тия политически движения Каравелов, а с него и Хр. Б о т е в 
(1848–1876), като изхождат от принципа „всекиму своето“240, сиреч от на-
ционалната самоопредялба, не на исторична, а на действителна основа, 
от началата на естествените права на човека, на народност и човечност, а 
от друга страна – от принципа за независимостта на южното славянство 
не само от Турция, но и от Австрия и Русия, издигат идеята за южносла-
вянската или дунавска федерация, идея, която носи всъщност револю-
ционен протест, защото цели да премахне едно установено положение 
и да изгради нова държава241. Тази идея, която за Каравелова е нравст-

233  католически клерикализъм – клерикализъм (от фр., полит.) – основно в католиче-
ските страни – движение, което се бори за господство на Църквата и духовенството в 
политическия и културния живот (бел. ред.).
234  Срв. Свобода, г. I, 1870, бр. 12, с. 89; г. II, 1871, бр. 1, с. 5–7; Независимост, г. IV, 1874, 
бр. 30, с. 243–244. Срв. у Ботева, Съчинения, с. 153.
235  „Byli jsme před Rakouskem, budeme  po nĕm“ (чеш.) – „Имало ни е преди Австрия, ще ни 
има и след нея“ (бел. ред.).
236  Срв. Свобода, г. II, 1871; бр. 14, с. 105–108, бр. 18, с. 118.
237  Милош Милоевич (1840–1897) – сръбски политик. През 1873 издава историко-гео-
графска карта на сръбските земи, която има огромно разпространение (бел. ред.).
238  Йован Ристич (1831–1899) – сръбски политик. Заема поста регент, министър-пред-
седател и министър на външните работи. Съдейства за извоюване на независимостта на 
Сърбия (бел. ред.).
239  Срв. Свобода, г. II, 1871, бр. 21, с. 166–168; Независимост, г. IV, 1874 бр. 16, с. 125–126; 
Срв. у Ботева, Съчинения, с. 258 сл., 269.
240  Срв. Свобода, г. I, 1869, бр. 4, с. 25; бр. 7, с. 49. Срв. у Ботева, Съчинения, с. 269.
241  Срв. Свобода, г. I, 1870, бр. 14, с. 105; бр. 16, с. 122–123; бр. 27, с. 210–211; бр. 31, с. 
247–248; бр. 34, с. 293; г. II, 1871, бр. 1, с. 1; бр. 12, с. 96; бр. 14, с. 105–106; бр. 17, с. 129. 
Срв. у Ботева, Съчинения, с. 226, 256, 266.
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вен императив, „славянска свята обязаност242“243, не е обаче разработена, 
нито изяснена и задълбочена. Като не определя точно положението на 
чехи и румъни (както Данилевски и той не изоставя румъните!) в тая фе-
дерация, Каравелов не определя ясно и отношенията между югославян-
ските племена, ако и да заявява, че само тая федерация „ще позволи на 
хърватинът да бъде хърватин, на сърбина да бъде сърбин, а на българина 
– българин“244. Издига наистина общ революционен фронт от Прага до 
Цариград, без да изработи програма с нравствена, психологична и фило-
софска подкладка. Общ враг: маджаризъм, германизъм, турцизъм. Така 
Каравелов и Ботев искат да освободят южното славянство, като цялост, 
от чужда политическа опека, но не успяват. Успяват обаче, придавайки до 
известна степен социален характер на своето учение, да създадат силно 
движение, което всъщност датува245 от 1867 г. с договора за федерация 
между българи и сърби, но неговата духовна подкладка трябва да се търси 
изобщо в славянската идея, особено тъй, както я чувствува прогресив-
ното руско общество през 70-е години, идея романтична, но ревизирана 
в дух реалистичен, с оглед на местните условия и задачи на момента, с 
желание да бъде израз на една активна воля, идея, подсказана не толкова 
от индивидуална слабост при толкова врагове, колкото от съзнание – и 
тук е нейният героичен характер, което преди се носи с патоса на южно-
славянския епос като верска и нравствена тенденция, колкото от убеж-
дение, àко и не намерило своята философска формулировка за особената 
историческа мисия на южното славянство. Това е, бихме могли да кажем, 
движение от неославянски характер, което разчиства нравствено задръс-
тените пътища на славянската идея, за да заживее тя отново в съзнанието 
на българската интелигенция като творческа сила.

Успоредно с това политическо движение върви и научното, което е във 
връзка с общия духовен подем на нашия народ, изразил се и външно в ос-
новаване на дружества, читалища, списания и пр. Тоя подем най-добре се 
чувствува в опита да се организира българската научна мисъл чрез „Бъл-
гарското книжовно дружество“, основано през 1869 г. в Браила, и чрез 
започналото да излиза от 1870 г. негово „Периодическо списание“. Дру-
жеството, замислено като Академия на науките, се ръководи от група, в 
която влизат Марин Дринов, Нешо Бончев, В. Д. Стоянов, В. Друмев, Р. 
Каролев246, Н. Оджаков – все славянски възпитаници, носители на по-ви-
соки културни идеали, обогатили научното съдържание на своето славян-

242  обязаность  (рус.) – дълг, задължение (бел. ред.).
243  Вж. Свобода, г. II, 1871, бр. 14, с. 105–106.
244  Там, бр. 12, с. 96.
245  датувам (остар. книж.) – датирам (бел. ред.).
246  Райчо Каролев (1846–1928) – български политик и историк. Пише учебници по раз-
лични предмети. Пише „Всеобща история“ (1901) (бел. ред.).
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ско съзнание. Тяхната програма, която има за основа културния герои-
зъм, е космополитична, поради характера на самата наука, но дотолкова, 
доколкото не изключва славянската и националната. И тук, и там те не 
искат да бъдат мечтатели или словоборци247, патетици248 или месианисти, 
а желаят да бъдат учени, сиреч да задълбочат научно своя патриотизъм и 
славизъм. Затова те влизат във връзка с корпорации и лица в Прага, гдето 
се поражда идеята, може би чрез сношенията на В. Д. Стоянова с д-р Л. 
Ригера249 да се основе Браилското дружество, с Краков, Лвов, Петербург, 
Москва, Киев, Загреб, Липиска, получават похвали и насърчения, как-
то сами отбелязват, от най-прочути филолози – П. Безсонов250, Фр. Ми-
клошич251, М. Хатала252, сами оповестяват и печатат статии от славянски 
характер, пишат рецензии върху славистични трудове например на Ми-
клошича, Лескина253, Стояна Новакович254, Ягича255, Будиловича256, Йос. 
К. Иречек, К. Иречек и др. А за да бъдат по-близко до славянската култура 
– искат да се изучава в училищата най-малко руски език257. Затова и же-

247  словоборец (книж.) – който обича споровете (бел. ред.).
248  патетик (от гр. книж.) – който е силно емоционален, развълнуван  (бел. ред.).
249  Франтишек Ладислав Ригер (1818–1903) – чешки политик, стопански деец и организа-
тор 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. 
ред.).
250  Пьотър Алексеевич Безсонов (1828–1898) – руски филолог. Издава сборници за бъл-
гарски, сръбски и руски фолклор (бел. ред.).
251  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 сравнителното 
славянско езикознание, старобългарският език, кирилометодиевистиката, проучване и 
издаване на ценни кирилски ръкописи (бел. ред.).
252  Мартин Хатала (1821–1903) – словашки лингвист. Реформатор на книжовния словашки 
език. Заедно с Михал Милослав Ходжа въвеждат Ходжово-Хаталовата реформа. (бел. ред.).
253  Август Лескин (1840–1916) – немски езиковед, автор на „Ръководство по старобъл-
гарски език“ (1871) (бел. ред.).
254  Стоян Новакович (1842–1915) – сръбски политик, създател на доктрината на македо-
низма (бел. ред.).
255  Ватрослав Ягич  (Игнатий Викентиевич) (1838–1923) – хърватски филолог славист. В 
периода 1880–1886 г. е 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 мне-
нието, че езикът на Кирил и Методий е класически старобългарски език (бел. ред.).
256  Антон Семьонович Будилович (1846–1908) – руски славист. Интересува се от древни-
те славяни и славянското единство (бел. ред.).
257  Вж. Периодическо списание, Браила, г. I, кн. 1–2, 1870, с. 113–114; г. I, кн. 3, 1871, с. 
114–115; г. 1, кн. 9–10, 1876, с. 208–227; г. I, кн. 4, 1871, с. 39.
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ланието им да запознаят нашия народ с великите синове на славянството 
– Кирил и Методий, Добровски, Миклошич, Софроний и др.258 Като оп-
ределят отношението на нашия народ към славянския мир, те не забра-
вят, че той е играл и ще играе роля в историята на славянството. Затова 
едничката гаранция за неговата сигурност, това е науката, разбира се, тая, 
която е най-много свързана с него като народ, висшата духовна култура259. 
Външно аполитични, те целят пак далечни политически идеали. Най-по-
сле, те дават повод на книгата на Гаврила Кръстевич „История българска“ 
под име Унов, Цариград 1874, чрез Марина Дринов и В. Д. Стоянов, нова 
теория за произхода на българите, която и днес има неизменна цена, и 
която се схваща за напълно оправдана260. Слагат и основа на българския 
правопис по руски образец. Така, отнасяйки се критично към славис-
тичния романтизъм, те искат да дадат на славянското съзнание здрави 
и научни извори, които могат да му представят славянския свят в дейст-
вителен образ. Обаче високият етос261 на тяхната дейност и славянският 
идеализъм на делата им показват, че в душата си те все пак остават трезви, 
но благородни романтици. Образът на тая интелигенция, която схваща и 
опасността за нас от немския Drang nach Osten262, – това е Марин Дринов 
(1838–1906).

Тая интелигенция носи със себе си и заедно със своето време и литера-
турно движение. Àко и най-слабо, то дава и определена „програма“, която 
и днес не е загубила своето значение, която изразява и нагона на поколе-
нията от 40-те години насам чрез Н. Герова, Добри Чунтулова, П. Р. Сла-
вейкова, Р. Жинзифова, Л. Каравелова, Хр. Ботева, Ив. Вазова – имен-
но за жизнената необходимост на българската душа да се приобщи към 
славянската художествена литература. Това общение до средата, дори до 
края на 60-ях години е доста незначително – свежда се към няколко име-
на на сръбския рационализъм и руския псевдокласицизъм – Христофор 
Жефарович, Захарий Орфелин, Лукиан Мушицки, Йован Стерия Попо-
вич263, Тредяковски, Сумароков, Ломоносов, Державин. Сега проникват 
П. Прерадович, Мария Александровна Вовчок, Шевченко, Яковенко, Ка-
рамзин, Жуковски, Пушкин, Лермонтов и Гогол, Д. Д. Минаев, Некрасов, 
Велтман, К. X. Маха, К. Я. Ербен, Ян Неруда, Т. Т. Йеж-Милковски, Йо-
зефина Турноградска и пр. От славянските литератури се вземат мотиви, 
идеи и форми, те проникват по-дълбоко в съзнанието на българската ин-

258  Там, г. I, кн. 1–2, 1870, с. 2 сл.
259  Там, с. 35 сл.
260  Все там, г. I, кн. 5–6, 1871, с. 210–214.
261  етос (от гр.) – морален характер, природа (бел. ред.).
262  Drang nach Osten (нем.) – натиск на изток (бел. ред.).
263  Йован Стерия-Попович (1806–1856) – сръбски драматург, прозаик, считан за родона-
чалник на сръбската драматургия (бел. ред.).
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телигенция, която сега проявява особен стремеж към по-висока литера-
турна култура.

Теоретик на това движение клони да бъде Нешо Бончев (1839–1878), 
пак руски възпитаник, сътрудник на славянофилски органи в Москва, 
класически филолог, но със славянско вдъхновено сърце, първото кри-
тично и естетично отношение към художествената литература, което 
пренася у нас патоса на неистовия В. Г. Белински. И той има космополи-
тична ориентация, като Браилския кръг, с който е вътрешно съчетан; и 
той, както В. Друмева, дава израз на своята култура – в основата си сла-
вянска, руска, в критичните си възгледи и преценки. Затова, ако в статия-
та си, програмна, „Класичните европейски писатели на български“264, той 
застъпя широко гледище, като под класически писатели разбира класи-
ците на всички народи, които имат литература от световно значение. Но 
в нея славянският момент е застъпен доста силно. Ние българите, казва 
той, като „словенско племе, което си има свой характер, своя история, 
своя писменост – с една реч свой духовен образ – свързани сме с духовни 
узи265 с другите славянски племена. Духовното родство между народи-
те има сила, като магнит, да притегля и да споява“266. За него е от особе-
но значение не кръвното родство, а духовното. А тъкмо то налага да се 
приобщи българският народ към славянския художествен гений. Затова 
в своята програма определя видно място на славянските литератури, в 
лицето на руската литература. И се заема да даде живот на своето слово – 
превежда „Тарас Булба“ на Гоголя и пише литературен очерк, за пръв път 
у нас, за него267. Тук вече се крие и мисълта, че не само славянската науч-
на, обществено-политична, но и художествена мисъл може да бъде фак-
тор за изясняване и задълбочаване на славянското съзнание. Не само тая 
мисъл, която избива в поетически творби – като на Мажуранича, Колара, 
Колонтай, Яна Холий268, Тютчева, Фадеева, Жинзифов, Каравелов, Вазов, 
Величков – мисъл, която пряко разкрива своето славянско вдъхновение и 
подсказва идеала за славянско братство и единение. Но и оная художест-
вена мисъл, която няма пряко отношение към тоя идеал, която е само мо-
мент от отношение към света изобщо, момент от славянско миросъзер-
цание. Път за тая мисъл проправят К. Величков (1856–1907) и Ив. Вазов 
(1850–1921). Първият в редица песни, някои от тях събрани от Вазов под 

264   Вж. Псп., г. I, кн. 7–8, 1873, с. 3–13. 
265  узы (рус. „окови“ прен.) – тесни връзки, отношения (бел. ред.) 
266  Все там, с. 4–5.
267  Псп., г. I, 1872. кн. 7–8, с. 7–13.
268  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.).
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наслов „Славянски песни“, като „Добре дошли“, „На св. св. Кирил и Ме-
тодий“, „Славянска песен“, „Към славянството“ и пр., покрай познатите 
чувства, настроения, представи и възгледи за славянско единение, дава 
особен израз на своята вяра в мировата историческа мисия на славян-
ството269. На това съдържание не е чужд Ив. Вазов, който по-живо и пате-
тично от Величкова обобщава поетически предосвобожденската полити-
ческа и културна романтика, с нейната идея за южнославянска единност 
и с култа ѝ към Русия, като подчертава особено пламенната си обич към 
цялото славянство изобщо, вдъхновен особено от общите борби на бъл-
гари и сърби, най-вече от войната на Александра II. Но заедно с вдъхно-
вението и възторга той преживява и мъка, не трагична, но дълбока, от 
несъответствието между идеал и действителност. Трите войни между 
българи и сърби през 1885, 1913 и 1915 не са нищо друго, освен окърва-
вен идеал. Неговите песни, които говорят за възторга и разочарованието 
на славянина, събрани главно в „Тъгите на България“, 1877, „Избавление“, 
1878, „Сливница“, 1886, „Звукове“, 1894, „Под гърма на победите“, 1914, 
„Песни за Македония“, 1916, „Нови екове“, 1917, откриват, че в Русия той 
не изгубва никога вяра, а в Сърбия погребва и последната си надежда. 
Tе са зов за очищение на славянската съвест, за възмездие на поруганата 
славянска правда.

През 90-е години и в началото на века, та до войната, време на крити-
чен, но и време на романтичен и художествен реализъм, а по-късно – на 
модернизъм и символизъм, на неоромантизъм, става първото най-сери-
озно приобщаване със западната култура – от една страна, от поколение-
то на д-р К. Кръстева и П. П. Славейкова, а от друга, на Т. Траянова и Н. 
Лилиева. И при все това старата славянска традиция не престава. Сега 
се обогатяват познанията върху славянството чрез съответните катедри 
по славяноведение, като се разширява научният кръгозор на славянското 
съзнание; повдигат се и се разглеждат политически и обществени въпро-
си, които се свързват с политиката на страната и с развиващите се съби-
тия, особено с Всеславянския събор през 1910 г. в София, когато се стичат 
представители от всички страни, с изключение на Полша, и с Балканския 
съюз през 1912 год. Сега действуват „Славянска беседа“ и „Славянско 
благотворително дружество“, излиза сп. „Славянски глас“. Става по-дъл-
боко запознаване със славянските литератури, истинско приобщаване с 
техните художествени ценности. През 1896 г. излиза „История на славян-
ските литератури“ от Йорд. Иванов, през 1910 – „Славянска антология“ 
от Ст. Чилингиров. Печатат се статии и критически очерки270, преводи 
на славянски автори, предимно руски, нахлуват писатели като Надсон, 

269  Вж. Тъги и радости. Изд. на Ст. Атанасов, София 1911, с. 81–105.
270  очерки (рус.) – очерци (бел. ред.).
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Толстой, Достоевски, Чехов, Л. Андреев, Горки, после – Балмонт, Брю-
сов, Блок, Ив. Бунин, Св. Чех, Неруда, Дучич, Мицкевич, Словацки и пр. 
Става непосредно запознаване с носителите на художественото слово. И 
което е най-интересно, дейците и на двете генерации, които водят лите-
ратурното развитие у нас, са аполитични – искат да бъдат естети, худож-
ници и поети, при все че между тях се развива, по-скоро между отделни 
лица, взаимна борба, като изключим тук, разбира се, представителите на 
реализма – Т. Г. Влайков, А. Страшимиров и др. И тъкмо тия генерации, 
политически равнодушни, проявяват доста силно славянско съзнание. Те 
дават израз на ония болни проблеми на славянската съвест, които винаги 
са я поставяли на изпитание. Това е знаменитият двубой Пенчо Славей-
ков – Стефан С. Бобчев: когато Славейков, заедно с П. Тодоров, единият 
приобщил се към Мицкевича, Пушкина, Лермонтова, а другият към Тол-
стоя, протестира срещу поменатия събор, на който няма  представители 
на полския народ. Това е всъщност проява на онова политично верую, 
което намерва тогава израз чрез водача на неославизма, д-р Карл Кра-
марж271 „Není Slovanem kdo Slovana utiskuje“272 – това е реакция на нова 
генерация срещу по-старата и по-силна: на Вазов – Величков. Славейков 
иска да ликвидира с моменти от демократично славянско съзнание, кои-
то изразяват люде като Гучков, да се тури край на официалния панслави-
зъм. Тия генерации, към които се присъединява и Ив. Вазов, отправят и 
знаменитото писмо срещу Леонид Андреев, за статията му в „Биржевые 
Ведомости“, 1914 г., „Торгующим во храме“ [„Търговците в храма“], кога-
то славянската идея преживява морален банкрут.

Най-силно се проявява това културно съзнание не в политика-
та, гдето неговото име е легион273, но в литературата – у П е н ч о  П.   
С л а в е й к о в а (1866–1912). Странно на пръв поглед. След Ив. Вазова и К. 
Величкова, апостоли на славянското братство и единение, тоя възпита-
ник на Гьоте, Хайне и Ницше, но същевременно на Мицкевича, Пушкина 
и Толстоя, познайник на Змая Йованович, е първият у нас поетически об-
раз на задълбочено славянско съзнание вследствие на общение със сла-
вянски автори. Той е въплъщение на творческа мъка. Тая мъка произлиза 
и от това, че той се стреми, идейно и емоционално, да примири немския 
рационализъм със славянския практичен идеализъм, да примири свърх-
човека с богочовека. Оттук и противоречието в неговия вътрешен мир, 
между студените пластични форми на неговата поетична мисъл и до-

271  Карел Крамарж (1860–1937) – виден чешки общественик, журналист и политик, който 
е първият чешки министър-председател (1918–1919) след създаването на Чехословакия 
(бел. ред.).
272  „Není Slovanem kdo Slovana utiskuje” (чеш.) – „Не е славянин онзи, който потиска сла-
вяните“ (бел. ред.).
273  Марк 5:9; Лука 8:30 (бел. ред.).
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могването му до една религия на сърцето, до един мистичен пантеизъм, 
не, разбира се, в дух християнски, както у Толстоя. Оттук това негово 
презрение към човека заради любовта към свърхчовека, а същевремен-
но, както сам казва – търсене на човека и в звяра274. Оттук се засиля и 
противоречието между неговия индивидуализъм и демократизъм – меж-
ду „Химни за смъртта на свръхчовека“ и „Кървава песен“. Изобщо у него 
има несподавен романтизъм (има и други моменти, например любовта 
му към народната песен), поддържан и от общения със славянски авто-
ри. Тъкмо тоя дуализъм в културата, мирогледа и творческата дейност 
на Пенча Славейкова го споява вътрешно с Неша Бончев, защото и той 
като него чувствува духовното сродство на славяните, търси по инстинкт 
това сродство, за да се приобщи до общославянското съзнание, отразено 
в делата на великите творци на славянството, чрез художествените от-
кровения на славянския гений. А неговият национализъм го насочва в път 
да търси нашата национална индивидуализация именно в разработка на 
български и славянски традиции, като се вчленим275 в духовния кръг на 
Запада, но като се кърмим и от славянски дух, значи към една неизбеж-
на синтеза между европеизъм и славизъм, към която е насочено цялото 
наше национално съществуване. И затова, както в творчеството на дру-
ги от неговата генерация, се долавят не само влияния – те често могат 
да бъдат без значение за съдържанието на едно съзнание – на Тургенева, 
Короленко, Толстоя, Достоевски, но проява на едно славянско съзнание 
с българска основа или обратно – национално съзнание със славянска 
прикраска276, за да намери националното съзнание, като образ на един ми-
роглед и на един характер, своите първични извори.

А тъкмо тоя проблем тегне и днес върху нашето съзнание, когато има 
борба, започнала активно от 90-е години насам, с Пенчо Славейков, меж-
ду западна и славянска култура, а също така, когато има и борба между 
славянска култура и славянска политика, като подлага на изпитание сла-
вянското съзнание у нас, когато славянската идея преживява във всички 
славянски страни криза, дори се отрича, в името на висша реална полити-
ка, като отживял времето си романтизъм. За нас, както и за други славян-
ски народи, тази идея лежи в основата на нашето национално възраждане 
и национално самосъзнание. Вземем ли в съображение, че славянският 
хуманизъм и рационализъм, романтизъм и реализъм, изобщо славянска-
та наука, политика и общественост, славянската художествена литература 
в продължение на цяло столетие са увличали активно българския народ 
в стремежа му за по-висока образованост, давали са съдържание на не-

274  Срв. Епически песни, изд. на „Мисъл“, София 1907, с. 8.
275  вчленявам се (остар. рядко) – ставам член, приобщавам се (бел. ред.).
276  прикрасы (рус. остар.) – украшения (бел. ред.).
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говото национално съзнание, съдействували са за неговата самозахрана; 
че славянството, с което сме живели така интензивно, изобщо освободи 
духовно и политически тоя народ, ние не можем да не се замислим изоб-
що над проблемите на нашето битие, като огнище на национална култура.

Ние виждаме, че въпросът за славянското съзнание неразделно се 
свързва с въпроса за славянска култура, в която голям дял се пада на ру-
ската. А знае се, че философски, културно, исторически Русия се проти-
вопоставя на Европа. Русия е отделен мир, който ще каже на света ново 
слово277. От времето на Петра Велики – една реакция срещу Европа, реак-
ция, на която и ние не сме чужди, която лежи в основите на славянофил-
ския мистичен национализъм и на днешното евразийство. В коя духовна 
сфера на влияние сме – славянска, руска или европейска? И дали ще мо-
жем да преодолеем тоя културен славянско-европейски дуализъм, като се 
домогнем до органична синтеза? Това е въпрос от голямо значение за нас, 
искаме ли да създадем своя култура, доколкото може изобщо днес да я 
имаме. А този въпрос е въпрос и на нашето славянско съзнание. Ако сла-
вяноведението – езикознание, културна история, етнография и история 
на славянските литератури – може да задълбочи нашите познания върху 
славянския мир, да ни даде, както в миналото, една основа за научно, по-
литико-обществено и литературно приобщаване с последния, ако може 
да бъде неизчерпаем извор за проглъбяване на нашата култура и проясне-
ние на нашето славянско съзнание, то особено място трябва да отделим 
тук на славянската художествена мисъл. В славянската художествена ли-
тература можем да почувствуваме себе си, в общение с нея бихме могли 
да изпитаме непосредно онова чувство на родство, което изживяваме, 
когато се намираме в славянска страна, да чувствуваме не само в езика, 
не само в нравите и обичаите, в бита, че славянското родство не е празно 
слово278. Там се приобщаваме чрез душите на отделни герои до душата 
на народа, по-нататък – изживяваме и неизяснено чувство за славянска 
самобитност, неволно противопоставяме славянския мир на германския 
и романския. Иска ни се да се  домогнем до една философия, национал-
на и славянска, до определено славянско отношение към света, както го 
намираме у Пушкина и Мицкевича, у Словацки и Красински, у Толстоя и 
Достоевски, Соловьова, Мережковски и Каспровича, у Бржезина и Сова, 
у Негоша и П. П. Славейкова, дори и да пресиляме. Тук се крие най-дъл-
боко проявено славянско съзнание. Не като политическа, културна, лите-
ратурна, а като нравствено-мистична идея, към която са насочени наши-

277  Срв. у Ботева, Съчинения, Народътъ вчера, днесъ и yтpѣ (статия в „Дума“, г. I, 1871, бр. 
1, въ която има възгледи на Херцена), с. 161: „ ... за сѣки народъ, особенно за нашия, който 
нѣма преминало, нѣма настояще, а има само едно бѫдаще и бѫдаще свѣтло, защото съ 
другитѣ славяни той ще има що да каже въ свѣта, що да внесе въ човѣщината“.
278  слово (остар.) – дума (бел. ред.).
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те културни усилия – да почувствуваме себе си носители на национално 
съзнание, което е само момент от общославянското, момент от тая уни-
версална космична стихия, на която предстоят мирови проблеми. Това 
значи да заживеем с ирационалните форми на своето битие, да отразим 
чрез нашия философски и художествен гений неговата славянска под-
кладка, да изявим изобщо в него славянството, което в края на XVIII в. 
възслави Хердер, а днес – като му отрежда достойно място в съдбините 
на света – Освалд Шпенглер279.

279  Освалд Шпенглер (1880–1936) – немски историк и философ, чието най-значимо из-
следване „Залезът на Запада“ (1918) разглежда световната история и обосновава култу-
рата като жив организъм. Б. Йоцов отпраща нееднократно към философията на О. Шпен-
глер. Неговата трактовка на славянството е едно от основанията на Б. Йоцов в опитите 
му да предложи актуални за своето съвремие аргументи за възкресяването на идеята за 
славянската взаимност (бел. ред.).
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Славянски глас: Издание на Славянското дружество в България, 
1937–1940, № 1–6, с. 103–139

БЪЛГАРИЯ И СЛАВЯНСТВОТО1

I.

Никой не се съмнява в славянския произход на българския народ. Ста-
рите Аспарухови българи, които образували българската държава, 

скоро претопили своята тюркска кръв в славянското народностно тяло, 
когато се установяват на север от Балкана. Днешните антропологични 
изучвания, както и изследванията на кръвните групи у сегашните бълга-
ри утвърждават безсъмнено славянското му потекло. Някои учени пък 
изтъкват, че Аспаруховите българи били не малко пославянчени още пре-
ди да дойдат отсам Дунава, живеейки дълго сред славянска маса в руската 
земя. Така си обясняват те и незначителния брой прабългарски думи в 
днешния български славянски език. Нашите първи историци изтъкват 
с особена гордост славянския произход на българския народ. Големи и 
малки възрожденци следват тяхната установка. Не случайно празникът 
на светите братя Кирил и Методий, учреден спонтанно от народа скоро 
след Кримската война, става символ на народностно единство и на сла-
вянска принадлежност. Трябва да се прегледа българският повременен2 
печат преди Освобождението, поместените в него статии и дописки от 

1  Студията е едно от последните систематични научни изследвания на Борис Йо-
цов – малко след нейното дописване (1940 г.) той поема поста на главен секретар на 
Министерството на просвещението, а две години по-късно приема предложение-
то на Богдан Филов и става министър на просвещението в неговото правителство. 
Б. Йоцов предлага ново съотнасяне на българската култура спрямо останалите славянски 
култури, до което стига след дългогодишно преосмисляне на разнородните исторически 
актуализации на идеята за славянската взаимност в Централна Европа и Русия. Принад-
лежността на българския етнос и културна история към славянството вече не е основен 
аргумент, а една от важните предпоставки в процеса на постепенното предефиниране на 
българската национална идентичност след 1918 г.  (бел. ред.).
2  повременен (остар.)  – периодичен (бел. ред.). 
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различни селища по повод на тоя празник, за да се познае, какви чувства 
са вълнували народа, какъв смисъл е влагал в делото на своите първоучи-
тели, какви надежди е възлагал на бъдещето с оглед на помощта, която би 
могъл да получи от славянския свят.

Не от незнание, не от суетност, не от заблуждение стига българският 
народ до народностно и славянско самосъзнание. Колкото и да потъмня-
ва неговата историческа памет, в душата му не гасне образът на първите 
му учители, които запалиха в нея искрата Божия, на техните сътрудни-
ци и следовници, на славни и мъдри ученици като Климента Охридски, 
на духовни вещатели и боготърсачи като св. Ивана Рилски. Славянско-
то самосъзнание, изявено толкова рано и с такава гордост и радост от 
един Черноризец Храбър или Константин Преславски, никога не замира 
в пределите на българските земи. Създаването на българите като народ, 
оформяването им, осъзнаването им като нация е немислимо без съзна-
нието им за славянския произход, славянската им кръв, славянския им 
език. Изнамерената от Кирила глаголица, изобретената от Климента ки-
рилица се свързват с първите прояви на славянска книжнина в България. 
Славянското българско писмо и четмо се противопоставя на гръцкото, 
на латинското. Константин Философ брани това писмо и четмо срещу 
триезичниците, които са признавали достоен за църковна служба и кул-
турна употреба само еврейския, гръцкия и латинския език. Защитата, 
която прави Константин на българския език, подхваната и от Черноризе-
ца Храбър, а и от други ратници на българска славянска просвета в Сред-
новековието, е всъщност защита на българския народ, защита на новата 
създаваща се и укрепяваща се българска и славянска книжнина. Тая защи-
та по-сетне, съобразно със стичащите се обстоятелства, преминава в бор-
ба, често пъти упорита и доста продължителна. Така делото на Кирила и 
Методия, високо ценено и гордо възхвалявано от почти всички ученици и 
последователи, става онова културно ядро, което действува съхраняващо 
и заздравително в историческия живот на българския народ. То минава 
като ценно духовно наследие и се предава от поколение на поколение като 
скъпо съкровище. Чрез училището и черквата то се съчетава с черковнос-
лавянската традиция, никога не пресекнала в културно-народностния ход 
на българина в онова жизнено пространство, чиито крайни точки са Кос-
тур и Охрид, Тулча и Солун, Цариград и Видин. Тая традиция, изразяваща 
се в спомена за Кирила и Методия и неговите поспешници, в славянската 
богослужба3, в славянското слово и писмо, в славянската мисъл и книга, 
е доста жива, плодотворна и народностно-съхранителна през време на 
тежкото робство, когато българският народ беше обезглавен и обезпра-
вен. Трябва да се познава духовният живот на българина през това време 

3  богослужба (книж.) – богослужение (бел. ред.).
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в неговите най-малки, най-скромни прояви, за да се добие по-определена 
представа за силата и животворността на черковнославянската традиция, 
която отбива упорито вълните на византизма и гърцизма, а също така и 
на мохамеданския ориентализъм. Нейната сила би била изкоренена, ако 
българският народ не пазеше славянския си език, чистотата на своята 
кръв, ако не държеше за славянската си расовост. И то тъкмо във време, 
когато българският народ се досъздава и оформява. А от осемнадесетия 
век насам, когато се начева процесът на неговото осъзнаване, черков-
нославянската традиция изиграва решителна роля в народностното му 
възраждане. Първите български будители изхождат от нея, по-късните 
възрожденци са немислими без нейното съдържание. Възраждането на 
българския народ се характеризира с един умствен преврат, в основата на 
който лежи българското народностно и българското славянско самосъз-
нание. Ако българите от двете страни на Балкана можаха да се осъзнаят 
като нация, това се дължи извънредно много на ония завети, на онова на-
следство, на ония дела и мъже, които му остави миналото, които са свър-
зани с личността и подвига на двамата техни солунски първоучители. 
Така България запазва своя славянски облик, своя славянски характер и 
успява да се съхрани сред превратностите на съдбата.

Възраждането възвръща честта и достойнството на българската нация. 
А това не можеше да стане, ако тая нация, чрез своите видни представи-
тели, нямаше познание за ролята, която тя е играла в живота, културата 
и историята на славянството. Осъзнала се в своето минало и в своето се-
гашно, тя не можеше да не знае, че първа от славянските си родствени-
ци излиза на историческа сцена, че първа тя полага основи на славянска 
държава и изгражда една нова култура, славянска, наред с латинската, ви-
зантийската и арабската. И което е по-важно. Тая култура не се затваря в 
себе си и не се ограничава в пределите на българските земи, а си проправя 
път в Русия, в Сърбия, направила пробиви на латинско-немската култу-
ра в Моравия и Панония, стига в Хърватско и Далмация, а по-късно и в 
Румъния. Не е без значение, че тя, не могла да пусне по-дълбоки корени 
в Средна Европа, се установява в Югоизтока, сред православния славян-
ски свят, гдето и до днес е жива и творческа. По-определено: българските 
славяни изобретиха своя азбука, преведоха на свой език, на свое солунско 
наречие, свещени и богослужебни книги, създадоха своя славянска бого-
служба. Тая азбука, тоя език, тая богослужба оставят следи в духовния 
живот на моравци и панонци, на сърби и хървати, на украинци и руси, 
на румъни. Русия, изглежда, приема християнството не от Византия, а 
от България, от Охрид, като си служи изпървом с български свещеници, 
с български книги, с български език. Сърбия прибягва към българското 
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книжовно придобитие4, приемайки Христовото учение много по-късно 
от България. Около пет столетия България, със своите духовни средища, 
като Преслав, Охрид и Търново, е огнище на славянска просвета и култу-
ра. Не случайно намираме днес в преписи произведенията на среднове-
ковните български писатели в славянски страни, главно в Русия. Там тия 
писатели са били четени на техния език, били са преписвани, изучавани, 
там те са упражнявали своето въздействие. Пренасяйки духовни ценности 
от Византия и създавайки свои, България заема не само положението на 
посредник между Цариград и останалия славянски свят, но и на произво-
дител от висока стойност. Няма да преувеличим, ако кажем, че в основата 
на украинската, руската и сръбската култура лежи българската. Последи-
ците от това обстоятелство са от особено значение: някои славянски на-
роди ускоряват своето духовно просветление и културно самоопределе-
ние, по-бърже се обособяват народностно и господарствено, заживяват 
исторически живот и преграждат пътя на народи откъм Изток и Запад. 
Така се обособява един славянски свят, който, осланяйки се на своята 
раса, израства като величина от световно значение5. Не без исторически 
основания южните и източните славяни играят по-значителна роля в жи-
вота на Европа от западните свои събратя. Западните славяни по-лесно 
се претопяват и поддават на чуждо влияние. Славяните по Елба изчезват. 
От кашубите има слаби останки. Лужишките сърби остават незначителен 
остров сред немското море. Германизацията на чешки и полски краища 
прави своите завоевания. Немската култура в Полша, Чехия и Словакия 
и днес изявява своята жива мощ. Исторически факт е, че в досега между 
германския и славянския свят в Средна Европа, оня свят, в който българ-
ската култура, сиреч старата Кирило-Методиевска просвета, не е могла 
да остави по-трайни следи, славянството е разслабено, изгубило своите 
позиции. Причините за това, не ще съмнение, са не само от културен ха-
рактер. Изтъкваме освен това, че неуспехът на Кирила и Методия в Мо-

4  придобитие (остар. книж.) – придобивка (бел. ред.).
5  Терминът „раса“ в научните трудове на Борис Йоцов е заимстван опосредствано от 
френския философски позитивизъм (Иполит Тен и неговата триада „раса, среда, мо-
мент“) през трактата на Ян Колар „За славянската взаимност“ от 1836 г. Значението на 
термина у Йоцов не отпраща към противопоставянето между „раса“ и „народ“ във фи-
лософията на Освалд Шпенглер (вж. „Залезът на Запада“, т. 2, втора глава). Употребата 
на понятието не е свидетелство за обвързаност с идеологията на фашизма в Италия и 
националсоциализма в Германия от 20-те и 30-те години на ХХ в. В настоящата студия Б. 
Йоцов категорично се обявява против расовото превъзходство на т. нар. „арийска раса“, 
наложено в политическия език на националсоциализма. Независимо от това схващане 
на понятието „раса“, обществената позиция на българския учен се определя като профа-
шистка в речникова статия за него, публикувана от чешкия българист Зденек Урбан (вж. 
превода на статията на български език в „Прага и българската филология“, София, 1992) 
(бел. ред.).
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равия се отразява зловредно за единството на славянския мир6. Западни-
те славяни получават латинско-немска ориентировка в своя исторически 
живот, когато южните и източните следват насока източновизантийска. 
Обяснимо е защо руските славянофили, пък и цялата консервативна ру-
ска обществена и политическа мисъл, с не особено удоволствие включват 
в понятието си за славянството католическия славянски свет. Западните 
славяни пък, главно поляците, в своята мисловност не желаят да се по-
крият или изравнят с източните. Нещо повече дори – поляците открито 
изявяват, че са носители на западна цивилизация и култура, която про-
тивопоставят на руската, според тях — азийска7. От средата на полския 
народ изхожда учен, който отхвърля решително културното значение на 
Кирило-Методиевия подвиг. Значи, когато се изтъква делото на българ-
ския народ в изграждането на славянската култура, не бива да се забравя, 
че по отношение на северозападния дял от славянството то няма никакви 
по-особени заслуги. Обаче тъкмо тоя факт изяснява по-добре неговото 
огромно значение за останалия славянски свят.

Но, ако България има заслуги за славянството, не бива да забравяме, 
че и славянството е оказало услуги на България. И то веднага след като 
българският народ пада под турско робство. Руси и сърби, заедно с тях и 
румъни, дават подслон на избягалата от родината си българска интели-
генция, приемат в своята среда видни български писатели, които продъл-
жават културната си дейност на чужда земя. Повече от три века, пълни 
с тежки изпитания и страдания, с мрачна и тежка робия, славяните от 
запад и от север, когато могат и когато имат възможност, не оставят да 
загине в безпросветна тъма българският народ, който не се е осланял, 
разбира се, само на братска помощ. Духовното общение между българите 
и православните славяни през това време не заглъхва. Сръбски и руски 
ръкописи, по-сетне и книги, спохождат българската земя, главно учител-
ските и манастирски килии и плахите и смирени божи храмове. Сърбите 
възвръщат на българския народ сега старото негово богатство, езикът на 
Кирила и Методия, осърбен в сръбска звукова премяна, а русите – в ру-
ско рухо. Но той познава своя език, в техните черковни книги, макар и 
изменен в една или друга посока, и го разбира, той познава своята азбука, 
своята славянска писменост. Черковнославянският език, сиреч езикът на 
солунските първоучители, но изменен съгласно с руските звукови зако-
ни, става най-живата връзка между българския, сръбския и руския народ. 
Не са без значение връзките между някои манастири, а също и отношени-
ята между Охридската архиепископия и Ипекската патриаршия8. Винаги 

6  мир (остар.) – свят (бел. ред.).
7  азийски (остар.) – азиатски (бел. ред.).
8  Ипекска патриаршия – Печка патриаршия, основана през 1346 г. в Скопие от Стефан 
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е подчертавано, по един или друг начин, сродството между православни-
те славяни. У българи и сърби, които са били под робство, това чувство 
за сродство поддържа народностния и верския дух, а у руси – буди задъл-
жение към изпадналите в немилост пред съдбата православни славянски 
братя. Особено отражение дават в душата на българина политическите 
събития, в които имат пръст славяните. Всяка война на Русия с Турция 
повдига духа на българския народ, подклажда вярата в избавлението 
от робство, въпреки всички временни разочарования. Освен това след 
всяка победоносна война на Русия положението на българския народ се 
подобрява, макар и не особено много. Грижата на Русия за балканските 
християни засяга косвено и него. Друга славянска държава, Полша, осо-
бено когато тя е бивала по-силна, не оставя без съчувствие, без закрила и 
помощ българския народ. Полският крал Владислав III Варненчик заги-
ва геройски при Варна в борба за един идеал – изгонване на турците от 
Европа, освобождение на България. Крал Сигизмунд9 подарява по-късно 
на двама български духовници, търсейки от него помощ за същия иде-
ал, бойни знамена, на които се гледа в България като на многозначителен 
символ. Крал Владислав IV10 и Ян II Казимир11, следвайки историческия 
завет на Полша, благосклонно се отзовават на молбата за помощ на д-р 
Петър Парчевич, първият български дипломат от по-ново време, който 
копнее и радее да види отечеството си свободно. Полски пътешествени-
ци като Самуел Твардовски12 и Станислав Лешчински13 съчувствуват на 
българските страдания и изнасят в родината си идеята за тяхното осво-
бождение. Тук вече политиката е по-силна от религията: макар и католи-
ци, поляците желаят да помогнат на православните българи. Чувството 
за родство по вяра, език и кръв стои в корена на настроенията, решенията 
и действията. Другите славянски народи не се намисат през времето на 
тежкото робство по-определено в участта на българския народ, защото 
са били безсилни или са изнемогвали в робство, сами нуждаещи се от 
помощ. Знае се, че във войската на Владислава Варненчик са участвували 
като войници чехи и сърби. Обаче стихията на това славянство за бъл-
гарския народ е била руският народ, заедно с украинския и белоруския. 

Душан (бел. ред.).
9  Сигизмунд III Ваза (1566–1632) – крал на Полша (1587–1632) и на Швеция (1592–99), под 
чието управление се водят войни с Швеция, Русия и Османската империя (бел. ред.).
10  Владислав ІV Ваза (1595–1648) – крал на Полша и велик княз на Литва в периода 1632–
1648 г. (бел. ред.).
11  Ян ІІ Казимир Ваза (Ян ІІ Казимеж Ваза) (1609–1672) – полски и литовски крал, княз на 
Ополе, както и крал на Швеция (1648–1660) (бел. ред.).
12  Самуел Твардовски (ок. 1600–1661) – полски бароков поет епик, панегирист, сатирик, 
преводач. Автор на „Владислав IV“ (1649), „Дафнис“ (1638) (бел. ред.).
13  Станислав Лешчински (1677–1766) – крал на Полша и велик княз на Литва в периода 
1704–1709 и 1733–1736 г. (бел. ред.).
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Затова отсега в душата на българина зрее култът на Русия, на дядо Ивана, 
който с меча си ще разкъса веригите на робството.

Най-силно се проявява славянското участие в съдбата на българския 
народ през времето на Възраждането, особено от началото на изтеклото 
столетие. Тъкмо тогава българинът почва дейно да се самопознава и ос-
ъзнава. Тогава се полагат и основи на славянознанието. На славянската 
филология, в нейния широк културноисторичен обсег, българският на-
род дължи много за своя народностен възход. Славянски учени ревност-
но се заемат да опознаят славянските народи – тяхното минало и сегаш-
но, техния бит и език, характера, нравите и обичаите им, литературата и 
културата им, тяхното народно творчество. Усилията на чешки и полски, 
на сръбски и хърватски, на украински и руски изследвачи върху основ-
ни въпроси из областта на славяноведението14 не остават без последици 
за нас:  България и българският народ, забравени почти от света, биват 
открити, познати, изучени, биват представени в цялостно осветление 
пред Европа. А в пределите на българските земи нараства народностно-
то и славянското съзнание, духовните връзки с братските народи се за-
силват и задълбочават, народностното самоопределение е в усилен ход. 
Славяните, открили своя брат от двете страни на Балкана, отправят към 
него своите съчувствия, своята обич, своята морална подкрепа. Те се чув-
ствуват задължени да помогнат на българския народ в усилията му да се 
просвети, осъзнае и устрои политически, България става за тях Елада и 
Рим на славянството. Именити славянски учени призовават обществе-
ното мнение в своите страни да се сътрудничи в делото на българското 
народностно възраждане. Русия първа отваря своите просветни заведе-
ния за обучение и възпитание на български младежи, като им дава помо-
щи и стипендии. Скоро тя става обетована страна за българската младеж: 
там се стичват жадни за образование българи от всички краища на бъл-
гарското отечество. Оттам идват множество книги, не по-малко идеи, и 
внушения, напътствия и насоки. Завърналите се от учение в Русия люде 
проправят път и засилват руското влияние у нас – влияние и в литерату-
ра, и в култура, и в език и мироглед, и в обществено-политическия живот. 
Руският език става европейският език за българина, Русия – прозорец на 
България към Европа. След Кримската война, когато влиянието на Русия 
се засилва още повече у нас, започват да вземат по-дейно участие в наше-
то възродително и освободително движение и другите славяни. Сърбите, 
които още от просвещенския век са в културен досег с братята си на изток 
от Тимок приемат в своите висши училища не малко български младе-
жи, които сетне стават истински ратници15 на идеята за южнославянското 

14  славяноведение (рус.) – славянознание (бел. ред.).
15  ратник (остар.) – борец (бел. ред.).
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духовно единение. Сръбски просветители, възродители и писатели ра-
ботят за свестяване на българщината на Балканите. Някои от тях про-
никват у нас със свои съчинения и упражняват пряко въздействие върху 
българската книжовна мисъл. Други пък разработват български мотиви в 
своите творения. Имаме и сърби, които са работили като учители в наши 
градове, и като писатели, будейки чувството на народностна и славянска 
принадлежност. Същото, в по-голяма степен, може да се каже и за чехите. 
Прага, Табор и Писек стават културни средища за множество българи. 
Български селища приемат като учители и наставници не малко чешки 
възпитаници. Чешкият повременен16 печат се пълни с вести и бележки за 
нашето отечество, със статии, в които се дава израз на съчувствие и обич 
към славянския брат, на пожелание и копнеж за по-скорошното негово 
народностно обособение и освобождение. Люде на перото в Прага взе-
мат сюжети из българския живот, дават им художествена разработка и 
въззовават сърцето на сънародниците си към братско съчувствие и дей-
на помощ. Именити чешки учени и политически мъже отправят съвети 
и напътствия на видни българи, как да водят борбата за освобождение. 
Поляците, разпокъсани между три държави, правили два пъти кървави 
въстания за освобождение, не забравят старите си връзки с България. 
Бежанци от Полша се подслоняват в България – във Видин, в Шумен, в 
Цариград най-вече, гдето влизат в досег с будни български обществени 
слоеве, с видни представители на българската общественост, револю-
ционизират тяхното и без това бунтовническо съзнание, съчувствуват и 
подкрепят духом борбата за духовно и политическо освобождение, кроят 
планове за общо сътрудничество между българи и поляци. Полски писа-
тели, живели в Турция и опознали българския живот, дават в свои повес-
ти и романи изображения на българи, пълни със симпатия и преклонение 
пред героичните им подвизи за свобода. Полски художници разкриват с 
прочувствени багри моменти и образи от българския живот. Не остават 
назад в тоя дух на общославянска помощ в полза на българския народ и 
хървати, словенци, словаци и лужишки сърби. Макар и сами в робство, 
чувствувайки необходимост от съчувствие и подкрепа, те следят българ-
ските борби за по-честит живот – и то с чувство на доволство и призна-
ние. Тоя дух намира по-късно най-силен израз в делата и думите на видни 
руски славянофили – писатели, журналисти, общественици и политици, 
които извършват едно величаво дело от нравствен характер – подготвят 
отговорните чинители17 и общественото мнение в своята страна за осво-
бодителната война. В свободата на България славянството виждаше една 
своя историческа победа.

16  повременен (остар.) – периодичен (бел. ред.).
17  чинител (диал.) – двигател, фактор (бел. ред.).
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II.

При тия отношения на България със славянския свят нищо чудно, че 
в пределите ѝ ще заседне идеята за славянско братство и единение. Под-
лагана на изпитание, тая идея стига до наши дни, значи има вече своя 
история. В нейната история има дял и българският народ със свои де-
яния и подвизи. Когато през седемнадесети век се изявява за пръв път 
от хърватския книжовник Юрий Крижанич18, тя остава усамотена, без 
творческа сила, едва ли не мъртва. Столетие по-късно, когато се начева 
възродително и народностно движение сред славяните, тя се подхваща с 
нова мощ от множество предани ратници. Още повече, когато на Запад 
романтичното движение дава дух и крила на националната идея и когато 
в Прусия се начева борба, след войните на Наполеона Бонапарта, за обе-
динение на германските племена. С течение на времето тая идея стига до 
панславизъм, за да се противопостави срещу надигащия се пангермани-
зъм. В развитието на тая идея могат да се набележат няколко момента, 
главно романтични и реалистични, в които пряко или косвено, по-силно 
или по-слабо, участвува с именити свои мъже и българският народ. Всич-
ки тия моменти се обгръщат повечето от миналото столетие, времето на 
славянското възраждане.

В Полша люде като Линде и Бандке19, Суровецки20, Раковецки21 и Ку-
харски22, Лелевел23 и Мацейовски хвърлят със свои трудове светлина вър-
ху миналото и сегашното на страната с оглед на отношенията, връзките 
и общността ѝ с цялото славянство, подчертават единството между от-
делните славянски племена и народи, мечтаят за едно духовно славян-
ско братство, като отреждат в мисълта си по-завиден дял на поляците в 
общата славянска съдба. Дори поети и философи като Адам Мицкевич24 

18  Юрий Крижанич (1618–1683) – хърватски богослов, философ, историк, лингвист, 
етнограф и енциклопедист, свещеник-мисионер в католическата уния и православната 
църква, застъпник на идеята за единството на славянските етноси (бел. ред.). 
19  Йежи Самуел Бандке (1768–1835) – полски историк, езиковед, библиотекар, библи-
ограф и професор в Краковската академия (бел. ред.). 
20  Вавжинец Суровецки (1769–1827) – полски общественик, просветен деец, историк, 
географ, антрополог, славист и един от създателите на Варшавския университет (бел. 
ред.).
21  Игнаци Бенедикт Раковецки (1783–1839) – полски историк, преводач, славист, исто-
рик на икономиката (бел. ред.).
22  Анджей Кухарски (1795–1862) – полски филолог, славист, етнограф и библиофил (бел. 
ред.).
23  Йоахим Лелевел (1786–1861) – полски историк (считан за един от основателите на 
съвременната полска историческа мисъл), общественик и политик, професор в универ-
ситетите в Брюксел и Вилнюс (бел. ред.).
24  Адам Мицкевич (1798–1855) – класик на полската литература, един от т. нар. „трима 
големи“ полски поети-пророци на Романтизма. Деец на полското националноосвободи-
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и Август Чешковски25 в своите пророчески блянове и видения виждат 
в най-светли краски историческата мисия на славянството. Един Зенон 
Свентославски26 изповядва, че с цялата си душа е за една  всеславянска 
държава. Един Трентовски27 вярва, че в славянството и в Полша Бог е 
вложил дух, който ще избави света от един ред, след който иде на земята 
царството Божие. Лелевел, познавач на славянския мир, въззовава за обе-
динение на славянството в борбата за свободата на човечеството, горещо 
препоръчва създаването на славянска уния. „Руси, поляци, чехи, сърби, 
словаци, хървати, бошняци, далматинци, расковци, българи, илирийци 
са длъжни да се считат за братя, за едно велико семейство“. Между всички 
тия народи трябва да цари братство. Как ще се нарече това братство – фе-
дерация, уния, конфедерация или обединени държави, това ще се реши 
с дружеска слога28. Не напразно Средищният комитет на европейската 
демокрация, в който влиза и полски представител, се обръща с позив към 
поляците през 1851 год., за да им напомни тяхната заслуга: Европа знае, 
че те са донесли в света една велика мисъл – федерация на славянски-
те народи, мисъл, която се изявява още от времето на Болеслава Вели-
ки. Федерация на славянските народи, не панславизъм. Бихме могли да 
посочим и други полски имена, които са свързали живота и делото си с 
идеята за славянското братство и обединение. Дори и такива като Адам 
Гуровски29, Вацлав Яблоновски или Михаил Грабовски30, които виждат в 
Русия осъществителка на тая идея, като Полша, примирена с нея, смири 
глава пред нейния двуглав орел. И то, когато полският народ, разпокъсан 
между Русия, Прусия и Австрия, изнемогва под кръста на своята трагична 
участ. Обаче не бива да се забравя, че полското схващане за славянство-
то, за неговата мисия в света, в своите съществени основи се различава 
коренно от руското. Полша, чрез своите вдъхновени синове, вярва, че тя 
е най-чистата и вярна представителка и изразителка на славянския дух. 
Но за да може да изпълни своята славянска мисия, тя трябва да бъде сво-

телно движение. Увлечен по мистиката и окултното. Автор на „Пан Тадеуш“, „Задушни-
ца“, „Кримски сонети“ (бел. ред.).
25  Граф Август Чешковски (1814–1894) – полски философ, икономист, политик и общест-
веник (бел. ред.).
26  Зенон Болеслав Свентославски (1811–1875) – полски привърженик на социалистиче-
ския утопизъм, емигрант, участник в Ноемврийското въстание от 1830 г. (бел. ред.).
27  Бронислав Фердинанд Трентовски (1808–1869) – виден полски философ и педагог, за-
стъпник и пропагандатор на полския месианизъм (бел. ред.).
28  слога (диал.) – сговор, съгласие (бел. ред.).
29  Граф Адам Гуровски (1805–1866) – полски публицист, активен участник в Ноемврий-
ското въстание от 1830 г. В началото на живота си споделя крайна антируска позиция, 
докато по-късно пропагандира Русия като носителка на панславизма (бел. ред.).
30  Михаил Грабовски (1804–1863) – полски писател, литературен критик и украинофил 
(бел. ред.).
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бодна, да съществува като независимо господарство. За нея всички сла-
вянски народи трябва да бъдат свободни и равноправни. Нейният слави-
зъм е чист и безкористен. Тя е носителка на западната цивилизация, тя 
ще спаси човечеството от реда на насилието и безправието, с нея и със 
славянството ще настане нова епоха, епоха на истинската християнска 
култура в Европа. В основата на тая нейна славянска мисия лежи и иде-
ята за първенството на полския народ, грее високо полско народностно 
самосъзнание. Полша решително отхвърля славянската взаимност като 
средство за съединение на всички славяни под егидата на Русия. Руското 
схващане на тая идея не е нищо друго, освен един панславизъм, проти-
вопоставен на един пангерманизъм, един русизъм, опасен за свободата 
на славянските народи. Полският народ не желае да се откаже от своята 
романо-латинска цивилизация, от своя католицизъм, от своя език и бит, 
за да влезе във византийско-руската сфера на влияние, да се скрие под 
небосклона на азийско-монголския мисловен свят. Полша и Русия са два 
свята, които взаимно си отричат първенството и взаимно се изключват 
и по схващане на живота, и по вяpa, и по култура. Полша никога няма да 
приеме върховенството на Русия, няма да влезе с тяло и душа в една мо-
нархия, била тя на Николая I31 или на Александра II32, която е отрицание 
на демокрацията и свободата. Tака у поляците идеята за нацията взема 
връх над идеята за славянството. Тия свои основни схващания поляците 
изповядват и по-късно, с известни отсенки и отклонения, с оглед на усло-
вията и събитията. Ако на първия всеславянски събор в Прага през 1848 
г. те участвуват  с двадесет души свои представители, във втория през 
1867 г., в Москва, както и в София през 1910, смятайки го за руско-пан-
славистичен, отказват да присъствуват. След Световната война33, отстъп-
вайки от свои романтични увлечения във вярата си за мисията на славян-
ството, те следват трезви и реалистични насоки на идеята за славянско 
сътрудничество. Не преставайки да изучават славянството, макар и не 
с ентусиазъм и възхищение, за висшите представители на полската кул-
турна мисъл не съществува славянска общност, а има славянски народи, 
всеки от които, изхождайки от своите народностни задачи и интереси, 
следва своя славянска ориентировка. И до днешен ден полският народ, не 
отричайки своя славянски произход, славянското сродство и братство, 
желае да остане верен и предан на културната и господарствена идея, на 
своето жизнено послание. Той добре е разбирал българския народ, макар 
понякога да го е ревнувал в проявите му на прекалено русолюбство. В 

31  Николай І Павлович – руски император от 1825 до 1855 г., единственият коронован 
полски крал и велик княз на Финландия (бел. ред.).
32  Александър ІІ Николаевич – руски император от 1855 до 1881 г., крал на Полша и княз 
на Финландия (бел. ред.).
33  Световната война – Първата световна война (бел. ред.).
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своята душа никога не е въставал срещу него, съчувствувал е на борбите 
му за освобождение и обединение, гледал е да му помогне, когато е имал 
възможност и сила. Идеята за славянското братство и единение намира 
в Чехия и Словакия множество изповедници и последователи. Може би 
никъде в страна на малък славянски народ не се е говорило толкова много 
за славянска взаимност, както в тия земи на западния клон от славян-
ството. В Чехия се основава славистиката, която дава сила на идеята за 
слявянската взаимност. Едни Йозеф Добровски34 и Павел И. Шафарик35, 
Йозеф Юнгман36 или Антонин Марек37, един Йозеф Холий38 или Людевит  
 
 
 
 
 

34  Йозеф Добровски (1753–1829) – чешки историк, литературен историк, лингвист, съз-
дател на славистиката и чешката филология като научни полета. Автор е на повече от 
триста и петдесет научни труда – книги, студии и статии в областта на бохемистиката, 
славистиката, историографията, литературната история, палеославистиката и др. (бел. 
ред.).
35  Павел Йозеф Шафарик (1795–1861) – словашки езиковед и историк, публикува на чеш-
ки 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.).
36  Йозеф Юнгман (1773–1847) – чешки филолог, преводач, лексикограф и общественик; 
автор на петтомен чешко-немски речник, на множество обемни трудове по чешки право-
пис 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.).
37  Антонин Марек (1785–1877) – чешки поет, прозаик, автор на театрални пиеси, публи-
цист 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.).
38  Йозеф Холи (1879–1912) – словашки писател, който дебютира с разкази, но печели 
изключителна популярност с театралните си пиеси (трагедии и комедии) (бел. ред.).
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Щур39, Сватоплук Чех40 или Елишка Краснохорска41, Палацки42 или Ри-
гер43 и толкова, и толкова други бележат научни, литературни и полити-
тически отношения на чехи и словаци към славянския свят. Над всички 
обаче се издига със своята вяра и своето увлечение на поет и апостол на 
тая идея Ян Колар44, който пръв поставя, след като се запознава в Йена с 
движението за обединението на всички германски племена, ясно и опре-
делено, макар и в романтична окраска, необходимостта от духовно, кул-
турно и нравствено сближение и единение на славянските народи. Дори 
отива и по-далеч, като чертае и действителните основи на тая славянска 
общност, изработвайки цяла програма за практическа дейност. Неговият 
призив за по-високо славянско съзнание не остава без отглас в чешкото 
и словашкото възродително движение. Възвестената от него идея бива 
впрегната в служба на народностното възраждане.

Ако се проследи неговата идея в културния живот на чехи и словаци, 
ще се стигне до убеждението, че тя е била крайно динамична и народно-
стно-творческа, че Колар е допринесъл доста много за изграждане на 
романтичния човек край Вълтава и под Татрите, у когото национално-
то съзнание е немислимо без славянското. Толкова е била силна идеята 
за славянска взаимност, че често пъти славянското е поставяно пред на-

39  Людовит Щур (1815–1856) – словашки поет, публицист, общественик, ключова фигу-
ра в Словашкото национално възраждане с основен принос за кодификацията на сло-
вашкия книжовен език; безкомпромисен противник на културния чехословакизъм (бел. 
ред.).
40  Сватоплук Чех (1846–1908) – чешки поет, прозаик, преводач, журналист и издател. 
Ключова фигура в чешката култура от втората половина на XIX в., а също така и в съвре-
менния литературен канон (бел. ред.).
41  Елишка Краснохорска (1847–1926) – чешка писателка (поетеса и прозаичка), авторка 
на литература за деца, преводачка (Дж. Г. Байрон, А. Мицкевич, А. С. Пушкин). Част от 
поезията ѝ е вдъхновена от героизма на южнославянските народи в освободителните 
борби срещу Османска Турция (бел. ред.).
42  Франтишек Палацки (1798–1876) – създател на модерната чешка историография и ав-
тор 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.).
43  Франтишек Ладислав Ригер (1818–1903) – чешки политик, стопански деец и организа-
тор 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.).
44  Ян Колар (1793–1852) – словашки поет, протестантски пастор, пропагандатор на идея-
та за славянската взаимност, застъпник на чешкия език като език на словашката култура; 
автор на поемата „Дъщерята на Славия“ (1824, 1832) и трактата „За литературната вза-
имност“ (1836); автор на пътеписи, мемоари, научни съчинения; дългогодишен пастор 
в протестантската словашка църква в Будапеща и професор във Виенския университет 
през последните години от живота си (бел. ред.).
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родностното начало. Чехи и словаци търсят в своята народностна общ-
ност призначно45 славянското, онова, което ги отличава като славяни от 
съседни и далечни неславянски народи. В своя бит, в народната си култу-
ра и народното си творчество гледат да намерят и да изтъкнат белези и 
качества, характерни за славянския мир. Не забравят да търсят следите 
от влиянието на Кирил и Методия в своята земя, споменът за който, осо-
бено в Моравия, е жив и крепък. В литературата се разработват славянски 
сюжети. Славянски автори биват превеждани, тълкувани и наподобява-
ни. Дори се явяват теоретици, следвани от множество съидейници, кои-
то заявяват, че в чешката литература трябва да се сподави всякакъв кос-
мополитичен дух, като се даде простор и стойност в културния живот на 
народностното и славянското. От Прага се отправят погледи на обич към 
всички славяни – южни, източни и западни. Нашият Любен Каравелов 
нарича чешката столица славянски Йерусалим, за да подчертае значение-
то ѝ за славянския свят. Славянството става там предмет за изследване и 
проучване, за размисляне и възпяване. В борбата си с германизацията и 
маджаризацията в своята земя и на своя дух чехи и словаци са намирали 
здрава опора в представата си, че те не са сами, че зад тях стои огромна 
сила от братя по кръв, език и бит. И с основание се изтъква, че в прекло-
нението си пред идеята за славянската взаимност чешкият народ е дал из-
раз на съзнанието си за своята политическа слабост. Бидейки господар-
ствено зависим, той влага тук и политически смисъл. Не случайно в Прага 
се състоява през 1848 година Първият всеславянски събор. И по-късно, 
във всички славянски събори чехитe вземат най-дейно участие. Обаче 
срещу това славянофилско увлечение скоро се явява реакция. Заедно с 
реализма в чешкия живот почват да се долавят прояви на трезв крити-
цизъм и практицизъм. Карел Хавличек Боровски46 заявява, след като се 
завръща от Русия, гдето се запознава с междуславянските политически 
отношения, че по-напред е чех, а после славянин. По-сетне, когато Т. Г. 

45  призначный (рус.) – знаков (бел. ред.).
46  Карел Хавличек Боровски (1821–1856) – поет, журналист, политик, основател на мо-
дерната чешка журналистика, литературен критик и преводач. Като автор на многоброй-
ни епиграми и сатирични произведения надскача конвенциите на възрожденската ли-
тература. 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.).
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Масарик47 основава Чешката реалистическа партия48, реализмът на иде-
ята за славянска взаимност се задълбочава и разширява. Масарик под-
лага на ревизия множество славянофилски схващания. Посетил Русия 
два пъти, запознал се с положението на славяните в Австро-Унгария, 
проследил основно противоречията и враждите между славянските на-
роди, проучил славянския културен и политически живот, той изработва 
своя програма за всеславянско духовно сближение. Той установява, че 
славяните, въпреки множеството възгласи и слова за взаимно братство, 
доста малко се познават. Той разрушава в отечеството си основите на 
старото русолюбство, дава нови насоки на полякофилството, изяснява 
отношенията на чешкия народ към южното славянство. Той изтъква, че 
в идеята за славянско братство и единение са се наслоили множество за-
блуждения, погрешни представи, едностранчиви и с нищо неоправдани 
възгледи, назадничави схващания. Изхождайки от идеала за напредъка, 
демокрацията и хуманността, схващайки, че чешкият народ, като малък 
народ, трябва да постави не на химери и мечти, а на реалистични осно-
ви своето битие, освобождавайки се от Коларовия идеализъм и мисти-
цизъм, Масарик иска системно, преднамерено, упорито проучване, при 
това всестранно, на славянството, на славянските народи. Всеки славян-
ски народ трябва да пази ревниво своята индивидуалност. Необходимо е 
според него пълно равноправие между всички славянски народи. Никак-
во руско или полско опекунство. Славяните трябва да живеят в сътрудни-
чество, културно и морално, а и политическо, ако няма противоречия във 
взаимните им интереси. Това сътрудничество ще цели не обединение на 
славяните, което е малко вероятно, при съвременната нему обстановка. 
То ще бъде насочено към единение на европейките народи, към реализа-
ция на идеала на демокрацията – хуманността. При взаимно разбирател-
ство между народите, които в своето историческо развитие отиват към 
превъзмогването на насилието и теокрацията, към утвърждаването култа 
не на Цезаря, а на Христа, политическото обединение на славянството 
става ненужно и излишно. От Версай насам, след като чехи и словаци 
създадоха своя самостойна държава, Масариковите възгледи за славян-
ството се прокарват систематично в чехословашкия духовен и политиче-

47  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.).
48  От пълното название на Чешката народна партия – Česká strana lidová (realistická) (бел. 
ред.).
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ски живот. Ученикът на Масарика, д-р Едуард Бенеш49, ръководейки се от 
чешкия държавен егоизъм, мина, нека така се изразим, от реализъм към 
натурализъм в схващанията на идеята за Славянската взаимност. Опитът 
на Карел Крамарж50 да даде живот на отминатия от времето неославизъм, 
под чието знаме се състоя последният Всеславянския събор в София, въ-
преки упоритостта и твърдостта, с която отбранява неговите позиции, 
остава творчески безплоден. Бенеш развива една програма и извършва 
редица деяния, които не бяxa в съгласие с чувството и идеята за славян-
ско братство и единение, макар че неговата политика почиваше на две 
славянски догми – Русия и Югославия. Чехословашкият капитализъм 
окриляше в такава посока националната идея, че изключваше всякаква 
славянска романтика. В славянството той виждаше, преди всичко, гладен 
потребител, който дава възможност за разрастване на производството 
и размяната. А идеята на Колара, на Крамаржа, на Масарика, вгнездена 
дълбоко в недрата на чешкия и словашкия народ, отстъпя все повече и 
повече пред жизнените интереси на държавата. Наистина, животът беше 
по-силен от нея, и тя трябваше да остане скъп спомен от миналото.

Ян Колар оплодява мисълта на Людевит Гая51, основателят на или-
рийското движение в Хърватско. Типичен хърватски възрожденец, Гай 
възмечтава да обедини духовно и политически наследниците на старите 
илирийци, сиреч южните славяни, под знамето на идеята за славянската 
взаимност. Негови сътрудници и съидейници като Станко Враз52, Антон 

49  Едвард Бенеш (1884–1948) – президент на Чехословакия в периода от 1935 до 1938 г., 
както и по-късно от 1946 до 1948 г. Наследява президентството след Томаш Г. Масарик. 
Оттегля се от властта поради натиска на левите политически сили в Чехословакия след 
политическия пуч от февруари 1948 г. (бел. ред.).
50  Карел Крамарж (1860–1937) – виден чешки общественик, журналист и политик, който 
е първият чешки министър-председател (1918–1919) след създаването на Чехословакия 
(бел. ред.). 
51  Людевит Гай (1809–1872) – значим хърватски общественик, политически деец, журна-
лист, писател и езиковед; идеолог на илирийското движение и Националното възражда-
не на хърватите (бел. ред.).
52  Станко Враз (1810–1851) – хърватски и словенски поет, просветител и общественик, 
един от активните участници в Хърватското и Словенското национално възраждане. 
Поет-романтик и участник в проектите за създаване на общославянска граматика (бел. 
ред.).
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Мажуранич53 и Иван Мажуранич54, П. Прерадович55, Тома Блажек, Иван 
Кукулевич Сакцински56 и други, изясняват както посоките на мисълта 
му, така и нравственото му въздействие. Хърватско, което в началото на 
миналото столетие започва да се пробужда бърже за народностен живот, 
трябваше да води борба срещу немската и маджарска културна и поли-
тическа мощ. Борбата за хърватския език, която се подхваща в Загреб по 
това време, беше всъщност борба за хърватска народност. И тук идеята 
за нацията бива съчетана с идеята за славянството. Гай и неговите по-
следователи си поставят обаче по-ограничена задача – да работят не за 
цялото славянство, а само за южния негов клон – словенци, далматинци, 
бошняци, херцеговци, славонци, хървати, сърби и българи. Още преди 
Гая из хърватската земя се носят възгласи за обединение на илирийци-
те. Той вижда, че Хърватско, затворено и усамотено духовно, не ще може 
да изнесе само една по-тежка борба. И за да даде мощ на своето движе-
ние, той приема за основа на илирийския книжовен език – не кайкавския 
хърватски език, а щокавския сръбски – илирийският по-лесно ще бъде 
разбиран от повечето южни славяни. Това е доста занимливо обстоятел-
ство в хърватското народностно възраждане. У всички възраждащи се 
тогава славяни народният език става орган на книжнината, на цялостния 
духовен живот. Така Гай иска да се приближи до сръбския народ. Обаче 
тая жертва, която прави той, не дава очакваните резултати. Словенците 
не се поддават на неговите внушения и идеи. Те тръгват по свой път на 
народностно развитие, макар че няколко словенци се опитват да му съ-
трудничат. Сърбите, които имат вече своя държава, виждайки, че илири-
зъмът на Гая е гледан благосклонно от Виена, че той може да стане мост 
на австрийското проникване на юг, не се увличат от това движение, което 

53  Антон Мажуранич (1805–1888) – виден хърватски филолог, брат на Иван Мажуранич 
(бел. ред.).
54  Иван Мажуранич (1814–1890) – хърватски поет, лингвист, икономист, адвокат, поли-
толог и една от основните фигури в историята на илиризма. Като адвокат допринася за 
обогатяването на славянската юридическа терминология. Литературната му биография 
започва в списанието „Даница илирска“, редактирано от Людевит Гай, в което Мажура-
нич публикува поредица статии, застъпващи идеята за обединението на южните славяни 
под идеологическата платформа на илиризма. Основен текст в неговата литературна би-
ография е поемата „Смъртта на Исмаил-ага Ченгич“ (1846). По искане на „Матица илир-
ска“ Мажуранич дописва 14 и 15 песен от поемата „Осман“ на Иван Гундулич – задача, с 
която Мажуранич изключително прецизно възкресява поетичния език на дубровнишкия 
поет (бел. ред.).
55  Петър Прерадович (1818–1872) – хърватски поет и генерал в австро-унгарската армия 
(бел. прев.).
56  Иван Кукулевич Сакцински (1816–1889) – хърватски политически деец, историк, жур-
налист, поет, драматург и дипломат. Литературното му творчество е белязано от срещи-
те му с Людевит Гай и неговите съмишленици, които формулират идейната концепция на 
илиризма (бел. ред.).
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има за образец на книжовен език езика на Вук Караджичевата57 народна 
песен, нещо повече, те стават упорити негови врагове. И, разбира се, с ос-
нование, защото така би се застрашила възмогващата се политическа не-
зависимост на Сърбия. И когато в 1872 г. Гай умира, той не оставя дейно 
и плодно движение – от две десетилетия преди той вече губи постепен-
но своето значение, поради недостатъци в характера му, поради чужди 
внушения и влияния, най-после поради безпочвеността на много негови 
идеи и начинания. Обаче не бива да се мисли, че това движение остава 
без стойност и значение за Хърватско, както и за западния дял от южните 
славяни. То разширява познанията на хърватите за славянството, буди у 
тях стремеж за взаимно опознаване между славянските народи, подготвя 
почвата за по-тясно сближение между хървати и сърби, създава условия 
за поява на славянски ориентирани патриоти, които отбраняват правата 
на хърватския народ срещу пристъпите на Виена и Будапеща. Един Йосиф 
Юрий Щросмайер58, основателят на Южнославянската академия в Загреб, 
закрилникът на братя Миладиновци, един Франьо Рачки59 следват, макар 
и в друг дух, старата славянофилска насока, започнала от Гая. И по-късно, 
когато хърватският народ трябваше да води борби за своята народностна 
индивидуалност и независимост, той разчита преди всичко на славянски 
мислещата интелигенция. Водачът на хърватския народ след Световната 
война, Степан Радич60, както и неговият наследник, Владо Мачек61, из-
хождайки от своята славянска образованост, както и от добре разбраните 
интереси на своето отечество, остават люде, които вярват в мисията на 
славянството, и в разбирателството и сближението между славянските 
народи виждат тяхното по-светло бъдеще. Трябва да изтъкнем, че и тук, 
в Хърватско, колкото и славянската идея да се схваща повече като необ-
ходимост от културно сътрудничество, все пак дълбоко в основата си тя 
има и политическа подкладка. И до ден-днешен тя е винаги търсена и же-

57  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 българ-
ския език“, поставя началото на европейската българистика (бел. ред.).
58  Йосип Юрай Щросмайер (1815–1905) – хърватски католически епископ, теолог и ме-
ценат, значим общественик и политик (бел. ред.).
59  Франьо Рачки (1828–1894) – хърватски политик, историк и археолог, католически све-
щеник и член-кореспондент на Руската академия на науките (бел. ред.).
60  Степан Радич (1871–1928) – австро-унгарски политик, впоследствие участник в поли-
тическия живот на Югославия, създател на Хърватската християнска партия (бел. ред.).
61  Владко Мачек (1879–1964) – югославски и хърватски политик от първата половина 
на ХХ в., лидер на Хърватската християнска партия след смъртта на нейния създател С. 
Радич (бел. ред.).
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лана, когато може да услужи в един или друг смисъл на народностната 
политика. И сега още хърватите, които водиха дълги политически борби 
със своите братя сърби, не са чужди на едно сближение с Русия и на едно 
федеративно единение с всички южни славяни. Застрашени от Италия и 
Германия, също и от Унгария, те не могат, съзнавайки своята политиче-
ска немощ, да не търсят опора за своето съществуване в лицето на ония 
славяни, които са политически силни и за които не е безразлична съдбата 
на Хърватско. Уединени, те биха се затруднили в своето народностно съ-
ществуване. А едно откъсване на хърватския народ от южнославянската 
маса би било опасно за неговия народностен образ. Италианското и нем-
ското влияние върху него не може да остане без значение за духовното му 
развитие, както и за утрешната му участ. Илирийското движение, макар и 
да не засяга по-дълбоко словенския народ, не оставя да угасне славянска-
та идея и в страната под Триглав. Същото може да се каже и за сръбския 
народ. Сред широките народни слоеве, както и в кръговете на интели-
генцията, славянското сродство и братство се чувствува дълбоко. Но то 
не може да се използува за политически задачи. Националният индиви-
дуализъм надделява между южните славяни. Илирийското движение им 
постави задачи, като им посочи пътя за тяхното разрешение. Желанието 
за първенство у тоя или оня южнославянски народ е израз на воля за над-
мощие и владичество. Обаче в дъното на това желание стене сподавен 
гласът на Людевит Гая.

Руските славянофили от третото десетилетие на миналия век насам, 
стигайки до един мистичен национализъм, схващат идеята за славянско 
братство и единение в светлината на оная мисия, която историята е отре-
дила на техното отечество. Подпомогнати от руските слависти, които 
разкриват пред общественото мнение на страната културния, битовия, 
историческия и политически образ на славянския мир, те изработват 
цяло учение за славянството и Русия, което макар и нападано и отрича-
но от западнически62 настроената и ориентирана интелигенция, се оказва 
жизнено дейно, дори до Октомврийската революция, като дава насоки на 
националното мислене и на господарствената63 политика. Ранни и късни, 
независими и официални, философски, културноисторически, политиче-
ски и поетически чувствуващи и мислещи, те се обединяват, независимо 
от времето и историческия момент, в отрицанието си на западниците, на 
либерално и демократично настроените шестдесетници64 и народници, 
на революционно дейните социалисти, комунисти и анархисти. Всичките 

62  западничество (рус.) – Направление в  руската обществена и философска мисъл. Запад-
ниците са за развитие на Русия по западноевропейски път (бел. ред.). 
63  господарствен (от рус. государствен) – държавен (бел. ред.).
64  шестдесетници (рус.) – поколение руска интелигенция в периода 1850–1860 г. (бел. 
ред.).
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патриоти, вярващи в мисията на Русия в живота на славянството и света, 
те минават от един романтизъм на мисълта към един реализъм на идеята 
и действието. Чрез един М. П. Погодин65, А. С. Хомяков66, чрез братя Ки-
реевски67 или Аксакови68, чрез Юрий Самарин69, Данилевски или Мюлера, 
чрез Победоносцева, Уварова или Каткова, чрез Тютчева70 или Достоев-
ски71 славянофилите утвърждават три начала в руския културен и дър-
жавно-обществен живот – самодържавие, православие и народност. Те са 
излизали от факта, че Русия е най-голямата и най-силната, свободна и не-
зависима, славянска държава. При това, една от най-големите империи в 
света. Според тях, Русия трябва да запази своята самобитност, изхождай-
ки от корена на своята култура, славяно-византийска, да се освободи от 
влиянието на западния материалистичен и рационалистичен свят, да из-
работи своя собствена руска и славянска образованост, свое мировъзре-
ние и да върви по отредения ѝ исторически път. Новото, което ще каже 
тя на света, ще изхожда от най-съкровената същност на руската душа, от 
дълбоките духовни недра на руския народ. Като първенствуваща славян-
ска сила, тя е призвана от живота да бъде водителка72 на славянството. 
Още повече, че тя е запазила най-чиста славянската душа и славянското 
миросъзерцание. Западното славянство, възприело римокатолическото 
вероизповедание и немско-латинската култура, сподавяйки, поради мо-
ралното влияние на европейските народи, своята първична славянскост, 
не може да играе някаква историческа роля в междуславянските отноше-
ния. От тая гледна точка, полският народ е най-чужд на славянската био-
логична и духовна същност. Чешкият народ обаче е водил борба за своята 
славянска култура, чрез хуситството той е проявил воля да се освободи 
от надвластието на противния на славянството Запад. Поляци и чехи би 
трябвало да работят над себе си, както и хървати и словенци, за да се при-

65  Михаил П. Погодин (1800–1875) – руски историк, писател, журналист и издател, дъл-
гогодишен професор в Московския университет (бел. ред.). 
66  Алексей Ст. Хомяков (1804–1860) – руски поет, художник, публицист, богослов и фи-
лософ, един от основоположниците на ранното славянофилство (бел. ред.).
67  Иван В. Киреевски (1806–1856) – руски религиозен философ, литературен критик и 
публицист, един от теоретиците на славянофилството. По-големият брат на Пьотър В. 
Киреевски (1808–1856) – руски писател и преводач, фолклорист (бел. ред.).
68  Иван С. Аксаков (1823–1886) – руски публицист, поет и общественик, един от лиде-
рите на славянофилското движение; негов брат е Константин С. Аксаков (1817–1860) – 
руски публицист, поет и историк, водач и идеолог на руските славянофили (бел. ред.). 
69  Юрий Ф. Самарин (1819–1876) – руски публицист и философ-славянофил (бел. ред.).
70  Фьодор Ив. Тютчев (1803–1873) – руски поет, дипломат и публицист с обществена 
консервативна позиция (бел. ред.).
71  Фьодор М. Достоевски (1821–1881) – един от най-значимите прозаици в руската лите-
ратура на XIX в., автор на 12 романа, четири новели и множество разкази. Творчеството 
му оказва голямо влияние върху европейската култура от XIX в. до днес (бел. ред.).
72  водител (книж.) – водач (бел. ред.).
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общят духовно и културно към Русия, за да добият право на славянство. 
Друго е отношението на славянофилска Русия към православните сла-
вяни – черногорци, сърби и българи. В тях тя вижда истински славян-
ски братя, към тях храни най-голяма симпатия и обич. Затова мисията на 
Русия в историческия момент е да спомага за народностното възраждане 
на всички славяни, да ги приобщи към своя дух и своя мир, да съдействува 
за техното освобождение, да бди и насочва политическото им развитие, с 
краен идеал – пълното им обединение под скиптъра на руския цар. Всич-
ки славянски реки трябва да се влеят във великото руско море – това е 
образният възглас на руската славянофилска мисъл. Така в своите крайно 
народностни увлечения руските славянофили, били те назадничави или 
напредничави, стигат до един панславизъм, който не е нищо друго, освен 
един руски държавотворен план, един активен и опасен за самите славян-
ски народи панрусизъм. Полският народностен въпрос е слагал най-мно-
го на изпитание чистотата и безкористността на руския панславизъм. 
Дори и по-късно, когато се създава течението на неославизма73, който и в 
Русия има свои представители, като Л. И. Гучков и Д. Н. Вергун74, отно-
шенията между руси и поляци винаги са бивали пълни с потайна трагиче-
ска ненавист. Николай Гаврилович Чернишевски75 се опитва, изхождайки 
от своя революционен демократизъм, да представи славянския образ на 
Русия в друго осветление, като предупреждава славянските народи да се 
пазят от реакционния теократизъм и от империалистичния ѝ панслави-
зъм. За него и за неговите съидейници руският народ трябва да се осво-
боди от илюзията си за великата си месианистична роля, като се вглъби в 
себе си, като заработи над своето всестранно усъвършенствуване, разре-
шавайки обществени, стопански и политически проблеми на своя живот. 
Западните славяни във взаимно разбирателство, в съгласие с револю-
ционните демократични сили на Европа и Русия, ще могат да извоюват 
по-лесно своето освобождение. Южното славянство също така, осланяй-
ки се на своите сили, не бива да възлага някои особени надежди на Русия. 
Една федерация между тях ще бъде истинска закрила на националната 
им независимост. Октомврийската революция завлича в своята стихия 
славистика, славянофилство, славянско братство и единение. Съветска 
Русия не води расова, а международна, световна политика. Славистич-
ните проучвания са оставени на заден план. Последните руски слависти 
си отиват, оставяйки след себе си спомен за някогашния разцвет на сла-

73  Политическо движение, част от панславизма. Оформя се в резултат на дейността на 
чешките национални активисти. Основен негов инициатор е Карел Крамарж (бел.ред.).
74  Дмитрий Н. Вергун (1871–1951) – руски филолог, общественик, журналист и поет, 
привърженик на панславизма (бел. ред.). 
75  Николай Г. Чернишевски (1828–1889) – виден руски литературен критик, обществе-
ник, философ-материалист и теоретик на утопичния социализъм (бел. ред.).
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вянската филология. Опитите на разни славянски конгреси и събори да 
привлекат и руски представители излизат несполучливи. Панславизмът 
е отречен от самото състояние на нещата. Затова, когато напоследък се 
заговори в Европа, че славяните виждат в Русия своя естествен съюзник, 
че тя ще образува някакъв славянски блок против Германия, от Москва 
веднага побързаха да заявят, че там нямат никакви подобни намерения, 
че панславизмът е едно реакционно движение, което е вече отречено и 
отминато от времето. Русия заявява, че тя е не само славянска държава, 
тя има свои жизнени интереси и, следвайки повелите на своя социалис-
тически реализъм, ще върши своя държавна политика. Смешно ще бъде 
да се говори за славянско братство и единение. По моста на тая идея тя би 
предпочела да проведе своя строй и ред. И, ако славяните стигнат до обе-
динение под нейния чук и сърп, тя ще го приеме като етап на бленуваната 
от нея световна съветска революция.

На това всеславянско движение за обратимяване не е чужд и българ-
ският народ. Още Христофор Жефарович76 живее, преди Людевит Гая, 
с илирийски чувства и настроения. Паисий Хилендарски има съзнание 
за сродството на българите със славяните, с руси, сърби, чехи и поляци. 
Подчертавайки славянския произход на българския народ, изтъквайки 
славянската мисия на Кирила и Методия, той следва в своята история и 
в своя живот черковнославянската културна традиция. Софроний Вра-
чански, излязъл от черковнославянската книжовна школа, чака от бра-
тята руси освобождението на своите сънародници от турско иго. Про-
поведник на славянско съзнание в България, Юрий Иванович Венелин77 
изтъква на руския народ, че той има задължения от морален и културен 
характер към „класическата страна“ на славянството. Неговият ученик 
В. Ест. Априлов открито проповядва руска ориентация на българския 
духовен живот. Иван Селимински78 напътствува да се изостави изучва-
нето на гръцки език, като се обърне внимание на руски, полски, чешки. 
Т. Бурмов79 препоръчва българите да възприемат руския език, като изо-
ставят cвоя. А един Иван Добрович, макар и гръцки възпитаник, започва 

76  Христофор Жефарович (1690–1753) – български зограф, гравьор, писател и привър-
женик на идейната платформа на илиризма. Най-значимата му книга е „Стематография“ 
(1741), отпечатана във Виена (бел. ред.).
77  Юрий Ив. Венелин (1802–1839) – рускоезичен учен от украински произход, историог-
раф, фолклорист и етнограф. Автор е на тритомното съчинение „Старите и сегашни бъл-
гари в тяхното политическо, народописно, историческо и религиозно отношение спрямо 
русите“ (1829-–841) (бел. ред.).
78  Д-р Иван Селимински (1799–1866) – виден български възрожденец, общественик и 
лекар (бел. ред.).
79  Тодор Бурмов (1834–1906) – български политик след Освобождението от османско 
владичество, преподавател, активен участник в борбата за църковна независимост (бел. 
ред.).
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да издава списание „Мирозрение“ като орган на славянската взаимност в 
България. Осъзнал се славянски, българският народ, чрез своята интели-
генция, желае да изтъкне своето гордо самочувствие като член на славян-
ското семейство. Трябва да се добави, че руското покрива в съзнанието му 
славянското. Русия е била най-достойният и истински представител на 
славянския свят. В тая идея за славянството и неговата роля той е слагал, 
без съмнение, и чувство на политическа корист. От Русия той е очаквал, 
и с право, своето освобождение. От Кримската война насам, когато бъл-
гаринът почва да отрезвява в своя национален романтизъм, Русия е вече 
виждана в България в по-друго осветление. И то под влиянието на ония 
българи, които са се възпитавали в Одеса, Киев и Москва от 50-те години 
насам. Най-верни представители на новата насока на славянската мисъл в 
България се явяват, от една страна, Марин Дринов, с другарите си около 
Българското книжовно дружество в Браила, и Любен Каравелов, с група-
та „Млада България“ в Букурещ. И двамата имат руско образование, про-
явяват интерес към славянски въпроси, познават съгласията и раздорите 
между славянските народи, цялата им дейност е свързана с културния и 
политически живот на славянството. Нещо повече, имат отношения и с 
руските славянофили. И докато Дринов остава учен, при това славист, 
който желае да сложи в по-определени духовни звена отечеството си с 
другите славянски земи, стоейки по-близко до официалната насока на ру-
ската политика, то Любен Каравелов остава общественик и политик, сла-
вянски настроен, който желае да даде реалистична насока на славянската 
мисъл в България, бидейки проникнат от идеите на Чернишевски. Така 
той се отдалечава от И. С. Аксакова, от когото получава не само помощ 
през първите години на своето пребиваване в Москва, но и благородни 
подбуждения и славянофилски идеи, и се приближава до славянските 
схващания и разбирания на руските шестдесетници и народници. В Буку-
рещ, както и в Белград, почва да тръби, че не от Русия южното славянство 
трябва да очаква своето спасение. Само една свободолюбива федерация, 
извоювана с кръвта на сърби и българи, на черногорци, херцеговци, бош-
няци и хървати, може да обезпечи бъдещето на южното славянство. Тая 
реалистична насока на българската славянофилска мисъл завладява през 
60-те и 70-те години на миналия век съзнанието на напредничавите слое-
ве на българската интелигенция. Тя се възприема както от сърбофилите, 
така и от полякофилите в нашата страна. Обаче консервативните елемен-
ти, както и широките кръгове на българския народ, вярват в историческо-
то предназначение на Русия. И след Освобождението славянската идея не 
угасва. Макар че по външни внушения и от държавнически съображения 
някои политически групи насаждат недоверие към руската политика на 
Балканите, в страната има множество и  множество поклонници и при-
върженици на славянството, чийто образ е Русия. Русофилите бранят 
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твърдо своите възгледи и държат на своята славяноруска ориентация в 
българския политически живот. Славянската мисъл празнува в България 
победа, когато в столицата ѝ бива съзван80 многолюден Всеславянски съ-
бор, на който тържествено се възвестява началото на освободеното от 
стари предразсъдъци славянофилско движение, на което Карел Крамарж, 
наричайки го неославизъм, изрази политическата същност с възгласа: 
„Не е славянин онзи, който потиска славянин“. Въпреки всичко, и тоя съ-
бор минава под знака на руското влияние. Стефан С. Бобчев81, апостол 
на панславизма, трябваше да преживее горчиви разочарования в своето 
славянско верую, но остана предан на славянската мисъл в България, оч-
аквайки, че славянството ще се опомни след преживените от него изпи-
тания, че то ще помогне да се възвърне вярата на българския народ в пра-
вдата и справедливостта. Събитията, които настанаха в страната от Ньой 
насам, не можеха да дадат сили и живот на идеята за славянско братство 
и сближение. Защото България беше унижена също така и от славянство-
то. А за Русия, която беше се усамотила в своите степи, не можеше и дума 
да става. И нея бяха я ранили славянски народи. Едва от година насам тя 
излиза отново на европейската сцена, насочвайки погледа си към Балка-
ните. А катастрофата, която сполетя някои славянски народи, постави 
отново на размисъл славянската съдба. Новото време, естествено, ще по-
стави идеята за славянската взаимност в по-друга светлина. Това добре 
схваща българският народ, който, както виждаме, не е стоял настрана от 
славянството, от славянските възродителни движения, не е бил чужд на 
славянското братство.

III.

Обаче българският народ бива заставен да се разочарова от славян-
ството. След полувековното свободно съществуване, когато неговият по-
глед за света се разширява и мирогледът му се задълбочава, освободил се 
от някои свои наивни културни и политически представи, от увлечения и 
самоизмами, следвайки вече своя собствен разум, той вижда, че не една 
негова славянска илюзия се разрушава от живота. Първото негово разо-
чарование иде от познанието, че славянският мир не само че не е цялос-
тен, но е толкова разединен, че престава да бъде мощен, че стои настрана 
от хода на световната история и неговата дума няма историческа стой-

80  съзван (остар. книж.) – свикан (бел. ред.).
81  Стефан Бобчев (1853–1940) – български публицист, политик (член на Народната пар-
тия), юрист и общественик, който е сред инициаторите за създаването на Висше училище 
в България (днес Софийския университет) (бел. ред.) 
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ност. Неведнъж в душата му прозвучават думите на видния оня немски 
мъж, че славянството може да бъде само тор за немската нива82. Славян-
ството в неговите представи остава само една огромна маса, без някаква 
жизнена стойност, тесто, от което историята не може да измеси мощ и 
величие. Слабото участие на славянската раса в световния живот, нейна-
та изостаналост – духовна, културна и политическа, не особено високата 
оценка на моралните ѝ завоевания, отсъствието на държавотворни сили 
в народностните ѝ среди, неспособност за по-дълъг и творчески живот – 
всичко това смущава безгранично вярващия някога във величието на сла-
вянството българин. Разбитата илюзия обикновено води към песимизъм. 
Изпадайки в униние, тоя българин почва да се съмнява във високата цена 
на своята раса, в жизнените качества на своите събратя, във възможност-
та славянството да играе някаква роля в историята на света. Расовият му 
скептицизъм не може да бъде подровен дори от Хердера или Шпенглера, 
ония германски мислители, които дават културно-философски израз на 
вярата си в гения и в мисията на славянството – да не споменаваме всич-
ки ония славянски учени и философи, които в мистично вдъхновение ве-
щаят велико бъдеще на славянския свят. За тоя скептицизъм не е нужно 
зрелището, че взаимното отричане между народи от славянски произход 
стига често пъти до ожесточение. Да припомним разприте в тая посока 
между руси и поляци, между чехи и поляци, между чехи и българи, между 
българи и сърби. В тия разпри, в които словото често пъти не знае огра-
ничение, личи сурово, безусловно подценяване, стигащо до унищожение. 
Това явление е доста характерно за славянските народи – то е признак 
на аполитичен индивидуализъм. Разколебаният в своето славянско съз-
нание българин вижда и по-далечните прояви на славянското взаимно 
самоунищожение: славянските народи нямат воля да се опознаят култур-
но. Hещo повече, за тях френски, английски, американски, немски или 
италиански духовни подвизи имат по-голяма цена. Те не желаят да жи-
веят по-близък духовен живот, европейското ги възхищава, често пъти 
безкритично, и то сподавя в съзнанието им всичко славянско. Сякаш това 
са чеда на една майка, която не е съумяла през време на един съвместен 
живот да ги приобщи един към друг, за да се чувствуват духом единни. 
Славянското, съпоставено с немското, англосаксонското или романско-
то, не е достатъчно разработено у тях, за да го схващат като достоен расов 
признак. То е развенчано преди още да бъде познато, почувствувано, оце-
нено. Българинът е разочарован и от славянския сантиментализъм, от 
безпочвеността на идеята за славянска взаимност. Той вижда, че славя-

82  „Славянството като тор за немската нива“ е теза на Адолф Хитлер, която отпраща към 
ролята на славянските етноси в „Моята борба“ на А. Хитлер (1925) и „Основи на фаши-
зма“ (1929) на италианския философ Джовани Джентиле (1875–1944) (бел. ред.).  
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нинът има добри чувства, служи си с прекрасни думи, когато изпадне във 
въодушевление, дори от прекалена любов към своето славянство вижда 
във въображението си безкрайните граници на своето велико отечество, 
призвано от провидението да внесе нов дух и нов строй в света. Мине ли 
обаче вдъхновението, лиризмът, мистицизмът, всичко се променя. Ни-
каква дейна воля, никакви практически последици. Действителността е 
толкова сурова, че предизвиква страдание. Един хубав свят от самоиз-
мами лежи разрушен пред погледа. Явно е, че и в една посока, на взаим-
но опознаване, която може да бъде от огромно значение за славянство-
то, славянските народи са безволни, съзнателно бездейни, малодушни. 
Най-после, за безверието на българския народ в силата на славянската 
идея има значение и друг един факт: сред някои славянски народи се на-
сажда от чужди страни славянско пораженство. Славяните се поддават 
на чужди внушения, особено когато им се обещават облаги за сметка на 
някой славянски народ.

Особено разрушително действуват върху идеята за славянската взаим-
ност политическите отношения между славянските народи. Българският 
народ е свидетел на странни и мъчителни сцени между братски славянски 
племена. Колкото и да е благодарен на руския народ за великия му осво-
бодителен подвиг, той не може да си затвори очите пред някои събития 
от исторически характер. Не можем да отминем някои от тях. Русия чрез 
своето правителство взе участие в раздялата на Полша. Заедно с Прусия 
и Австрия тя заби меч в душата на полския народ. В своята омраза към 
Русия поляците пък насочваха оръжието на борбата предимно срещу нея. 
Две техни въстания срещу Русия не бяха достатъчни, за да се разреши 
един трагичен спор. В Световната война поляци и руси излязоха гърди 
срещу гърди. И трябваше малко по-късно френският военен гений да 
слага своята мощ пред Варшава, пред чиито врати бяха изправени вой-
ските на Ленина. И в днешната война, когато Варшава се защищаваше 
срещу мощния германски напор, Русия се зае да разчиства с Полша стари 
сметки. Ето, ние, българите, виждаме, какво става между чехи и поляци 
в по-ново време, сиреч откак се замечтава за славянско братство. Чехи и 
поляци от австрийска Полша, когато отбраняват в парламента във Виена 
своите народностни права, не винаги се разбират, често изпадат в остри 
препирни и крамоли. Когато се освобождават, повеждат самостойна на-
родностна политика. Между тях настава съревнование на световна арена. 
Прага има притезание83 да стане глашатай на славянството, да играе пър-
ва роля в Европа, преследвайки при това по-далечни политически цели. 
Като намери Полша в затруднение, когато руските червени войски бяха 
навлезли в нейни предели, тя прати войска да завземе от нея областта 

83  притезание (остар.) – искане, претенция (бел. ред.).
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Тешин. И цели две десетилетия между Чехословашко и Полша кипеше 
вражда, чийто образ бе Яворина, един хълм на граничната им линия, един 
трън в душата на два толкова близки по език и сродни по кръв народи. Не-
отдавна пък, когато Германия завзе цяла Чехия, полското правителство 
избърза да си вземе отново Тешин. Чехословашко, родината на Колара, 
след своето освобождение се отбременява84 от внушенията и задълже-
нията на славянската идея. Прага все отлага да даде управна85 автономия 
на словашкия народ. Словаците пък намират за благоразумно да се обо-
собят в самостойна държава, когато Чехия биваше засвоявана86 от гер-
мански войски. Чехословашкото правителство, както и чешкият народ, 
държеха много на братския съюз с Югославия. Белград едва ли не беше 
алфата и омегата на чехословашката външна политика. В Прага изграж-
даха бъдещето на нацията върху тоя съюз. На югославците се разчиташе 
там най-много в дни на изпитания. Изпитанията дойдоха, но Любляна, 
Загреб и Белград останаха да мечтаят за славянско братство и единение. 
Какво да кажем пък за Югославия? От двадесет години словенци, хърва-
ти и сърби водят спор за югославското единство. Въпросът за средищно 
или федеративно устройство на страната, така рязко поставен от сърби 
и хървати, похабява и изтощава държавната мощ. Сръбското схващане, 
че сърби, хървати и словенци са един народ, че в Югославия живее само 
една единна нация, още не може да възтържествува. Наистина, трябва да 
дадем право на една изразена от чужденец ирония: борбите между хър-
вати и сърби, които говорят един език, които имат една кръв, изтъкват 
най-добре стойността на идеята за славянска общност.

Има ли днес тая идея някаква сила в живота на славянските народи? 
Няма никакво съмнение, че тя не може да движи техния обществен, по-
литически, дори и културен живот. Има нещо по-мощно от нея. Не от 
несъзнание, не от незнание водачите на славянските народи не изхождат 
изобщо от представата за целокупното славянство. Изглежда, истори-
чески, геополитически, народностни и държавнически сили вземат връх 
в помислите и деянията на една или друга славянска нация. Не само вза-
имните несъгласия, нито чуждите намеси и влияния, които смущават и 
излагат на колебания и изпитания славянската взаимност. Господарстве-
ната идея, заедно с идеята за нацията, които водят към народностен ин-
дивидуализъм, са по-силни от идеята за славянско единение. Освен това, 
славянските народи не са сами нито в Европа, нито в света. От отноше-
нията и връзките им с други народи, не от славянска кръв, не могат да 
не окажат влияние върху тяхната славянска линия на поведение. Не чув-

84  отбременявам (остар., спец.)  – облекчавам, разтоварвам (бел. ред.).
85  управен – управленски (бел. ред.).
86  засвоявам (диал.) – присвоявам (бел. ред.).
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ствата, не настроенията, разположенията, не добрите помисли и намере-
ния могат да насочат волята на една нация за живот. Свещеният егоизъм 
и на славянските народи определя техните взаимни отношения. Това вече 
добре разбира българският народ чрез своята интелигенция. Още повече, 
че неговото славянско чувство неведнъж е бивало иронизирано от рази-
грали се събития между него и някои славянски народи.

И наистина, българският народ твърде рано и доста силно е бивал 
обиждан и оскърбяван, нараняван, изтезаван, повалян и унижаван от 
славянската народностна себичност. Той вижда, че когато се отнася до 
славянството, до тоя или оня славянски народ, от него се искат невъз-
можни жертви. Но когато се отнася до него, до негови жизнени права, 
славянството е бездушно и безгласно. Неведнъж някои славянски народи 
са отправяли жестоки обиди и заплахи към него. Някои негови братя чес-
то са му казвали, че неговият произход не е славянски, а татарски или хун-
ски, с едничко желание да подчертаят своето расово превъзходство. От 
тях той е чул, че е от долно потекло, че не заслужва вниманието на славян-
ството, на Европа, на света. В чешкия печат до недавна се срещаха изрази, 
които искаха да убедят света, че българският народ е варварски, „балкан-
ски“, достоен за съжаление. Някои чешки учени пък с особена настойчи-
вост желаят да му отнемат едно културно богатство – езика на Кирила и 
Методия те назовават и препоръчват да се назовава не старобългарски, а 
старославянски. Някои славянски поети представят в тъмни краски об-
раза на българския народ. Именитият руски писател Леонид Андреев87, 
доста четен на времето си у нас, изрече в надвечерието на нашата намеса 
в Световната война остри нападки и обиди в своя памфлет „Торгующым 
во храме“ към българския народ. Сръбският поет Йован Илич Младши 
издаде след тая война сбирка песни, в които българинът е представен с 
чувство на мрачно отрицание. Да изтъкнем ли някои други факти? След 
като нашата северна съседка ни заграби Добруджа, руският император 
Николай II отиде в Кюстенджа и поднесе на нейния крал Карол маршал-
ски жезъл. Когато отечеството на българите, разпокъсано отново в Ньой, 
беше беззащитно, сразено и оковано, неговото гордо знаме трябваше да 
бъде унизено в София пак от братска вражда и ненавист.

Но българският народ знае, че веднага след неговото освобождение, 
биваше неведнъж удрян жестоко от свои славянски братя. Когато наро-
дът в Северна и Южна България изразява непоколебимо волята си за еди-
нен живот, славянските войски на крал Милана насочиха своя устрем сре-
щу него. Славянският брат от Шумадия не можеше да търпи засилването 
на славянския брат от Балкана. Българските войски бяха на Чаталджа, 

87  Леонид Н. Андреев (1871–1919) – руски писател, представител на Сребърния век в 
руската литература (бел. ред.).
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а славянски политици сключваха договор с едни от вековните врагове 
на южното славянство, за да се подели набързо българско наследство. В 
Букурещ славяни забиваха нож в тялото на България заедно с гърци и 
румъни. Славянска България трябваше да бъде омаломощена, унизена, 
ако не и унищожена. Какви грешки и заблуждения! В световната война, 
когато българският народ воюваше, напрегнал всички сили, до изнемога, 
чешки войски се сражаваха с него, против него – за велика Румъния. В 
същото това време войските на славянска Русия искаха да прегазят не-
говата земя. А в Ньой строги, безмилостни съдници на България бяха и 
някои славяни. Но тия славяни с леко сърце забиха меча на отмъщението 
в българското сърце. От българската земя се издигаше глас на ропот, въз-
зоваваше се правдата и справедливостта. А братя славяни се подсмива-
ха и отбиваха жестоко и със злорадство протегнатата ръка за човещина. 
Славяни се сдружаваха с неславянски народи, за да късат български земи, 
за да унищожават български души. И щом българският народ искаше да 
скъса оковите на злобата и омразата, братя славяни биваха първи, които 
тичаха да забият нови гвоздеи в неговото тяло. А един чешки държав-
ник, със сила и власт, който изтръгна от Европа свободата на своя народ 
в името на началото за народността, съветваше свои славянски събратя 
да подложат на отнародняване намиращите се под тяхна власт българи. 
Така се стигаше до безподобна славянска самозабрава. Обаче и днес, ко-
гато Ньой, позорът на Европа, е срутен, пак братя славяни стоят пред него 
на стража. Но и българският народ, принуден от нещастно стечение на 
обстоятелства и събития, на два пъти вдига ръка срещу своя брат сърбин, 
а веднъж се би, за да пази едно придобитие88 на руското оръжие – свобо-
дата си, срещу руския народ. Явно е значи, че във вихъра на политиче-
ските събития България и славянството са изпадали често в трагически 
противоречия, и не един път върху съвестта им е падала славянска кръв. 
Где е тогава чувството за славянско братство и единение, где е силата на 
идеята за славянска взаимност? И не стават ли излишни благородните 
пориви на толкова славянски умове?

Изпитанията, които преживява българският народ от половин век 
насам, избистрят неговия политически поглед. Той стига до познание-
то, освобождавайки се от наивната си вяpa в славянското братство, че 
славянски народи не са подпомагали усилията му да изгради своята дър-
жава, нещо повече, че те, чрез някои свои представители, са пречили 
съзнателно на всеки негов господарствен възход. Той вижда, че теорията 
за чуждите внушения в тая или оная славянска страна се опровергава от 
деянията на един или друг славянски държавник. С болка на сърцето той 
познава, че и Русия, неговата освободителка, не винаги е била справедли-

88  придобитие (остар.) – придобивка (бел. ред.). 
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ва и безкористна в замислите и делата си към него. Нещо повече, той поч-
ва да разбира, че някои от своите политически неуспехи дължи на страха 
у някои Велики сили от Русия. Той схваща, че съдбата го е поставила да 
живее в една невралгична точка на света, между два света, между Европа 
и Азия, гдето се кръстосват домогванията на големи и велики народи. 
Устията на Дунав, устията на Вардар при Солун, на Марица, заедно с Бос-
фора и Протоците, определят до голяма степен геополитичната му съдба. 
Светът знае, че Русия е свързана исторически с южните славяни, особено 
с българите, още от средните векове. Той разбира, че тя се стреми, от вре-
мето на Петра Велики още, да излезе през Цариград на топло море. Няма 
европейска сила, която да е била склонна да позволи осъществяването на 
руската мечта. Особено Англия, владетелката на моретата, която брани 
ревниво своята хегемония над света. За да се заприщи пътят на великата 
славянска страна към юг, Европа е гледала да постави прегради, полити-
чески и икономически, като изкуствено е създавала една или друга дър-
жава, по-голяма землищно и по-силна военно, насочена срещу нея. В ос-
вободителната война Русия взема Бесарабия, но в замяна на това се дава 
на Румъния Добруджа до Мангалия. По-късно, през Балканската война, 
живият плет срещу Русия се засилва, като румънската граница стига 
близко до Варна. Излазът на Егея, който България получи в Букурещ след 
Междусъюзнишката война, бива скоро затворен. Българският стремеж 
към Бяло море бива спрян в Родопския масив. Там се дига още една пре-
града срещу руския натиск към Средиземното море. Когато български-
те войски стигнаха в 1912 година до Цариград, Русия и Англия станаха 
особено нервни. На другата година турски войски минаха линията Енос 
– Мидия, установената в Лондон източна граница на България, завзеха 
Одрин, крепостта на Цариград, с мълчаливото съгласие на заинтересува-
ни Велики сили. Русия можеше да не подозира вече българите, а Англия 
оставаше доволна, че не се унищожава Турция, че Русия е отдалечена от 
Цариград. Така Русия се страхува за Цариград от българите, а Англия – 
от славянското, от руското влияние в България, да не би да се наруши по 
някакъв начин установеният ред в басейна на Средиземно море. Затова 
България би трябвало да бъде малка, да бъде заобиколена от помощни, 
при това враждебно настроени към нея, държави. Още в Берлин Англия 
се противопостави срещу Сан-Стефанска България, понеже виждаше в 
нея бъдеще оръдие на Русия. Неслучайно тя подпомагаше Стефан Стам-
болова в борбата му срещу Русия. Бихме помислили, че България пред-
намерено и съзнателно е сковавана, защото е славянска страна, защото тя 
би могла да стане проход, през който би се отправила руската стихия на 
юг. Такова едно познание действува страшно болезнено върху българска-
та душа. Славянството става сякаш жестока съдба за българския народ. 
Обаче разочарованието не минава в безизходен песимизъм: съотноше-
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нието между Великите сили се мени, събитията често променят своя ход, 
надеждата не гасне в душата на българина, че все пак неговото право на 
живот ще бъде наложено на света.

Никак не е чудно, че в някои среди на българския народ, отчаяни от 
славянството, се разраства, още преди Освобождението, течение проти-
вославянско изобщо, противоруско в частност. Това течение се корени в 
домашни условия, но има политическа подкрепа и отвън. П. Р. Славейков, 
който винаги е обичал руския народ, пишеше още преди Сан-Стефано, в 
своя вестник „Македония“, че българският народ разбира добре домогва-
нията на Русия. И си задаваше въпрос: коя овца би искала да влезе сама 
в устата на вълка? Любен Каравелов и Христо Ботев търсеха спасение от 
руската политическа експанзия в някаква дунавска или южнославянска 
федерация. А след Съединението на Северна и Южна България се очер-
таха рязко два враждуващи стана в страната – русолюбци и русомразци. 
След Лондонския мир се образуваха отново лагери – един за Австрия, 
друг за Русия. А в надвечерието на Световната война – страната се залюля 
между Русия и Германия. След катастрофата при Добро поле течението 
против славянството, и против Русия се обосновава не само политиче-
ски, но и културноисторически. В своите крайности това течение стига до 
отрицание на всичко славянско, дори до твърдение, че българският народ 
не е от славянски, а от тюркски произход, че той трябва да излезе в своя 
държавен живот от тюркското начало в своята кръв и в своята история. 
Отрицанието на славянското се съпровожда с възвеличаване и възсла-
вяне на прабългарското. Не славяни, а прабългари са положили основи 
на българската държава. Отклонението от прабългарската насока в дър-
жавния живот е водило към громоли89 българския народ. Славяните са 
неспособни да уреждат и управляват държава, те са мечтатели, копните-
ли90, мистици, лишени от чувство за действителността. Прабългарското 
е израз на сила, на здрав държавотворен усет, воля за ред, организация и 
дисциплина. Славяните са носили в българската държава само разложе-
ние, разруха, поражение. Те могат да бъдат прекрасни роби, оръдие на 
чужда воля. Нещо повече дори. Славянската кръв, която носи в себе си 
днешният българин, била причина за раздвоението в характера му. Въз-
ходите и победите, величието и славата той дължал на тюркската кръв, а 
паденията и пораженията – на славянската. В живота успяват ония бъл-
гари, които следват кръвта на Аспаруха, Крума и Омуртага. От тия исто-
рически, културни и расови положения последователите на противосла-
вянското идейно течение в българския духовен живот вадят заключение 

89  Борис Йоцов използва обикновено „громол“ със значение „грохот“. В този случай „гро-
мол“ е производно от глагола „громя“ и означава „разгром“ (бел. ред.).  
90  копнител (неолог.) – този, който изпитва силно желание, жадува нещо (бел. ред.).
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относно насоките на българското народностно възпитание и българската 
народностна политика. В общи линии тия насоки се изчерпват с няколко 
думи. Българите, гдето и да са те, трябва да се освободят от славянската 
ориентировка на своя светоглед. За тях са опасни и зловредни всякак-
ви славянофилски увлечения. Историческият опит трябва да ги поучи за 
това. Те трябва да се възпитават в духа на прабългарските традиции. Сила 
и разум, трезво чувство и воля, устрем и нападение, победа и владиче-
ство, реализъм и максимализъм, меч и разширение – такива могат да бъ-
дат възгласите на тюркско-българското съзнание. Българите могат да се 
поучат не от славяни, а от германци, унгарци, англичани, дори и от турци. 
Те ще преуспяват в държавния си живот, ако се освободят от славянския 
си сантиментализъм, особено ако се отдалечат от Русия. Връзките им със 
славянството не бива да се считат единствени, изключителни, незамени-
ми, тъй като във всички български поражения от петдесет години насам 
има пръст тоя или оня славянски народ, в тях е тежало също и подозре-
нието в прекаления славизъм на страната. Една реалистична политика, 
която държи на жизнените интереси, на народностните идеали, ако ще 
би и против славянството – ето това е основата на тюркско-българското 
верую. Затова всички ония, които не споделят това схващане, трябва да 
бъдат отстранени от ръководството на българската общественост и дър-
жавност. Необходимо е прочистване на българския живот от малодушна-
та, безволната и пораженска славянщина.

IV.

Въпреки всичко обаче, българинът не може да изостави отношението 
си към славянския свят неизяснено. Това отношение може да се подскаже 
от самата действителност, от ония обстоятелства, които не биха отре-
кли и най-скептично настроените умове. А те се свеждат към следното. 
Българският народ по произход, език, култура, право и обичаи е славян-
ски народ. Той е играл роля в живота и историята на славянството, той е 
положил основи на славянската култура. Историческото родство между 
българи и славяни не може да бъде отхвърлено, те дължат едни на други 
доста в своето историческо развитие. Културните връзки, както и поли-
тическите, са оставили следа в техния живот. И днес българският народ е 
свързан със славянството – расово, нравствено и културно, географски и 
геополитически. Той не може да живее усамотено, настрана от него, както 
не е в състояние да живее усамотено и от Европа. Славянството същест-
вува днес, ще съществува и утре. То е величина със стойност, то е фактор 
в европейския и в световния живот. Една от най-големите страни в света 
е славянска. Съветска Русия е огромен мир, който тежи върху везните 
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на световната политика. Нашата съдба като народ зависи доста много от 
славянската общност. И да искаме, не можем да се откъснем от нея. Сле-
дователно не бива да забравяме всичко това, когато искаме да си изясним 
отношението към славянския свят. Явно е, че в основата му трябва да лег-
не съзнанието, че по-напред сме българи, а сетне славяни. Освен това, в 
тая посока ще вземем като народ поука и назидание от отношението, кое-
то проявяват и заемат към нас други славянски народи. Да не забравяме 
при това, че едно е славянски народ, друго е славянски мир, славянство. 
При това, славянството не се изчерпва само с един славянски народ, бил 
той голям или малък. Най-после, славянството не е само Русия. Затова да 
не подценяваме славянството като цялост, нито пък славянските наро-
ди като негови издънки. Българският народ е равноправен и равностоен 
член в семейството на славянските народи. Ние, българите, държим за 
своята история, за своя език, за своя бит, за своя народностен образ, за 
своята свобода и независимост. От тая обща позиция би могла да се опре-
дели нашата славянска мисъл, нашата славянска дейност в посока иконо-
мическа, културна и политическа.

Всеки народ, който желае да бъде политически свободен и независим, 
се стреми да бъде господар в своя дом, сиреч така да устрои своето сто-
панство, че то в своята жизнена основа да не зависи от благоразположе-
нието или благоволението на един или други народ, бил той велик или 
незначителен, чужд, близък или родствен. Вярно е, че Европа предста-
влява една жизнена общност, че стопанството на един народ се намира в 
зависимост до известна степен от стопанството на съседни и по-далечни 
народи, от икономиката на света изобщо. Но в тая обща стопанска за-
висимост всеки народ се стреми да има най-голямата възможна свобода 
на производство и размяна. Автаркията91, която се наложи в стопанския 
живот на някои народи, не случайно се съпровожда с краен творчески 
национализъм. Стопанският национализъм на българския народ, естест-
вено, трябва да търси своето жизнено пространство. Ако нашата страна е 
предимно земеделска, това не значи, че тя не може да бъде един ден про-
мишлена, ако не бъде спъната от чужди сили или от чуждата индустрия в 
своето естествено развитие. Тази възможност важи и за други славянски 
страни. Ето защо, благата на българската земя, произведенията на бъл-
гарския труд, постиженията на българската творческа енергия трябва да 
намерят своята достойна оценка както у нас, така и в чужбина. А и сто-
панската мощ на други народи, славянски или не славянски, не може да 
не се вложи в границите на българската държава. Същността на иконо-
мическата независимост на страната се крие във въпроса: как да се отби-
ят пристъпите в нея на чуждата стопанска мощ, как да се спре или да се 

91  автаркия (гр.) – самообезпеченост, самодостатъчност (бел. ред.).
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обезвреди икономическото превъзходство и господство на чужд народ. 
Българският народ не бива да зависи от стопанството само на един чужд 
народ, той трябва да се ползува от стопанството, по възможност, на по-
вече народи. Износът и вносът, външна и вътрешна обмена трябва да са в 
зависимост от повече тържища. Не бива да се забравя, че големи и богати 
народи превъзхождат малките и бедните в своето стопанство, че те имат 
повече от други сили за живот, и затова търсят свои жизнени простори. 
В своята стопанска политика българският народ не може да не разчита 
при обмяната и на славянския свят. Едни от славянските народи имат 
силно развита индустрия, други добре обзаведено земеделие. Някои от 
тях, като руския народ например, бърже се индустриализират. Значи не 
можем да кажем, че ние като земеделска страна, се намираме в невъз-
можност да задоволим своя стопански живот с производството на някой 
славянски народ. Не можем да отречем, че производството на един или 
друг славянски народ не е в състояние да се съгласува с нашето. Статис-
тиката за обмяната дава достатъчно указание, че славянската стопанска 
взаимност би могла да се развие в благотворна посока. Вярно е, че сто-
панството мъчно се поддава на норми и форми, то често пъти е по-силно и 
от най-добрата човешка воля. Но вярно е също, че старият стопански ли-
берализъм е вече изчезнал, че днес стопанството се „направлява“, насоч-
ва, частният творчески почин се подчинява на определен стопански план. 
Българското стопанство от известно време насам също така е насочвано. 
Използуването на славянските пазари, като се изхожда не от славянска 
романтика, а от жизнените интереси на нацията, не е невъзможно, нито 
непреодолимо. Обстоятелството, че напоследък се сключи търговски до-
говор със Съветска Русия, който дава възможност за по-широка размяна, 
говори убедително в полза на възможността за засилване на стопанските 
връзки между славянските народи. Търговските камари и представител-
ства на тия народи в столицата на България не са случайни явления – и 
те са израз на волята да се търси пласментът на един производствен труд. 
Засилването на стопанските връзки между България и другите страни, 
между тях и славянските, може да подпомогне усилията на българския 
народ да подобри своя стопански живот да устрои по-добре своето битие, 
да направи хляба си по-сладък, да обезпечи бъдещето си. Още повече, 
когато утрешният ден дава изгледи за по-добри възможности.

Никой не може да се уедини културно. Не може да избегне закона за 
културно взаимодействие. Културата на света е съкровищница от цен-
ности, които стават достояние на всички народи. Исторически погледна-
то, една култура е невъзможна без влиянието на чужда, върховенството, 
господството на една се сменява с господството на друга култура. В та-
къв смисъл може да се говори, че една култура залязва, за да се яви нова. 
Романска, германска, англосаксонска и славянска раса определят духа и 
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съдържанието на днешната световна цивилизация и образованост. Бъл-
гарският народ не може да се изскубне нито от световния, нито от евро-
пейския духовен живот. Нагонът за самосъхрана го заставя да се запаси 
с ония придобития на духа, които могат да му послужат като оръдие в 
борбата му за съществуване. А славянството е дял от Европа, славянска-
та култура е част от европейската. Можем ли тогава ние, българите, да 
се откъснем от славянството и неговата култура? Всеки народ желае да 
разшири областта на своето знание, да намери разнообразни извори за 
своята духовна възмога92, да не черпи поука, мъдрост и назидание само от 
едно духовно средище. Защото по такъв начин, чрез достойна, качествено 
висока кръстосица на духовни стихии, ще може да се добие по-добър кул-
турен плод. Освен това така нарадоностната култура, толкова скъпа на 
народ с чест и достойнство, с физиономия и мисия, няма да бъде заталач-
вана от наноси на една само чужда култура. Знаем някои народи, които 
са удавени в англосаксонска, романска или германска култура. При тоя 
основен стремеж на всяка нация към самобитност, би ли било разумно да 
затваря българският народ своя дом за завоеванията, духовни и морални, 
на славянския свят? Може ли той да затваря своя духовен взор пред една 
човешка маса от стотици милиони, които творят, създават, градят кул-
турата на Европа и на света? А някои скептично настроени българи биха 
запитали: где е тая славянска култура? Нека те излязат от един разбор на 
съвременната културна действителност. В наука и изкуство, в техника и 
цивилизация, в открития и придобития славянският мир не отстъпва в 
много отношения от западноевропейския. He трябва да се забравя, че тоя 
мир е закъснял в някои посоки на своето развитие, покрай друго и поради 
това, че той е трябвало да брани в дълги и изтощителни борби Западна 
Европа от варварски нашествия. А освен това, историческата мисия на 
славянството тепърва сега би могла да започне. Не е без значение и друг 
един факт. В Европа и Америка културният интерес към славянството, 
към славянските народи, е извънредно нараснал. Не е случайно, че там 
се печатат множество преводи от славянски автори, че излизат студии и 
монографии върху именити и големи представители на славянската ху-
дожествена мисъл, цели съчинения разглеждат основни проблеми от жи-
вота и историята на някои славянски народи. В университети със славно 
минало и стари традиции са открити нарочни катедри по славистика, по 
културата на отделни славянски народи – и в Германия, и в Италия, и във 
Франция, и в Англия, и в Америка. Заедно с това създадени са отделни 
институти за един или друг дял от славянския свят. Това значи, че стари-
ят и новият свят искат да овладеят културно славянството, да опознаят 
езика, му, бита му, душата му. Бихме посочили, че някои славянски писа-

92  възмога (остар.) – извисяване, издигане (бел. ред.).
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тели са получили признание и от чужбина, а някои славянски литератури 
са придобили и придобиват европейско и световно значение. А руската 
художествена мисъл чрез своите върховни представители оказва влия-
ние върху западното литературно творчество. Явно е, западните народи, 
които са реалистични, въпреки че са ревниви на своите духовни завоева-
ния, са принудени да признаят един културен факт и съобразно с това да 
се справят с него. На лице е значи едно признание, а не отрицание. При 
такава една действителност ще се противопоставим ли на тия стремежи, 
които проявяват стари, големи и образовани народи на Запад? Ще бъде 
смешно да отричаме едно фактично положение на нещата и да си затваря-
ме душата за пристъпите на една културна стихия. А когато в основата на 
тая славянска култура стои старата българска култура, когато тя е близка 
и родствена с нашата, не сме ли заставени ние като българи да изпълним 
един свой духовен дълг – да опознаем тая култура, да се приобщим към 
нея и да я обикнем като свое създание? Още повече, когато пътят в тая 
посока е проправен: руската литература не е ли станала вече домашна, 
българска?

Никой не може да отрече, че когато славянин отиде в славянска стра-
на, той чувствува някаква близост, познатост, родственост. Свръх това, 
когато славянин се запознае, дори и най-бегло, със славянските езици, 
той веднага чувствува и вижда с нищо неотменимо езиково сродство. За-
познае ли се пък с някои славянски битови особености, с някои нрави и 
обичаи, долови ли характерни прояви на славянска мисловност, не може 
да не схване една душевна родственост. Не действува ли поразително 
фактът, че средно книжни българи и руси, българи, сърби и хървати се 
разбират в своята реч много по-добре, отколкото италианци, испанци и 
френци помежду си. Без значение ли е обстоятелството, че един българин 
в Чехия, Словашко и Полша в скоро време почва да разбира езика на стра-
ната и да си служи с него? В отношенията между близки има неща, които 
не се казват, не се доказват, но се чувствуват и разбират. Безсъмнено вър-
ху тая духовна и културна основа може да се гради славянска взаимност, 
която се явява жизнена необходимост. Но тук трябва да бъдем реалисти, 
идейни и волеви. Българският народ не обича фразата, лекомисления 
сантиментализъм, безкритичния идеализъм. Той е склонен да гради на 
безпечна93 почва. Затова не желае да се говори само за славянско духовно 
единение, а нищо всъщност да не се върши. Нему е необходимо да знае и 
да познава славянския свят, да го изучи и проучи. Защото е убеден, че е по-
лезно да проучваш и най-заклетия си враг. Потребно е да се създаде у нас 
поне един елит, който да познава основно славянството, както е потреб-
но да има такъв отбор, който да познава основно Балканите, романския, 

93  безпечен (остар. рус.)  – безопасен, сигурен (бел. ред.).
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англосаксонския и германския свят. Един народ, който мисли за своето 
бъдеще, не си затваря очите за света, за живота на близки и далечни наро-
ди. Ако съвременното културознание полага толкова много изисквания, 
лесно се разбира, какви задължения се налагат на ония български кул-
турни работници, които ще имат за задача да сближат взаимно два или 
повече братски славянски народи. Отдавна е казано, че да познаеш един 
чужд език, това значи да познаеш душата на един народ. Езикът е ключът 
на една чужда култура. Българинът, който желае да се посвети в служба 
на едно духовно сближение между славянските народи, трябва да изучава 
славянските езици. В нашата страна има множество люде, които владеят 
френски, немски, английски и италиански, а толкова малко, които бора-
вят с полски, чешки, сърбохърватски, руски. Вярно е, че славянските ези-
ци се говорят трудно от славяни – поради тяхното близко сродство. Дос-
татъчно е обаче да се владее един славянски език основно, а другите да се 
познават книжно, обаче задълбочено. Може дори да се посветят усилията 
само върху една славянска езикова група – западна, източна или южна. 
Наистина това не са езици, от които се нуждае търговията, индустрията, 
банкерството, от които може да се очаква по-значителна жизнена, прак-
тична облага. Обаче това съвсем не значи, че те са излишни, особено кога-
то една просветна политика държи за досег на славянската с българската 
култура. Освен овладяване на славянски езици, необходимо е по-нататък 
да се опознаят и изучат славянските литератури, славянското културно 
минало, славянският бит и нрав. Така се стига до разширение на култур-
ните задавки94, до всестранно познаване на един свят, което не може да 
бъде без полза за българския духовен живот. Трябва да се изтъкне, че това 
вникване и опознаване на славянството не е достатъчно да бъде достоя-
ние само на един ограничен кръг от учени и отборници95, но и на по-ши-
роки просветени слоеве, нещо повече – да стига с някои свои постижения 
и до народните среди. Така масата може да добие ясна представа за тоя 
или оня славянски народ, няма да живее със заблуди и поверия, правилно 
ще определя своята линия на поведение Ней трябва да се дават знания, 
да ѝ се казва истината, да се изработва у нея критично чувство към сла-
вянството изобщо, към един или друг славянски народ в частност, да му 
се открива верен поглед към идеята за славянското духовно сближение. 
В съзнанието на народа трябва да легне убеждението, че взаимното сла-
вянско опознаване би могло да бъде от полза за него. То се налага, дори и 
когато преднамерено се избягва. За да обясним някои моменти от нашата 
история, от развитието на нашия език, на нашия фолклор, заставени би-
ваме да правим сравнителни проучвания. Когато имаме насочвано сто-

94  задавка (остар. книж.) – задача (бел. ред.).
95  отборник (рус.) – този, който е подбран, избран измежду мнозина; посветен (бел. ред.).
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панство, защо да нямаме и насочвана култура? Знаем, какво правят голе-
ми и със стара култура народи, за да се представят на света в истинското 
си величие. Въпреки че тяхната култура е търсена, че тя се налага сама 
на други народи със своята вътрешна мощ, те не се отказват от културна 
пропаганда. Техният пример следват и някои малки народи. Ние, бълга-
рите, чакаме другите да дойдат при нас. Приобщени към славянството 
обаче, ние можем да се приближим по-лесно до Европа. Понеже изисква-
ме взаимност в междуславянското опознаване, ние ще бъдем опознати, 
разбрани, оценени. А интересът на Запада към славянството неволно се 
пренася и върху нас. Тоя, който иска добре да познае славянските езици, 
трябва да изучи старобългарски. А който изучи руски или сърбохърват-
ски, ако пожелае, ще може да разбира български, и по такъв начин да се 
запознае с българския народ и неговата култура. Ние сме малък народ. 
Затова нашият език и нашата култура не могат да станат европейски. Но 
чрез славянската култура те стават такива. Така ние не сме усамотени в 
Европа и света. Така нашето културно значение, нашата духовна стойност 
нараства. А това не е безразлично за един народ, който държи на своите 
качества, на своето достойнство, на своето историческо призвание.

Наивно би било да се иска българската народностна политика да има 
на всяка цена славянска насока, да се движи в своите замисли и деяния 
от идеята за славянска взаимност, от един или друг вид панславизъм. Ро-
манските, англосаксонските или германските народи не правят изключи-
телно и на всеки случай политика на романски, англосаксонски или гер-
мански блок. Нещо повече дори. Народи от една и съща раса враждуват 
помежду си, влизат в кървави стълкновения, когато се касае да отбраня-
ват свои жизнени интереси. Най-пресен пример: италианци и францу-
зи, германци и англичани се бият днес ожесточено на живот и смърт. В 
политиката на една нация се изразяват насоки и домогвания от върховна 
жизнена необходимост. В нейната основа лежи свещеният народностен 
егоизъм. И България, като славянска страна, е длъжна да следва примера 
на други славянски страни, що се отнася до нейните законни, осветени от 
историята ѝ, от географията и икономиката ѝ права и интереси. Нейната 
политика, както политика на която и да е страна, не може да не бъде реа-
листична и егоистична. Държавата и нацията стоят над всичко. Славянски 
романтизъм или утопизъм, от каквато и проба да е, може да бъде източ-
ник на гибел. Само националната идея може даде сила и съдържание на 
такава политика. Казват, политиката била изкуство да се управлява една 
държава. Тя не се ограничава и обвързва с доктрини, с предпоставени 
общи начала, с култ към една или друга величава личност. Тя зависи доста 
много от момента, от стечението на обстоятелствата, от съвпадението на 
интереси. Ако не може да създава събитията, тя ги насочва, кога повече, 
кога по-малко; ако не може да ги предвиди, тя гледа да ги използува за 
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доброто на нацията. Винаги подвижна, динамична, целесъобразна и це-
леустремна, тя следи и дебне, за да намери брод сред мрежата от интереси 
на близки, съседни и далечни народи. Естествено, ако в своя исторически 
ход българският народ се намери в досег на интереси с един или друг сла-
вянски народ, политическият водач ще знае, как да използува възмож-
ността за взаимна славянска помощ, как да раздвижи народностното и 
славянското съзнание на ония, за чието бъдеще е оставен да бди. Такова 
политическо сътрудничество е възможно и плодотворно. Историята на 
българската национална политика е отбелязала в своите страници успе-
хи, които се дължат на славянско разбирателство. И сигурно ще запише 
нови успехи. Възможностите не са изключени. Някои казват, че нещасти-
ята с българските народностни идеали имат своята първопричина в сла-
вянската ориентация на българската политика. Ала историята ни казва, 
че тая политика не винаги се е подклаждала от славянофилски увлечения. 
Брегалница, след 16 юни 1913 година, не е последица на славянска насока. 
Добро поле – също. Тъкмо тогава народът на Кирила и Методия, поради 
злощастна принуда на обстоятелствата, биде изправен едва ли не срещу 
цялото славянство.

В нещастни за славянските народи дни се надава тревожен въпрос: 
где е общността и могъществото на славянството? Русия, най-голямата 
и силна славянска страна, заявява днес, че тя не е славянска, тъй като в 
нейните предели живеят много неславянски народи. Чрез един от своите 
върховни представители тя каза веднъж, че Германия е завзела една сла-
вянска страна, Чехия. Но след като пожарът на войната между Германия 
и Англия пламна с всичката си сила, Русия заяви, че не води политика на 
славянско братство или съчувствие. Тя изостави Чехословашко, с което 
имаше договор за защита, и влезе с войските си в Полша, за да изкупи, 
както се изразяваха именити нейни люде, стари свои грехове. Полша и 
Чехия се намират под германска власт. Само южните славяни стоят сега 
настрана от пожара. Но и между тях има несъгласия и раздори, които не 
им предвещават нищо хубаво в бъдещето. Значи прави са ония, които 
казват, че днес няма славянство, при днешната международна обстановка 
историята го е извадила вън от строя. Докога, не се знае. Естествено, да се 
говори за федерация между чехи и поляци, както се чува в Лондон, за фе-
дерация между българи и югославци, както се шепнеше недавна в Париж, 
за някаква уния между Русия и други славянски държави, за нов, осво-
боден от романтиката на миналото панславизъм – това засега е полити-
ческа мечта, която може да утешава злощастни и малодушни личности и 
народи. Колкото и да е горчиво това, трябва да го признаем. Изхождай-
ки от подобен род разсъждения, преценявайки днешното международ-
но положение, мнозина мислят, че славянството ще бъде изправено пред 
големи изпитания, които могат да му отредят една нерадостна съдба, че 
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то – чисто и просто ще загине. Прорицанията в областта на политиката 
са възможни, често пъти дори са се сбъдвали. Но не бива да се забравя, 
че историята не спира своя ход с поражението или победата на една на-
ция. Тя има свой живот, свои скрити сили, свой разум. И никой не може 
да каже, дали това, което е изградила и най-разумната и вдъхновена, и 
най-далековидната и творческа воля, ще остане на вечни времена. И не 
се знае, при динамиката на световните сили, каква роля ще възложи тя на 
славянството или на отделни славянски народи. Съдбата на нашия народ 
зависи от големите световни сили, не по-малко и от ония, с които се нами-
ра в географско съседство, като Италия и Германия. А между последните 
се намират и славянски народи – сърби, хървати и словенци, украинци и 
руси. Ето защо за него не е безразлично в какво отношение той ще бъде 
с южното и източното славянство. И ако е имал големи, дори кървави 
недоразумения с тоя дял от славянството, това показва, че са станали не 
само политически грешки, но че са били на лице противоречия в областта 
на жизненитe интереси. Освен това историята често ни подканя да се съ-
образяваме с настоящето и да мислим за бъдещето. Где е гаранцията, че 
утре тия недоразумения няма да се повторят? Значи поне по отношение 
на това славянство българската народностна политика не може да не бъде 
славянска, в смисъл, че тя е принудена да се съобразява със славянство-
то като фактор в балканския и европейския живот. Едно разбирателство 
между българи и руси, и българи и сърби не само като славяни, но и като 
съседи, е една историческа повеля. В каква форма ще се изрази то, това 
е въпрос на времето. Някои казват, поддържайки един стар идеал, да се 
образува федерация от южните и източните славяни, в която България 
да бъде равноправен член. Други изтъкват, позовавайки се на минало-
то, България да се опре на Русия, като влезе в договорни връзки с нея. 
Историята ни казва, пък и животът ни учи, че няма федерация там, где-
то няма равноправие, гдето няма сродни интереси, че и във федерацията 
ще има един народ, който ще господствува, че за подобно съжителство 
е необходимо високо политическо възпитание. Историята ни казва още, 
че няма вечни съюзи, че малкият народ е застрашен от империализма на 
големия, че съдбата му зависи често от благоприятно развилите се съби-
тия за него. Излишно е да насилваме живота, да изпреварваме събитията. 
Достатъчно е за сега едно разбирателство между някои поне славянски 
страни, съгласуване на интереситe, взаимно споразумение за разрешение 
на задачите, които се слагат пред тяхната воля. Достатъчно е да изгладят 
между себе си недоразуменията, споровете, да разчистят затрънения път 
към приятелство. А какви задължения ще им възложи времето утре това 
никой не знае, макар че би могло да се гадае. Важното е, те да се готвят 
за тях, предвиждайки близкото развитие на нещата, да бъдат способни в 
съгласие и сговор да посрещнат всеки исторически момент. Да не забра-
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вяме, че за историята всичко е възможно. Може би тя един ден ще даде 
живот и сила на идеята за славянско братство и единение. Може би ще се 
намери политическа мощ, която, поради нуждите на живота и поради на-
гона за самосъхранение, да я осъществи в една или друга форма, по един 
или друг начин. За сега пропастите между руси и поляци, между поляци 
и чехи, пък и между други славяни, са доста големи. Времето ще трябва 
да ги засипе, ако човешката воля не ги замости96. Обаче славяните тряб-
ва сами да си дадат правда едни на други. Колко много работа предстои, 
колко усилия са необходими, колко ратници са нужни! Българската поли-
тическа мисъл не може да не работи в тая посока. Тя следва чувствата на 
народа, съотношенията на световните сили, разума на събитията, исто-
рическите повели. България, като малка страна, не може да има широка 
и свободна ръка на действие сред повратите на историческата съдба. Тя 
не може дори да заема становище по много въпроси, които вълнуват сла-
вянските народи. Тя не е длъжна да води сантиментална политика. Тя не 
може да се увлича от славянски политически планове или утопии. Съби-
тията ѝ налагат да води народностна политика, съобразявайки се с чини-
телите97 на европейските и световните събития. И никой славянски народ 
не бива да тълкува превратно нейното поведение и нейните постъпки. Тя 
иска да намери своето място сред съотношението на европейските сили, 
да бъде съставна част от световния и европейския организъм и да изпъл-
ни с оглед на мястото, което заема, и с оглед на силите, с които разполага, 
своите жизнени и исторически задачи.

96  замостя (от рус.) – прокарам мост (бел. ред.). 
97  Чинител (чеш.) – заемка на думата, означаваща фактор, деятел; функционер (бел. ред.).
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Българо-чехословашка взаимност: Сборник. Под ред. на В. Н. Златарски, 
Борис Йоцов, София, 1930, с. 214–231

ТОМАШ Г. МАСАРИК1 И НЕГОВИЯТ ИДЕАЛ ЗА НОВА 
ЕВРОПА2

Създателят на чешкия политически реализъм се води в своите дела от 
висши идеали за човечност, за нравствено възвисяване, гледайки ви-

наги sub speciae aeternitatis. Ако е изпадал в противоречие с действител-
ността, то не е само защото тя е по-силна, но и защото на изключителната 
личност изобщо е съдено да бъде в борба, да бъде в антагонизъм с нея. 
Той реагира философски на живота, защото не е равнодушен към него, 

1  Томаш Гарик Масарик (1850–1937) – университетски преподавател (професор по фи-
лософия) в университета в Прага, първи чехословашки президент (1918–1937), наричан 
„президент-освободител“, лидер на чехословашката съпротива в емиграция по време на 
Първата световна война, създател на т. нар. Партия на реалистите, която е един от воде-
щите субекти в политическия живот на страната между двете световни войни. Масарик 
е автор както на изследвания по философия, така и на стойностни социологически тру-
дове. Негови студии и книги имат траен отзвук и изключително значение за обществения 
живот и научното знание в Чехословакия (такива са например студията „Чешкият въ-
прос“ и монографията „Основи на конкретната логика“). Добавя към името си презимето 
Гарик след брака си с Шарлоте Гарик (Charlotte Garrigue) – чешка писателка, феминистка, 
чийто американски произход отпраща към рода на първите заселници на Северния кон-
тинент, участвали в експедицията на кораба „Мейфлауър“. Визията на Масарик за ролята 
на чехите и словаците в нова следвоенна Европа от 1918 г. нататък е предмет на траен 
интерес в статиите на Б. Йоцов, за когото Томаш Г. Масарик е значима фигура като ми-
слител и идеолог на своето съвремие. Именно този интерес обяснява позицията на Б. 
Йоцов в неговата статия „Малкият народ“ (1934) (бел. ред.).
2   Студията на Б. Йоцов си поставя за цел да представи в пълнота идеите на философа и 
социолога Томаш Г. Масарик, както и пътищата, по които се реализират много от тези 
идеи в практиката на този безспорен морален авторитет на нацията и президент на след-
военна Чехословакия. Основен акцент в портрета на Масарик е съотношението между 
народността (нацията) и малките народи, като той очертава перспективите ѝ в развитие-
то на новосъздадената Чехословашка федерация. Следващите акценти в политическата 
концепция на Т. Г. Масарик са историческото наследство на Първата световна война, 
проблематичните исторически отношения между Русия и Германия, както и актуалното 
състояние на така наречения "въпрос за славянското съзнание" (бел.ред.).
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защото бива смущавано неговото нравствено битие. Има дълбока вяра в 
човека и в жизненото му предназначение, за да не се оставя да бъде съ-
крушаван от света, такъв какъвто го вижда, и за да има мощ да иска и да 
се бори да се претвори той по неговия творчески идеал. Дейността му 
е насочена за човека и за живота – колкото се може светът да се устрои 
така, че да се ближи към идеала за съвършенство. Затова подлага живота 
на строга и смислена анализа, вживява се основно в изтъкнатите от него 
проблеми, които разрешава или сочи пътища за тяхното разрешение, и 
разкрива истинското му лице. Той става философ на историята, искай-
ки да бъде верен, трезв тълкувател на своята съвременност, на сегашната 
действителност. Следейки идеите, често изоставя историческата праг-
матика, за да постигне своята културно-историческа синтеза. Идеологът 
неведнъж бива в несъгласие с историка догматик, но той побеждава със 
суверенността на своята мисъл, с широтата на своя кръгозор, който му 
позволява да прави смели изводи и обобщения. И като философ не се 
интересува толкова от метафизични, колкото от практически пробле-
ми. Ето защо той слиза от университетската си катедра сред разгара на 
политически и обществени борби, но не за да стане площаден агитатор 
или словоохотлив демагог, а да бъде истински вожд на своя народ, изпъл-
нявайки един възвишен, нравствен императив. Тук той е истински чех; 
продължител на ония традиции в духовния живот на народа си, които се 
очертават с имената на Яна Хус3, Яна Амос Коменски4, Фратишека Палац-
ки5, Карела Хавличек Боровски6. Съдбата на своя народ слага върху съ-

3  Ян Хус (1370–1415) – римокатолически свещеник, религиозен средновековен философ 
и педагог, преподавател в Пражкия университет, проповедник и идеолог на Реформаци-
ята 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 не-
говите идеи се дължи на активността му като проповедник и университетски преподава-
тел, тъй като до 1520 г. са издадени само четири от неговите съчинения (бел. ред.).
4  Ян Амос Коменски (1592–1670) – виден чешки теолог, общественик и теоретик на съ-
временната 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 въз-
растови групи. Световна известност печели с две от съчиненията си – „Великата дида-
ктика“ и романа „Лабиринтът на света и раят на сърцето“, написани 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.).
5  Франтишек Палацки (1798–1876) – създател на модерната чешка историография и ав-
тор 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.).
6  Карел Хавличек Боровски (1821–1856) – чешки писател, публицист и общественик. 
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вестта на славянството и света, прави я въпрос на световна правда, пона-
ся я като своя, мисли и действува как да отмени нейното проклятие. Той е 
и истински славянин, защото става въплъщение на практичен идеализъм, 
ратник7 за възцаряване на земята правдата Божия, копнител по светов-
но братство между люди и народи. Но тъкмо рационализмът на неговата 
чешка8 природа го спасява от крайни увлечения по химери9 и го прави 
верен син на земята. Неведнъж изпада в борба с чешкото общество, воден 
от възгласа – винаги истината, макар и с цената на горест10 и разочарова-
ние. Защото е убеден, че като служи ней11, служи най-добре на своя народ. 
В живота му има не малко значителни моменти, които откриват величи-
ето на неговия характер. Обаче то най-определено се проявява оттогава, 
когато избухналата през 1914 г. световна война слага пред него задачи, чи-
ето разрешение е от съдбоносно значение за народа, чийто духовен вожд 
е той. Тук лежи голямата историческа отговорност – не само негова, но 
и чужда, във всички страни. Но философът на историята, проникливи-
ят и ориентиран политик, народният трибун схваща правилно гласа на 
миналото, ритъма на разиграващите се около него събития, трепета на 
народното сърдце – и тръгва смело и решително по начертан път, колкото 
опасен, толкова и възвишен. Особена искреност и безкрайна дълбочи-
на съдържа неговото признание, че гласът на народа отваря вътрешния 
му взор, импулсира волята му, вдъхновява душата му. Когато вижда, при 
обявата на войната, как неговият сънародник неохотно отива да пролива 
кръв, как се предава доброволно, без чуждо внушение, без организирана 
агитация, по всички фронтове на неприятеля, и той си казва, че е време 
да изпълни своя дълг. Чешките войници вършеха само това, което им бе 
проповядвано  някога от политическите и народни вождове, подчерта-
ваха сега смисъла на нацианалното възраждане и на националните борби 
и начеваха всъщност пасивна революция срещу властта на Хабсбургите 
и Хохенцолерите, срещу надвластието12 на маджаризма и германизма. И 

Следва философия в Карловия университет в Прага и в средата на 40-те години на XIX 
в. живее за кратко 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 седмичника 
„Слован“. Преследван е от австрийската власт като поддръжник на либерализма и про-
тивник на имперския абсолютизъм (бел. ред.).
7  ратник (остар.) – борец, воин (бел. ред.). 
8  В оригинала на автора навсякъде "чески", поправено по съвременните норми на "чешки" 
(бел. ред.).
9  химера (гр.) – в преносен смисъл фантазия, неосъществимо желание (бел. ред.).
10  горест (книж.) – мъка, скръб, страдание (бел. ред.). 
11  ней – стара падежда форма, на нея (бел. ред.).
12  надвластие (остар.) – неограничена власт, господство (бел. ред.).
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Масарик става изгнаник по своя воля, живее в Америка, Англия, Фран-
ция, Русия и пр., за да организира тая спонтанно проявена сила на чешкия 
народ – за борба срещу смъртен враг. През 1915. г. основава в Париж ре-
волюционен комитет, който, заедно с Чешкия народен съвет, с клонове 
в родина и чужбина, развива и разкрива пред отговорните властници и 
ръководители на световните съдбини чешката национална програма – 
която има в основата си разрушение на Австро-Унгарската монархия и 
освобождение на потиснатите в нея народи. Убедил света в правотата на 
своите възгледи, той знае добре, че свобода даром не се добива. Ето защо 
иска да има оръдие в ръцете си – чехословашка армия, която с кръв и же-
лязо да извоюва тържеството на един национален идеал. Затова основава 
от пленници и доброволци чехословашки легии във Франция, Италия, 
Русия, които водят борба като отделни бойни тела срещу Германия и Ав-
стрия. И за да може да направи тия легии годни за идеала, смели ратници 
за неговата вдъхновена мисъл, той не се задоволява да дава само запо-
веди, но иска и да ги мотивира. Затова произнася речи пред войниците, 
особено пред тия, които са в Русия, гдето пребивава цяла година, от април 
на 1917 г., речи, в които разкрива чешката национална програма, разяс-
нява въпроси, наложени от развихрилата се война, тълкува смисъла на 
събитията. И тук Масарик остава верен на себе си, на ония свои възгледи, 
които отразява преди в свои трудове като „Česká otázka“, 1895, „Jan Hus“, 
1896, „Karel Havlíček“, 1896, „Otázka sociální“, 1898, „Russland und Europa“, 
1913, и пр. В тия речи и изяви обаче има и доста нови идеи, които и днес 
са още свежи и живи. Обнародвани тогава в „Čechoslovák“13, „Slovenské 
hlasy“14 и др., сега събрани и издадени от негови съратници – Прокоп 
Макса15 и Ярослав Папоушек16 („Маsarykovy projevy a řeči za války“, I част, 

13  „Чехословак“ (Čechoslovák) – списание, създадено в Петроград (1915–1917) от неговия 
главен редактор Бохдан Павлу с намерението да подкрепя чехословашкото освободител-
но движение по време на Първата световна война. Изданието спира да излиза непосред-
ствено след болшевишкия преврат в Русия  (бел. ред.).
14  „Словенске хласи“ (Slovenské hlasy) – словашко седмично списание, създадено в под-
крепа на чехословашката съпротива по време на Първата световна война, което излиза 
от средата на 1917 г. до декември 1918 г. и е финансирано от емигрантската организация 
на словаците в САЩ. В редакционния екип на изданието са Владимир Хурбан, Йозеф 
Грегор Тайовски и Ян Йесенски (бел. ред.).
15  Прокоп Макса (1883–1961) – чешки общественик, политик и дипломат, член на Парти-
ята на реалистите след 1918 г. От 1920 г. е посланик на Чехословакия в Холандия, Полша 
и България (1931–1939), като след анексирането на родината му емигрира от България в 
Париж, където се включва в съпротивата срещу нацистка Германия. След комунистиче-
ския преврат е общественик с лоялна позиция към новия политически режим (бел. ред.).
16  Ярослав Папоушек (1890–1945) – чешки дипломат, активен участник в обществения 
живот на Чехословакия след 1918 г., историк, който се посвещава на най-новата чешка 
история и чехословашката международна политика, преводач от руски и на руски (бел. 
ред.).
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Praha, 1919, II част 1920), те са от значение за нравствената характерис-
тика на вожда. Тук има идеи и възгледи, които Масарик обработва и сис-
тематизира в писаната си пак за своите сънародници воини книга „Nová 
Evropa. Stanovisko slovanské“, Praha, 1920 (I изд. на английски във Вашинг-
тон, 1918). Във вътрешно сродство с тая книга стои и издадената по-късно 
„Světová revoluce“, Praha, 1925. Най-важното е, че в тия свои съчинения 
Масарик гради идеал за нова Европа. Той се движи от няколко основни 
принципа, които не възникват у него случайно, под навея на преживя-
ваните събития, а са свързани с цялата му жизнена дейност дотогава, с 
основните положения на неговата философия.

За него е повече от ясно, че Европа, иска ли да се преустрои политиче-
ски и нравствено, трябва да се справи разумно с въпроса за народността. 
В Европа има повече народи, отколкото държави. Значи, някои народи 
нямат своя държава, не са политически независими. Това положение не 
може да се търпи, тъй като не са прави ония, които мислят, че развоят 
на човечеството води към създаване на големи и силни държави. Напро-
тив, историческият развой показва, че малките народи стават независи-
ми. В Европа има малко държави от световен характер, повече големи, 
и най-после – най-много малки държави. Проблемът на утрешния ден 
е  как да се осигури независимост, политическа или духовна, на малките 
народи. От XVIII столетие все повече и повече се налага на обществено-
то съзнание в Европа народностният принцип. Защото той се изявява в 
живота като творческа сила – политическа, обществена и държавна. На 
него дължат възраждането си толкова народи, особено славяните, на него 
дължат обединението си немци и италианци, освобождението си народи-
те на Балкана. Националната идея, която е ръководна идея в много стра-
ни през първата половина на XIX век, и днес не е изгубила своята мощ, 
защото много народи са в процеса на своето пробуждане, осамосъзнава-
не, освобождение и обединение. Въпреки това, и до днес народностният 
проблем не е добре проучен. Европейският либерализъм и социализъм 
не е могъл да схване и проникне в дълбочината му. Странно е дори, че има 
либерали и социалисти, които мислят, че на малките народи няма да бъде 
по-зле, ако влязат в пределите на голяма държава. Обаче не бива да се за-
бравя, че социализмът, който се застъпя за „малкия човек“, проправя сам, 
без да иска, път за разбирането на въпроса за малкия народ. Малкият на-
род е съответствие на малкия човек. Ето защо тъкмо проповедниците на 
социализма, въпреки крайния космополитизъм на Карла Маркса, трябва 
да се явят защитници на малкия народ. Защото те са именно, които се 
борят за демократизация на света. А тъкмо народността се явява начало 
демократично, когато държавата е начало аристократично. Държавата е 
възникнала чрез завоевание, чрез завладяване, нейният произход е те-
ократичен, а народът е изразител на нравствени начала. Не може да се 
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поставя държавата над народността. Народ и народност са резултат на 
дълго вътрешно развитие, следователно, държавата не може да бъде цел, а 
средство. Държавният принцип е твърде стар, може би толкова, колкото 
исторически осъзнатият живот на човечеството, когато народностният 
е модерен, създание на по-ново време. Държавата винаги въздействува 
чрез сила, външна, народът влияе без насилие. Какво е, например, влия-
нието на Бисмарка и на Гьоте, или на Николая I и Пушкина, на Елисаве-
та17 или  Шекспира, на Филипа II или на Сервантеса? Едните са влияли, 
докато са имали държавната мощ, а други – влияят и днес. Необходимо е 
да се признае, да се осъзнае народността като принцип по-висш, откол-
кото държавата. Първият е чисто демократична сила, той съдействува за 
нови начала, на които трябва да почива модерното устройство на света. 
Нека не се забравя, че той е вдъхновявал за борба срещу абсолютизма и 
деспотизма, не е революционизирал масите и е водил към напредък и съ-
вършенство. Истинският демократ, за когото демокрацията е повече от 
политическа идеология, не може да бъде против народността. Не бива да 
се мисли, че националното чувство, че патриотизмът, не шовинизмът, е 
крепител на консерватизма, че е рушител на хуманни и космополитични 
начала. Народност и международност не са враждуващи стихии, те не се 
изключват, а взаимно допълнят. Народността сама по себе си е колек-
тивна, социална. Народните будители, които са ратували за свободата на 
поробения народ, са водили всъщност не само национална, но и социална 
борба. Защото работникът на политически зависимия демос18 е винаги не 
само слабо платен, но е и зле използуван от стопански мощни среди на 
господствуващия народ. Чуждият политически гнет е винаги и социален, 
и стопански. Бранейки народността, браним социално слабия. Въпрос е 
как трябва да се разбира понятието за международност. Схващано в духа 
на политически либерализъм или космополитизъм, то води наистина 
към противоречие между национализъм и интернационализъм. Трябва 
обаче да се разбере, че международност не е нищо друго, освен организа-
ция на народи с еднакви права. Човечеството не стои извън народността, 
а е жив организъм на отделни народи. Всеки народ, работейки за себе си, 
за своето развитие, работи за човечеството. А човечеството, като цялост, 
се развива в своя посока. Следователно, неговата организация изключва 
надвластието на един народ върху други, окачествява волята за надмо-
щие на един народ над света като пагубна, аристократична и безчовечна. 
Както всяка личност в обществото има свободата да се развива, без да 

17  Елисавета – Елизабет І (1533–1603), последната кралица на Англия и Ирландия от ди-
настията на Тюдорите, която се възкачва на трона през 1558 г. и управлява страната до 
смъртта си (бел. ред.).
18  демос (гр.) – народ (бел. ред.). 
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се дава простор на един безграничен индивидуализъм от добре уредена 
демокрация, така и в организацията на народите народностната индиви-
дуализация не може да бъде във вреда на принципа за всечовечност. От-
тук виждаме, че организацията на народите не може да бъде равнодушна 
към състоянието, в което се намира един неин член. Върши ли се насилие 
и безправие над него, увреждат се жизнените интереси на цялото. Чо-
вечеството е длъжно да бди като съвест на всички народи, да не бъдат 
нарушавани неговите законни права чрез насилието над някой народ. А 
оттук произтича и правото на всеки народ да разполага със съдбата си 
дотолкова, доколкото не нарушава международното право. Но от друга 
страна, всеки народ има право на самоопределба19. Народностното чув-
ство, народностната идея, не биха били така мощни, ако не се крепяха в 
едно съзнание за народностно право. Великата френска революция въз-
вести завеки неприкосновеността на човешката личност. От тоя принцип 
модерната демокрация извежда и правото за свободата на колективната 
личност, правото за независимостта на народа, особено от съзнанието за 
хуманността като висша жизнена ценност. Оттук се отива и по-нататък: 
националните въпроси стават интернационални, те не могат да бъдат 
само „вътрешна работа“ на държавите, а трябва да се изнасят, когато е 
необходимо, пред съда на световната съвест.

Така осветлил проблема за народността и за малките народи, Т. Г. 
Масарик поставя на разглеждане отношението между война и самоотбра-
на. Много естествено е народ, който се чувствува угнетен, да води борба 
за независимост, за самосъхрана. И всеки, който милее за напредъка на 
човечеството и за тържеството на хуманността и демокрацията, трябва 
да съдействува за успеха на борбата. Затова не е съгласен с учението на 
Толстоя за несъпротивата срещу злото, както и срещу същото учение на 
своя сънародник Петър Хелчицки20. Още в 1887 г., когато се среща с Толс-
тоя в Русия, и в 1888 г., когато го навестява отново – в Ясна Поляна, дори 
и скоро преди смъртта му, Масарик има за предмет на разговора, между 

19  самоопределба (остар.) – самоопределение, в международното право това е правото на 
свободен избор на суверенитет на всяка държава (бел. ред.). 
20  Петър Хелчицки (вероятно 1379–1460) – чешки книжовник, теолог, преводач и една 
от най-значимите фигури в история на ранната чешка Реформация. Повлиян от идеите 
на Ян Хус и Джон Уиклиф, Хелчицки участва активно в спора между радикалните и уме-
рените 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 неприло-
жим в навечерието на предстоящите хуситски войни с католическата армия, след което 
теологът е принуден да напусне Прага и за неговата биография от тази дата нататък поч-
ти няма известни факти. Възгледите му косвено са повлияли на Лев Толстой, Мартин 
Лутър Кинг, Махатма Ганди и Томаш Г. Масарик (бел. ред.).
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другото, и философията на бездейната относба21 към злото. Още тогава, 
както и сега, той е дълбоко убеден в погрешността на това учение. Защото 
то е неестествено, то дава материал за оправдание на злото, на насилни-
ците и убийците – физически и нравствени. Под рухото22 на хуманност, 
то отрича правото на самоотбрана. Хуманната етика, на която Масарик 
е проповедник, изисква винаги съпротива, борба със злото, гдето и да 
бъде то, отгдето и да изхожда. Следователно, всяка личност има право на 
самоотбрана, щом е нападната. Дори и убийството тогава е позволено, 
защото то е отбрана срещу лице, което е олицетворено зло. Също така и 
народ, който бива нападнат, има свещеното право да се бори, да се само-
отбранява. Колкото и кръв да се пролее, народът, който се самоотбраня-
ва, воюва не само за своята независимост, но и за висш етичен закон, но 
и за човечеството, защото съдействува да се съкруши едно зло в света. 
Това съвсем не значи, че тоя народ, който иска да се отбранява, трябва да 
се въоръжава, да издига в култ милитаризма. Милитаризмът е средство, 
но не е цел. И докато той е агресивен, винаги трябва да има енергична, 
здрава отбрана. За Масарика тая съпротива е повече от вътрешна необ-
ходимост. Погледнато психологически и нравствено, тя има свое оправ-
дание, защото нейните основания са от друго естество, отколкото осно-
ванията на нападението. Знае се, че всяко деяние, когато се преценява и 
пресъжда от етично гледище, получава такава или друга преценка според 
мотивите, които лежат в корена му. Естествено, който напада, не може 
да бъде осъден дотогава, докато не се осветлят вътрешните му подбуди. 
Убиеш ли тогова, който иска да те убие, значи ли, че ти си убиец? Така 
Масарик, който намира войната за зло, едно от най-големите в света, сти-
га до нейно оправдание – в смисъл, че допуска и намира за нравствено 
осмислена войната, която се води от един народ за самоотбрана. Колкото 
и да е миролюбив, колкото и да живее с висши помисли за нравственото 
съвършенство на човека, той намира тази война за оправдана и от ви-
сшата съвест на човечеството. Как трябва да се тълкува понятието са-
моотбрана? Дали само когато бъдеш нападнат, можеш да прибегнеш до 
отбрана? А народ, който е под иго, има ли право да води война? Следват 
ли се идеите му, не може да не се приеме, че в отбрана се намира народ, 
когато се потъпкват неговите нравствени права, когато се петни принци-
път за самоопределба, когато се посяга на езика му, религията, нравите и 
обичаите му, изобщо, когато държавата, като следва свои насилнически 
инстинкти, бидейки организирана мощ, макар да се ръководи от извест-
ни свои политически намерения, иска да задуши народностно чувство и 
национална мисъл. Намиращ се в законна самоотбрана, този народ може 

21  относба (остар.) – отношение (бел. ред.). 
22  рухо (диал.) – връхно облекло, събирателно дрехи (бел. ред.). 
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да посегне към оръжие, да намери, че революцията е единствено средство 
за отпор срещу организираното насилие. Т. Г. Масарик, който оправдава 
отбранната война, не може да не признае и нравствената озаконеност на 
революцията като въоръжена самоотбрана. Може да не бъде съгласен с 
методите ѝ, дори и със задачите ѝ, но по същество я приема. Особено 
когато тя е последно средство за премахване на озаконено зло. Той сам се 
врежда между революционерите, намирайки, че чешкият народ, бидейки 
под чуждо робство, с отнета свобода на съвест и на действие, е бил в по-
ложение на законна самоотбрана. На такава революция организираното 
човечество не може да не погледне със съчувствие. Дори то е длъжно да 
ѝ даде своята подкрепа. От това становище именно Масарик иска и за 
чешката революция оправдание и признание на нейните задачи – пълна 
независимост на чешкия народ. 

В кръга на тия свои идеи Масарик подлага на анализа световната война. 
В нея той вижда – не само външно – борба между два свята, два принци-
па, два възгледа. Като изхожда от немската философия, немската култура 
изобщо, той съди, че пруският монархизъм, че немският бисмаркизъм23 и 
макиавелизъм24, органично изведен от всестранната култура на Германия, 
е опасен за Европа, преди всичко – за малките народи. Пангерманизмът, 
който намира оправдание за себе си в условията на немския политически, 
стопански, културен и обществен живот, е завоевателен в своята същност. 
Немците се чувствуват притеснени в своите граници. Те имат потреба от 
повече земя, сигурни граници и хляб. Един народ, който има превъзход-
на организация, военна и административна, висока култура, вътрешна, 
нравствена мощ, заслужва да бъде високо над другите народи, да се наеме 
да бъде водач на човечеството. Но това вождство е всъщност желание за 
власт над другите, за завладяване и насилие. Ясно се вижда от програмата 
на пангерманизма: свободен път, под немско знаме, от Берлин до Багдад. 
Това е именно планът за Централна Европа под властта на немския индус-
триален империализъм. А постигне ли се тоя политически план, то значи, 
че Германия ще се наложи като господарка на света. Защото Германия е, 
която няма колонии. Тя е, която е голяма европейска държава, но още не 
е световна монархия. Ето защо първата ѝ жертва става Австро-Унгария, 
а после ще бъдат другите народи на Балкана. Обаче за осъществяване на 
линията Берлин – Багдад е необходимо да бъдат победени – икономиче-
ски и политически – ония народи, които се изпречват на тоя завоевателен 

23  бисмаркизъм – същ. нариц. от името на Ото фон Бисмарк, канцлер на Германия в пе-
риода 1871 –1890 г., известен с консерватизма и твърдата си политика на „кръв и желязо“ 
(бел. ред.).
24  макиавелизъм – същ. нариц. от името на Николо Макиавели (1469–1527), известен с 
това, че оправдава и смята за необходими безскрупулната политика и нехуманния тип 
владетел (бел. ред.).
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път към изток. Това значи, белгийци, норвежци и шведи, чехи, унгарци и 
австрийци, швейцарци, поляци, естонци и литванци, малоруси25, сърби 
и хървати, българи, румънци, гърци и турци – да бъдат под пруско по-
литическо и стопанско владичество. Немският Drang nach Osten26 е бил 
крайно последователен. Най-силно са почувствували неговата опасност 
славяните, които винаги са били ненавиждани от изповедниците на пан-
германизма. Първата жертва на немското разширение на изток са полаб-
ските славяни, а също и лужишките сърби. Ред е сега на поляци и чехи, 
а после – на южните славяни. Бисмарк е казал, че който владее Чехия, 
ще владее Европа. Завладявайки Австрия, Прусия завладява и Чехия. Но 
и Австрия има същия план като на Германия. Двете имат и една идея – 
завладяване на Изтока. И двете са монархични, теократични, милитари-
стични, бюрократични. Каската е символ на целия им вътрешен живот. 
Пруска Германия наистина има култура, но това е култура на външния 
ред, на касковата дисциплина, на милитаристичния материализъм. Ни-
къде в света не е така висок култът на държавата, както в Германия. А дър-
жавата е аристократичен принцип, никнала е чрез завоевания – затова и 
германците, които искат да осъществят великия план за превръщане на 
родината си в световна империя, издигат в култ завоеванието. 

Между Русия и Германия има особен етнографски пояс – зона на мал-
ки народи, които най-много са застрашени: чехи, унгарци, южни славяни, 
малоруси, румъни и пр. А тъкмо тия народи, както отбелязахме, препреч-
ват пътя на пангерманизма към Багдад. Германия не може да ги приеме 
в своята орбита като равноправни членове на една мощна организация. 
Следователно, каква е историческата роля на тия народи – по отноше-
ние на собствената им съдба и на световната участ? Това е доста важен 
въпрос, решението на който е от особно значение за Европа. Тия наро-
ди стоят между Изток и Запад, между две големи държави. Самото това 
обстоятелство говори, каква голяма заплаха висне над тях. Погледнем ли 
в историята, не можем да не се замислим, че повече от войните през по-
следните столетия са ставали в тая зона или пък в нея имат една от глав-
ните си причини. Това показва, че и сега, ако не се намери средство, тук 
ще има огнища на бъдещи крамоли27 и войни. Защото тия народи са бра-
нили и ще бранят и в бъдеще своята независимост. Но тъкмо историята 
може да насочи към правилна преценка на тая етнографска и политическа 
действителност. Нека не се забравя, че величието е понятие относител-

25  малоруси – едно от означенията на етническите украинци (бел. ред.).
26  Drang nach Osten (нем., натиск на изток) – политически девиз в езика на политическите 
националистични дискусии от средата на ХІХ в., чийто създател не може да бъде опреде-
лен, но се появява за първи път в отворено писмо на полския публицист Юлиан Клачко 
до немския историк и политик Георг Гервинус през 1849 г. (бел. ред.).
27  крамола (остар.) – разпра, смут, безредица (бел. ред.).
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но. Покрай големите държави са се създавали и малки. Историята сочи 
грешката на немците, които мислят, че под слънцето могат да имат мяс-
то само великите държави. А малки държави са показали способност за 
културен и политически живот, дори проявяват по-интензивна културна 
дейност. Тъкмо тая исторична правда бива отхвърлена от немския им-
периализъм. Немците грешат срещу историята. Значи, идеята на Герма-
ния да подчини тия народи, е исторически отхвърлена. Малките народи 
в посочената зона не могат също така да приемат едно решение на своята 
участ, което се сочи от някои политици и публицисти: в духа и принци-
пите на Австро-Унгарската монархия. Нали и в нейните предели живеят 
толкова народи – чехи, поляци, словенци, хървати, сърби, словаци, унга-
рци, австрийци, руси? Но Австро-Унгария е пример какво би станало, ако 
тия народи биха били под властта на Германия. Преди всичко, тия народи 
нямат свобода на действие, не са господари на себе си, те са душени от 
строго прилагания централизъм, от политиката на надвластие на нем-
ския и унгарския елемент. Тук няма равноправие на народите, а има само 
задължения, Докато от една страна, се издига възглас за автономизация28, 
от друга страна, се налага с насилие централизация. А не може да има 
единно държавно устройство, държавна организация на федеративни на-
чала, докато всеки народ не разполага със свобода. Федерацията изисква 
свобода, равноправие и независимост А тъкмо това няма в Австро-Унга-
рия и не може да го има. Обединение на малките народи в държави като 
Австро-Унгария е невъзможно. Това значи – нова рана в организма на 
Европа. Нещо повече, трябва да се унищожи Австро-Унгария, държава 
на опасен, пагубен централизъм, за да може да се създаде нова органи-
зация – федерация на малките народи. Най-правилният път към чести-
та участ на малките народи – от Скандинавия до Мала Азия – Масарик 
вижда в тяхното единение или в техния блок – политически, културен 
и стопански. Но единение на свободни, независими народи и държави. 
Така, необходимо е Чехия да възвърне своята независимост, Полша – да 
получи своите земи от Прусия, Австрия и Русия – да се възстанови като 
свободна държава, словаци и хървати да се отделят от Австрия и Унгария, 
да образуват със Сърбия независимо кралство. Украйна, като част на фе-
деративната руска република, също така може да се присъедини към тоя 
блок, защото и тя е застрашена от немския напор към изток. Тия народи, 
понеже ще бъдат постоянно застрашавани от Германия, напираща към 
разширение, което по никой начин не може да получи на запад, трябва да 
търсят опора в Русия, която е достатъчно просторна, за да не желае нови 

28  автономизация (гр.) – автономия, автономност, право на политичска самостоятелност 
(бел. ред.). 
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завоевания. Затова е необходима велика и силна Русия, но демократична 
Русия, за Европа и за човечеството.

Особено място отделя Масарик тук на славяните. Макар и да се про-
тивопоставя решително против панславизма, той намира, че едно тясно 
нравствено и културно сътрудничество между славяните е необходимо. 
Демократична Русия може да бъде вожд на славянството, без да се чака 
от нея само помощ, но и да ѝ се помага, като всеки народ работи над себе 
си и за себе си, за славянството и за делото човечество. Поради високо 
славянско съзнание той мечтае, дори и вярва не само в единение меж-
ду Чехословашко и Полша, но и в една федерация между двата народа. 
Защотото е дълбоко убеден, че без независима и свободна Полша няма 
независима и свободна Чехословакия. Не по-малко значение дава и на 
южните славяни – в тоя кръг и на българите. Още преди да се разплам-
не световният пожар, той замисля да смирява българи и сърби. Чешката 
национална политика трябва да работи трезво в съгласие с политиката 
на Югославия. Но понеже тая политика е възпирана в своите действия и 
начинания от сръбско-българския антагонизъм, следва да се заключи, че 
тя не може да постигне своите по-далечни цели. Ето защо, ако и неясно 
и неопределено, ако и едвам промълвено, може да се гадае, че Масарик 
желае – и вярва във възможността за една федерация на южните славя-
ни. Сиреч, Масарик възприема идеала на нашите бунтари и политически 
мечтатели от 70-те години – на Любен Каравелова и Христо Ботева. И те 
тогава слагаха известни условия за осъществяването на своята политиче-
ска програма – естествените права на човека, оттам на народа, право на 
самоопределба, на самозапазване на всяка национална индивидуалност. 
И ако тя не можа да се реализира тогава, и оттогава досега, след половин 
век и повече, не е трудно да схванем, че условията, които слагаха нашите 
идеолози за балканската и по-ограничено – за южнославянската федера-
ция, още не са налице. Знаем добре възгледа на Масарика за федерацията 
изобщо, за да имаме основание да съдим при какви условия би могла да се 
постигне тя – по отношение на южните славяни: не централизъм, а феде-
рализъм, не монархизъм, а демокрация, не надвластие, а равноправие и 
свобода, не насилие, а братство на народите. Още повече, когато Масарик 
изрично признава, че в пределите на Югославия живеe част от българ-
ския народ. А като се знае неговата патетична изповед – никой осъзнат 
народ в света не може да остане без свобода, не бива да бъде възпиран в 
желанието му да се възползува от правото си на самоопределба – лесно е 
да теглим по-нататък своите изводи за политическата действителност на 
Балкана. Срещу насилника, повелява Масарик, трябва да воюваш, защото 
няма по-сладка смърт да умреш в борба за висш свръхличен идеал. Меж-
дуславянските отношения обаче трябва да бъдат от такъв характер, че да 
не застрашават свободата и независимостта на другите народи. Излишно 



124

е да се говори за славянска бариера срещу пангерманизма. Защото в нея 
биха участвували и гърци, и румъни – следователно не е основателно да 
се раздуха страх от панславизъм, не само затуй, че е вече безсмислен в 
ново време, но и защото не може да бъде идеология на всевластие и без-
правие, някаква мистична вяра в мисията на богоизбран народ.

Срещу пангерманизма, срещу света на Прусия и Австрия, Масарик по-
ставя западния романски и англосаксонски свят, който се явява носител 
на нови демократични начала. Той се открива краен защитник на Уилсо-
новите идеи, изразени главно в прочутата негова нота до Съглашенските 
сили от 8 януари 1918 г., с нейните четиринадесет точки. И мисли, че по-
литическата програма на Уилсона е и програма на Франция и Англия, на 
всички ония държави, които воюват с тях срещу Германия и Австро-Ун-
гария. Докато Централните сили олицетворяват идеята за теократичния 
монархизъм, Америка е образ на хуманност и на модерен демократизъм. 
Той забравя тук Русия, която според него е също така, при това в най-ви-
сша степен, теократична държава, чийто царизъм отхвърля най-безуго-
ворно. Забравя, защото неговите идеи са изразени след руската револю-
ция, която отрича като болшевишка, както деспотическия теократизъм. 
Съглашението е против милитаризма и в името на човечеството и циви-
лизацията се откройва проповедник на всички ония идеи, които Масарик 
излага като свое собствено верую и от които той изхожда, за да изгради 
своя идеал за нова Европа: право на национална самоопределба, незави-
симост на политически угнетените, закрила на малките и слабите народи 
и държави, никакво чуждо надвластие, свободно стопанско развитие на 
всички народи, свобода на цялото човечество. Тия начала могат да бъдат 
възвестени само от държавите на Съглашението, които са с демократич-
но или републиканско устройство, които са възникнали чрез революция, 
прокламирали са правата на човека, имат властта на правителствата си 
чрез свободно изразената воля на населението, ратуват за политическа, 
религиозна и нравствена свобода, гордеят се с образцов парламентен ре-
жим, клонят в своето вътрешно развитие към порядък и труд, към правда 
и човечност, които са основата на модерната демокрация. Те са врагове 
на милитаризма, на деспотизма, на теократичния монархизъм. Масарик 
стига в своята идеализация на Съглашенските сили до там, че не може да 
посочи някои общи моменти в националната им политика с политиката 
на Германия и Австро-Унгария. Той иска да изтъкне контраста между два 
свята – затова изоставя всичко онова, което може да бъде общо на два-
та лагера. Например, за империализма на единия и на другия, въпреки 
всички хубави слова. Все пак в анализата на държавния им механизъм, 
на обществените им настроения, на основните линии на тяхната полити-
ка е прониклив, правдив и обоснован. Лесно се обяснява и безкрайната 
му вяра – в западната демокрация, особено на демокрацията в Англия 
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и Америка, от чиято култура той възприема доста съкровища за своето 
вътрешно обособяване като философ и политически вожд. Затова и кон-
цепира29 плана на съглашенците като програма на борба между демокра-
ция и теокрация, борба за демократическа организация на Европа и чове-
чеството. Така целите на войната не са временни – те са за утрешния ден 
– за бъдещето, защото засягат устройството на света изобщо. Борбата е 
толкова по-възвишена, че е насочена срещу плана за световното господ-
ство на Германия. Войната трябва да се продължи докрай, защото демо-
крация не значи отсътствие на енергия, не значи, че е по-слаба от пруския 
милитаризъм – борба в интереса на трайния мир.

Оправдал така световната война, дори страхувайки се неведнъж да не 
би да се прекрати, преди да се възприеме от главните Съглашенски сили 
необходимостта да се освободят чехи и словаци от австрийското иго, Т. 
Г. Масарик търси нейния смисъл, като го свързва със своя идеал за ново 
устройство на света. Той не е съгласен, че световният пожар е всъщност 
война между германския и славянския мир. Отхвърля това твърдение на 
някои политически водители, правено с цел да се печелят дипломатиче-
ски победи или благосклонността на света. При все това, не отрича, че 
славянството наистина е в решителна борба срещу Германия, защото са 
разстрашени неговите жизнени интереси. Срещу Германия воюват ла-
тини и англосаксци, а не само славяни. Тогава не може да се говори, че 
има съперничество между пангерманизъм и панславизъм. Не е съгласен 
Масарик също така и с обясненията на войната у марксистите. Войната 
според тях е капиталистическа. Но капиталът като първопричина е еднак-
во силен както в Германия, така и във Франция, Англия и Америка. Не е 
правилно и твърдението им, че тя има своя корен в империалистическия 
или колониалния капитализъм, защото при един разбор на условията на 
стопанския живот в Европа се вижда, че тогава, при такова тълкуване, би 
се стигнало до противоречия в догматиката на самия марксизъм. Масарик 
обаче не отрича, че икономическите интереси не са играли някаква роля 
във войната, но това не значи, че в тая война те са били решаващи сили. 
Като изхожда от реалните политически условия, той вижда главния сми-
съл на войната в преустройство на Европа, особено на източната ѝ част, 
въз основа на народностния принцип. А Съглашенските сили са се заели 
именно за разрешението на източния въпрос, като правят и главната цел 
на войната разрушението на Австро-Унгария – все в името на тоя прин-
цип. Оттук Масарик чертае и своя план за реорганизация на Европа, съ-
гласно със своя идеал за нов свят, като дава и конкретни предложения за 
нейната политическа карта. За да може да се постигне желаното преус-
тройство, необходимо е преди всичко да се сключи демократически мир. 

29  концепирам (лат.) – възприемам, изграждам си представа за нещо (бел. ред.). 
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Не може да бъде иначе, щом съглашенците имат програма демократична 
срещу аристократичната на Германия и щом те водят война отбранителна, 
а не завоевателна. Необходимо е да се сломи пангерманизмът, който е на 
първо място противославянски, да се премахне теокрацията като поли-
тическа и управна система, да се унищожи завоевателният милитаризъм 
– немски, австрийски и турски, да се постигне пълно разоръжение, като 
отбраната се възложи на милиция, да се изкорени абсолютизмът, аристо-
кратическият деспотизъм, да се тури край на монархията като форма на 
олигархията, да се обезсили и обезсмисли пруският етатизъм30, обожа-
ването на държавата, следователно – и на династията. Срещу това да се 
издигне принципът на демокрацията като политическа организация на 
основа етична, хуманна. А това значи Европа да се освободи от наследия-
та на средновековието и да тръгне по пътя на мир и човечност, на ред, за-
конност и труд, без своеволия и насилия, без безправие и експлоатация, 
на съгласие, сътрудничество и напредък. Понеже народите са естествена 
организация на човечеството, трябва да се обърне най-голяма грижа на 
народностния принцип. Народът трябва да се обожава, а не държавата, 
която е създадена за него, а не той за нея. Демокрацията приема самооп-
ределението и освобождението на народите от чуждо иго, нещо повече 
– тяхното обединение. Много държави могат да изгубят част от своето 
население – поради съображения стопански или поради необходимост 
от по-бързи и лесни сношения. Обаче малцинствата запазват всичките 
си народностни права. Дори с течение на времето може да се пристъпи 
към ревизия на всички малцинствени въпроси, за да се подобри участта 
на откъснатите от родината им населения. Демокрацията има за най-дъл-
бока своя същност хуманността. Почива на това начало, както народ-
ността, както социализмът. Никой народ не може да използува друг на-
род като средство, като оръдие за постиг31 на свои цели. Експлоатацията 
на чужди сили е безнравствено деяние. Тук трябва да се търси смисълът 
на политическата равноправност. Отбраната е съвместима с демокраци-
ята, защото тя е нравствена повинност. С оглед на тия общи положения 
Масарик чертае и условията за мира. Те не се отличават по дух от ония 
в проявите и декларациите на съглашенските политически и държавни 
мъже. Трябва обаче да се посочи, че в тях има доста демократически идеи, 
които не бидоха взети под внимание от всесилниците, що решаваха съд-
бата на Европа. Докато настоява за разпадане на Австро-Унгария и Тур-
ция като държави с разнородно население, за България той иска да бъде 
запазена в границите си преди войната, като добавя – да ѝ се даде и част 

30  етатизъм (фр.) – политическо течение за водещата роля на държавата в политиката и 
стопанския живот на една страна (бел. ред.).
31  постиг (диал.) – постигане, достигане (бел. ред.).
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от територията на Турция. Като знаем, покрай другото, и възгледа му за 
малцинствата, разбираме, защо допуска българско население да мине в 
пределите на други държави – хуманността и модерната демокрация не 
позволяват никакви насилия над него. Така ще си обясним защо желае и 
федеративно устройство на Русия – народностно смесена държава.

Всички тия възгледи, както признава Масарик, не са изненадващи. Те 
се налагат от историческия развой на народите, те отговарят на трезва, 
разумна анализа на всички условия, които биха могли да обезпечат снос-
но съществуване на човека. Нека не се мисли, че с устройството на Европа 
и света според изложените политически принципи се осигурява веднъж 
завинаги траен мир. Необходимо е вътрешно прераждане, очистяне след 
преживените ужаси, нравствено възвисяване, като думата демокрация 
служи не само за политически възглас, а и за означение на мироглед. А 
основният момент в тоя мироглед е човечност. Не можем да бъдем нови 
люди, ако не бъдем проникнати от духа на Исуса, а не на Цезара. Макар 
демокрацията да е човешко дело, все пак трябва да се гледа през призмата 
на вечността. Не е човечно, не е модерно-европейско да преследваш на-
родността, да затваряш училищата, да отнемаш езика на един народ само 
за това, че е имал нещастието да бъде под твоя власт. Отживял времето си 
монархизъм, средновековна олигархия, политически организирано наси-
лие, осъдено от световната съвест. Човечеството се развива, напредва, 
организирва се, обединява се – върви все по-близо и по-близо към идеала 
за нова Европа.

Ако днес идеалът на Масарика не е напълно реализиран, то не значи, че 
няма жизнена сила. Защото е идеал, затова сякаш трябва да бъде излаган 
на изпитания. Иначе не би бил идеал. Идеалът на Масарика не може да 
не бъде и наш идеал – в него българският народ намира извор за своите 
надежди по правда и мир в утрешния ден.
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Юбилеен сборник в чест на Т. Г. Масарик по случай 80 години от  
неговото рождение. Под ред. на Д. Михалчев, С., 1930, с. 56–76

РУСИЯ И ЕВРОПА СПОРЕД МАСАРИКА1

Още от детска възраст Т. Масарик2 носи в сърцето си образа на Русия, 
когато слуша да му се разказва за войската на Николая Павлович3, 

навлязла в пределите на Австрия през 1849 г., за да потушва4 маджарската 
революция. И когато бива смутен от полското въстание през 1863 г.5, и 

1  Студията на Б. Йоцов представя анализа на руската политическа история и настояще в 
двутомното изследване на Т. Г. Масарик „Русия и Европа“, писано през първите две десе-
тилетия на ХХ в.  Позицията на Масарик, обусловена от социокултурните аргументи на 
дистанцията спрямо  утопичната концепция на Ян Колар, се представя като реалистично 
преосмисляне на връзките между чешкото културно пространство и славянския свят; 
взаимоотнасянето помежду им е в противоречие със сантименталната нагласа на чеш-
ките славянофили от ХІХ в. Анализът на обществените нагласи и политическите идеи в 
царска Русия до началото на ХХ в. е писан с намерението да представи един от големите 
играчи в световната история не само пред чешката, а и пред западноевропейската чита-
телска аудитория (бел.ред.) .
2  Томаш Гарик Масарик (1850–1937) – университетски преподавател (професор по фи-
лософия) в университета в Прага, първи чехословашки президент (1918–1937), наричан 
„президент-освободител“, лидер на чехословашката съпротива в емиграция по време на 
Първата световна война, създател на т. нар. Партия на реалистите, която е един от воде-
щите субекти в политическия живот на страната между двете световни войни. Масарик 
е автор както на изследвания по философия, така и на стойностни социологически тру-
дове. Негови студии и книги имат траен отзвук и изключително значение за обществения 
живот и научното знание в Чехословакия (такива са например студията „Чешкият въ-
прос“ и монографията „Основи на конкретната логика“). Добавя към името си презимето 
Гарик след брака си с Шарлоте Гарик (Charlotte Garrigue) – чешка писателка, феминистка, 
чийто американски произход отпраща към рода на първите заселници на Северния кон-
тинент, участвали в експедицията на кораба „Мейфлауър“. Визията на Масарик за ролята 
на чехите и словаците в нова следвоенна Европа от 1918 г. нататък е предмет на траен 
интерес в статиите на Б. Йоцов, за когото Томаш Г. Масарик е значима фигура като ми-
слител и идеолог на своето съвремие. Именно този интерес обяснява позицията на Б. 
Йоцов в статията „Малкият народ“ в настоящия том (1934) (бел. ред.).
3  Николай І Павлович – руски император от 1825 до 1855 г., единственият коронован 
полски крал и велик княз на Финландия (бел. ред.).
4  потушвам (диал.) – потушавам (бел. ред.).
5  Полско въстание, наречено още Януарско въстание (1863–1864 ) – бунт срещу руското 
управление в Полша през периода; въстанието е неуспешно и води до налагането на по-
строг руски контрол над Полша (бел. ред.).
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когато се учи руски език като ученик в Бърно или като студент във Виена, 
и когато вниква по-дълбоко в творенията на руската художествена мисъл, 
и когато посещава страната на белия цар, и когато разговаря с Л. Н. Тол-
стой6 или с М. Горки7, той винаги е роб на своята жажда да познае Русия, 
която толкова плаши Европа и която застава срещу нея като сфинкс. Като 
своя любимец, Карел Хавличек8, вождът на чешкия народ през най-тежки 
дни от неговия живот, Масарик се освобождава от романтизма на Яна Ко-
лара9, дори и на Фр. Палацки10, когато иска да определи своето отношение 
като чех и като славянин към славянския свят, особено към Русия. Който 
иска да познае, не трябва да се води от своите чувства, а от разума. А едно 
разумно познание налага грижливо, добросъвестно и дълбоко изучаване 
на обстоятелствата и условията, настроенията и идеите, проявите и при-
чините, събитията и личностите, изобщо на цялата оная действителност, 
обективна и субективна, която чака ножа на анатома, за да бъде анализи-
рана до последна възможност. Той, който като философ излиза от Кон-

6  Лев Н. Толстой (1828–1910) – руски писател и мислител, един от най-четените руски 
романисти в целия свят. Просветител, публицист и създател на религиозно-етична кон-
цепция, наречена на негово име – „толстоизъм“. Номиниран е четири пъти за Нобелова 
награда за литература. Сред най-известните му произведения са романите „Война и мир“ 
и „Ана Каренина“ (бел. ред.).
7  Максим Горки (1868–1936) – (литературен псевдоним на Алексей Максимович Пеш-
ков) – руски и съветски писател, прозаик, поет, автор на пиеси, журналист, публицист 
и общественик. В края на ХІХ и началото на ХХ в. Горки е писател и общественик с ясно 
изразени антимонархически социалдемократически позиции, а впоследствие е един от 
идеолозите на т. нар. „богостроителство“ – идейно крило в руския марксизъм, което тър-
си съчетанието на общи места между християнството и марксизма. След създаването на 
СССР е един от идеолозите на новия Съюз на съветските писатели (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 за кратко време в Русия, където пише своите известни епиграми, а по-късно и 
пътеписа си „Картини от Русия“, в който критикува остро руската обществена система. 
Като краен противник на идеята за славянска взаимност публикува статията си „Славя-
нин и чех“. Създава и редактира в. „Пражске новини“, а по-късно редактира седмичника 
„Слован“. Преследван е от австрийската власт като поддръжник на либерализма и про-
тивник на имперския абсолютизъм (бел. ред.).
9  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 литературната вза-
имност“ (1836), на пътеписи, мемоари, научни съчинения; дългогодишен пастор в про-
тестантската словашка църква в Будапеща и професор във Виенския университет през 
последните години от живота си (бел. ред.).
10  Франтишек Палацки (1798–1876) – създател на модерната чешка историография и ав-
тор 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, публикува и литературна критика, стихове, теоретично съчинение върху про-
зодията и преводи на поезия (бел. ред.).
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та11 и Юма12, за да ги преодолее по-късно, заема реалистично становище 
по въпроса за славянските взаимноотношения13. Славянското културно 
единение, за което бленуват чешки славянофили от типа на Колара, не 
може вече да черпи сили от един сантиментален вербализъм14, а трябва 
да се сложи върху реалната основа на една плодна, съзнателна, целесъо-
бразна дейност. Подложил на критика и ревизия дълбоко вкоренената в 
съзнанието на чешкия народ идея, той сам дава пример, словом и делом, 
как трябва да се постъпи и в каква светлина да се разкрият ония про-
блеми, които вълнуват не само славянството, но и западноевропейския 
свят. Славянството за него не е предмет на романтична идеализация, а на 
положително творческо изучване. Въпросите от областта на славянската 
политика той свързва с въпроса за славянската култура изобщо. Като фи-
лософ той се вълнува предимно от въпроси, които имат практически, а не 
метафизически характер – политически, етически, религиозни, социални 
и пр. Като слага философията не над науката, а край отделните дисципли-
ни, той се стреми да даде философия за живота, не философия за самата 
философия15; да направи философските познания насъщен момент във 
всяка една истинска образованост и култура, която в своя развой трябва 
да преодолее наченатата от XVIII век борба в съзнанието на европейското 

11  Огюст Конт (1798–1857) – френски философ и социолог, създател на философската 
концепция на позитивизма и основоположник на социологията като самостоятелна на-
учна дисциплина. Неговата представа за интелектуалното развитие на човечеството се 
разполага в три етапа на развитие – теологическия, метафизичния и научния, като по-
следният от тях се дължи на обособяването на социологията като научна дисциплина и 
създаването на позитивната философия. Едно от най-значимите му съчинения е „Курс по 
позитивна философия“ в шест тома (1830–1842) (бел. ред.)
12  Дейвид Хюм (1711–1776) – шотландски философ от епохата на Просвещението, исто-
рик, икономист, автор на есета, който днес е известен със своята философия на емпи-
ризма. В своя „Трактат за човешката природа“ (1739–1740) Хюм прави опит да създаде 
естествена наука за човека, която може да изследва психологическите основания на чо-
вешката природа, и налага убеждението си, че човешкото познание се опира преди всич-
ко на опита. Наравно с Фрeнсис Бейкън, Томас Хобс и Джон Лок той е считан за един от 
водещите британски емпирици (бел. ред.).
13  взаимноотношение (рядко) – взаимоотношение (бел. ред.).
14  вербализъм – говорене с акцент върху формата на изразяване, а не върху съдържание-
то; многоглаголстване (бел. ред.).
15  Ключова за чешката хуманитаристика от ХХ в. е книгата на Т. Г. Масарик „Основи на 
конкретната логика“ от 1885 г.  В нея университетският професор систематизира науч-
ното познание в природните и хуманитарните науки през ХІХ в., като в този контекст 
философията е една от научните дисциплини, вписана в обща система от методологи-
чески полета с различен предмет на изследване. В тази своя класификация Масарик се 
опира на ключовите за социологията на О. Конт понятия статика и динамика. В начало-
то на ХХ в. Вилем Матезиус, бъдещият председател на Пражкия лингвистичен кръжок, 
формулира своята лингвистична концепция за синхронното изследване на езиковите 
явления, като се опира на съотношението „статика – динамика“ – съотношение между 
синхронен разрез и историческо изучаване на изследваните факти (бел. ред.).
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общество между вяра и безверие. Социологията, която той увежда16 като 
наука в своята родина, етиката и философията на историята са области, в 
които най-много се задълбава неговият ум. А като политик, вожд на реа-
листична група, който брани интересите на своя народ, не само в печат и 
събрания, но и във виенския парламент; той се занимава не само със съд-
бата на своя народ, но и на южнославянските народи, и на полския народ с 
всички ония въпроси, които вълнуват със своята заплетеност и сложност 
славянската политика. Нищо чудно тогава, че отправя трезв критичен по-
глед към двигателните сили в историята на славяните, че иска да схване, в 
духа на своите хуманитарни и демократични идеали, славянските нацио-
нални индивидуалности, да обгърне славянството като исторична и ет-
нографска цялост, като племенна и културна стихия, не само като реална 
даденост, но и като утрешна възможност, и то от по-високо, европейско, 
гледище. Славянството за него най-добре се представя от Русия, затова и 
ней посвещава най-голямо внимание. Монографията му „Karel Havlíček“, 
1896, различните му статии в „Athenaeum“, „Čas“ „Naše doba“, като напри-
мер статията му за Достоевски в „Čas“, 1892, както и книгата му „Slovanské 
studie“, 1889, гдето разглежда славянофилството на И. В. Киреевски в 
свръзка17 с руския исторично-философски светоглед, ясно показват, че 
вниманието му към Русия не е израз на обикнатия дотогава в родината 
му дилетантизъм, а на жажда за познания от страна на един философ-
ски дисциплиниран ум, която се проявява както в мъдрата ориентировка 
в областта на руската културно-исторична и философско-художествена 
мисъл, така и в дълбоката проникливост в същността на руския нацио-
нален живот. Тая същност отдавна тревожи неговия дух. Нея той вижда 
отразена в делото на Ф. М. Достоевски18, когото обиква с цялата страст 
на своето сърце, когото чувствува като най-велик творчески дух в света. 
Най-близка негова културна задача става да напише обширна студия вър-
ху тоя пророк на руската душа. Колкото повече се вглъбява в неговото 
творчество, толкова повече разширява кръга на своите изучвания, толко-
ва повече се уверява, че е невъзможно да разбере и да прецени добре Дос-
тоевски, ако не разгледа, следвайки историчната приемственост, ония, 
които го предхождат, и тия, които идват след него. Така възникват редица 
студии, философски и социологични скици, върху духовните течения в 
Русия, които чете през 1902 г. в Чикагския университет и които издава 
през 1913 г., само като първи дял от изследвания върху руската филосо-

16  увеждам (диал.) – въвеждам (бел. ред.).
17  в свръзка (остар.) – по повод, във връзка с (бел. ред.).
18  Фьодор М. Достоевски (1821–1881) – един от най-значимите прозаици в руската лите-
ратура на XIX в., автор на 12 романа, сред които класически творби са „Идиот“, „Престъ-
пление и наказание“,  четири новели и множество разкази. Творчеството му оказва голя-
мо влияние върху европейската култура от XIX в. до днес (бел. ред.).
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фия на историята и религията, под наслов „R u s s l a n d  u n d  E u r o p a“. 
Масарик не отива по-нататък в своя културен устрем – не пристъпя към 
замисленото си дело върху Достоевски. Но при все това „Русия и Европа“ 
остава най-добрият коментар върху идейния ритъм в творчеството на ге-
ниалния писател.

Още от 1882 г., дори и по-рано, философията на историята занимава 
със своите проблеми неговия ум, за което свидетелствува изследване-
то му „Theorie dějin dle zásad T. H. Buculea“ (Теория на историята според 
принципите на Бокла), 1884. Но като професор от това време в Прага, в 
Карловия университет, когато се вживява по-дълбоко в тревогите на чеш-
ката душа, той се домогва да схване смисъла на националната исторична 
съдба, за да посочи на своя народ открити пътища за утрешния му ден. 
Ако в „Jan Hus“, 1896, и „Karel Havlíček“, 1896, иска да очертае две мощ-
ни фигури в чешкото далечно и близко минало, като ги свърже, въпреки 
разтрога19 на годините, в техните културни усилия и идеали, с пробле-
мата за реформацията, националното възраждане и политическата рево-
люция, то в „Česká otázka“ (Чешкият въпрос), 1895, „Naše nynější krise“, 
1895, и „Palacký’s Idee des böhmischen Volkes“, 1899, той се опитва да даде 
философска преценка върху чешкото историческо развитие, като мисли, 
че идеите на чешката реформация, на чешките братя20, идеите за всечо-
вечност, за хуманност, лягат в основата на националното възраждане. 
Важното за нас е да посочим, че тоя, който иска да осмисли философски 
и нравствено миналото на своя народ, който при това се занимава с про-
блеми из областта на религията и политическото и социално устройство 
на света, лесно може да насочи взор към философията на историята в 
съдбините на друг славянски народ. В кръга на своите духовни стремежи 
и в духа на своята досегашна подготовка, естествено е, че той ще потърси 
материал за философски изследвания в историята на руския народ. Към 
него го водят както целите на руската политика, като израз на заклети 
исторични сили, на определен обществено-народностен бит, така и идей-
ното, нравствено-религиозно и обществено-философско съдържание на 
руската художествена мисъл, така и подигнатите от руски философски 
глави проблеми от религиозен, етичен, социален и историчен характер. 

19  разтрога (диал.) – процеп, цепнатина (бел. ред.).
20  Община на чешките братя – протестантска евангелическа общност, просъществувала 
от първите десетилетия на ХV в. до началото на ХVІІ в., проповядваща идеите на теоло-
зите и проповедници Ян Хус и Петър Хелчицки. Част от членовете на Общността еми-
грират в днешна Полша, като последователите на чешкия и полския клон споделят някои 
от принципите на калвинизма. Най-същественият принос на Общността е книжовната 
дейност на проповедника Ян Блахослав (1523–1571), сред чиито заслуги е ревизията на 
познатия дотогава чешки превод на Библията. Ян Блахослав подготвя редакция на Биб-
лията в т. нар. Кралицка библия, отпечатана в малкото селце Кралице (бел. ред.).
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Запознавайки се с руски философи, както и с историята на руската фи-
лософия, главно чрез Радлова21, Масарик се натъква на няколко посоки 
в развоя на руската философска мисъл, долавя в нея няколко основни 
типа, вижда в нея няколко характерни сфери на движение, чувствува, че 
тя се затваря в един трагичен кръг. Най-силно заинтригува неговата ми-
съл обстоятелството, че руската философия отбягва метафизиката и гно-
сеологията, че има повечето практически характер, че разглежда дълго 
и жадно въпроси на лична и социална етика, въпроси из философия на 
историята и религията. Мнозина от руските философи, малки или голе-
ми, дори и не подозират, че със своите трудове засягат, где повече, где 
по-малко, философията на руската история. Пред Масарика се открива 
широко поле за издирване, за да може, следвайки главните етапи на ис-
торическия развой, да се домогне до ония загадки на руския живот и на 
руската култура, които така смущават неосведомения европеец. Трябва 
да се отбележи, че Масарик не пристъпя към руската действителност с 
предубеждение, а с открито желание да се домогне до нейния скрит сми-
съл, до ония сили, които ѝ дават такъв или друг образ, след като я подло-
жи на подробен, в главни линии, философски и социологичен анализ. Но 
трябва също така да се изтъкне, че, когато се наема да изясни Русия, той е 
вече с определена философска физиономия, която, àко22 и да дължи доста 
на руското влияние, на влиянието на руския реализъм и на Достоевски, 
или пък на английския позитивизъм, на Миля23 и Спенсера24, все пак се 
определя с някои свои черти, откриващи я като чисто чешка и славянска 
– с идеалите си за хуманност, с идеята за нравствено усъвършенствуване 
на човечеството, за историческата справедливост, за освобождението на 
разума от властта на мита, със социалната си етика, с идеята за надвлас-
тието на демокрацията срещу досегашната управна система, с отсътстви-
ето у него на религиозен индиферентизъм. Значи явленията и събитията 

21  Ернест Л. Радлов (1854–1928) – руски философ, историк на философията и превода на 
философски трудове от старогръцки и немски език. Съвместно с Н. Соловьов редактира 
и пише голяма част от статиите по философия в „Енциклопедическия речник“ на Брок-
хаус и Ефрон. Превежда „Етика“ на Аристотел и редактира превода на „Феноменология“ 
на Хегел (бел. ред.).
22  àко (диал.) – въпреки че (бел. ред.).
23  Джордж Стюарт Мил (1806–1873) – британски философ, социолог, икономист и по-
литик, който обогатява политическата икономия и политологията. Негови трудове са 
основополагащи за философията на либерализма. Мил отстоява концепцията за инди-
видуалната свобода, която е противопоставена на неограничения държавен контрол. В 
продължение на дълги години е член на Британския парламент като представител на Ли-
бералната партия (бел. ред.).
24  Хърбърт Спенсър (1820–1903) – английски философ и социолог, един от създателите 
на еволюционизма, чиито идеи се радват на голяма популярност през ХІХ в. Един от 
идеолозите на либерализма. Възгледите на Спенсър върху социологията са своеобразно 
продължение на идеите на О. Конт (бел. ред.).
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не вмъкват в себе си наблюдателя и изследователя, не потискат неговата 
познавателна мощ, а остават подчинени на творческата му воля. И все 
пак, неведнъж е изтъквано, че Масарик, давайки известен исторически 
образ, не е смогвал да се освободи от своя субективизъм, не е могъл да не 
подчертае в него своето аз.

Пристъпвайки към руската действителност, историческа и сегашна, 
Масарик не може да няма свое определено становище. То се отразява 
както в обяснението на историческия развой, така и в определянето на 
неговата вътрешна мощ. Механизмът на тоя развой му е съвършено чужд, 
от обективизма в изяснение на явленията стои далеч, историческият ма-
териализъм на Маркса25 му е неоправдан. Затова нито теорията за народ-
ността и племето, нито тая за влиянието на природата или за ролята на 
масата в историята са от особено значение тук за него. Възприемащи уме-
рения субективизъм, ноетично26 и методологично, той слага в средището 
на историческото развитие ч о в е к а. Но неговата концепция за общия 
исторически развой не се изчерпва тук. Свеждащи философията от Бога 
към човека, сиреч от метафизиката към етиката, Масарик схваща, че в 
основата на човешкото историческо развитие лежи борбата между мит и 
разум, особено от XVIII век, века на Давид Юма и Емануела Кант27, коя-
то се изяви външно в борба между теокрация28 и демокрация. Тая борба 
съвсем не значи, че теологията е единосъщна с религията, че последната 
трябва да се отрече или да се примири с науката. Напротив религията, 
която е жива стихия в живота на единичната и колективна личност, коя-
то изразява етични копнежи и идеали, която чрез черквата става орга-
низиращ и възпитателен принцип, като дава дори опора на мощната и 
днес теокрация, трябва само да се ревизира в духа на новото време, ко-
гато се шири либерализъм, социализъм и анархизъм, да се създаде дори 
нова религия, която би отговаряла на човешкия разум. Масарик, който 
вярва в Бога като трансцендентно битие и в индивидуалното безсмър-
тие на душата, но повече като критично обоснована хипотеза, а не като 
мистично откровение или като християнска догма, тук съвсем преодо-
лява гледището на Огюст Конта, който след религиозния стадий в раз-

25  Карл Маркс (1818–1883) – немски философ и икономист, ключова фигура в историята 
на европейската икономическа теория през ХІХ в. и автор на фундаменталното изслед-
ване „Капиталът“ (1867) (бел. ред.).
26  ноетичен (от гр.) – свързан с умствената дейност или интелекта; в научен контекста 
ноетичен може да означава синоним на гносеологичен (бел. ред.).
27  Имануел Кант (1724–1804) – немски философ от XVIII в. Той е сред най-влиятелните 
мислители в историята на западната философия. През 1781 г. излиза главното му произ-
ведение „Критика на чистия разум“ (бел. ред.).
28  теокрация (от гр.) – форма на управление, при което политическата власт принадлежи 
на духовенството (бел. ред.).
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воя на човечеството вижда нов, позитивен, научен29. Но това, което Конт 
не долавя, Масарик, изхождащият от него, както се спомена, философ 
бива спасен чрез еволюционизма на Спенсера: принципът на еволюци-
ята важи не само за обективния, но и за субективния свят, за човешкото 
съзнание, за религията. Тоя, който не гради своята философия върху ира-
ционалните сили на съзнанието, който срещу мистицизма слага смислен 
рационализъм, не остава сляп за тия ирационални сили, както те се про-
явяват в художественото творчество или в религията, или в историята. В 
центъра на неговото познание стои човекът, в центъра на историческия 
развой – пак човекът, в религията – пак той. Следователно, всеки, който 
би искал да обрисува образа на философията на дадена история, който 
би искал да бъде идеолог, когато си изяснява историческия ход, опирай-
ки се на предварителен социологичен анализ и на своята склонност към 
критичен емпиризъм, не може да не опре поглед върху религията, да не я 
почувствува като фактор в живота на народа или на човечеството. Юм с 
проявения критицизъм по отношение към човешкото познание, и Кант, 
със своята критика на чистия разум, откриват път към онова критично 
становище, което заема Масарик, когато трябва да разреши за себе си ня-
кои проблеми от религиозната метафизика, а също така, когато трябва 
да се отвърне от последната, за да намери във философията на истори-
ята защита от ноетическия скептицизъм, да прояви чрез нея нравствен 
поглед към светa. Религиозно-етичното гледище, което изявява Масарик 
при философското обяснение на историята, не се налага, разбира се, чрез 
насилен дедуктивен метод. Социологичният и историчният критицизъм 
го спасяват от преднамерен подбор на обстоятелствата и данните и от 
изкуствена интерпретация.

От това общо становище как схваща Масарик Русия в нейния държав-
но-национален и културно-историчен живот? Тук Масарик изхожда от 
антитезата: Русия – Европа. Русия за него е особен мир30, с особена своя 
физиономия, страна, която носи много черти от западния свят, но все пак 
се отличава от Европа. Тая антитеза с културно-национални предпостав-
ки той вижда не само между тия два свята, но я чувствува и в самата Русия. 
В нея, в основния ѝ характер, руският и европейският момент се срещат, 
отразяват се като две враждуващи стихии, като трагичен антагонизъм. 
Тоя антагонизъм Масарик сам долавя още при първото си пребиваване в 

29  Трите етапа от духовното развитие на човечеството според О. Конт са неговото теоло-
гично състояние (времето на човечеството, в което то все още се намира под равнището 
на научните въпроси), метафизичното състояние (време на спекулативна доминация на 
човешкото въображение) и позитивното състояние, което се дефинира като най-високо-
то интелектуално достижение (вж. О. Конт, Трактат върху позитивния дух, София, 2000, 
прев. от френски Тодорка Минева) (бел. ред.).
30  мир (остар.) – свят (бел. ред.).
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Русия. Наблюденията му както върху външния, така и върху вътрешния 
руски мир, потвърждават само неговата концепция за руската действи-
телност, извлечена от изучване на руските художници на словото, особено 
на Достоевски. Символ на Русия, на стара Русия, която има особен харак-
тер, това е за него руският монах, когото среща в Троицко-Сергиевската 
лавра при Москва, чрез когото той се връща няколко столетия назад, със 
стари представи за живота и света, останал извън културния развой на 
Европа, несмущаван във вярата на своите предци. От една страна, Русия, 
изостанала назад от духовния напредък на света, пази „детинството на 
Европа“, а от друга тя не остава дълбоко в своята същност чужда ней.  
Масарика не могат да не смутят въпроси от социологичен, религиозен 
и етичен характер. Защо собствено руската философия е предимно фи-
лософия на историята и на религията? Освен това, той не може да не се 
замисли и над своя методологичен ход. Виждайки Русия против Европа и 
Русия против самата Русия, той проследява влиянията на западния свят 
върху Русия, но същевременно търси да долови, в що се състои нейната 
самобитност. Русия безспорно е приемала кога механически, кога твор-
чески, доста блага и идеи от Европа, но е запазвала почти непокътнат своя 
духовен капитал. За да се осведоми правилно и за да оправдае своите из-
води, Масарик цели да изтъкне заемката, наподобяването, но и да посочи 
еднакъв, успореден развой на Запад и в Русия, или да изтъкне самостой-
ната мисъл и творческата синтеза. Също така за него е важно да се знае, 
дали има проникване от руска мисъл на Запад. Проблемата за европеиза-
цията на Русия и за русизацията на Европа е от значение, защото от ней-
ното решение добива смисъл и оправдание антитезата Русия – Европа, 
àко и Масарик изрично да отбелязва, че я слага върху отношения между 
два различни периода от тяхното развитие. Русия наистина крета духов-
но след Европа, стреми се да овладее нейните духовни богатства, но все 
пак колесницата на историческия ѝ напредък бива спирана от тежкия то-
вар на изтеклите векове, и то така, че антитезата Русия – Европа се свеж-
да образно към антитезата Фойербах31 – Троицко-Сергиевски монах. Но 
това е едновременно и антитеза между стара и нова Русия. Най-силно тя 
се чувствува в сферата на религиозния живот. Руският мистицизъм не 
иска и да знае, че философията от Канта насам със своя критицизъм под-
готвя схващането на религията като наследие от стария мит, като израз на 
обикнатия древен антропоморфизъм, че теологията е в основата си нова 
християнска митология. Борбата между стар и нов свят, между Русия и 

31  Лудвиг Андреас фон Фойербах (1804–1872) – немски философ материалист, универ-
ситетски преподавател. В края на професионалния си път открито се обявява в защита 
на марксизма. Част от неговите научни трудове, сравнявани с наследството на Фридрих 
Ницше, са определяни като оптимистична философия (бел. ред.).
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Европа в недрата на самата Русия, е едно от най-интересните явления в 
мировата история.

За да изпълни своята концепция, Масарик прибягва към преглед на 
руската история от Киевска Русия до революцията през 1905 г., към ха-
рактеристика на главните духовни движения от Петра Велики насам като 
най-висша форма на личен и колективен живот; пристъпя най-сетне към 
идейна и морална обрисовка на представителните личности на религиоз-
но-философската и философско-историчната мисъл. Огромния материал 
той се стреми да разработи само в едри линии, основавайки се на руските 
историци, но като посочва значителното и ценното, като прави избор на 
идеи и личности с оглед на своята обща концепция, като го подложи на 
преценка в духа на своите схващания за философията на историята и ре-
лигията. Руската история Масарик осветлява чрез идейния разбор върху 
руските философи. В духа на общите си исторически идеи, той я схва-
ща като борба между два принципа, теократичен и демократичен, борба, 
която в Европа е в своя край, и която в Русия клони решително към побе-
да на последния. Тоя негов поглед става ясен, проследи ли се идеологич-
ната схема на руския исторически развой. Стара Русия, издигнала Мос-
ква като трети Рим, е теократична държава, която живее изключително 
с духовното богатство на Византия. Реформата на Петра Велики32, която 
има изключително практически характер, наистина приобщава Русия 
към Европа, но и засиля царския абсолютизъм, който през XVIII век на-
мира прекрасен израз, обагрен известно време с просвещенските идеи, в 
лицето на Екатерина II33. Оттук обаче започва да се засиля антагонизмът 
между стара и нова Русия, между Русия и Европа. Френската революция 
от 1789 г. разклаща идейните основи на руската теокрация, която изра-
зява своята защита, особено след бунта на декабристите през 1825 г., в 
строгата си деспотична реакция. Теокрацията, представяна сега от Ни-
колая I, бива наново бита от Европа през време на Кримската война, след 
падането на Севастопол, 1854 г. За да я запази, Александър II премахва в 
1861 г. крепостничеството и прокарва известни реформи, предимно от 
административен характер. Това е първата отстъпка на европейския ли-
берализъм, който става в пределите на Руската империя все по-агресивен.  
 

32  Петър І Алексеевич, наречен Петър Велики (1672–1725) – руски император от динас-
тията Романови, провъзгласен за цар на десетгодишна възраст, и първи всеросийски им-
ператор от 1721 г. (бел. ред.).
33  Екатерина ІІ (Екатерина Алексеевна или Екатерина Велика) (1729–1796) – императрица 
на Русия (1762– 1796), чиято епоха е белязана от ограничаване на правата на крепостните 
селяни и почти неограничени привилегии на дворянството. Нейното управление е пери-
од на просвещенски абсолютизъм (бел. ред.).
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Теократичният обскурантизъм34 обаче, виждайки се застрашен от новите 
идеи, изразени в крайната си форма в терористична герилна революция, 
чиято жертва става в 1881 г. Александър II, усилва своя деспотичен акти-
визъм, като почва борба срещу разрушителни сили в страната – нихили-
зъм, социализъм и анархизъм, която обаче завършва, след безуспешната 
война с Япония, с рязък протест срещу него, с първата революция от ма-
сов характер през 1905 г. След всяка една война теократичният принцип 
бива бит. Ако от 1905 г. се полагат основи на руския конституционализъм, 
все пак не бива да се мисли, че революцията е постигнала своите задачи, 
още повече, когато реакцията се съживява чрез болезненото състояние 
на интелигенцията, изразено в декадентство и сексуализъм и чрез нàпад-
ната35 идеология на консервативния обществен стан. Би трябвало да се 
очаква, следвайки хода на Масариковата мисъл и изхождайки от неговата 
културно-исторична схема, че една нова революция ще разклати основ-
но истеричния цезаропапизъм и ще отвори широк пролом за развитието 
на руската държава в духа и идеалите на демокрацията. Обаче кървавата 
революция от 1917 г., която дава в нова постановка проблемата за нова 
Русия като пълно унищожение на наследието от третия Рим, колкото оп-
равдава Масариковата исторична концепция, толкова и я подлага, в ня-
кои нейни моменти, на известна ревизия.

Своя анализ на историчната действителност Масарик подкрепя с ана-
лиз на философската мисъл в Русия, изразена във философията на ис-
торията, религията и политиката. Явната и скритата борба между посо-
чените горе два принципа той вижда и тук, начевайки още от времето 
на Екатерина Велика, когато Шчербатов и Болтин, от една страна, и Ра-
дишчев, от друга, правят пръв опит от гледището на философията на ис-
торията да положат на сравнителна преценка Русия и Европа. Тая борба 
започва всъщност да се изявява философски от 30-те години на изтеклия 
век с П. Я. Чаадаева36, който, противопоставяйки се на граф Уваровата37 
дефиниция на руската теокрация – православие, самодържавие, народ-

34  обскурантизъм (от лат.) – крайно враждебно отношение към просветата, науката и 
прогреса изобщо; ретроградност, реакционност, мракобесие (бел. ред.).
35  нàпаден (неолог.) – нападателен (бел. ред.).
36  Пьотър Я. Чаадаев (1794–1856) – руски философ и публицист, който определя своята 
научна и обществена позиция като „християнски философ“. В периода 1829–1831 г. пише 
най-значимия си труд – „Философски писма“. Публикуването на първото от неговите 
писма през 1836 г. предизвиква острата реакция на властта, която обявява Чаадаев за ду-
шевноболен, а списанието „Телескоп“, в което излиза публикацията, е закрито (бел. ред.)
37  Сергей С. Уваров (1786–1855) – руски общественик и държавник, граф, министър на 
народното просвещение от средата на 30-те до края на 40-те години на ХІХ в. Почетен 
член и президент на Императорската академия на науките и създател на теорията за офи-
циалната народност в периода, в който на трона на Руската империя е Николай І (бел. 
ред.).



139

ност, направена след въстанието на декабристите, и отричайки визан-
тийска Русия като културна ценност, стига, под влиянието на Запада, до 
идеята на католическата теокрация. Първият философ на историята от-
крива вече колебанията на руската мисъл в посока руска, славянофилска, 
и европейска, западническа. Пред Масарика се открива богата възмож-
ност за историко-философски преценки. Домогвайки се, от една страна, 
до същността на славянофилството, а от друга, до същността на запад-
ничеството, чрез главните им представители: Ив. В. Киреевски38, Хомя-
ков39, Иван и Константин Аксаков40, Н. Данилевски41 и В. Г. Белински42, 
Масарик стига до Аполона Григориева43, до неговата синтеза между за-
падничество и славянофилство, и до А. И. Херцена, продължителя в ли-
тературната революция на Белински и основателя на философския и по-
литически радикализъм, за да завърши първият кръг на своя философски 
анализ. Раздвоението на руския човек между рационализъм и ирациона-
лизъм, между критицизъм и вяра, което отразява и конфликта между 
Европа и Русия, е характерно наистина за новото време, дори то лежи в 
основата на нравствената и културна природа на човека изобщо. Масарик 
проследява и по-нататък руската мисъл, до края на XIX век, винаги от 
гледището на еволюциониста, който се стреми да посочи изравнението 
на тоя трагически конфликт в Русия с все по-дълбокото ѝ приобщаване 
към духовния живот на западния свят. Излизайки от М. А. Бакунин, в 
развитието си завил към Хегеловата левица, към Фойербаха и Маркса, за 
да стигне до революционния анархизъм като отрицание на обществения 
теократичен строй, Масарик преминава през реализма и нихилизма на  

38  Иван В. Киреевски (1806–1856) – руски религиозен философ, литературен критик и 
публицист, един от теоретиците на славянофилството. По-големият брат на Пьотър В. 
Киреевски (1808–1856) – руски писател и преводач, фолклорист (бел. ред.).
39  Алексей Ст. Хомяков (1804–1860) – руски поет, художник, публицист, богослов и фи-
лософ, един от основоположниците на ранното славянофилство (бел. ред.).
40  Иван С. Аксаков (1823–1886) – руски публицист, поет и общественик, един от лиде-
рите на славянофилското движение, редактира популярния в. „День“; негов брат е Кон-
стантин С. Аксаков (1817–1860) – руски публицист, поет и историк, водач и идеолог на 
руските славянофили (бел. ред.).
41  Николай Я. Данилевски (1822–1885) – руски публицист, естествоизпитател и социолог. 
Като геополитик е един от създателите на цивилизационния подход към историята. Иде-
олог на панславизма (бел. ред.).
42  Висарион Гр. Белински (1811–1848) – руски литературен критик, теоретик и публи-
цист. Превръща се в символна фигура за руската либерална интелигенция, вдъхнови-
тел на младото поколение писатели от 40-те години на ХІХ в. Неговите студии върху 
творчеството на А. С. Пушкин, Н. В. Гогол, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов излагат 
естетически принципи, които споделят революционерите демократи сред неговите съв-
ременници и последователи (бел. ред.).
43  Аполон Ал. Григориев (1822–1864) – руски поет, литературен и театрален критик, пре-
водач, автор на мемоари (бел. ред.).



140

Чернишевски44, Добролюбова45 и Писарева46 през 60-те години, за да стиг-
не до социологичния субективизъм на Петра Лаврова47, водача и теоре-
тика на руската революционна емиграция, връстника на Чернишевски, и 
Николая К. Михайловски, зрял политически и философски през реформ-
ните усилия на Александра II. Срещу тия европеизирани пионери на руска-
та демокрация Масарик противопоставя съвременните им противници, 
теоретиците на социалната теокрация М. Н. Катков48, философствуващия 
журналист и политик К. П. Победоносцев49, който възвежда теологията 
до руска държавна философия, и К. Н. Леонтиев50, който въпреки своя 
вътрешен раздвой51, схващайки религията като страх божи, потвърждава 
антропологизма на Фойербаха. Покрай тия тримата Масарик слага Вла-
димир Соловьова52, тоя дълбок дух, който, изразявайки през своя рели-

44  Николай Г. Чернишевски (1828–1889) – руски писател, литературен критик и философ, 
в чието творчество  рефлектират множество социални проблеми на Русия през ХІХ в. 
Най-известното му произведение е романът „Какво да се прави?“ (1862–1863). Негови 
идеи оказват силно влияние върху обществената дейност на В. И. Ленин, както и на сръб-
ския общественик Светозар Маркович (бел. ред.).
45  Николай А. Добролюбов (1836–1861) – руски поет и литературен критик, автор на 
множество сатирични творби и критически студии върху историята на руската литера-
тура. Посвещава се на педагогиката в книгите си „За значението на авторитета във въз-
питанието“ (1853–1858), „Основни закони на възпитанието“ (1859) и др. (бел. ред.).
46  Дмитрий И. Писарев (1840–1868) – руски публицист, литературен критик и преводач, 
който е считан за една от важните литературни и обществени фигури в Русия от 60-те 
години на ХІХ в. Обявява се публично срещу самодържавието на династията Романови 
и е затворен в Петропавловската крепост в началото на 60-те години. Превежда немска 
художествена литература и историография (бел. ред.).
47  Пьотър Л. Лавров (1823–1900) – руски философ и публицист, социолог и историк, един 
от идеолозите на руското народничество (бел. ред.).
48  Михаил Н. Катков (1818–1887) – руски публицист, издател и литературен критик, зна-
чим за времето си поддръжник на консервативната руска политика. Като редактор на 
в. „Московские ведомости“ той създава руската политическа журналистика и защитава 
контрареформите на император Александър ІІІ (бел. ред.).
49  Константин П. Победоносцев (1827–1907) – руски писател, историк на руската църква, 
главен идеолог на контрареформите на император Александър ІІІ. Заедно с Михаил Кат-
ков е смятан за един от „сивите кардинали“ на императорското правителство (бел. ред.).
50  Константин Н. Леонтиев (1831–1891) – руски лекар, дипломат, публицист, философ, 
литературен критик и общественик с религиозно-консервативни убеждения. К. Лео-
натиев е консервативен мислител, който е повлиян от славянофилската идеология, но 
опознаването на южните славяни, най-вече на българите, го принуждава да се откаже от 
нея и да създаде свое собствено учение, което намира израз в концепцията му за визан-
тизма. Тя е формулирана в неговото най-значимо произведение „Византизмът и славян-
ството“ (бел. ред.).
51  раздвой (остар.) – раздвоение (бел. ред.).
52  Владимир Соловьов (1853–1900) – руски религиозен мислител и мистик, една от клю-
човите фигури в руската философия на ХХ век, поет и публицист, литературен критик 
и преподавател. Неговите трудове са в основата на т. нар. „духовно възраждане“ в Русия 
от началото на ХХ в. и оказват влияние върху религиозната философия на Николай Бер-
дяев, Сергей Булгаков, Павел Флоренски, както и върху творчеството на поетите Андрей 
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гиозен мистицизъм отношението си към Русия, неосвобождавайки се от 
влиянието на православната теология, стига до „свободната теокрация“, 
àко и после, в борбата си за Канта и Платона, да се отрича от нея. Най-по-
сле Масарик, приближавайки се до своята съвременност, разглежда 
Г. Плеханов53 и Луначарски54 като изразители на новия социализъм, на 
марксизма и социалната демокрация, П. Крапоткин55, теоретик на новия 
анархизъм след Бакуниновия, П. Милюкова56 и П. Струве57, представите-
ли на руския либерализъм от 90-те години насам, за да изтъкне кризата в 
руския еволюционизъм в началото на днешното столетие. Поставяйки в 
тая историческа схема идейните движения и техните главни представи-
тели, Масарик осветлява дълбоко и проникновено трагизма на борбата, 
външна и вътрешна, между две съществени посоки в руския духовен жи-
вот, между славянофилство и западничество, които в течение на време-
то се развиват и добиват един или друг образ, но остават все със своето 
основно противоречие, което започва от реформата на Петра Велики и 
което съществува и днес в царството на Ленина.

Масарик не се задоволява само да опише, да изложи идеите на руски-
те философи и писатели, доколкото те се присъединяват към едната или 
другата посока, но иска и да ги прецени критично, като хвърля и свой 
поглед върху основните проблеми от философията на руската история 
и религия. Тоя поглед е толкова по-дълбок, че дава осветлението на иде-
ите, събитията и личностите с оглед към европейската философска ми-
съл. Европейските идеи оплодяват руския дух от XVIII век насам. Тък-
мо „волтерианците“ от времето на Екатерина II се замислят над руската 
съдба и полагат основи на философията на историята в своята родина. 

Бели, Александър Блок и др. В своята християнска философия Соловьов отстоява по-
зицията срещу разделянето на християнството на католицизъм и православие, както и 
идеите на екуменизма (бел. ред.).
53  Георгий В. Плеханов (1856–1918) – теоретик на марксизма, философ, общественик и 
активен застъпник на социализма, един от създателите на Руската социално-демократи-
ческа работническа партия (1898). Пише трудове по философия, социология, естетика и 
етика, както и върху историята на руската обществена мисъл (бел. ред.).
54  Анатолий В. Луначарски (1875–1933) – руски и съветски общественик, политик, рево-
люционер, автор на театрални пиеси, разкази, театрална и литературна критика, биогра-
фия на В. И. Ленин, от 1930 г. е академик на Академията на науките на СССР (бел. ред.).
55  Пьотър Ал. Кропоткин (1842–1921) – руски анархист, географ и геоморфолог, един от 
наследниците на аристократичния род Кропоткини. Считан за един от най-влиятелните 
теоретици на анархизма, той е създател на идеологията на анархокомунизма. Като пуб-
лицист е привърженик и на еволюционистичната теория (бел. ред.).
56  Павел Н. Милюков (1859–1943) – руски политик, историк и публицист, лидер на така 
наречената „кадетска партия“ (Партията на народната свобода), министър на външните 
работи във Временното правителство през 1917 г. От 1916 г. е почетен доктор на универ-
ситета в Кеймбридж (бел. ред.).
57  Пьотър Б. Струве (1870–1944) – руски общественик и политик, публицист и редактор 
на различни периодични издания, историк и философ (бел. ред.).
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Френската революция, предизвиквайки реакция на теократичния режим 
срещу влиянието на френските философи, отваря път на немската иде-
алистична философия. Романтичният и волунтаристичен58 в първата си 
половина XIX век води руската мисъл, въпреки своя идеализъм, към про-
блемите за еволюция и революция. Раздвоеният дух на Русия възприема 
от Германия най-много идеите на Шелинга, на Хегеля, а по-късно – на 
Фойербаха и Маркса. Докато славянофилите се влияят предимно от Ше-
линга, западниците следват Хегеля и неговата  левица, заедно с Конта и 
Спенсера. А тоя факт не е без значение за общите посоки и на руската об-
ществена мисъл. Доколко идеите на западния свят посредством неговите 
философски представители проникват в кръговете на интелигенцията, 
говорят най-добре творенията на художествения гений. Масарик оста-
ва тука верен на своята метода да използува художественото творчест-
во за изяснение на психологичните си, социологични и исторични идеи. 
При добре разграничените сфери на влияние на френската, английската и 
немска философия, Масарик успява да посочи критицизма и мистицизма 
в това или онова движение. Но критичното му отношение към предмета 
на изследването му дава възможност да открие паралелни явления у ав-
тори с различна философска природа, да схване сходство или сродство на 
идеи у представители на противоположни течения, дори между два ста-
на. Общото за руската философска и религиозна мисъл, независимо от 
нейните посоки, Масарик намира, не без основание, в близката ѝ връзка 
с руската политическа, стопанска и обществена действителност. Затова я 
тревожат проблемите както на историческата съдба, така и на държавния 
и социален строй. От една страна се изявява философски и исторически 
идеализъм, от друга – атеизъм и материализъм. По средата стои либера-
лизмът, с елементи от единия и от другия философски път, несигурен и 
неустановен, но благотворен, защото осигурява успеха на модерната де-
мокрация с нейните идеали за напредък и човечност. Не е случайно явле-
нието, че в първата половина на XIX век взема надмощие консервативни-
ят философски дух, заедно с културната закъснялост на страната, а после 
– революционният. Конфликтът между стара и нова Русия, задържана из-
куствено и принудително в стремежа ѝ да се приобщи към Европа, клони 
към кървава развръзка.

За да се вникне по-правилно в цялата тази философско-исторична по-
стройка на Масарика, би трябвало да се разяснят някои основни положе-
ния в неговото дело.

58  волунтаристичен (филос). – от волунтаризъм – идеалистическо течение, което отрича 
обективните закони в природата и обществото и разглежда волята като основа на цялата 
действителност, на всичко съществуващо (бел. ред.).
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Разглеждайки съществените причини на културно-историчната анти-
теза Русия –Европа, Масарик се спира на влиянието на Византия върху 
третия Рим. От какво значение е византизмът за Русия? Приемайки хрис-
тиянството от Цариград, Русия не приема и византийската култура, не 
възприема и не разработва източната теология. Тя остава вярна на Ви-
зантия само в православието, с всички негови характерни особености, 
които го отличават от католицизма и протестантизма – значителен фор-
мализъм, материалистична символика, краен мистицизъм, безкритична 
трансцендентност, примитивен анимизъм, вяра в чудо и откровение. В 
жизнената си практика византийското православие избива в аскезия, в 
съзерцание и смирение, в отсъствие на волев импулс, в преклонение пред 
черковно-верската традиция, без устрем за напредък и развитие, в кон-
серватизъм. Изградено в основите си, като теория и практика, още в III 
век от александрийските гръцки догматици, то остава и до днес непо-
кътнато в своите догми. Ето защо руската черква, както византийската, с 
литургията си, иконите и мощите, владее силно съзнанието на масата. А 
бидейки тясно свързана с народността, тя се явява нейна естествена за-
щитница. Тя става и опора на държавата, проявила се веднъж като израз 
на духовна организация на обществото. Третият Рим, станал средище на 
руската държава, намира в лицето на черквата свой естествен съюзник. 
Така се създава московската теокрация, която възпитава в духа на своите 
идеали руския народ. На Запад черквата се стреми да надмогне светската 
власт, в Русия рано се издига първенството на царя като земен застъпник 
на Бога. Верският живот се свързва с черквата, религията се схваща като 
теология, държавният организъм е немислим без царския институт, стра-
ната се отъждествява с монаршеската личност. Така Масарик подчертава 
още веднъж възгледа си, че обществото почива на теократичен органи-
зиращ принцип. Ако католицизмът, с упадъка на папския авторитет и с 
пробуждащия се критицизъм на людския разум, се подлага на развитие 
в своята теокрация, то православието, главно в Русия, запазва още своя 
първоначален, византийски характер, особено в монастирите59, гдето 
културният напредък на западния свят не носи новите си идеи. Ето защо 
руската черква е консервативен фактор – тя не се поддава на напредък и 
развитие. Едва през XVII век византизмът, като идеология и мироглед, 
бива смутен от подвига на Петра Велики. Начева се в душата на Русия 
борба между византизъм и европеизъм. Черква и държава, след Френс-
ката революция, биват застрашени. И те застават заедно срещу Европа. 
Противоположността между стара и нова Русия не избягва от погледа и 
на най-повръхностния наблюдател. Устреляваната60 теокрация намира 

59  монастир (книж. остар.) – манастир (бел. ред.).
60  устрелявам (по руски обазец) – обстрелвам (бел. ред.).
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не само свои защитници, но и свои теоретици и философи. Отбраната 
на старата руска култура, на предпетровска Русия, както и апологията на 
Европа, на новата руска култура, задълбочава философски погледа върху 
историчната съдба на могъщия славянски народ, като разпалва нравстве-
ните основания на руския национализъм.

Месианизмът, възникнал в борбата между славянофилство и европе-
изъм, е една от характерните проблеми от философията на руската ис-
тория. За Масарика славянофилството е месианизмът на православната 
теокрация. Вече в тая концепция личи отношението му към него. Теокра-
тичната програма на Уварова, съдържаща се в познатата негова тройка, 
не закъснява да бъде възведена във философска система. Разкривайки 
учението на славянофилите, той не забравя не само да се отнася критич-
но към него, но и да го подложи на философски анализ. Колкото и добре 
да изясняват Киреевски, Хомяков или К. Аксаков и Данилевски проти-
воречието между Русия и Европа – историческо, църковно-религиозно 
и държавно-правно, те не успяват да се справят правилно в подбора и 
обяснението на фактите, не се освобождават от влиянието на църковните 
отци в своя философски мироглед, не изясняват определено понятията, 
с които боравят (държава, нация, народ, общество, черква, човечество). 
В идеализацията на православието, на третия Рим и на неговата култу-
ра, те не забелязват, че стигат до мистичен национализъм, който ги води 
към консерватизъм, към оправдание на абсолютизма. Обстоятелството, 
че Катков, Победоносцев и Леонтиев, изразителите на официалната те-
окрация или на руския панславизъм61, изхождат от тях, показва от как-
во значение е тяхното учение за държавния развой на Русия. Разбира се, 
славянофилите от по-старата генерация стоят далече от философията на 
аристократичния бюрократизъм, техният месианизъм, изхождащ от гло-
рификацията62 на православието, не носи багрите на руската официална 
политика. Тяхното убеждение е, че Русия, която не познава дуализма в 
душата на западния човек (колебанието му между съмнение и безверие 
като резултат на рационализирания католицизъм и протестантизъм), ще 
спаси Европа, защото ще ѝ върне вярата, без която не може да живее. 
По-нататък тоя месианизъм63 придобива народностен характер. Докато 
всички народи в Европа са изпълнили своята историческа задача, Русия 
тепърва има да изпълнява своята мисия. Погледът на философствуващи-
те славянофилски журналисти и политически предвзети теократи се на-

61  панславизъм (от фр.) – обществено идейно-политическо течение сред славянските на-
роди през XIX и началото на XX в., чиято основна идея е сплотяване на славяните под 
егидата на царска Русия (бел. ред.).
62  глорификация (от лат.) – възхвала, прослава (бел. ред.).
63  месианизъм (от фр.) – националистическо учение за предопределената от Бога съдбов-
на роля на някой народ в историята на човечеството (бел. ред.).
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сочва предимно към славянството и Азия. Руският месианизъм се среща с 
панславизма и азиатизма. Данилевски мисли, че историческото предназ-
начение на Русия е да създаде славянска федерация, да бъде неин вожд, 
като заеме Цариград за нейна столица. Първоначално руската официална 
мисъл се противопоставя срещу тоя панславизъм като пагубен за Русия, 
защото се схваща като революционна програма, осъществима само ако 
се премахнат по революционен път тогавашните владетели на славяните, 
които били в робство. Но ако се явяват панславистични настроения, те 
се откриват преди всичко като панрусизъм. Тук Масарик, не забравяй-
ки критиката на западниците шестдесетници64, особено на Чернишевски, 
потвърждава преценката на нашия Любен Каравелов: зад панславизма на 
Русия говори руският държавен егоизъм. Понеже Европа гние, панслави-
змът оставя ней католическия славянски свят. Той се интересува главно 
от православния свят на юг. Леонтиев мисли, че панславизмът трябва да 
изключи от своя кръг Австрия. Тук Масарик има предвид не първите сла-
вянофили, основателите на славянофилското учение, Киреевски и Хомя-
ков, а реакционните славянофили от типа на Погодина и Шевирьова. Те 
именно най-добре определят отношението на Русия към славянството от 
чисто теократично гледище, особено към Полша, чийто католицизъм се 
противопоставя на православието и по чисто национални и политически 
причини. Към Европа панславизмът има по-друг поглед. В Русия живееха, 
преди Голямата война65, не по-малко от 48 народи, от които само поляци-
те, като изключим българските колонии, са славянски народ. Малорусите 
не са признавани като отделен народ, камо ли българите. Следователно за 
Русия има смисъл повече една паназиатска програма, отколкото пансла-
вистична. Затова и последната, мисли Масарик, се схваща от по-светлите 
умове на Русия като неоправдана. Опитът ѝ да бъде обновена и съживена 
като неославизъм остава без значение. Тоя панславизъм, на който в Евро-
па се посвещава толкова внимание, придобива особена цена не със своите 
идеи, а поради фактическото положение и действителната сила на Русия. 
Не от идеите се страхува Европа, а от руската мощ. Съзнанието за силата 
на Русия, издигаща се високо над Европа, окрилява славянофилския ме-
сианизъм, обаче огрубява народностния панславизъм. Единият не бива 
да се отъждествява с втория. Русия ще спаси Европа, ще бъде вожд на 
човечеството, когато се освободи от своя теократичен мироглед. В кри-
тиката си на руския месианизъм, проявяващ се в една или друга форма, 
Масарик изхожда от общия си възглед, че теократичната организация на 
днешното общество, особено на руското, трябва да се промени. Като не 

64  шестидесятники – поколение  руски интелигенти от 50-те и 60-те години на XIX в. (бел. 
ред).
65  Голямата война – Първата световна война (бел. ред.). 
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забравя един разумен анализ на руската действителност, месианизмът 
трябва да се ограничи в своята експанзивност, да се съсредоточи в руска 
посока, сиреч да се замисли за спасението на Русия, а после на славяните, 
на Европа и света.

Във връзка със славянофилството и неговия месианизъм Масарик се 
задълбава в проблемата за европеизма, за еволюцията и революцията 
изобщо и частно за Русия. Идеите, които идват от Европа, като идеи на 
напредъка и развитието, при съществуващия цезаропапизъм, револю-
ционизират Русия. Философията на западниците от времето на първите 
и по-късните славянофили навлиза в нови сфери на европейската мисъл и 
дава други резултати от политически характер. Руският византизъм и ме-
сианизъм, като мироглед, бива подложен на критика от самия развой на 
страната, която клони към все по-голяма европейска ориентация. А това 
означава, че Русия иска да се освободи от III век, от догматичната форму-
лировка на православието, защото досега то е останало в своята същност 
непроменено. Затова Русия, според извода на Масарика, не от времето 
на Екатерина II, а от Петра Велики се намира в положение на революция. 
Революцията става руска проблема. Не напразно всички руски философи 
на историята, на религията и на политиката се занимават с нея, търсят 
пътища, на ляво или на дясно, за разрешението ѝ. Декабристкото въста-
ние от 1825 г., освобождението на селяните през 1861 г., революцията от 
1905 г. за Масарика са в своята идейна същност неразчленима верига. За 
него дори 1905 г. непосредно зависи от 1861 г. Тия събития се подготвят 
и от духовни движения, които излизат по-късно вън от средата на инте-
лигенцията и обхващат народните маси. След Френската революция, след 
западничеството на В. Г. Белински или на А. И. Херцена, особено след 
кървавата 1848 г. влиянието на либерализма, радикализма и социализма, 
на нихилизма, анархизма и марксизма се простира не само на шир, но и 
в дълбочина. За Масарика, който отдава такова голямо значение на ли-
чността в историческия развой на света, процесът на освобождение от 
надвластието на теократичния монархизъм се подготвя и от субективни 
фактори. Западниците от типа на Белински виждат в развитието на своя-
та родина надеждата в нейното културно могъщество. Но западници от 
типа на Херцена, особено шестдесетниците, като Чернишевски, като се 
запознават с философските учения на Конта, Спенсера и Миля, с Фохта, 
Бюхнера, Прудона и др., поставят редица въпроси на руското обществено 
съзнание, което долавя, че не Европа, а Русия гние. Първите влияния на 
социализма водят към надеждата в един смислен политически реформи-
зъм. Появата на социалния въпрос, покрай аграрния, задълбочава про-
тиворечията между теократическия аристократизъм и либералистичния 
демократизъм. Докато марксизмът поставя на преден план в програмата 
си социалната нивелация, анархизмът на Бакунина и Крапоткина изди-
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га в принцип индивидуалното различие, абсолютната свобода без вся-
какъв авторитет. Оттук се отива към насилие над обществения ред, към 
оправдание на убийството, към лична терористична акция. Сега се пи-
тат, особено от 1901 г., когато анархизмът се засиля, и не само в Русия, 
дали не би могла да се оспори социалната еволюция. Нихилизмът на Пи-
сарева, който е отрицание на всякакви начала със своя позитивизъм и 
материализъм, със своя утилитаризъм66 и демократизъм, отрицание, на 
социално-политическа основа, на тройката на Уварова, а и на мистичния 
месианизъм, със своето „хождение в народ“67 добива политически и ре-
волюционен характер. Либерализмът също така подготвя условията за 
разложение на теократичния обществен строй. А когато в 1884 г. се вестя-
ва68 първата социално-демократична програма, когато Георги Плеханов, 
„бащата на руския марксизъм“, развива теоретично проблемите на фило-
софския и исторически материализъм, революцията е обикнат предмет 
за разискване. Капиталистичният и промишлен буржоа търси опора не 
само в теократизма, но и в либерализма или реформизма, а пролетари-
зираният работник и недоволният от 1861 г. мужик тръгват в посока към 
социализма. А социализмът като настроение на масата е революционен. 
Вместо лична, подготвя се обществено-политическа и масова революция. 
Особено след дейността на терористите от „Народная воля“. Френската 
революция се готви нравствено цял век почти, дори и повече, ако се прие-
ме, че модерната революция се развива от времето на Ренесанса и Рефор-
мацията. Трябва да се допусне тогава, че историческият развой на Русия 
я води към революция.

Колкото и да е против теократическия строй, колкото и да мисли, че 
монархизмът носи отговорност за противодържавни движения, Масарик 
не се колебае да подложи на критика руската революция. Когато се пре-
ценява една революция, може да се отхвърли или оправдае в зависимост 
от гледището, което се заема. Масарик отхвърля утилитаристичното гле-
дище – да се съди според резултата, а възприема етичното. Всеки, който 
върши нещо, трябва и да отговаря – и за слово, и за дело. Руската револю-
ция има свои проповедници, свои деятели. Нейната етична проблема се 
свежда към съзнанието за отговорност – позволено ли е престъплението, 
оправдано ли е убийството? Тоя, който е революционер, е примирен с 
мисълта, че за успеха на делото няма да пожали и живота си. Но това дава 
ли му право да отнема живота на друг? Масарик, излизайки от хуманис-

66  утилитаризъм (филос.) – учение, което смята за основна цел на личната и обществената 
нравственост ползата, тесния практицизъм (бел. ред.). 
67  „хождение в народ“ (рус.) – „ходене сред хората“ – просветителско и революционно 
движение в Русия, което започва от 60-те години на XIX в. Целта му е сближаване със 
селските маси и тяхната просвета (бел. ред.).
68  вестявам (поет.) – обявявам (бел. ред.).
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тична етика, е решително против убийството. За него има сила убежде-
нието, че човешкият живот е свят, че човек за човека е ближен. Масарик 
отхвърля Толстоевската несъпротива на злото. Пред самия Толстой в 
Русия той не скрива това. Но не приема и библейската формула – око за 
око и зъб за зъб. Застрашен ли е духовно и физически, човек може да се 
брани, трябва да се брани, може да прибегне до убийство, като последно, 
необходимо средство. Така осъжда по начало всяка революция  и всяка 
война. Но бъде ли един народ нападнат, той трябва да се брани. Също 
така и революция, която се явява разумен, неизбежен, дълго обмислян и 
подготвян отговор, е оправдана. Нейното оправдание зависи от морал-
ните ѝ основания, от преките ѝ цели. Освен това, трябва да се обмисли 
добре, дали тя не е излишна и при наличността на възможни пътища за 
постиг69 на предначертаната цел. Не бива да се забравя, че революцията 
още не дава право да се пролива на всяка цена кръв. Революцията може да 
бъде оправдано средство на демокрацията. Погледне ли се така на руската 
революция, ще се види, че преценката на Масарика може да бъде, според 
случая, различна. Одобрява ли изобщо, това не значи, че не може да осъ-
ди някои нейни моменти. Осъди ли някой неин представител, не осъж-
да цялото движение. И Херцена, и Бакунина, и Крапоткина, и Плеханова 
той преценява в относбата70 им към революцията. Безуговорно71 отрича 
смисъла и значението на всяка терористична акция, насочена срещу кого 
и да било, било и против носителя на монархичния режим. Руският рево-
люционер изобщо не задоволява – в нравствено-идейната си структура 
той е повече нихилистичен, анархистичен. Той се ръководи предимно от 
учението на Бакунина за революционния инстинкт, когато би трябвало да 
изхожда от революционното убеждение. Той е некритичен, не е освобо-
ден от влиянието на своя аристократичен произход, от възпитанието на 
православния мистицизъм, вярва в чудо, живee не с разума, а със сърцето 
си. Руският революционизъм има нужда от един Кант, казва Масарик. А 
това значи, че трябва да се гледа критично на революцията, и не бива да 
се изпада в анархизъм и нихилизъм, че е необходимо да се цели етиката 
на демократическото равенство, самата демокрация, която е разум и ху-
манност. Така се изтъква още веднъж, че руската интелигенция, която се 
е приобщила към Европа, трябва да води своя народ, останал назад в кул-
турното си развитие, към възвишенитe идеали на демокрацията – демо-
крацията като възглед за живота и света. И Европа върви към тия идеали 
на напредък и развитие. Проблемата Русия – Европа е проблема на вре-
мето. Излишно е Русия да решава историческия спор между еволюция и 

69  постиг (диал.) – постигане, достигане (бел. ред.).
70  относба (остар.) – отношение (бел. ред.).
71  безуговорно (рус. безоговорочно побългарено) – без условия, категорично (бел. ред.).
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революция. Процесът на изравняването между двата святa е историческа 
необходимост. И тогава конфликтът между Изток и Запад ще изчезне.

Т. Масарик е ясен и определен в своята диагноза. Последователят на 
историческия материализъм решително би въстанал срещу неговата кон-
цепция. Пленникът на православния теократизъм72 би бил недоволен, за-
щото се намира за излишен и неоправдан за времето неговият мироглед. 
Революционерът също, защото се подлага на етична преценка филосо-
фията и дейността му. Само хуманният демократ може да бъде идейно 
и нравствено утолен. Можете да не се съгласите със заетото становище, 
с постигнатите изводи, но не бихте могли да отречете упоритата воля за 
истина, за обективно познание, за точен анализ. Ясната постановка на 
въпросите и светлината, в която се дава разрешението им, личният стил 
и етичният патос не остават незабелязани. Масарик умее да внушава 
своето разбиране на събитията, чувството си за исторична правда. Тоя, 
който познава по-раншните негови трудове, като „Otázka sociální“, 1898, 
или „Ideály humanitní“, 1901, и „V boji o náboženství“, 1904, не може да не 
долови единство и сродство между тях и „Russland und Еuropa“ във въз-
гледи и идеи, единство между личност и дело. На тия възгледи Масарик 
не изменя и когато вихърът на световния пожар му дава възможност да 
осъществи културните си, политически и национални идеали. Години-
те на войната, които преживява вън от родината си, в Европа, Америка 
и Русия, закрепват само неговите исторично-философски убеждения. 
В 1917 г., след революцията, той е отново в Русия, за да организира там 
чешкото войнство, което в духа на неговите идеи води дори борба със си-
лите на болшевизма. Сега повече от всякога той вижда и обгръща живота 
на Русия и Европа. В своята „Nová Evropa“, 1920, гдето засега съвремен-
ното състояние на славянството, в „Svĕtová revoluce“, 1925, гдето схваща 
Европейската война73 като борба между славянския и германския свят, 
както и в речите и изявленията си – „Masarykovy projevy a řeči za války“, 
1919, 1920, и „Projevy presidenta T. G. Masaryka od doby jeho zvolení do dnů 
jubilejních“, 1920, Масарик изнася, допълня или развива, според случая и 
целта, идеите си от „Russland und Еurора“. Това най-добре личи при едно 
сравнително проучване на тия дела. Обаче идейната и нравствена връзка 
между тях се крие в отрицанието на болшевишката революция, на Ленина 
и неговата идеология, на идеята да се съветизира Европа. Тук звучат с 
пророчески патос думите на Масарика: „Не убивай!“

Следователно съвременната руска действителност не се обяснява от 
Масарика, но тя сама обяснява неговото дело. И най-големият против-

72  теократизъм (от гр. книж.) – форма на управление, в която политическата власт при-
надлежи на духовенството; теокрация (бел. ред.).
73  Европейската война – Първата световна война (бел. ред.).
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ник на Масарика трябва да се върне към това дело, за да провери право-
тата на своите съждения, защото и днес то остава жив извор на знание и 
мъдрост. Тук се крие и историчното му значение. Възпитателното въз-
действие на вожда, започнало от 1882 г., не спира. Чешкото общество, 
с по-висока политическа култура, проявява дълбок интерес към про-
блемите на днешната европейска и славянска действителност. А тук му 
остава ръководител Масарик. Особено, когато трябва да определи от-
ношението си не само към днешна, но и утрешна Русия. Образът, който 
Масарик начерта за Русия, биде проверен от хиляди негови сънародници, 
които бурята на войната изхвърли на руски бряг и които после се завър-
наха в бащиния си край през Сибир. Тоя образ не се отрича. Той се въз-
приема и днес остава все още жив, все още свеж, незаличим в съзнанието 
на чешката интелигенция. Знаем преценката на Масарика върху славя-
нофилството, панславизма и неославизма. Естествено и отношението 
му към чешките панслависти и неослависти е отрицателно. А и славя-
нофилски настроените общественици и политици, изпреварени в разви-
тието си от времето, не могат да не се отнасят към идеите и възгледите 
му враждебно, не могат да не виждат у него един еретик. Новият поглед, 
който дава той за славянството и за Русия, особено с „Russland und Еurо-
ра“, възприет от по-младото поколение, разкрива широки кръгозори на 
обществената мисъл, открива нови пътища за славянската идея, насоч-
ва към други въпроси националната политика. Критичният реализъм, 
върху който слага отношенията между славянските народи, е вече обща 
посока на мислене. Тук трябва да се търси една от най-силните духовни 
връзки между вожд и народ. Освободил се сам от застарелите съдържа-
ния и форми, той освобождава и своя народ от консервативния тради-
ционализъм. Така Масарик, който разрешава в духа на своите идеали за 
хуманност и напредък въпроса за революцията, става в родината си сам 
революционер. Преди да направи революцията срещу Австро-Унгария, 
направи революцията в духовния живот на своя народ. Той е от ония ду-
ховни бунтари, които без кръв и насилие, със силата на убеждението и 
идеята, на разума и волята, правят най-силните духовни революции. За-
това той е предел в чешкия живот. От него историята почва нова страни-
ца. От едната му страна стои войнството на стария духовен порядък, от 
друга – херолдите74, понесли заветите на неговия културен устрем. Ни-
къде тия две страни не се срещат така непримирно и враждебно, както 
в областта на политиката, в кръга на идеите за славянските отношения.  
За това най-добре говори Едвард Бенеш – и то не толкова с „Svĕtová válka 
a naše revoluce“, 1927, колкото с „Problémy slovanské politiky“ в „Slovanský 

74  херолд (от нем. прен.) – предвестник (бел. ред.).
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přehled“, 1925–1926, говори и Карел Крамарж75 с „Nа obranu slovanské 
politiky“, 1926. Ученикът на Масарика и защитникът на неославизма изра-
зяват не само две концепции, но и два свята на чешката душа. По срeдата 
им стои „Russland und Еurора“. Чехословашко, като народ и държава, е в 
нова, славянска и свeтовна ориентация. Прага, която е в сърцето на Евро-
па, гони синтезата между Изток и Запад, между славянска и европейска 
култура. Кормчията е Т. Масарик.

75  Карел Крамарж (1860–1937) – виден чешки общественик, журналист и политик, който 
е първият чешки министър-председател (1918–1919) след създаването на Чехословакия 
(бел. ред.).
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Българска мисъл: Год. Х, 1935, № 4, с. 208–217

ТОМАШ Г. МАСАРИК1

Когато се опитаме да се доближим духовно до Т. Г. Масарика2, ние бива-
ме пленени от нравствения чар на философ, който има ярко очертана 

физиономия, свой мисловен и житейски път, своя жизнена съдба. Един 
философ, който толкова много зависи в построения и деяния от характе-
ра на своя народ, от чешката историческа и политическа орис, от различ-
ните култури, оставили следи във възвишеното му битие, от собствената 
си личност, творена и пресъздавана от лична воля и земни изпитания. 
Излязъл от Платона, първият му учител в политиката, от Вико, който 

1  Томаш Гарик Масарик (1850–1937) – университетски преподавател (професор по фи-
лософия) в университета в Прага, първи чехословашки президент (1918–1937), наричан 
„президент-освободител“, лидер на чехословашката съпротива в емиграция по време на 
Първата световна война, създател на т. нар. Партия на реалистите, която е един от воде-
щите субекти в политическия живот на страната между двете световни войни. Масарик 
е автор както на изследвания по философия, така и на стойностни социологически тру-
дове. Негови студии и книги имат траен отзвук и изключително значение за обществения 
живот и научното знание в Чехословакия (такива са например студията „Чешкият въ-
прос“ и монографията „Основи на конкретната логика“). Добавя към името си презимето 
Гарик след брака си с Шарлоте Гарик (Charlotte Garrigue) – чешка писателка, феминистка, 
чийто американски произход отпраща към рода на първите заселници на Северния кон-
тинент, участвали в експедицията на кораба „Мейфлауър“. Визията на Масарик за ролята 
на чехите и словаците в нова следвоенна Европа от 1918 г. нататък е предмет на траен 
интерес в статиите на Б. Йоцов, за когото Томаш Г. Масарик е значима фигура като ми-
слител и идеолог на своето съвремие. Именно този интерес обяснява позицията на Б. 
Йоцов в неговата статия „Малкият народ“ (1934) (бел. ред.).
2  Студията на Борис Йоцов резюмира философските възгледи на Томаш Г. Масарик, не-
говата политическа позиция и академичната подготовка, на която се опира практика-
та му като държавник. Малкият народ и хуманизмът са двете основни понятия, които 
характеризират идейната платформа на философа президент. Категорията малък народ 
е едновременно първопричина и легитимация на новото обществено-политическо ста-
тукво в цяла Европа след разпадането на монархиите след Първата световна война. Вто-
рата категория, откроена от Б. Йоцов, е моралното послание на протестантския хумани-
зъм, чиито исторически корени отпращат към трудния избор между идеята за социално 
развитие чрез революция (персонифицирана от Ян Жижка) и идеята за социален прос-
перитет който се опира на образованието и културата (персонифицирана от Ян Амос 
Коменски) (бел.ред.).
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му открива социологични възгледи и нагледи3, от Русо, който му посоч-
ва драматичния антагонизъм между примитивизъм и цивилизация, той 
минава през позитивизма на Огюст Конта, вглъбява се чрез поетичния 
скептицизъм и хуманната етика на Давид Юма, в критичния емпиризъм 
на Джон Стюарт Миля, въодушевява се от еволюционизма на Спенсе-
ра, преодолява учението на Дарвина и на Маркса и стига до корените на 
своята философска мисъл, за да се изяви със свой лик. Той не създава 
затворена, твърда в изходи и изводи, система, не сътворява някакъв зага-
дъчен и абстрактен свят, без да мисли, каква цена и какво значение биха 
имали за живота. Той отхвърля метафизиката, не се втурва в краевековни 
въпроси, а спира своя поглед, търсейки царството Божие тук на земята, 
върху човека и обществото, върху народа и човечеството. Стремейки се 
към научна философия, той дава простор на своята мисъл в етиката, со-
циологията, философията на историята, политиката, защото тук тя може 
да бъде определена и ясна, точна и сигурна – и от полза за човека, фи-
лософия на здравия и трезв реализъм. Етиката особено, не метафизика-
та, за него е основа на всеки правдив мироглед, без да отрича религията, 
като една насъщност на днешния човек. Слагайки в средището на своята 
философия човека, той се нирва4 в художествената литература, родна и 
европейска, за да го изучва и там да се справя с поставените и разреше-
ни в нея проблеми, за да черпи живот за сърцето и въображението. Враг 
на крайния интелектуализъм, той свързва мисълта с делото, теорията с 
практиката, винаги проявява воля за въплъщения на духа – вдъхновен 
и етичен волунтарист5, той отрича фатализма на бездействието и издига 
идеала на цялото и подвига, най-висш израз на земната любов. И тъкмо 
във философията на историята, която за него е превърната в дело поли-
тика, той намира възможност да разкрие най-непосредно творческия си 
дух – тая философия, която прозира почти във всяко негово творение, 
особено в Česká otázka, 1895, Rusland und Europa, 1913, Nová Evropa, 1920, 
и Světová revoluce, 1925.

Масарик цени ч о в е к а като духовна мощ, и великия, и малкия. Ува-
жението към личността трябва да легне в основата на всеки обществен 
живот. Затова е необходимо да се цели нравствената възмога6 на човека 
– тя просветлява неговия разум, освобождава го от тиранията на нагона, 
прави го дейно същество, творческо съзнание. Оттам повелението, изуч-
вайте човек – грижливо, непредвзето – и когато го познаете, възложете 

3  наглед (рядко, книж.) – възглед, възриемане на действителността (бел. ред.).
4  нирвам се (диал.) – гмуркам се, потапям се (бел. ред.).
5  волунтарист (от нем. волунтаризъм филос.) – идеалистическо течение във философия-
та, което отрича обективните закони в природата и обществото и разглежда волята като 
основа на цялата действителност, на всичко съществуващо (бел. ред.).
6  възмога (остар. рядко) – възмогване (бел. ред.).
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му работа, оставете го да действува, да се превърне в енергия. Всеки чо-
век има свой път – оня, който си проправя в живота чрез своята воля. И 
все пак, при всичката своя мъдрост и устрем за победа, не винаги става 
така, както той желае. Като се замислим, виждаме, че в потока на живота, 
въпреки всичко, има логика, смисъл. А човек не е сам. Той зависи от ония, 
които са били преди него, които живеят едновременно с него – дори и с 
тия, които ще дойдат. Има причинна зависимост, постоянна работа, под-
готовка, една същност, която се проявява ненадейно за нас, но това съв-
сем не значи, че тя е странен, тъмен случай – тая логика ние откриваме 
по-късно. Съществува световна целесъобразност, надсветовна мъдрост, 
която има свой план – човек трябва да се стреми да схване неговия сми-
съл и да живее и да мре в неговите повели. Тук се крие мистичното и херо-
ичното у него – романтическият титанизъм, чийто символ са образите на 
Фауста и Манфреда, àко и трагичен в психологичната си основа, показва, 
че човек е не само земно, но и вселенско същество. Ето защо той има та-
кава потребност от религия. Самоубийството7, подложено от Масарика 
на психологична и социологична анализа, а анализата у него е била винаги 
средство за смела синтеза, е последица на духовна разпокъсаност, раз-
ломеност, на липса на религиозно чувство, „Ала вярата в теологията не 
бива да ни свежда към бездействие – никога да не забравяме, че не само 
ние сме на грижите на Провидението“. В историята няма нищо случайно, 
човекът, който я твори, е длъжен да се съобразява със своята мощ и със 
своята отговорност. Бидейки индивидуалист, Масарик знае цената и зна-
чението на историческата личност – тя не е сляп механизъм, а творческа 
воля, а тъкмо пред нея трябва да се преклоним.

Индивидуалистът, който признава правото на личността като върховно  
благо, не може да отрече и н а р о д н о с т н а т а  и н д и в и д у а л н о с т.  
Народностният принцип е нов, от края на XVIII в. за него се заговорва 
по-определено. Великата френска революция прогласи правото на чове-
ка. Но тя дава подтик да се говори и за правото на народите. От нея насам 
виждаме народите да се обособяват, да се борят и да добиват своята не-
зависимост. Значи един факт, който ни заставя да се замислим. Един на-
ционализъм, който е нещо повече от нагон, който е чувство, идея и идеал, 
със своя културна и политическа програма, разработена и наложена от 
историята. Той се изразява не само в езика, в нрави и обичаи, в бит, мина-
ло, сегашно и бъдеще, но и в литературата и културата, в историческото 
битие, в творческия дух на народа. Той е една мощ, която марксизмът 
пренебрегна, за да го постави по-сетне на кръстопът. Как може да се гово-

7  Самоубийството е предмет на социологическия труд на Т. Г. Масарик, защитен 
във Виенския университет като хабилитация през 1881 г. (Der Selbstmord als soziale 
Massenerscheinung der Gegenwart) (бел. ред.).
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ри за човечеството, като се забравя, че народите влизат в неговия състав, 
че те са негови органи? Какво е отношението между народ и държава? 
Това е разлика, която някои немци са определили с възгласа – Гьоте – 
Бисмарк. Народът е подсказана от природата свободна и културна орга-
низация, демократична при това, когато държавата е организирана мощ, 
олицетворение на аристократическо начало, покорителка на народа, бил 
той свой или чужд. Държавата е стар принцип, народността е нов – на-
родът е, мисли Масарик, който трябва да има предимство8. Признаване 
правото за самоопределение означава, че държавата бива подчинена на 
народността. Всеки народ представя от себе си една обособена индиви-
дуалност. Естествено той трябва да има право да разполага сам със своя-
та съдба. Народността е съвокупност9 от нравствени ценности, добити в 
дълъг исторически път. Затова да се отнема езикът му, душата му – това е 
„варварство на бездушен материализъм и политически механизъм“.

Новото време поставя и п р о б л е м а т а  з а  м а л к и я  н а р о д. Като 
син на малък народ, Масарик мъчително изживява тая проблема. Мал-
кият народ сякаш живее на дребно – ограничен хоризонт, малки люде, 
обикновени мисли, слаба култура. Наистина малостта10 на един народ „не 
почива само в географията, ала и в хората, в характерите, нравите“. Обаче 
не бива да се мисли, че тоя народ няма никаква цена в духовния строй на 
света. И той твори духовни ценности, и той създава свои велики синове, 
и той участвува в мировото11 творчество. По силата на напрежението на 
своя дух, по устреми и идеали, той дори не отстъпва на големия. Малък по 
численост, той може да бъде духом голям. Той добре знае, че „световност 
(световно значение) не се печели само с обикновени пътувания, офи-
циални срещи, но и с духовно вглъбяване в живота на отделните люде, 
народи, на човечеството“. Грешат ония, които мислят, че историческото 
развитие обезсмисля съществуването на малките народи. Жестоко съдят 
тия, които казват, че малкият народ е спънка за развитие на големи дър-
жави, за тържеството на международието12, за осъществяване на могъщи 
стопански и културни единици. И като разглежда положението на малки-
те народи в пояса между Германия и Русия, Масарик решава проблемата 
чисто етически – „всички народи, велики13 и малки, са равноправни кул-

8  Значенията на термините "народ" и "народност" у Б. Йоцов са със значение на нация и 
националност и една от възможните причини за тяхната употреба е влиянието от чешки 
език, в който národ, národnost означават едновременно и двете понятия (и народ, и на-
ция) (бел. ред.).
9  съвокупност (остар.) – съвкупност (бел. ред.).
10  малост (остар. книж.) – качество на „малък“ (бел. ред.). 
11  миров (книж.) – световен (бел. ред.).
12  международие (рядко) – група от хора, общество, в което има представители на много 
народи (бел. ред.).
13  велик (остар.) – голям (бел. ред.).



156

турни индивиди“. Малките народи би трябвало да се съюзяват, обединя-
ват. Малкият народ – това е малкият човек. Той не бива да се погубва, 
нему трябва да се помогне, за да се прояви като духовно битие.

Вживял се в съдбата на своя народ и изобщо в съдбата на малкия народ, 
Масарик изрича – proti hmotĕ však bojovat chci duchem14. Така той изтъква 
с в о я т а  д ъ л б о к а  в я р а  в  т ъ р ж е с т в о т о  н а  д у х а, в  н р а в с т в е 
н и т е  с и л и  н а  л и ч н о с т  и  н а р о д. Малко ли народи, забравени, изо-
ставени, безчувствени за славата на миналия си ден, рабски безпомощни 
в мрака на невежество и безпаметство, са се сепвали, пробуждали и са 
се изправяли пред света, велики и могъщи, със свой стон и вик за право 
и правда? Кое ги заставя да проявяват такава твърда воля, да излагат на 
опасност цялото свое съществуване, за да се домогнат до идеал и да решат 
да водят борба за него, да мрат и гинат под знамето на скъпи завети? Не 
е ли вярата, която се обуславя от съпротивната мощ на личност и колек-
тив, от постоянната вътрешна напрегнатост, не е ли вярата на Масарика, 
вярата в крайната победа на духа? Оная вяра, която се ражда в недрата на 
историята, която се излъчва от Божия промисъл? Тая вяра е невъзможна 
без дълбоко и дейно народностно съзнание, за да бъде то такова, необ-
ходима е мъдра и трайна обосновка. Особено да внимават тия, които са 
поставени на стража! Защото да се вярва в политическа и историческа 
случайност, в нагона, в първичните народни сили, това е свидетелство на 
национална неосъзнатост и необразованост. Защото историята на народа 
не е случайна, в нея се проявява определен план на Провидението – за-
дача на историците и на философите, задача на всеки народ е да постигне 
тоя световен план, за да познае своето място в него, и според това позна-
ние да се стреми, колкото може, да постъпва при всяка работа, макар и 
най-проникливият15 ум да не успее да се домогне до тоя върховен план. 
Никога насилието не е било в историята вечно, когато нравствената мощ 
е будна, когато идеалът не е бил мъртъв. И колкото един народ има такава 
осъзната вяра и непресекващ източник на нравствена сила, толкова той 
е по-добре отбранявал своята самостойност, своята независимост, своя 
къс земя под Божия небосклон.

Осмислил началото на народността, изтъкнал значението на нравстве-
ните заложби на един народ, Масарик се замисля върху значението на  
н а р о д н о с т н и я  х а р а к т е р  в  и с т о р и я т а. Затова, както е изучван 
отделният човек, така трябва да бъде изучван и отделният народ. Наро-
дът, разбира се, проявява своя характер несъзнателно. Изучи ли се той 
добре, ще може после да се възпитава и образова така, че да се създа-

14  Proti hmotě však bojovat chci duchem (чеш.) – И все пак с дух искам да се боря срещу 
материята (бел. ред.).
15  прониклив (рус.) – проникновен (бел. ред.).
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ват съзнателно у него тия качества, що ги ризкрива несъзнато, качества 
ценни, благотворни за неговата съдба. Това значи, да не затваряме очи 
пред недостатъците в характера му, както и пред грешките в историята. 
Тия грешки не бива да заключват изворите на нашата обич към него. Не 
е мъдро да надценяваме своя народ, а да подценяваме чуждия. Не е необ-
ходимо да обожаваме своя, нито пък да вярваме в месианизма, в Божие-
то избраничество16 на другия. За да познаем себе си, не е потребно да се 
взираме само в събития от политическо и военно естество – целият духо-
вен живот на нацията е много по-сложен. Да се следят особено духовните 
представители на нацията. В обичта към своето никога не бива да се стига 
до фанатизъм. Да се самоизучваме грижливо, питливо17, разумно, но да 
изучваме и чуждото. Да не се страхуваме от чуждото влияние, щом сме 
подготвили духа си за съпротива – то никога не може да измени същност-
та на народностния характер. Да се възвисим духом и да му противопос-
тавим своето собствено въздействие. Народът трябва да бъде мъдър, като 
не забравя, че „политическото развитие се води много повече от действи-
телността, отколкото от фикции“.

Вниквайки в историята на своя народ и в особеното положение, в кое-
то той се намира, Масарик си задава с тревога въпрос, който е измъчвал 
неговите велики предшественици: как може да се у д ъ р ж и, да се запази 
тоя народ, и изобщо всеки един малък народ, като самобитен, самосто-
ен? И веднага след това друг въпрос: как ще о п р а в д а е, какви д о в о д и 
ще даде за своето съществуване? На тия въпроси го навежда смисълът на 
цялата чешка история. И тъкмо оттам, особено от времето на Възражда-
нето, той намира сили за отговор. И изтъква, че за да се самосъхрани на-
родът, за да наложи правото си за самостоен живот, трябва да се спазват 
строго няколко основни идеи: възвръщане към миналото, особено към 
Възраждането, та да се види как е живял народът, какво е искал, в какво е 
вярвал, какви са били неговите устреми и надежди, да се познае, каква е 
била неговата народностна програма и тактика, какви пътища е следвал 
и какви средства е избирал в борбата си за съществуване. Познае ли се 
това минало, тогава ще може върху него да се гради, делото за възход и 
самосъхрана18 ще се продължи, няма да се изпада в народностна безпъ-
тица. Обаче да не се стига до преувеличен историзъм, който приспива 
волята; историята наистина е учителка на живота, но най-важна учителка 
е сегашността – чрез сегашното да гледаме миналото, чрез миналото да 
осмисляме задачите на днешния ден. Чешките партии преживяха дъл-
бока криза, защото не обновиха своята културна програма, измениха на 

16  избраничество (рядко) – качество или проява на „избраник“ (бел. ред.).
17  питлив (рус.) – който желае да разбере, да научи (бел. ред.).
18  самосъхрана (рядко) – самосъхранение (бел. ред.).
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идеалите на Възраждането, не продължиха народното дело в неговия дух. 
Нещо повече – да се освободи народът от всякаква романтика, не само 
славянофилска, да погледне трезво на нещата, да познае основно, здра-
во, не само славянството, но и целия свят, да вземе участие в усилията 
и творчеството на цялото човечество към доброчестина. Необходимо е 
да схване той смисъла на своята история, който гласи: „Не чрез насилие, 
а по мирен път, не кръв, не желязо, не смърт, а с живот през живота към 
живота“. Затова целият негов развой повтаря: образование, просвета, 
култура. Хавличек19 е казал: „Chceme-li svobodní být jako národ, musíme 
dříve – národnost míti“20. Преди да се превърне, да се обособи народът в 
народност, да не се бърза с политическа независимост. Да не се забравя, 
че държавният и политически живот няма за народа онова значение, кое-
то му се отдава. Политическата независимост няма да го спаси, съхрани. 
Малко ли са народи политически независими, но народностно не свои? 
Народът трябва да пази своята независимост. Това не значи, че осъзнати-
ят народ не трябва да се бори за своя държава, но той ще я има, когато се 
възмогне духовно и стане ценна, несломима народност. Но да не се забра-
вя – народът да поправя ония свои грешки в историята, които виснат над 
него като мора21, като проклятие! Всяка преодоляна грешка в историята 
води към възход.

Тук Масарик засяга и друга проблема, която от младини го е измъч-
вала – о б р а з о в а н и е, к у л т у р а, н а п р е д ъ к  и л и  р е в о л ю ц и я? 
Още повече, че тая проблема се налага и от чешката история: Жижка22 
или Коменски23? Наистина, в родната му история тя е решена под знамето 

19  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 за кратко 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 седмичника 
„Слован“. Преследван е от австрийската власт като поддръжник на либерализма и про-
тивник на имперския абсолютизъм (бел. ред.).
20  „Chceme-li svobodní být jako národ, musíme dříve – národnost míti“ (чеш.) – Ако искаме 
да бъдем свободни като нация, трябва преди това да имаме националност (бел. ред.).
21  мора (прен. поет.) – мъчително страдание (бел. ред.).
22  Ян Жижка от Троцнов (ок. 1360–1424) – предводител на чешката хуситска армия след 
1419 г. и един от най-ревностните привърженици на военната съпротива на реформато-
рите срещу католицизма. Приблизително около 1410 г. се среща за първи път с Ян Хус в 
Прага и слуша неговите проповеди във Витлеемския параклис. Създател е на кръговата 
военна отбрана на хуситската армия и става един от четиримата хейтмани (със задълже-
ния на военачалник) на новосъздадения от хуситите град Табор (бел. ред.).
23  Ян Амос Коменски (1592–1670) – виден чешки теолог, общественик и теоретик 
на съвременната педагогика. Един от епископите на чешката протестантска църк-
ва „Община на чешките братя“ и ревностен последовател на европейския хумани-
зъм. Пише поезия, проза и съчинения върху посланието и методиката на препо-
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на Коменски, но до 1915 г. Затова Масарик мисли като Палацки, че на-
ционалната култура е най-верният щит на всеки народ. Чешката история 
е творена от писатели, общественици, будители. „Но не е достатъчно да 
дадем само книга на своя народ, да не го оставим да загине от духовен 
глад. Трябва да се стремим да разработим добродетелите на неговия ха-
рактер, да оплодим неговата интелигентност, да просветлим неговия дух, 
да го възмогнем в нравствен хероизъм. В своята история чешкият народ 
е побеждавал не с бясна суровост, с телесна мощ, а с вихрения устрем на 
духа, с нравствената си издържливост, с по-високата си култура, с въоду-
шевлението на идеята, с вдъхновението на идеала. А когато е падал, коре-
нът на злото е бил в духовната гнилост, в разтлението на сърцето, което 
е водило към насилие и меч. С култура и дух той се е противопоставял 
твърдо на всички ония, които са застрашавали неговото съществуване, с 
воля той се е домогвал да не стои духом по-ниско от своя враг, да го пре-
възхожда, дори защото най-голямото богатство и най-неоспоримата мощ 
на един малък народ, това е неговият дух. Народ без дух е жив мъртвец, 
случайно забравен непогребан. Горко на тоя народ, който се отрече от 
своите идеали! А само културата може да поддържа вечния огън на светия 
дух в неговото сърце. Вземете ли културата му, убивате неговия дух. Чеш-
кият народ, който е в средата на Европа, се домогва към една световна 
култура, синтеза между Изтока и Запада, световна култура, в основата, 
в ядрото на която лежи неговата собствена. Никой народ, който иска да 
остане девствен, да не оплоди своя дух, не може да бъде творец на високи 
духовни блага. Но културата, което значи еволюцията, изключва ли рево-
люцията? Съвсем не. Без революция, без бунтовни подвизи човечеството 
не би отишло така далеко в устрема си за повече светлина. Най-големите 
световни духове, повече или по-малко са били конспиратори срещу уста-
новения ред, срещу света, срещу Бога, дори и Фауст, и Хус, и Лютер, това 
са носители на духовна революция – тях ги е движила идеята, заветите на 
историята, примамните гласове на бъдещето. Но всяка революция тряб-
ва да бъде подготвена, обмислена, тя трябва да успее, ако иска да бъде 
оправдана. Всяка игра на революция е опасна и ненужна. Никой не може 
да отрече правото на един народ да се брани. Когато неговото съществу-
ване бъде застрашено, независимо от кого, негов дълг е да прибегне към 

даването пред различни възрастови групи. Световна известност печели с две от 
съчиненията си – „Великата дидактика“ и романа „Лабиринтът на света и раят на сър-
цето“, написани 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. 
Дилемата „Жижка или Коменски“ е означение на избора между средствата, които ре-
форматорите следва да изберат в своята съпротива срещу католицизма – избора между 
оръжието и образоваността (бел. ред.).
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желязото, да мине дори през кръвта на собствените си синове, да отстои 
свещеното си право на живот. Безкръвните революции са най-честити – 
стига позициите, които се заемат, да бъдат овладени до край. И Масарик 
е мислил, че ще настанат дни, когато и той, заедно със своя народ, ще по-
сегне към меча, за да завърши делото и осъществи мечтата на народните 
будители.

И тъкмо тук Томаш Масарик, увлечен във вихъра на световния по-
жар, когато бъдещето на неговия народ бива застрашено, подтикнат от 
инстинкта и съзнанието на войника от неговата кръв, прибягва към ре-
волюция, като иска д а  с х в а н е  с м и с ъ л а  н а  р а з в и в а щ и т е  с е   
с ъ б и т и я, които държаха света четири години в трагична напрегна-
тост. Обяснението на Световната война24, тъй както го дава марксизмът, 
от една страна, и национализмът, от друга, не задоволява Масарика. Спо-
ред него тая война е израз на онова усилие на Европа и света към въз-
ход и светлина, което начена с Ренесанса. Средновековието е било под 
властта на теокрацията25. Властта е дадена от Бога, Църквата, която има 
власт, заедно с аристокрацията, провежда в обществото, народ и държа-
ва, своя дух. Чрез човека и обществото владее божеството. Реформацията 
е първият пробив на нейния фронт. Хуманизъмът издига в култ човека, 
изтъква неговата независимост, свободата на мисълта. Великата френска 
революция довършва делото на освобождението на човешкия дух – сво-
бодата на човека и на гражданина е прогласена, теокрацията е повале-
на – вместо нея се издига демокрацията, която се налага на света като 
политика, култура, мироглед. Световната война преодолява докрай ста-
рия теократичен режим – тя е тържество на демокрацията, чиято сила е 
в човечния идеал – за право, правда, справедливост. В бурята ѝ паднаха 
три големи държави – Русия, Прусия и Австро-Унгария, които бяха кре-
пители на теокрацията, на самовластния монархизъм и аристократизъм. 
Възтържествува, казва Масарик, демокрацията на Запада, което значи 
свобода на малките народи, култура, нравствени идеали. В демокраци-
ята, стопанска, политическа и социална, Масарик вижда най-пригодната 
форма, но такава демокрация, каквато я разбира той, за управа на един 
културен и осъзнат политически народ.

Най-високият идеал, към който трябва да се стреми човек, народ и чо-
вечество, към който е насочено и делото историческо развитие на света, 
т о в а  е  в с е  ч о в е ч н о с т т а. Що значи, според Масарика, хуманизмът? 
Това е любовта към човека. А това значи любов към правда, справедли-
вост и истина, към ближния и далечния, към себе си като нравствено съ-

24  Световната война – Първата световна война (бел. ред.).
25  теокрация (книж.) – форма на управление, при която властта е в ръцете на духовен-
ството (бел. ред.).
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щество, към вечния дух, чист и серафичен26, който воюва с материята към 
Бога. Тъкмо в религиозното, нравственото и разумово27 съдържание на 
идеята за човечността, изтъква Масарик, чешкият народ намира основа-
та на своите устреми за възраждане. Тая идея е завещана от учението на 
Чешките братя, тя е била знаме на Хуса, на Коменски и на всички народни 
будители. И тая идея трябва да бъде знаме и на наше време. В нея народът 
ще намери сили за нови духовни завоевания. Тая идея обаче не трябва да 
се разбира отвлечено – тя означава, че трябва „да работим за тия, които 
досега сме изключвали от културната дейност; да им дадем само някои 
права не стига. Трябва да мислим и да работим с тях и за тях“. Човечност 
без последователна усилност28 и дейност е мъртва. Тя не е сантиментал-
ност, а práce a opĕt práce29. Необходима е търпеливост – особено в Демо-
крацията, тя е гаранция за хуманността. Човечност не значи бездейност, 
не значи несъпротива на злото, както учи Толстой, а преди това чешкият 
самобитен философ Петър Хелчицки. „Животът е борба, и тая борба е 
тежка, особено за малките и по-слабите, нали тъкмо в това е целият сми-
съл на тая борба – за справедливост държат само по-слабите и те са се 
домогвали към нея“. Истинска хуманна цел за човек и народ е „да бъде 
постоянно на стража, да преодолява старите идеали на насилие“, сиреч, „с 
енергия и любов да се отдаде на работа, работа малка, дребна, и – pracovat 
a žit“. А в най-крайния случай – да се противопостави на насилието и на-
падението с огън, за да брани себе си и другитe, застрашени като него. 
Това учение е хуманна политика, на него, подчертава Масарик, чешкият 
народ дължи своята независимост. Да се „осъществи на земята религия-
та и етиката на Исуса, неговата чиста и неосквернена религия на човеч-
ността“ – това трябва да бъде устрем на всеки духовно издигнат човек, на 
всеки народ. „Цезар държал за реформи, не само административни, но и 
нравствени, и религиозни, но това е религия диктувана от политика, от 
държава – тя не може да задоволи модерния човек, истинския христи-
янин. Затова Исус, не Цезар!“ Масарик, нирнал се във философията на 
историята на своя народ, после във философията на историята на руския 
народ, за да схване скрития смисъл в историческия живот на Европа, с е   
с ъ з д а в а  к а т о  в е л и к  ч е х, с л а в е н  с л а в я н и н, но още п о-с л а в е н  
с в е т о в н и к30. В центъра на всички проблеми стои въпросът за чешкия 
народ и неговата съдба. Но, създавайки себе си, работейки над своя дух и 
възмогвайки се до висота, пред която се прекланят немалко велики сино-
ве на света, той не работи само за себе си, не издига само своята личност, 

26  серафичен (от фр.) – който наподобява серафим; ангелски (бел. ред.).
27  разумов (неолог.) – който е изпълнен с разум (бел. ред.).
28  усилност (неолог.) – изпълнена с усилен труд работа (бел. ред.).
29  práce a opĕt práce (чеш.) – работа и отново работа (бел. ред.).
30  световник (неолог.) – гражданин на света (бел. ред.).
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а работи и издига своя народ. Излязъл от неговата среда, беден и никога 
не забогатял, той си проправя път през телените мрежи и вълчите ями на 
живота, свързва своето битие с общото, своята участ с участта на братята 
си, и се заема да твори чешката история, тълкувайки и схващайки нейния 
смисъл, да даде своя ум, своите възгледи и схващания на своя народ, да 
постигне чудното единение между личност и колектив и да стане вожд. 
Вожд желан, по когото е копнеела столетие чешката душа, над когото е ра-
ботила историята, на когото е заповядано сякаш от висшата премъдрост 
да изведе, като Мойсея, своя народ през Червеното море на страданията, 
да продължи започнатото и недовършеното от Добровски31 и Колара32, от 
Палацки и Хавличека, да обедини мисълта и делото на Хуса и Жижка, на 
Хелчицки и Коменски – и да възлезе на върха, за да изрази една воля, една 
съдба. И от тоя връх, към който чешкият народ гледа с чувство на благо-
говение, че въпросът за свободата му той го направи въпрос световен, 
въпрос на човечност, сияе тихото величие на мирния, тихия, смирения 
труд, на благородната мисъл, на чистото и възвишено сърце, сияе вели-
чие, пред което свежда чело всеки, който цени чистата човечност, който 
вижда в него подвига на воин, воин на Божията мъдрост. 

31  Йозеф Добровски (1753–1829) – чешки историк, литературен историк, лингвист, един 
от създателите на славистиката и чешката филология като научни полета; пише пове-
че от триста и петдесет научни книги, студии и статии в области като бохемистиката, 
славистиката, историографията, литературната история, палеославистиката и др. (бел. 
ред.).
32  Ян Колар (1793–1852) – словашки поет, протестантски пастор, пропагандатор на идея-
та за славянската взаимност, застъпник на чешкия език като език на словашката култура; 
автор на поемата „Дъщерята на Славия“ (1824, 1832) и трактата „За литературната вза-
имност“ (1836); автор на пътеписи, мемоари, научни съчинения; дългогодишен пастор 
в протестантската словашка църква в Будапеща и професор във Виенския университет 
през последните години от живота си (бел. ред.).
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Златорог:  Месечно списание, Год. IV, 1923, № 8, с. 479–493

НАЙ-НОВАТА СРЪБСКА ЛИРИКА1

Днешното време, чиято стрелка е червената Рус, хвърля своята сян-
ка върху съвременната сръбска лирика. Вълната на това време зали-

та през Загребските списания (спрели вече) „Kokot“2 (Петел), „Plamen“3 
(Пламък), „Juriš“4 (Атака/Напред); помита поезията на патриотизма и 
милитаризма5, като от „Албански мотиви“ на М. Ст. Джуричич6, „Под 
шаторским крилима“ на Милош Н. Джорич7, „Србиjански венац“ на М. 

1  Амбициозаната задача , която  си поставя Б. Йоцов с този текст с почти енциклопеди-
чен характер, е да запознае съвременния читател с авангардните тенденции в сръбската 
лирика след Първата световна война, обединени  „ под знамето на зенитизма“ (бел.ред.).
2  „Kokot“ (1916–1918) – първото хърватско експресионистично списание. Основните му 
отлики са борба срещу традиционното творчество и приемане на принципите на експре-
сионизма и футуризма (бел. ред.).
3  „Plamen“ – хърватско литературно списание, отпечатвано през 1919 г. и след това заб-
ранено от цензурата в Загреб заради прокламирането на комунистически идеи. Изтъкна-
тите леви интелектуалци, които публикуват в него, застъпват авангардистката поетика в 
изкуството (бел. ред.).  
4  „Juriš“ – литературно списание, отпечатвано в Загреб през 1919 г., вдъхновено от идеите 
на немския експресионизъм (бел. ред.).  
5  Поезията на патриотизма и милитаризма изразява настроенията на сръбските творци в 
периода на Първата световна война. Тук се включват творби, създадени още в навечери-
ето на Балканските войни, по време на окупацията на Сръбското княжество, в лагерите, 
на фронта, в емиграция. Поетиката на военните автори варира от военната пропаганда 
до антивоенната реакция, от възкресяването на Косовския мит, до възпяването на Ок-
томврийската революция, от националната романтика до победоносната реторика (бел. 
ред.).     
6  Младен Ст. Джуричич (1889–1987) – писател, капитан речно плаване. По време на Пър-
вата световна война пише репортажи от Солунския фронт. Творчеството му се състои от 
романи, разкази, поеми, драми, исторически есета. За романа си „Деветата вълна“ през 
1933 г. получава литературната награда на Сръбската академия на науките и изкуствата 
(бел. ред.).   
7  Милош Н. Джорич (1893–1975) – лекар, поет, преводач, публицист. По време на Първа-
та световна война, като студент по медицина, заминава на фронта, където лекува ране-
ните и заболелите от тиф. След войната не спира да записва тези травматични спомени 
(бел. ред.).    

https://sr.wikipedia.org/wiki/1889
https://sr.wikipedia.org/wiki/1987
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Йелич8, „Кньига стихова“ (вторият отдел от нея) на В. Станимирович9, 
„Косовски божури“ на Д. И. Филипович10, „Бесмртни симболи“ на Ж. М. 
Паунович11, „Песма бола и поноса“ (Песен на мъката и гордостта) на Ми-
лутин М. Боич12, „Златне искре“ (в която има още публицистическа и ин-
тимна лирика) на Воислав Илич Младжи13, и други, продължаващи тра-
дицията на издавания в Корфу „Забавник“14 – остават само някои късове 
от Боич, Пандурович15, Станимирович; след това тя удря в страниците 

8  Майор Милосав Йелич (1883–1947) – участник в Първата световна война. Със своите 
стихове от цикъла „Србијански венац“, подражавайки на народния десетерац (десeтсри-
чен стих, използван във фолклора), оставя специфичен фолклорен отпечатък върху во-
енната сръбска лирика (бел. ред.).    
9  Владимир Станимирович (1881–1956) – писател и преводач, дописник от фронта. 
Своите родолюбиви стихове посвещава на загиналите в Първата световна война: „Књига 
стихова“. Познат е и с драмата „Изгнаници: албанска одицеја у три дела, у стиху“ (бел. 
ред.).     
10  Драголюб Филипович (1884–1933) – поет. Лириката му е вдъхновена от народната 
епика, подчинена на десeтстъпния стих (десетерац) и традиционните ценности „благо-
родство и юначество“, главни лирически образи са самодивите – посестримите на вой-
ниците и самите войници, възпети като синове на змейове. Косовската средновековна 
тематика е основен мотив в творчество на Филипович. Една от най-известните му и ху-
бави стихосбирки е „Косовски божури“ (бел. ред.).    
11  Живоин Паунович (1890–1973) – юрист, писател и преводач. Стихосбирката му 
„Бесмртни симболи“ (1921) следва линията на родолюбивата и патриотична тематика 
(бел. ред.).    
12  Милутин Боич (1892–1917) – поет, критик, драматург, участник в Първата световна 
война. В поезията си се стреми към съвършена поетическа форма, създавайки мелоди-
чен дванадесетстъпен стих, който е енергичен, изригващ, звънък като чувствата, изви-
ращи от самите поеми. Боич възпява радостта от живота и чувствената страст, вярата в 
себе си („Верујем себи“). Военната му стихосбирка „Песме бола и поноса“ / „Стихове за 
болката и гордостта“ е изпълнена с меланхолични размисли за сръбската историческа 
традиция и непоколебимата увереност във величието и непобедимостта на неговия на-
род.  (бел. ред.).
13  Воислав Илич Младжи (1877–1944) – поет, литературен критик, преводач. Пише сти-
хове за родината, родния край и любовта, има немалко детски, хумористично-сатирич-
ни, религиозни и монархически творби. Поезията му е със силен национален оттенък и 
любов към краля, поради което след 1945 г. преднамерено е забравен. Интересът към 
творчеството му се заражда отново през XXI век.  Някои от лирическите му произведе-
ния са преведени на български (1922 и 1929) (бел. ред.).
14  „Крфски Забавник“ (1917–1918) – развлекателно списание, издавано на о. Корфу като 
притурка към „Српске новине“. Главен редактор е литературният критик Бранко Лаза-
ревич. По време на Първата световна война Корфу е убежище за прогонения сръбски на-
род, войска и правителство. Заедно с тях там намират спасение като изгнаници творците 
на тогавашна Сърбия. Споделяйки съдбата на своите съграждани, те чувстват нужда да 
направят издание, в което да публикуват творбите от т.нар. „литература от Корфу“ (кр-
фска књижевност), голяма част от цитираните от Б. Йоцов  поети принадлежат именно 
към този литературен кръг. Списанието печата поезия, проза, критически огледи вър-
ху исторически и социални събития. Освен войната коментирана тема е и югославската 
идея (бел. ред.).       
15  Сима Пандурович (1883–1960) – поет, есеист, критик, драматург и преводач. Осно-
вател след Първата световна война на литературното списание „Мисъл“. Като творец се 
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на еклектичните „Мисао“16 и „Српски Књижевни Гласник“17, като залива 
последните отблясъци на залязващи слънца – Милета Якшич18, Алекса 
Шантич19, Сима Пандурович, Даница Маркович20, Мирко Королия21 – и 
най после спира в „Zenit“22, за да пирува своята победа под знамето на 
зенитизма23.

Тая вълна изхвърля на литературната арена млади сили. Ново поко-
ление, изпитало отрано ужаса на живота, огнената буря на войната, от-
хранено – както казва Исидора Секулич24 – без пшеничен хляб, разбрало 

заявява в началото на ХХ в. с поетиката на песимизма, но през военните години, както 
много други поети, е обхванат от патриотичната, родолюбива вълна (бел. ред.).
16  Списание „Мисао“ / „Мисъл“ (1919–1937) – излиза в Белград, първо като литератур-
но-политическо, после като литературно-социално и накрая само като литературно из-
дание (бел. ред.).
17  „Српски књижевни гласник“ (1901–1914 и 1920–1941) – най-сериозното сръбско ли-
тературно списание, издавано  в Белград. В него се отпечатват творбите на най-добрите 
сръбски лирици и белетристи, чуждестранни автори в превод, както и статии от облас-
тта на обществените науки, литературата, изкуството, написани от изявени авторитети 
(бел. ред.). 
18  Милета Якшич (1863–1935) – сръбски поет и православен свещеник. Неговата поезия 
е вдъхновена от природата (бел. ред.). 
19  Алекса Шантич (1868–1924) – поет, драматург от град Мостар, Босна и Херцеговина, 
един от най-ярките представители на сръбския модернизъм. Творчеството му е изграде-
но върху идеите и поетическите особености на литературната традиция и новата епоха 
на модернизма. Основната тематика и най-силно изразеното чувство са свързани с ро-
долюбието – гордост от героичното минало, протест срещу мъчителното настояще и 
вяра в по-доброто бъдеще. Любовните мотиви също не са чужди на Шантичевата лирика. 
Едни от най-популярните му творби са: „Моја отаџбина“, „Хасанагиница“, „Остајте овдје“, 
„О класје моје“, „Емина“, „На старим огњиштима“ и др. (бел. ред.). 
20  Даница Маркович (1879–1932) – сръбска поетеса. Внася нова нота в женската лирика, 
която звучи лично и изповедно, излъчваща дълбок песимизъм. Някои от най-популярни-
те ѝ стихове са: „У октобру“, „Спомен“, „Ночна идила“ и др. (бел. ред.).
21  Мирко Королия (1886–1934) – поет и политик. Лириката му е издържана в естетиката 
на романтизма. Женската красота, сравнима с неповторимите форми и багри на приро-
дата, и любовта са основна тематика в нея. Популярни стихове: „Сиеста“, „Маестрал“, 
„Смокве“, „Усне“ и др. (бел. ред.). 
22  „Зенит“ (февруари 1921 – април 1926) – ежемесечно международно списание за изку-
ство и култура, излиза първоначално в Загреб, а след това в Белград. Събира сътрудници 
от бившите Югославия, Чехословакия и Съветския съюз, от Австрия, Полша, Германия, 
Франция и др. Дава трибуна на експресионистичните идеи в изкуството (бел. ред.).
23  зенитизъм – сръбско авангардно поетическо движение, популярно в цяла Европа, с 
основател Любомир Мицич (1895–1971). Името си получава от сп. „Зенит“. Под влияние 
на разрухата и опустошението от Първата световна война зенитистите се обръщат към 
историко-националните ценности, обществено-революционните движения, идеите на 
интернационализма (бел. ред.).
24  Исидора Секулич (1877–1958) – писателка, преводачка, полиглот, литературен критик, 
изкуствовед, първата жена член на Сръбската академия на науките и изкуствата (САНУ), 
сътрудник на всички стойностни сръбски и хърватски културни списания. Като писател-
ка е позната със своя импресионистичен дух, богата асоциативност, лирически психоло-
гизъм и разкошна фраза. Най-добрата ѝ книга с разкази „Кроника паланачког гробља“ / 
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пропастта между света днес и вчера, издига плакардите25 на своето време. 
То има гордо самочувство. Цени своя поетически труд и тръби високо 
значението на поета, възславя го като гласател26 и пророк на нови пъти-
ща и нови съдби. „Поколение, разпънато върху иглите на два контраста“, 
както говори от нейно име уредникът на „Мисао“ – Ранко Младенович27, 
то е „екстаз“, а както казва Любомир Мицич28, редакторът на „Zenit“, то 
е революция. Един вик срещу днешния свят и един привет на утрешния.

Новите поети отхвърлят патриотическата муза (макар с душата си да 
са големи родолюбци и екстазни поклонници на своя народ), която със 
своите надути възторзи и празни възклицания, с неискрените и преси-
лени възслави, с романтиката на миналото, с юнашките сенки на Крали 
Марко29 и Милоша Обилич30, с изтънчените нежности към „брата бълга-
рин“ – не можа дори да даде художествен израз и на трагедията в Албания. 
От друга страна, те отхвърлят естетиката на Милана Ракича31 и Йована 

„Хроника на едно провинциално гробище“ представя по оригинален начин съдбата на 
отделната личност и цели семейства от перспективата на преходността и смъртта (бел. 
ред.). 
25  плакарда (остар., от фр.) – плакат (бел. ред.).
26  гласател (остар.) – глашатай (бел. ред.).
27  Ранко Младенович (1893–1943) – историк по образование, теоретик и литературен 
критик, поет, пише експресионистични драми. Черпи вдъхновение в тогавашната кине-
матография и модерното сценично изкуство. В поезията си се уповава във фолклорния 
романтизъм и метриката на народната лирика. Преобразува сръбския космически екс-
пресионизъм в мистериозна игра, в която вселената придобива фолклорно антропомор-
фни черти („Звучне елипсе“) (бел. ред.).
28  Любомир Мицич (1895–1971) – привърженик на конструктивизма в изкуството и по-
езията, познат от сп. „Зенит“ и авангардното течение „зенитизъм“ (вж. бел. 21 и 22) (бел. 
ред.). 
29  Крали Марко (втората половина на ХIV в.) – владетел на част от териториите на днешна 
Северна Македония, Гърция и южна България. Образът на легендарната и историческа-
та личност у него е контрастен. От една страна, виждаме фолклорен непобедим герой, 
познат в целия балкански епос, с чутовна сила, защитаващ поробените си събратя от 
османлиите. От друга страна, фактите говорят за самодържец, признал турската власт, 
който в сраженията се включва на страната на османските пълководци със собствена 
войска (бел. ред.).  
30  Милош Обилич (втората половина на XIV в.) – легендарен герой от сръбския народен 
епос. Според преданието участва в Косовската битка (1389 г.), в която убива турския сул-
тан Мурад I, това го превръща в неделима част от сръбската литература, култура, изку-
ство (бел. ред.).     
31  Милан Ракич (1876–1938) – вдъхновява се от френските символисти, от тях се учи на 
съвършенство на формата, прецизност в изказа, яснота, творческа самодисциплина. Не-
говите две единствени стихосбирки са пропити с интелектуален песимизъм. Централна 
тема в поезията на Ракич е „изконно робското човешко битие“, чести мотиви са „изчезва-
нето“ и „несъществуванието“ („Долап“, „У квргама“ / „В примките“). От своя песимизъм 
Ракич напълно се освобождава единствено в родолюбивата си лирика. В цикъла „Са Ко-
сова“ / „От Косово“ струи националното въодушевление, обхванало сръбското общество 
в навечерието на Балканските войни (бел. ред.).  
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Дучича32, отвръщат се от изфинените настроения, от нежните отсенки и 
приливности на мисълта, от тихите съзерцания и теменужни далечини, 
въстават срещу сладкия песимизъм и студения индивидуализъм33, сре-
щу пъстрия импресионизъм34, тъмния символизъм35 и сухия артизъм36. 
Под влияние на новите европейски литературни течения, на застарелия 
Маринети37, на Верфеля38 и Едшмида39, на Биро40 и Аполинера41, те напря-

32  Йован Дучич (1874–1943) – поет, прозаик, литературен критик, дипломат. Дучич е ем-
блематичен представител на сръбския индивидуализъм. Със своето творчество и пре-
ди всичко с лириката си, пропита от  идеите на символизма, развива поетически език, 
който се отличава със съвършенство на формата и стилова елегантност. Основни теми 
са любовта, жената („Пјесма жени“), родината („Моја отаџбина“, „Царски сонети“), при-
родата („Јадрански сонети“, „Дубровачке поеме“). В последния етап от своя живот се 
обръща към мисловно-символния маниер на изобразяване („Сунчане песме“, „Лирика“). 
Най-добрата му творба в проза е „Градови и химере“ – сборник пътеписи от различни 
страни с поетически импресии. Дипломатическата служба в София, в края на първото 
десетилетие на ХХ век, осигурява на Дучич широките  му връзки с артистичните среди в 
българската столица по онова време (бел. ред.).   
33  индивидуализъм – появява се през втората половина на XIX в. в Германия. Негов най-
ярък изразител е Фр. Ницше. Най-отличителните характеристики на това литературно 
течение са презрение към народните маси и труда, възхвала на гордата самотност и на мо-
рала на господарите, именно тези черти формират свръхчовека според Ницше (бел. ред.).  
34  импресионизъм (кр. на XIX – нач. на XX в.) – направление в изкуството, заражда се във 
Франция, стреми се да предаде непосредствените впечатления, личните преживявания 
и настроения (бел. ред.). 
35  символизъм (кр. на XIX – нач. на XX в.) – направление в изкуството, тръгва от Фран-
ция. Естетическата система на символизма се изгражда върху основата на субективния 
идеализъм, който отрича материалността на реалния свят. Символизмът затваря поета 
в кръга на тясно субективистичните чувства (скръб, песимизъм, отчаяние, самота, без-
домност, отчуждение от света). „Бунтът“ на символизма срещу реалността има абстрак-
тен и мистичен характер, изразен чрез символи, които демонстрират безграничната 
страна на мисълта (бел. ред.).    
36  артизъм – литературно изразяване, в което се проявява прекомерна склонност към 
външната форма и се използват външни средства (дума, стил, композиция) на произве-
дението, „игра на думи“ (бел. ред.).
37  Филипо Томазо Маринети (1876–1944) – италиански поет, писател, журналист, изда-
тел и основател на първото авангардистко движение на ХХ век, футуризма (виж бел. ред. 
47) (бел. ред.).    
38  Франц Верфел (1890–1945) – австрийски поет, романист, драматург и есеист. В твор-
чеството му се  примесват боготърсачество с хладен психологизъм. Поезията му оба-
че, на която той особено държи, е изпълнена с хуманистичен патос. Стихосбирките му 
„Приятел на света“, „Ние съществуваме“ и „Един-друг“ дават на младото поколение от 
Първата световна война духовна опора с призиви към любов и братство. В късните про-
изведения на Верфел основен мотив става страданието, болестта и смъртта (бел. ред.).    
39  Казимир Едшмид (1890–1966) – немски поет, писател, есеист, сценарист, журналист. 
Един от лидерите на експресионизма (бел. ред.).    
40  Пиер Албер-Биро (1876–1967) – френски поет авангардист, драматург и театрален ме-
ниджър (бел. ред.).    
41  Гийом Аполинер (1880–1918) – френски поет, писател и критик. Активен участник във 
френския артистичен авангард, има важна роля в оформянето на естетическите принци-
пи на някои от направленията в авангардизма (бел. ред.).    
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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гат усилия към нови творчески възможности. Нещо повече: някои от тях 
искат да създадат на сръбска почва ново литературно движение – зени-
тизъм. Всъщност в него няма много ново – в него се сплитат, често пъти 
в нагли противоречия, идеи на италианския футуризъм42, французкия 
кубизъм43 и пуризъм44, немския експресионизъм45, руския комунизъм46, 
с идеи на Шпенглера47 и Йована Цвиича48 (вж. статията му „Основи на 
южнославянската цивилизация“) и най-после – със самонадеяността на 
сръбския шовинизъм.

42  футуризъм – художествено направление от първите две десетилетия на ХХ век. Футу-
ризмът се заражда в Италия с първия Манифест на футуризма от Филипо Томазо Мари-
нети. Той заявява постулатите на новото течение, като ги противопоставя на установе-
ните ценности и застава срещу художественото наследство на миналото. Търсейки нови 
изразни средства, футуристите се вдъхновяват от любовта към опасностите, бунтов-
ните инстинкти, красотата на движението и скоростта, войната („единствената хигиена 
на света“), машините и всички най-напреднали форми на индустриалната цивилизация 
(бел. ред.).    
43  кубизъм (10-те години на ХХ в.) – направление в литературата и изкуството, зароди-
ло се във Франция. Кубистите деформират реалната действителност с цел да се изрази 
„метафизичната“ ѝ същност чрез стихийното смесване на детайли, случайно взети откъ-
слечни картини, чрез нарушаване на логиката. Характерно за кубизма е преклонението 
му пред техниката и техническия напредък на века (бел. ред.).   
44  пуризъм – направление в езикознанието, което се характеризира с непримирима борба 
за прочистване на родния език от чужди думи (бел. ред.).   
45  експресионизъм (10-те години на ХХ в.) – течение в изкуството, зародило се в Герма-
ния, възниква като болезнена реакция срещу уродливостта на човешката цивилизация, 
проявила се в Първата световна война и революционните движения. Експресионистите 
приемат действителността крайно субективно, през призмата на разочарованието, тре-
вогата, страха. Те изразяват първичното, изконното у човека. (бел. ред.).   
46  комунизъм (от лат. commùnis, „общ“, „обществен“) – социално и политическо дви-
жение, поставящо си за цел създаването на безкласово общество, основано на общата 
собственост на средствата за производство, свободен достъп до предметите за потреб-
ление, премахване на наемния труд. По-конкретно „комунизъм“ се нарича и обществе-
но-политическата, икономическа и идеологическа система, изградена от тоталитарните 
режими в държавите от бившия социалистически лагер (бел. ред.). 
47  Освалд Шпенглер (1880–1936) – германски философ и историк, един от основополож-
ниците на философията на културата. Творби: „Залезът на Запада“, „Прусачество и со-
циализъм“ и „Човекът и техниката“ (бел. ред.). 
48  Йован Цвиич (1865–1927) – сръбски географ, председател на Сръбската кралска ака-
демия, ректор на Белгарадския университет. „La Péninsule Balkanique“ (Париж, 1918) е 
най-популярното изследване на Йован Цвиич, първоначално отпечатано на френски 
език, а по-късно издадено и на сръбски като „Балканско полуострво“/„Балканският полу-
остров“ (1922). В тази книга на основата на географски, етнологичен, антропологически, 
социологически, исторически, литературен, лингвистичен анализ Й. Цвиич охаракте-
ризира южните славяни. Някои от изследователите на цитирания труд на Й. Цвиич от-
криват голяма доза субективизъм в описанието на определените от него психологически 
балкански типове (бел. ред.).

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8A%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%8A%D1%82_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Младите поети отражават в творчеството си много струи. Те са повече 
виталисти49 и експресионисти, а по-малко космисти50, футуристи, акти-
висти, утописти51, зенитисти; ала, като изключим последните, между тях 
няма нито един, който да носи своята чиста marque deposée. Това обстоя-
телство не може, разбира се, да ги укори. По-добре е да се пречупят през 
собствени призми лъчите на чужди светила. Бихме могли да ги укорим, 
че не са се изяснили, просветлили още като поетически личности, че не 
са се проявили с една строга художническа съвест. Тяхната лирика не е 
още кристализирала в завършени форми – значи още не е „минало“. Тя 
тепърва догонва не само съвършени чужди образци, но и собствени цели 
и идеали. Затова и никой от тия поети не е завършен – всеки от тях сега 
се създава.

Ала колкото и да се говори за революция в най-новата сръбска лири-
ка, въпреки екстазите на Ранко Младенович, все не могат да се скъсат 
скритите нишки на традицията. Старите поети се докосват до новото, а 
младите носят в душата си нещо старо. Десанка Максимович52, напри-
мер, Божидар Стоядинович53, В. Масука54 и др. не са се освободили още 
от импресионизма. Те крият в глъбините на сърцето си следи от Ракич, 

49  виталисти – последователи на витализма, учение за присъствието в живите организми 
на нематериални свръхестествени сили, управляващи жизнените явления. Теорията на 
витализма твърди, че процесите в биологичните организми зависят именно от тези сили, 
затова не могат да бъдат обяснени изцяло от законите на физиката и химията (бел. ред.). 
50  космисти – последователи на космизма: философско и културно движение от началото 
на ХХ век. Интерпретира теорията на естествената философия, която съчетава елементи 
от религията и етиката,  историята и философията на произхода, еволюцията и бъдещо-
то съществуване на космоса и човечеството (бел. ред.).
51  утописти – последователи на утопичната идеология, която изразява човешкия порив 
за щастие и уреденост, съвършенство и дори безсмъртие. Но тя е и вечното отрицание, 
признаването, че идеалното е невъзможно, че то винаги се изражда в заплашителни об-
рази, които смазват човешкото (бел. ред.).  
52  Десанка Максимович (1898–1993) – една от най-изтъкнатите поетеси на сръбската кла-
сическа литература. Тематиката на нейната поезия е богата и е посветена на любовта, 
природата, родолюбието, пише и социална лирика. Историята и съвремието с неговите 
неправди също играят ролята на творческо вдъхновение. Лириката ѝ е духовно сродна с 
народната поезия. Безспорен поетически връх е стихосбирката на Д. Максимович „Тра-
жим помиловање“. Книгата е като лирическа дискусия със законите на сръбския средно-
вековен крал Душан. В нея се разискват дълбоките морални ценности и се заклеймява 
всяка догма (бел. ред.).  
53  Божидар Стоядинович (1895–923) – сръбски поет от началото на ХХ в., част от поко-
лението творци, участници в Балканските и Първата световна война, посветили своите 
стихове на загиналите другари (бел. ред.).
54  Велимир Масука (1886–1974) – сръбски поет, белетрист, драматург, литературен и 
театрален  критик, режисьор, преводач. Лириката му е интимна, чувствена, изповедна, 
традиционна по отношение на стиха и начина на изразяване. Най-известните му творби 
са: „Ведре и тамне ноћи“ / Ведри и тъмни нощи, „Станица“ / Гара, „Човек снује“ / Човек 
сънува, „Одблесци у ноћи“ / Отблясъци в нощта (бел. ред.).

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/1886
https://sr.wikipedia.org/wiki/1974
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86
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Дучич, Пандурович. Някои пък не могат да намерят своето място. Тъй 
Светислав Стефанович55 е на разпът56. И тук е неговата трагедия на лите-
ратурен труженик. Дори и тогава младите поети не могат да се избавят 
от традицията, когато съзнателно се стремят да я отбягнат. Много пра-
во отбеляза Милан В. Богданович57, деятелният и прозорлив критик на 
„Српски Књижевни Гласник“, че новото у Божидар Ковачевич58 е повече 
в пълното освобождение от интерпункцията59: както е модата, от всички 
препинатки60 признава само мъдрата точка.

Съвременната сръбска лирика, въпреки отрицанията на старите и рав-
нодушието на обществото, шумно проявява буен живот – даде немалко 
ранни и късни жътви. Едни от тия жътви са по-близки до старите поети, 
други стоят по средата, а трети са крайни. Така „Откровење“ на Растко 
Петрович61, „Књига радости“ от Сибе Миличич62, „Самом себи“ на Божи-
дар Стоядинович, „Ведре и тамне ноћи“ на В. Масука, „Песме о мени“ от 
Синиша Кордич63, „Строфе и ритмове“ на Светислав Стефанович – изра-
зяват преплитане на стари и нови елементи, с преобладание на първите. 
Растко Петрович има чувство за новото, но не може да му даде израз; Све-
тислав Стефанович се нрави с идеите и буйния си патос; Божидар Сто-
ядинович е слаб в израза и беден в съдържанието, а В. Масука е искрен 

55  Светислав Стефанович (1877–1944) – лекар по образование, по призвание поет, драма-
тург, преводач, литературен критик, посветил се на модернистичните и авангардистки 
течения в литературата. Най-репрезентативни творби: „Триујмф Венере“ / Триумфът на 
Венера, „Уништење“ / Унищожение, „Тама“ / Тъма, „Пролеће“ / Пролет (бел. ред.).
56  разпът (остар. и диал.) – кръстопът, разпътие (бел. ред.). 
57  Милан В. Богданович (1892–1964) – сръбски литературен критик, редактор в „Српски 
књижевни гласник“, „Данас“ и „Књижевне новине“ (бел. ред.).
58  Божидар Ковачевич (1902–1990) – поет, белетрист, преводач, литературен критик, 
следващ принципите на традиционната литература. Превеждан на български. Популяр-
ни творби: „Путник“, „Све у души“, „Црни анђео“ / „Черният ангел“ (бел. ред.).
59  интерпункция (остар., от рус.) – пунктуация, система от правила за употреба на препи-
нателните знаци (бел. ред.).
60  препинатки (остар.) – препинателни знаци (бел. ред.).
61 Растко Петрович (1898–1949) – поет, романист, пътеписец, есеист, етнограф, литерату-
рен и художествен критик, график, кинооператор и фотограф, един от най-влиятелните 
и най-значими представители на сръбския авангардизъм между двете световни войни. 
Най-популярни творби: романите „Бурлеска господина Перуна бога грома“ / „Бурлеска 
на господин Перун, Бог на гръмотевиците“, „Дан шести“,  стихосбирката „Откровења“, 
лирическата проза „Људи говоре“ / „Хората говорят“ (бел. ред.).
62  Сибе Миличич (1886–1943) – хърватин по произход, влиза в сръбската литература 
като поет на космическия идеализъм и утопията на универсалното единство. Популярни 
творби: „Десет пјесама о дон Јуану“ / „Десет поеми за дон Жуан“, „Књига радости“, „Књи-
га вечности“ (бел. ред.).
63  Синиша Кордич (1897–1977) – сръбски поет, прозаик и драматург, критик и редактор. 
Романът му „Необичан свет“ е образец за абстрактно експресионистично творчество 
(бел. ред.).

https://sr.wikipedia.org/wiki/1902
https://sr.wikipedia.org/wiki/1990
https://www.poezijasustine.rs/2019/08/bozidar-kovacevic-putnik-prolazi.html
https://www.poezijasustine.rs/2018/11/bozidar-kovacevic-sve-u-dusi.html
https://www.poezijasustine.rs/2017/08/bozidar-kovacevic-crni-andjeo.html
https://bg.wikipedia.org/wiki/1898
https://bg.wikipedia.org/wiki/1949
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и задушевен, ала без богат поетически мир64. По-значителна цена имат 
– повече като носители на нови трепети и начини на израз – „Лирика Ита-
ке“ на Милош Църнянски65, с разпокъсани, мъртво-спокойни и прозаич-
ни песни, наивно-философската и програмната, с няколко доста хубави 
работи, „Књига вечности“ на Сибе Миличич, безжизнената и акробатна-
та „Алфе моjих душа“ на Божидар Ковачевич, и благодатната, макар ед-
нообразна по мотиви и настроения, „Ритмови“ на Тодор Манойлович66. 
Всички тия сбирки дават ценни късове за изграждане храма на съвремен-
ната сръбска поезия. Към крайните и свръхпрограмни сбирки, които под-
чертават пак живота на сегашната сръбска поезия, спадат главно „Kola za 
spasavanje“ (Спасителна кола) на Любомир Мицич и „Ефект на дефекту“ 
от Мариян Микац67. Те са писани по „принципите на зенитизма“ и искат 
да бъдат „вик против една нездрава култура“, „бич на един балкански (раз-
бирайте: сръбски) човек и поет“, образец на „ново балканско изкуство“, 
победа на „варварогения“, пионери за „балканизация на парализирана 
Европа“. Крайно наивно би било да се търси у Мицич и Микац някаква 
художественост. Споменаваме ги само като каприз и иронична усмивка 
на времето, и защото – все пак, въпреки че в отечеството им неведнъж са 
ги сметнали за „луди“, те са симпатични със своя устрем към новия човек 
– с него се доближават до своите събратя и оказват известно въздействие 
върху младата сръбска лирика. Животът на тая лирика се долавя и в две 
незначителни и нескопосни антологии: „Мисао“ и „Vers libres – poésie 
lirique Jougoslave la plus moderne“68. Най-после – в много стихотворения, 

64  мир (остар., книж.) – свят  (бел. ред.).
65  Милош Църнянски (1893–1977) – поет, романист, есеист, пътеписец, мемоарист, дра-
матург, критик, журналист, историк по образование, един от най-стойностните класи-
ци на сръбската литература. Опусът му е истинска палитра от литературни родове, жа-
нрови системи, идейно-тематични мрежи и естетически стилове. Църнянски определя 
постулатите на новата модерна сръбска литература и създава едно от направленията 
в сръбския модернизъм – суматраизма, който е своеобразен лирически синтез между 
космизма и космополитизма. Популярни произведения: поемата „Суматра“, романите 
„Дневник на Чарноевич“, „Преселения“, „Роман за Лондон“ – всички преведени на бъл-
гарски език (бел. ред.).
66 Тодор Манойлович (1883–1968) – сръбски писател, драматург, литературен критик, 
изкуствовед, преводач, един от първите поборници на сръбската модерна литература и 
изкуство. Като доброволец в Първата световна война, той е един от най-плодотворните 
автори в сп. „Српске новине“ и „Крфски Забавник“. Лириката му като тематика и изтън-
чена чувственост е далечна от патриотичните стихове на повечето поети от литература-
та на о. Корфу (бел. ред.). 
67  Мариян Микац (1903–1972) – хърватски писател, поет, публицист и кинематограф, 
творил и на сръбски език. Творчеството му е подчинено на поетиката на зенитизма: по-
езия „Ефект на дефекту“ / „Ефектът от дефекта“, роман „Феномен мајмун“ / „Феноменът 
маймуна“, сборник разкази „Mornari, žene, leševi“ / „Моряци, жени, трупове“ (бел. ред.).
68  „Свободни стихове – съвременна югославска лирика“ (бел. ред.).

https://sr.wikipedia.org/wiki/1883
https://sr.wikipedia.org/wiki/1968
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пръснати в „Мисао“, „Српски Књижевни Гласник“, „Jugoslovenska njiva“69, 
„Književni jug“70, „Savremenik“71 и др., в които са разпънати сърцата на Ран-
ко Младенович, Душан Василев72, Аница Савич 73, Десанка Максимович, 
Ненад Митров74, Синиша Кордич, Живко Миличевич75 и др.

Някои от поменатите по-горе труженици заслужават похвала, а други 
– бича на Богдан Попович76, М. Богданович, Миодраг Ибровац77 (автора 
на хубавата книга за Хередия), Сима Пандурович.

Няма да бъде преувеличено, ако кажем, че съвременната сръбска ли-
рика е възслава на човека, живота и света. Дори и там, дето звучи разо-
чарование и отрицание, няма безнадеждност, а устрем за завоевания, за 
осмисляне на човешкото битие, за създаване нов свят. Идеята за божест-
веното в човешкия дух, за неотменната победа на светлите сили в живота, 
за ненарушимата хармония на всемира – е дълбоко заседнала в нея.

Мощта на човека се чувствува още в копнежа му да познае света, да 
уясни отношението си към самия себе, към човечеството, към живота, 
съдбата, Бога и космоса. Това е прокълнато наследство, от което той не 
може да се освободи още от деня на своето рождение. Младите сръбски 
лирици имат чувство за трагическата натегнатост на тия отношения, за 
неотвратимостта на тая жажда за познание. В живота се изправя огромен 

69  „Jugoslovenska njiva“ / „Югославска нива“ – хърватско списание, излизало между двете 
световни войни (бел. ред.).
70  „Književni jug“ / „Литературен юг“ – литературно списание, основано през 1918 г. в 
Загреб (бел. ред.).
71  „Savremenik“ (1906–1941)  – литературно списание, издание на Дружеството на хърват-
ските писатели (бел. ред.).
72  Душан Василев (1900–1924) – поет, белетрист, драматург, един от най-значимите сръб-
ски експресионисти. Най-известната му поема „Čovek peva posle rata“ / „Мъжът пее след 
войната“ както и цялата му поезия носят отпечатъка на протеста срещу войната и непри-
емането на следвоенната действителност  (бел. ред.).  
73  Аница Савич-Ребац (1892–1953) – една от представителките на сръбския авангарди-
зъм, философ теоретик, изследовател на елинската култура, преводач, преподавател в 
Университета в Белград. Стихосбирката ѝ „Вечери на мору“ / „Вечери край морето“ е 
интелектуална лирика със сложни интертекстуални игри и динамично наслояване на 
текстовете (бел. ред.).
74  Ненад Митров (1896–1941) – с истинско име Алфред Розенцвайг, се вписва в периода 
на сръбския умерен модернизъм и постмодернизъм. Неговата лирика („Ода силноме 
ништа“) е пропита с мистицизъм, но въпреки това не успява да се превърне в поет мистик 
(бел. ред.).
75 Живко Миличевич (1896–1975) – поет с псевдоним Тугомир Смъртни, пътеписец, теа-
трален и литературен критик, публицист (бел. ред.).
76 Богдан Попович (1864–1944) – сръбски литературен критик и есеист, основател на 
най-представителното литературно периодично издание от началото на ХХ век „Српски 
књижевни гласник“ (бел. ред.). 
77  Миодраг Ибровац (1885–1973) – литературен критик, романист, преподавател в Белг-
радския университет, един от основателите на сръбския ПЕН клуб. Преводач на сръбски 
на Елин Пелин (бел. ред.). 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1900
https://sr.wikipedia.org/wiki/1924
https://sr.wikipedia.org/wiki/1892
https://sr.wikipedia.org/wiki/1953
https://sr.wikipedia.org/wiki/1885
https://sr.wikipedia.org/wiki/1973
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сфинкс. Пред него са най-много развълнувани Августин Уевич78 и Божи-
дар Стоядинович. Трябва да умееш да не намираш смисъла, да кажеш „не 
знам“ (Божидар Ковачевич) или да не се докосваш до воала на загадки-
те (В. Масука) или пък да имаш „спасяващ пламен“ (Т. Манойлович), ако 
искаш да намериш успокоение. Защо е дошъл човек? Какъв е смисълът и 
каква е целта на неговия живот? За Божидар Стоядинович – и за всички 
останали – има само безпомощност на човешкото познание пред вечните 
гатанки.

И няма отговор! Но зная, 
че съм отронен из всемира – 
незнайно да вървя в безкрая, 
и аз спасение не диря!

Човек може си отиде, неразбрал и неразбран, ала мъката му по смисъ-
ла на битието, по целта на собствения му живот остава – пяна, която от 
векове се дроби, ала вечно живее. Няма тук човека на средните векове, 
упован на догмата и авторитета, нито гордия индивидуалист, издигнал се 
над всички пропасти и бездни със своята горда религия. Това е разколе-
баният, разлюленият, който търси своята опора, който копнее по Итака79 
– цел, химера, самоизмама, за да оправдае разумността и необходимост-
та на своето битие. Той се плаши, че е скъсал всички връзки със света. На 
това психическо състояние дава най-верен израз Сибе Миличич:

Самота пуста, огромна, безкрайна 
около вредом, и мостове няма 
между мен и света.

Тая самота гнети – и човек иска да я преодолее; тя го разпокъсва, уни-
щожава неговата вътрешна хармония – и той иска да намери изход от 
нея. Устремът за опора, пък макар и сламка в морето, е така силен, че 
той влече човека в различни посоки, които не излизат от един магесан80 
кръг – изхожда се от живота, стига се до космоса и се връща пак в живота. 

78  Августин Уевич (Аугустин Тин Уевич) (1891–1955) – един от най-изтъкнатите хърват-
ски поети на ХХ в., литературен критик, есеист, фейлетонист, преводач. В творчеството 
му се преплитат темите за пантеистичния мистицизъм, християнската духовност, еро-
тичната човешка природа, жената и любовта, идилията и хармоничната красота на Сре-
диземноморието, съвременният екзистенциален поглед към света, и всички оформени 
в съвършен стих. Автор на поетичните сборници „Воплите на роба“, „Тъжната камбана“, 
„Скалпелът на хаоса“ и др. (бел. ред.).  
79  Итака – островът на Омировия Одисей и поетически образ на изгубения дом от Ан-
тичността до днес (бел. ред.).
80  магесан – омагьосан (бел. ред.).
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В тоя кръг свети „спасяващ пламен“ – дълбоката вяра в света и високата 
представа за човека.

„Тайната на всичко живо“ мами човека към живота. Освободен от вся-
ка метафизическа размисъл и отвлеченост, той се вслушва в трепета на 
своето сърце, в течението на своята кръв, в говора на своя инстинкт, през 
собствения си организъм долавя вечния жизнен поток и вижда, че еднич-
кото, което му остава, е животът. Може ли да има друга ценност вън от 
него? Виталното единство между него и света води към успокоение, сми-
съл в живота. Ето защо възвръщането на човека към земята е прогласено 
с радост от мнозина сръбски поети. В нея те чуват да бие едно страст-
но сърце – и искат да бъдат верни нейни деца. Десанка Максимович, В. 
Масука, Б. Ковачевич правят опити да погледнат земята през очите на 
детската наивност. Нещо повече: тук-там се проявява в нескривана лю-
бов към примитивното. Тази любов ги сближава по-силно с природата. У 
всички почти поети на нашето време тя е прекалено и наивно анимизи-
рана. Обикновено (изключение у М. Църнянски, В. Масука) тя е заляна с 
жизнерадостна светлина, най-вече у Т. Манойлович. Рядко ще срещнете 
вечерните, здрачни пейзажи, тъжните угасвания на слънцето, а повечето 
– утринната зора, в кърви раждащия се ден, жарката пладня, сочната и 
буйна южна растителност. Някои от тях – Сибе Миличич, Т. Манойло-
вич, Д. Максимович, М. Църнянски, Св. Стефанович – влагат в природа-
та своята вегетативност и сенсуалност. Усети: дъх на смола, на лавър, на 
слънце, сладки пригръдки, сладки билки, жадни целувки, жадно слънце, 
жадни копнения. От друга страна – слънцето е огнена и кървава страст, 
то сластно целува цветята и те страстно копнеят за него; те флиртуват със 
звездите, с месеца, вечността, жадно се любят, радват се, когато жадно ги 
пригръща зеленият зефир. Цялата земя е трапеза, на която има вечен пир, 
неутолимо пиянство – или както пее С. Миличич:

Цялата земя огромна 
е една пригръдка само, 
волна, пламенна пригръдка.

Да ти е драго и мило да живееш! „И мило е всяко дърво и целия тоя ма-
лък живот“ шепне В. Масука. Да възславим живите, а не мъртвите, добавя 
той. Изблик на жажда за живот („Ние жадуваме живот“, изповядва Л. Ми-
цич, а Б. Ковачевич говори: „О, кой ни ориса отвека да мреме полека?“), 
изблик на копнение – вечно, велико, неутолимо – който избива до смело 
утвърждение на младостта, до пълно освобождение на тялото, дори ня-
къде – на животното. Стига се до краен витализъм. Затуй има страх, че 
младостта ще мине (М. Църнянски, А. Савич, Д. Максимович), без да се 
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изживее в опиянение, или пък ще чуете химни на пролетта. Почти всички 
са ѝ платили дан. В душата им цъфти едно вечно кокиче, бялата усмивка 
на младостта. Страстен темперамент кипи, макар не еднакво, у всички. 
Неведнъж слушате изповед, че носят в душата си слънце, жарко, страст-
но, кърваво – Св. Стефанович, Т. Манойлович и др. Един необуздан ин-
стинкт се преобразява постоянно. Затуй любовта ухае на пръст – в нея 
има страст, кръв, опиянение. Култът на красивото младо тяло се долавя 
почти у всички (изключение: В. Масука, Божидар Стоядинович, Мицич и 
др.). Душата на М. Църнянски „целува голата жена“, Сибе Миличич иска 
„да премине“ по нейното тяло „огъня на сладка страст“, Т. Манойлович 
усеща „горещия, упоен мирис“ на нейното „младо тяло“, за Б. Ковачевич 
това тяло е по-сладко от мед, от всеки земен плод, за Св. Стефанович – у 
него е всичко демонски сладко. А зад къдрите на стиховете от Десанка 
Максимович и Аница Савич свенливо се показва – да се изразим с думите 
на Манойлович – лебедова гръд. Денят е на копнението, а нощта – на уто-
лението. У Милош Църнянски дори, който се опитва да даде поетическа 
красота на незначителната ежедневност, „любовта е път безкраен, по кой-
то е позволено всичко“, едничката победа на всяка скръб е в „голото тяло“. 
Животът е сладък и хубав и в греха. Тъй жената добива неизразима власт 
над нашия живот – било със свенливото си копнение още, било с демо-
ническата си сласт. Тя е „вечен магнит на нашите жажди“, ала и „последна 
инстанция“ на спасението, казва Б. Ковачевич. Всичко на света е пропад-
нало, само любовта – не, казва той, а заедно с него приглася и М. Църнян-
ски. Тя има над нас ирационална власт – срещаме се случайно и ставаме 
близки. Как? Нито Дарвин81, нито Кант82 (поврага83 тяхната ученост!) не 
могат да ни разяснят трагическата случайност в нашата любов. Това веч-
но копнение на мъжа и жената един към друг се влива във всяка твар, в 
целия космос. Има една всемощна жажда навред – и за Св. Стефанович и 
Т. Манойлович, и за Б. Ковачевич и С. Миличич, и за М. Църнянски. Тя 
е жизнена, творческа, споителна сила. Жената свързва човека със света, 
примирява го. Затова ние, изпъдените от рая, вечно повтаряме греха на 
Адам и Ева. Животът е любов, радост, слънце, пролет – вечно пиянство 
на човешкия дух. Не само Балмонтовско84 преклонение пред слънцето, не 

81  Чарлз Робърт Дарвин (1809–1882) – английски учен и естествоизпитател, пръв дава 
идеята за еволюцията на всички видове в течение на времето от общ прародител посред-
ством процес, който нарича „естествен подбор“ (бел. ред.).
82  Имануел Кант (1724–1804) – немски философ от XVIII в. Той е сред най-влиятелните 
мислители в историята на западната философия. През 1781 г. излиза главното му произ-
ведение „Критика на чистия разум“ (бел. ред.).
83  поврага (остар.) –  по дяволите (бел. ред.). 
84  Константин Дмитриевич Балмонт (1867–1942) – руски поет символист, преводач, есе-
ист. Превежда и издава сборник български народни песни „Златен сноп на българската 
поезия“ (бел. ред.).
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само хедонизма85 на Вл. Назор86, но и единението на човека и света върху 
почвата на дионисиевското начало87 в живота – имаме тук. Затуй Сибе 
Миличич (макар той да отива по-нататък) ославя, а с него и другарите му, 
жизнения и космическия инстинкт –

Славя те, необзирний, 
тайний, неумолимий, 
вечний, неодолимий, 
трайний, безконечний живот! 

Ала хубав е не само примитивният живот, животът на инстинкта, но и 
висшият живот на чистия дух. Този живот е най-ярката ослава на човека. 
Нещо повече: високата представа за човека не се примирява с действи-
телността. Тя води към отврат от земята, дето животът като „чърв88 на 
леш пълзи“, дето всичко е „близко и низко“. Човек се поставя в отношение 
към безкрайното. У него гори вечен устрем към по-висше битие, у него 
има бунт срещу собствената съдба, копнеж към небето, натиск към не-
обозримото и далечното във време и пространство – той е чърв, който 
пълзи по трупа на земята и се гърчи от глад за звезди. Защото той носи 
частица от Бога в себе си. Хубав е животът, когато е проява и утвърждение 
на героическата стихия в човешкия дух. Химните за крайната победа на 
„свободния огнен дух“, които слушаме от Св. Стефановича, имат своите 
отгласи у всички поети, дошли след него. Кървавите борби на духа, него-
вите лутания, падения и безумия са само изпитания за неговия героизъм. 
Тоя героизъм е сплетен с идеята за очистителната сила на страданието 
– която срещаме не само у Св. Стефанович, но и у Т. Манойлович, В. Ма-
сука, Ранко Младенович и др. Първата проява на тоя героизъм е борбата 
на човека със самия себе, да унищожи звяра в душата си, да се възмогне 
към по-висша духовност. След това – в борбата му с действителността. Л. 
Мицич, Микац не могат да се нарадват, че човек е победил пространство-

85  хедонизъм – школа в етиката, според която удоволствието е единствената съществена 
ценност (бел. ред.).
86  Владимир Назор (1876–1949) – поет, белетрист, есеист, мемоарист, критик, едно от 
най-значимите имена в хърватската литература на ХХ в. С поезията си се обръща към 
колективното съзнание, връщайки се към хърватското и южнославянското минало и на-
родната митология. Най-успешните му произведения: историко-митологическите по-
еми „Славянски легенди“, поетическият епос „Живана“, сонетите „Хърватските крале“, 
стихосбирката „Нови песни“ (бел. ред.).
87  дионисиевско начало – опиянение, ентусиазъм от живота, спонтанния живот (бел. 
ред.).
88  чърв (диал.) – червей (бел. ред.).
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то и времето с радиотелеграфа и кинематографа, с аероплана и параво-
за89. Гордо възглася Св. Стефанович:

Дивен е и силен е човека –
най-дивна твар.

Тая твар, която носи в гърдите си творческите сили на своя създател, 
може сама да твори, да приплита волята на своя дух с космическата воля. 
Идеята за божествения огън у човека е бунт срещу света на материята, 
срещу нейната потисническа власт, срещу мъртвата предметност, но, от 
друга страна, и примирение с живота и света, защото подсказва, че чо-
век и Бог са свързани, че са едно единство със света. Във вечния шум на 
живота се чува и гласът на човека, мисли Св. Стефанович. Всичко зави-
си от човека: как гледа света и как го вижда. Милош Църнянски, Ран-
ко Младенович, Божидар Ковачевич, Тодор Манойлович го гледат през 
съня на душата. Това е нова форма на освобождение от натиска на живо-
та. Нещата и предметите, както казва Манойлович, са само знаци, с които 
творецът е написал световната съдба. Изкуство трябва, за да се проумее 
техният смисъл. Пир за душата си устройва човек, когато като магесник 
със заклинанията на словото заживее в чудния свят от „пъстри образи 
на своите лутания и преображения“, „от вълшебни акварели на полусъ-
ня“. Стига се до обезплътяване и саморазтваряне в космоса. Тогава бол-
ката на далечината не съществува, страданието за миналото – също. Като 
„междузвезден играч“ можеш да се люлееш в „междузвездни люлки“, да 
се къпеш в „етера“90 на мировото пространство, да играеш ръченица по 
небето или, като някоя Гоголева ведма91, да тичаш между небето и земя-
та в неузнаваемо душевно пиянство. Подчертан е принципът на вечното 
движение. Затуй у тия поети месецът92 играе, звездите се люлеят, земята 
танцува, цветята скачат и пеят – чаровен филм, неспирен танец, „сънна 
игра“ е светът. Във вечното движение, в ритмиката на вечността се из-
явяват жизнените творчески сили. Тъй че светът не е само космически 
механизъм, но и космически психизъм. В движението се сплитат дух и 
материя, жизнени и активни.

Не смеем да спреме–
застоят е смърт

89  паравоз (остар., книж., от рус.) – парен локомотив (бел. ред.).
90  етер (остар. и книж.)  – лека подвижна материя в небесното пространство, ефир (бел. 
ред.).
91  ведма (от рус.) – вещица, магьосница (бел. ред.).
92  месец (остар.) – луна (бел. ред.).
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шепне Т. Манойлович. Тъй човек взема участие в мировия живот, сбрати-
мява се с всяко битие, малко и велико, и потъва в хармонията на космоса. 
Човек не е сам – неговото битие се прелива с космическото, ритъмът на 
сърцето се слива с ритмиката на вечността.

Чувството за друг свят, за всемира, се преплита с пантеистически чув-
ства. Ала пантеизмът не дава богати постижения. От него се преминава 
към мистицизма93 и космизма. Пълно отхвърляне на разума, като безсил-
но средство за познаване на света, забелязваме в младата сръбска лирика. 
Човек иска по интуитивен път, чрез мистическите бездни на своята душа, 
да почувствува космоса. За Божидар Стоядинович тоя космос „пее“, ала 
той не може да проумее неговата песен. Страх изпълня гърдите му пред 
нейния неразбираем смисъл. Обаче за Сибе Миличич, за Божидар Кова-
чевич, В. Масука, Т. Манойлович, Ранко Младенович, вечната душа пее, 
те я разбират и са радостни. Когато човек си разтвори душата за небето, 
то не е така далеко, както си мислим, казва Масука. Струва ти се, че ня-
какъв дъх на битието се процежда през хиляди векове. Бог е сложил в 
нашите мистични недра „дял от своето битие“, чувствува и той, както Св. 
Стефанович. В един екстазен миг чувствуваш, че Бог и човек са едно. От-
тук – към единение с космоса. Тогава душата трепти от струните на веч-
ността (Св. Стефанович), разтопена в света, „пее с нощта“ (М. Църнян-
ски), разтваря се на хиляди атоми във всемира (В. Масука), неволно чува 
музиката на вечността. Светът е огромен оркестър (Б. Ковачевич), в кой-
то и ние „свириме, свириме, свириме“. Защото душата не е една струна от 
общата космическа арфа. Единството между човека и космоса е осветено 
от вечна космическа любов – вечния пламък на хармонията. В екстаз-
но състояние Сибе Миличич чувствува, че между него и света вече няма 
пропаст. И в цветята, и в птиците, в човека и животните – гори искрата 
на космическия огън. Няма разлика между микро и макрокосмос. Тук е, 
според Сибе Миличич, разковничето на човешкото щастие. Така погле-
днато, човек е трошица от общия универсален живот, откъсната вълна, 
пяна, която е дошла до брега, за да се върне в морето, дето нейната смърт 
е ново рождение. Тъй проблемата за смъртта, за преходността на човеш-
кото битие, която така много плаши Б. Стоядинович, нито е загадъчна, 
нито страшна. Смъртта е само връщане, влизане на мига във вечността, 
човек – мистически знак на вечното въртение. Животът и смъртта, както 
изповядва Сибе Миличич, са две половини от тайнствения кръг на чо-
вешкото битие. Той говори на живота:

93  мистицизъм – схващане, според което познанието за Бог може да бъде придобито 
(само) чрез пряк личен опит (бел. ред.).

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
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В тебе аз тихо, мирно отхождам, 
вечно се връщам, вечно дохождам, 
като път кръжен, таен, предвечен.

Безсмъртието на човека, вечният му живот е светло негово успокое-
ние. Неговата душа преди векове е мечтаела живота, който сега живее. 
Сега – тя чувствува, че е живяла още преди векове. Тя дори знаела деня 
на своето рождение и го обичала още преди да се роди. Защото: бил съм, 
съм, ще бъда. Ново светло възвисяване на човека, слънчев привет на жи-
вота и света.

Знам, че във всичко живея отвека, 
знам, че навек ще живея във всичко.

Идеята за единната душа на космоса, за неговата вечна хармония, въ-
преки тъмния му хаос, се пренася и върху огромния човешки мравуняк. 
Космическата любов ни сближава с нещата, с вещите, с човека. „По зако-
на за гравитацията“ човек се връща към земята. От човека за човека – е 
лозунгът на Л. Мицич, Микац и др. Човекът и светът не са съвършени. 
Живко Миличевич, Божидар Стоядинович, Душан Василев, Милош Цър-
нянски, Л. Мицич и др. имат напрегнато чувство за жестокостта на днеш-
ната действителност, за противоречията и страданията на нашето време. 
Пробудената човешка съвест говори. И в нейния говор се долавя трагеди-
ята на човешкото падение. Разраства се тъгата на изкуплението на греха. 
Какво е извършил човек? Кръв пръв е пролял! Кръвта на своя брат. Тъгата 
за брата, за човека, за човечеството, избива в много лирически късове. 
Сред пролените кърви идва опомването, трепва съвестта на Макбет94 – 
„Ах, та Човек съм аз! Човек!“, изхлипва Душан Василев. Той плаче заедно 
с майката на човека:

Ах, когато веч човек не е човека, 
а роб на някого, когото няма, 
когото съм за милост просила отвека; 
ах, когато е човек по-низък и от чръв, 
нека се разсипе по земята, анатема, 
и нека се пролее всичката червена кръв!

94  „Макбет“ – една от най-значимите творби на Уилям Шекспир, посветена на пълководе-
ца Макбет, готов на всичко, за да се възкачи на трона на Шотландия. Неговата унищожи-
телна амбиция го тласка към най-тежкото престъпление – убийството на родния му брат, 
законния крал Дънкан, – а сетне към среща с вътрешните му демони заради непростимия 
грях (бел. ред.).
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Чувството за греха се буди при всяка неправда, при всяка жалба, при 
всеки вик. Изкуплението на греха се извършва не с молитва, не само с 
отрицание на всички тъмни сили в човека, на всички лъжи и самоизмами, 
на фалшиви богове и светове, а с протест и устрем да се подчини животът 
на един нравствен закон. Долавяме вика на Дюамеля95 за прераждане на 
света, за организация на светлите сили в името на нови идеали, долавяме 
мощната любов на Франц Верфел към човека. „Още няма хора на нашата 
земя“, „трябва да бъдем добри кучета, за да станем добри хора“ – в тия 
думи на Л. Мицич звучи отрицанието на стария човек и устремът към 
новия. Пламъкът на вярата в героическата мощ на човешкия дух гори и в 
проклятието на майката. Сега вече героическият дух на човека се мани-
фестира в една неотменна воля, която иска да се подчертае във всичко, 
що се докосва до нея, която иска да преустрои и претвори света, не като 
някаква „сънна игра“, а като превърне утопията в гола действителност. 
Той иска да преодолее трагическия конфликт между идеал и реалност, 
иска да очисти човека от звяра, както казва Св. Стефанович, когато Исус 
е загубен за света (Б. Ковачевич) – той иска да диктува на света закони-
те на една велика хуманност, на една дълбока социална любов, едничката 
спойка между човека единица и човека милион, едничкото освобождение 
от убийствената самота. И не само в борба за правда и добро се проявява 
тоя дух, но и в борба с всички потиснически сили в света, в борба за сво-
бода. Ето защо патосът на свободата у Св. Стефанович е буен – зад него 
стои един строг морал.

От съвременните сръбски лирици мнозина са горещи поклонници на 
свободата. У тях има чувство, че старият свят се руши, а над неговите раз-
валини се ражда новият човек. Пред тях се чертаят гладни тълпи, които 
молят за хляб, откройва се кървавият образ на революцията, дори и на 
Червената Москва. „Ватикан |  милиони |  падайте“; „Бъди бунтовник | 
аз съм твой брат | Русио, майко на хаоса | защото нашата слава е револю-
ция“; „Душата ни е аероплан | сърцето радиотелеграф“ – извиква Л. Ми-
цич; „Рушиме Събаряме Минираме“ – Микац; а Живко Миличевич сочи 
революционната буря – най-гордата проява на човешкия дух.

Слушайте, слушайте! Иде! Прах дига!
През хаоса нощен, на дните през стана– 
извира, и расне, и вие, и стига – 
гръмол и тътен на триста вулкана!

95  Жан-Мари-Констант Дюамел (1797–1872) – френски математик и физик, предложил 
теория, занимаваща се с предаването на топлина в кристални структури (бел. ред.).
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А Тодор Манойлович вижда как из пепелта на страшни безумия, из жа-
равата на кървави страдания възкръсва човекът феникс – намерил спаси-
телни връзки с живота, със земята, космоса и човечеството.

*
Поетическият благослов над живота, преклонението пред вечни-

те жизнени сили, славата на неговото вечно горение и движение, кос-
мическата и социална любов, бунтарството и хуманността, идеята за 
единността между човек и човек и между човек и космос се изчерпват 
главно в три основни стихии на сегашната сръбска лирика: еротическа, 
дионисиевска и прометеевска. От тях първата е най-силна, последната 
– най-слаба. В тази лирика изобилствуват мотиви, които сега свободно 
странствуват по европейската земя. Те не са разнообразни, не разкриват 
поетическо богатство. Обаче, не може да се отрече, че в разработката им 
сръбските поети се домогват да ги претопят през своя дух. Най-ценното 
придобитие на лириката им е манифестната проява на едно универсално 
съзнание, избило в космизъм и социализъм96. Затуй тя заразява със своя 
оптимизъм. Дори и нейните песимистични ноти, които прозвучават у В. 
Масука, М. Църнянски и др., заглъхват в светлата музика на надеждата. 
Тя не гнети – тя е едно освобождение. Тя завладява и с патоса на устрема 
към новия човек. Из нея се изтръгва един зов – напред, напред! Прими-
рителните сили в нея са властни. Примирението на личността със себе си, 
с живота, с природата, с Бога, вярата в човека, в живота и света – усилят 
нейното нравствено въздействие. Тя има много от прелестите и недос-
татъците на младостта; неравна, бърза, небрежна – в нея сякаш е под-
чертан потокът на живота. Съзерцателността е заменена в най-добрите ѝ 
представители – Тодор Манойлович, Ранко Младенович, Сибе Миличич, 
Десанка Максимович – с лирическа възбуденост. Обилието на лирически 
емоции, несъвладени97, непрочистени, надмогва всяка епичност, обаче не 
води към глъбина и сгъстеност. Липсата на дълбочина е един от основни-
те недостатъци на тая лирика. Често пъти, вместо искрена емоция, чувате 
само безсмислен вик, безплоден афект, лирическо опиянение от фраза-
та. Затова в нея има повече, и то еднообразен ритъм – важен момент в 
нейния стил. Не напълно хармонична, в нея няма трагически конфликти. 
Драматизацията на чувствата е сведена до незначителни размери; там 
дето се среща случайно – у Божидар Стоядинович, В. Масука и др. – тя е 

96  социализъм – група теории за организацията на икономиката и обществото, основана 
на публичната собственост и управление на средствата за производство и разпределение 
на благата. Понятието се отнася и до общество, характеризиращо се със свободен и ра-
вен достъп до ресурси за отделния индивид (бел. ред.).
97  несъвладен (остар.) – неовладян, несдържан (бел. ред.).
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съпроводена повече с лирически патос. Или пък поетът се надмогва над 
нея с поетическо равнодушие: Милош Църнянски, Божидар Ковачевич. 
Това се дължи и на обстоятелството, че тая лирика е по-малко субектив-
на. Автобиографското е заменено предимно с по-общи емоции и пробле-
ми. Образно тя е разхвърлена, незавършена, не рисува своя свят в една 
жива цялост. Често пъти липсва искрено чувство да ги спои – Божидар 
Ковачевич, М. Църнянски и др. На места страда от излишък на образи – у 
Т. Манойлович, например, у когото много работи дават впечатление на 
свеж, бодър импресионизъм, – а другаде – от недостиг: Божидар Стояди-
нович, Светислав Стефанович и др. Не само това: в нея животът и светът 
са повече промислени, а по-малко прочувствувани. Особено експресио-
нистите, както почти всички експресионисти, не са могли да се освободят 
напълно от интелектуализма98. Пример: Ранко Младенович, Божидар Ко-
вачевич. Ала не трябва да се мисли, че тая лирика е рефлексивна99. Рефле-
ксията на Милан Ракич е преодоляна, макар че тук-там у М. Църнянски, 
В. Масука, Б. Стоядинович има свои гнезда. На много места тя е пове-
че рецептна, програмна. Това най-силно се чувствува, когато поетът се 
поставя в отношение към космоса. Малцина имат понякога непосредно 
чувство за него. Дори и Сибе Миличич, който развива така просто своя-
та космогония100, не винаги подкупва. Често ще чуете от поетите израза 
„ритмика на вечността“, обаче те я постигат повече с мозък, отколкото 
със сърце. Също така, макар в тази лирика да се слушат немалко мис-
тически изповеди, мистицизмът в нея е съвършено изключен. Разбира 
се, не могат да не се открият известни мистически жилки в нея. В нея се 
говори малко за Бога, обаче и там, дето се говори – у В. Масука, Десанка 
Максимович и др. – Бог е далеч от нея. Няма дори сянка от разумното 
богоискателство101, например, на обичания в съседната страна Николай 
Велимирович102. Все така промислени са връзките на тия поети и с чове-
ческия космос; затуй в лириката им социалните струни и искри са съвсем 
незначителни. Сръбските поети са лишени от по-дълбока духовност, от 
богатото съдържание на религиозно съзнание – по дух те са повече ви-
талисти и сенсуалисти. Разбира се, някои от тях искат да се домогнат над 
света с един утопически реализъм, и затова отхвърлят всека религия: Л. 
Мицич. М. Микац и др. Дори и в устремите си към свръхреалност, към 
одушевеност, към свободна лирическа визия, тая лирика не дава много 

98  интелектуализъм – учение, според което до познанието достигаме чрез интелекта и 
разума, а не чрез чувствата (бел. ред.).
99  рефлексивна – мисловна (бел. ред.).
100  космогония – дял от астрономията, за произхода на вселената (бел. ред.).
101  богоискателство (остар.) – търсене на Бога (бел. ред.). 
102  Николай Велимирович (1880–1956) – сръбски духовник, епископ, виден богослов, 
през 2003 г. Сръбската православна църква го канонизира за светец (бел. ред.).
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ценни поетически резултати. Тя прави опит да затвори в глъбините си се-
мето на няколко философски идеи – главно у Сибе Миличич, който иска 
да борави само с Бергсоновска103 интуиция; Стоядинович, Ковачевич, 
Манойлович, Младенович, Църнянски, които се докосват до библейски, 
Айнщайновски104, Шпенглеровски и др. идеи, ала идеята за прераждането 
на душата, за единното аз, което е навсякъде, за вечния кръг на живота, 
за равноценността на макро и микрокосмоса, за относителността и огра-
ничеността на човешкото познание – са отдавна познати на философско-
то съзнание. Нищо ново няма под слънцето, казал е отдавна Соломон105 
(Любомир Мицич казва: всичко е ново!). „Съдбата ми е стара, а стиховете 
малко нови“, казва Милош Църнянски, а младият хърватски поет Густав 
Кърклец106: „Туй са все стари мотиви и стари ще бъдат довека“. Едно съз-
нание, което проявяват мнозина поети по земното кълбо. Важно е за нас, 
че тук имаме опит да се обгорят старите идеи в пламъка на сърцето и да се 
изразят като вътрешна лирическа правда. Те са ценен вклад107 в сегашната 
сръбска лирика, макар че не са намерили напълно своя поетически израз.

Тази лирика не посочва засега нито едно име на голям поет. Трябва да 
отбележим, обаче, че в нея няма литературни безличия; напротив, всеки 
от младите поети се стреми да има свой образ – като почнете от скром-
ния В. Масука и свършите с вироглавия Л. Мицич. Ала тая лирика, кол-
кото и да е симпатична с общите си струи, с вътрешните си заложби, едва 
може да даде една скромна антология. Толкова малко са художествените 
ценности в нея. Рядко ще срещнете художествена зрелост, поетическа 
строгост, свободна и богата творческа фантазия, издържана емоционал-
но-образна цялост – сръбските поети са слаби художници. По-силни са, 
когато изразяват: в лириката – своето тяло, а в разказа – селото. В нея ще 
срещнете разпуснатост, презрение към формата – до фанатизъм. Тяхната 
формула (на новите поети изобщо): максимум лирическо съдържание с 
минимум средства – е почти несполучливо приложена. Старият и вечно 

103  Анри Бергсон (1859–1941) – френски мислител, една от най-изтъкнатите фигури в 
европейската философия, Нобелов лауреат за литература за 1927 г. (бел. ред.).
104  Алберт Айнщайн (1879–1955) – немски физик теоретик, философ и писател от еврей-
ски произход.  Смятан е за един от най-влиятелните и известни учени и интелектуалци 
за всички времена, определян е и като бащата на съвременната физика. През 1921 г. полу-
чава Нобелова награда за приноса си към теоретичната физика и особено за откриването 
на закона за фотоелектричния ефект (бел. ред.).
105  Соломон – еврейски цар, управлявал през Х в. пр. н. е., известен със своята дълбока 
мъдрост  (бел. ред.).
106  Густав Кърклец (1899–1977) – хърватски поет, драматург, фейлетонист, романист, 
преводач, традиционалист и майстор на сонета. Най-честите мотиви в творчеството му 
са самотата, любовта, жената, градът, смъртта, Бог, родната природа, социалните чув-
ства. Лирика: „Izlet u nebo“, „Darovi za Bezimenu“, „Ugašeno kandilo“ (бел. ред.).
107  вклад (рус.) – влог, принос (бел. ред.). 
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младият принцип за художествена икономия не е вътрешно достояние на 
мнозина. Разбира се, има доста великолепни изключения. Тук стихът вече 
не е прицелна точка на поетически усилия, словото е сведено до послушно 
оръдие, езикът дори често е освободен от игото на граматиката, израз-
ните обрати са освежени, речникът обогатен, стилните форми обновени 
и разнообразени, ала при все това, ще срещнете доста изрази на проза. 
Вместо простота – пустота. На мода е разбитата строфа и свободният 
стих. Римата е изпаднала в немилост. Повечето съвършено я избягват. 
Дори зенитистите имат свято правило: не допускай римата да скверни 
твоята „конструктивна“ песен! Музикалното изящество е в движение-
то на стиха, неспирано, неограничавано от никакви строги технически 
изисквания. Наистина, от една страна, стихът е придобил великолепна 
жизненост, волност (гледайте Тодор Манойлович, Ранко Младенович), 
ала, от друга, – не излиза от рамките на ритмическата проза (четете М. 
Църнянски, Божидар Ковачевич, разбира се – като не изпускате щастли-
вите изключения).

На края трябва да отбележим, че устремите на Тодор Манойлович, 
Сибе Миличич, Ранко Младенович, Божидар Ковачевич и Любомир Ми-
цич ще дадат по-добра жътва и ще запишат една светла страница в исто-
рията на сръбската поезия.
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Златорог: Месечно списание, Год. V, № 3/4, с. 183–192

И. ВОЛКЕР.  БАЛАДА ЗА ОЧИТЕ НА ОГНЯРЯ1

СМИРЕНИЕ

Малък и още по-малък ще стана 
докато бъда най-малък 
в целия свят.
Сутрин, през лято, в ливадите рано 
ще се склоня пред най-малкия цвят, 
ще му зашепна в прегръдка засмяна:
„Хлапенце босо, със мокра коса, 
длан е опряло небето на твоите скули 
с капка роса – да се не срути“.

ПРОСЕЦИ2

Веднъж Господ намина край мене 
като просяк – с торба и тояга.
Спал навярно на сено – 
дъх лъхтеше на юнски поляни – 
и запря се да проси на прага.
Но тогава аз имах премного 
зли неща – зли вериги: 
черни дрехи, яка и подвързани книги, 
и доволен, щастлив, 
размишлявах аз дълго и строго кое е по-добре – в гроб или жив.
И не бяха ръцете ми щедри. 
Само, знам, съвестта ме захапа 
щом от изток до запад 
аз погледнах очите му ведри.
Господ-Бог си отмина.

1  Преводите на Б. Йоцов са направени непосредствено след смъртта на младия Иржи 
Волкер (1900– 1924) и са първите преводи на неговата поезия на български език (бел. 
ред.).
2  Б. Йоцов публикува превода на стихотворението със заглавието „Просеци“, като сам 
впоследствие променя заглавието на „Просяци“ в студията за Иржи Волкер (бел. ред.).
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Но вратите отворени бяха.
И веднаж тe на път ме позваха, 
без яка и без книги, с торбичка на рамо, 
със вързопче от жал и обиденост плаха, 
с детска радост и сребърен спомен за мама.
Из града сега ходя и питам за Бога, 
знам, че с торба и тояга той някъде броди, 
знам че пак ще го видя да проси подмога, 
ала болка не ще ме споходи –
зли неща вече нямам, ни размисъл строга. 
Ще ме вземе и нейде ще спреме в умора, 
и със шапка в ръце, с преклонени лица:
„Просим любов, божи хора, отворете сърца!“

В СЪБОТА СРЕЩУ НЕДЕЛЯ

В нощта на събота срещу неделя 
площадите се развеселят.
Пияници разбити, разломени
дома се връщат заблудени, 
беседват с будните фенери 
за седмичния труд упорен
и пеят песни неотмерни, 
любов и щастие опива, 
а тихий глас суров и морен 
прозорните стъкла пробива. 
В денят на извоювана заплата
и бедните са в джоба си богати,
луната бяла е като девица,
пияни, от живота неопити,
подслаждат го те с ром и сливовица
като желудъчна зла рана,
или любов разбита, подиграна.
В нощта на събота срещу неделя 
от тях огромна скръб се не отделя.
Te всичко виждат тройно и с насмешка, 
но радост ги не развеселя, 
че всичко днес трикратно е по-тежко.
И в тоя час, кога нощта по-скръбна става, 
дохожда Бог и в три лица се откроява,
и в име на Отца им казва: Синко! 
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и в име на Сина им казва: Братко! 
а в име на светаго Духа скръб споделя – 
и шепне с ласка: Утре рано е неделя.

РАЗПЪНАТО СЪРЦЕ

Завчера стихна на дървений кръст 
стихна сърцето в разпятие; 
снеха го в земни обятия 
в сълзи обляно, 
но то се усмихна днес рано 
над осълзената пръст.
Кървав и пламенен цвят 
вред по небето, навред по земята 
ходи и Бога възславя то в безотрадния 
дом на разврата,
в казарми и фабрики, в бедни предградия, 
ходи и дума на целия свят:
Аз съм любов,
цъфна с пламнала рана отворена
всички неверници божи,
в живота железен оборени,
пръсти да могат положи
в нейния ров.

ЖЪТВА

Велик поет е слънцето –
написало е чудна песен 
със огнено перо 
на нашата земя.
Мъжете без палта, 
женитe с алени забрадки, 
децата в майчините скути 
през целий ден 
само
я сричат, сричат, сричат.
От хълма над полето
аз искам да издумам тая песен,
да викам,
че старци в село да излязат чак на прага,
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да чуят, що е слънцето изпило,
но думитe са тъй големи,
че няма през устата ми да минат,
а сещам че съм само:
клас в нива, 
буква,
удивителна!

ЛЕС

Когато се нявга оженя,
ще имам дванадесет сина, 
дванадесет сина като дванайсет брези.
Жена ми ще бъде сред тях като черква старинна 
в зеления лес замълчана, смирена, 
а аз –  иконостас за молебни сълзи, 
И внучките-дружки ще падат тогаз на колене 
със чисти очи да се молят пред мене, 
а щом се свечери
сам Господ ще идва при нас на вечеря.

БАЛАДА ЗА ОЧИТЕ НА ОГНЯРЯ

Затихнаха фабрики, улици, сгради –
заспаха звездите край месеца морни
и в целий град сглъхнал под сънни наслади
едничък дом само очи не затвори –
очите си жарки в тъмата крещящи сърца:
зад тях, сред машини, вериги, котли зашумели,
работници десет желязо и мускул са сплели
да могат обърна очите си в нощни слънца.
„Антоний, огнярьо, ти наш електрарьо, тури там в пещта!“
Антоний, тъй както пред двайсет години, 
пещта със желязна лопата отваря; 
тя плези езици кръвясали, сини, 
че в нея сърце се огромно разгаря.
И тихо с ръце си от плам скоравели 
той въглища с пълна лопата пригажда 
и cявга – троха от очите си смели, 
че знай – светлина от човека се ражда;
а тез очи ясни, денят щом залезе, 
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текат над града по разплетени жици
в локали, театри, над святи трапези 
и греят там с чисти зорници. 
„Електрари, другари,
жена имам дивна, зловедна.
Когато в очи я погледна
човек че проклет съм, ми дума и стене,
че инак очите ми нявга са грели,
кога към олтара отивала с мене
били като два хляба прекрасни, големи –
сега, като в празен пахар, на лице ми
две само трохички от тях са остали“.
И смеят се всички, а с тях и Антоний. 
В нощта, с електрически лампи загряла,
за свойте жени си спомнят без стан,
които тъй често е мисъл наивна ласкала,
мъжът че дошъл е на земните склони
да бъде той техен, любим и предан. 
И пак, както двайсет години то бива, 
пещта се отваря, с по-тежка и тежка лопата.
Не всякога можеш жената разбра ти – 
тя правда знай друга, но все пак правдива.
И хвърля Антоний там заедно с хляба
на тая пещ гладна, сърдита, упорна  
от своите взори и бисерно зрънце, 
не мисли навярно, но знае – че трябва, 
че сявга света е мъжът да обгърне готов 
и между очи си да има земята просторна 
от двете страни като месец и слънце, 
огрял я с лъчи на живот и любов.
И в тоз миг Антоний, мазолест огняр,
познал край пещта си, че двайсет години
е рязал очите му огнен ханджар,
че стига на мъж като мъж да отмине,
над целий свят викнал безумен, молепсан:
„Електрари другари,
не виждам – слепец съм!“
Притекли другари,
в тревога се свели,
през нощи две святи 
дома го отвели.
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На прага злочест на едната
ридаят съпруга и чеда, 
на прага на другата свята 
небето разтворено гледа.
„Антоний,
ти мъж мой единствен,
защо ми се връщаш 
в такъв час тайнствен? 
Защо си се любил
с девойка проклета, 
с другарка желязна 
и с огън, лопата?
Защо на земята в немира 
мъжът две гальовници люби, 
едната защо я той губи, 
от другата сам пък умира?“
Не слуша слепецът,  в тъмата запада,
тъма го пригръща, тъмата оплита,
сърцето ранено из гръд му отлита
да търси в живота то в други пригръдки отрада,
но весела лампа под черната сляпост униса,
то лампа не е туй – то нечий очи са,
очите ти ясни, над целия свят се отдали,
най-ясно да виждат; да греят вечни, опити,
туй ти си, огнярьо, израснал над свойте останки разбити
на себе що гледаш, макар сляп, с очи засияли.
Работника тлее, 
труда не запира,
Антоний умира, а лампата пее:
О, моя жена, жена, моя, 
недей плака.

ПРЕВЕЛ БОРИС ЙОЦОВ
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ИРЖИ ВОЛКЕР3

Тоя чех ни примамва с топлото и живото си слово, с класическата 
простота на своята форма, с непринудеността на своя подвижен и 

пластичен стих, с вътрешния ритъм на своята песен. Той има сила да ни 
зарази, да ни подйеме4 и да ни води из своя поетически свят, да ни сближи 
с живота, да ни обнадежди и да ни вдъхне вяра в непостижимото.

Волкер (Jiří Wolker) е поет с колективистическо съзнание, нов поети-
чески тип, и затова делото му е проблем в изкуството. Това съзнание не е 
разкрито като завършена кристализирана цялост, то е дадено в раздвой-
ни5 моменти. Те се проявяват главно в отношението му към света: при-
митивистическо-виталистическо6, хуманистическо и активистическо. 
Ала и трите тия моменти са обединени в едно етическо жарево7. Затуй в 
поезията му ще почувствувате красотата на живота и света, горчивина-
та на нравственото съзнание, бойкостта на етическия идеал. Вътрешната 
линия на лириката му има драматическо развитие, обусловено главно в 
борбата между чувство и идея, между индивидуалистическо и колекти-
вистическо съзнание, между действие и морал. Но тази борба не е задъл-
бочена и проживяна, не става съдбовна стихия на Волкеровата душа, не 
оставя кървави следи. Кризата е много бърже изживяна и надживяна. 
Затуй тя не оставя трагическо впечатление у нас, не ни увлича, защото 
вътрешната ѝ динамика не стига висша напрегнатост; затуй и поетът лес-
но постига своето вътрешно равновесие: издига в живота си знамето на 
идеала – идеала на човеческата и космическа хармония.

3  Иржи Волкер (1900–1924) – чешки поет и прозаик, който приживе издава две стихо-
сбирки и творчеството му е определяно като пролетарска поезия още от неговите съв-
ременници. Съавтор (съвместно с Карел Тайге) на манифеста „Пролетарското изкуство“ 
(1922). През втората половина на ХХ в. част от поетическите му творби са обявени за 
образци на социалистическия реализъм. Прочитът на Б. Йоцов се различава радикално 
от интерпретациите на лявата литературна критика у нас и в Чехословакия (бел. ред.).
4  Така в оригинала (бел. ред.).
5  Така в оригинала (бел. ред.). 
6  виталистическо (от лат. през фр.) – свързан с жизнената сила, жизнения порив (бел. 
ред.).
7  жарево  – възможен неологизъм на Б. Йоцов; зарево, силно сияние, отблясък (бел. ред.).
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Бихме могли да кажем, че основната ос на творчеството му е всеизчез-
ване и всепроявяване в мировата хармония. Той винаги търси хармонич-
ните съчетания, винаги гледа да съедини, да сближи, макар най-далечни 
понятия, предмети, факти, а не да разедини, да противопостави. Поетът 
не знае физическа и нравствена самота, за него материален и духовен свят 
се преливат един в друг, единица и милион, като алгебрически знаци на 
космоса, са взаимно погълнати. Той знае, че небето е къс от нашата земя, 
а земята – плочник8 на небето. Месецът, заедно със звездите, идва на бе-
седа в стаята му, ангелите ходят из гробищата, предметите се скитат по 
небето, а Бог – се разхожда по земята. Разделящи, центробежни сили за 
него няма, видимото изгубва физическите си форми, невидимото става 
емпирично. И най-отвлечените понятия той ги приближава до сетивно 
познатото, до фантазно най-близкото. На туй се дължи пластичността на 
образите му, ясността и чистата непосредност на метафората и олице-
творението му. Светьт у него е антропоморфизиран9 в широки размери, 
затуй живее и диша. Не, не е светът такъв, какъвто го гледаме, би казал 
поетът. Прозорецът е лодка, с която той странствува по божия свят, ста-
ята на болната миловница10 е рибник, писмата са цветен прашец, който 
се разнася по земния глобус, за да попадне в сърцата и да роди плодове, 
сладки или горчиви. Той не описва, а сътворява свой свят, претворява 
природата: тя живее в него и той в нея. Бихте помислили, че неговият 
вътрешен мир избива в лирически реализъм. Ала – зад него се крие дъл-
бока духовност. Защото зад нещата той чувствува жива творческа сила. В 
неговата поезия са вместени с поетически похват най-прозаически неща: 
пощенска кутия, казарма, фабрика, хотелска стая, дом на продажната 
любов, въглищар, пияница, развратни жени и пр. Ала тази делничност 
излиза из огнената пещ на поетическата душа чиста и хубава. Освен това 
– поетическата религия на земната красота ви упоява и ви дава крила да 
полетите над самата действителност. Не че е идеализирана. Но – защото 
Волкер сплита личния момент със световния, частния случай с общия, 
случайния факт с космическия. Никой не е сам. Над има космическа сила: 
зависимост, съплетеност, съучастност, магнетизъм, еротизъм – нашата 
съдба. Защото поетът има вселенско чувство. И в неговата поезия пулси-
ра мировият11 живот.

И все пак у него няма мистика. Той не бяга от света – светът е създаден 
за човека, а човекът за света. Той зове на поклонение, Na pouť k svatému 

8  плочник (разг.) – повърхност, площадка, покрита с плочки или плоски камъни (бел. 
ред.). 
9  антропоморфизиран (грц.) – който приема човешки образ, човекоподобен  (бел. ред.).
10  миловница (чеш.) – любовница (бел. ред.).
11  миров (книж., остар.) – световен (бел. ред.).
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světu12. Култът на земята и световната красота е съпроводен от любов към 
живота. Животът, еротизиран от Волкера, е концепиран като динамика, 
като непрекъснат процес, неугасваща сила на космическата хармония. 
Затова и неговата образна изобретателност е в известна зависимост от 
светлото и жизненото в природата, от лирическата опияненост на духа. 
„Жътва“, „Ученик“, „Пролет“, възслава на пролетта и слънцето – са най-ви-
сши моменти във вълнообразното движение на жизнено примитивно 
чувство. Тъй поетът чете чудната поема на слънцето, радва се – и е готов 
да разлее радостта си по широкия божи свят. Или пък – отъждествява се 
с дърво, стройно, младо, могъщо, което пие от земята жизнен сок, а от 
слънцето диша щастието на живота. И веднага виталистически еротизъм: 
сто млади тела ти казват, че пролетта е дошла и в кръвта ти. Поетът пак 
съединява, сближава – и приравнява. Каква симпатия – не само към же-
ната, но и към целия мир!

Тоя поет никога не остава сам – все ще намери кого да прегърне, в кого 
да се претопи, с кого да сподели. Любовта у Волкера е една от най-дълбо-
ките стихии на неговата душа. И нея той отъждествява с живота. С нея 
той се саморазтваря в света: иска да усети във всяка твар, че тече негова-
та кръв; от любов иска да сътвори тайнствен път по земята, по който да 
минават всички, в които кипи мировата кръв. „Печал“ се допълня в това 
отношение от песните „За празника на мойта мила“, „Болната мила“, „Да-
лечната мила“, „Любовна песен“, „Невярна“ и др. Любовта е съединителна 
брънка между жената и мъжа, между живота и смъртта, между личността 
и обществото, между близкото и далечното, познатото и непознатото. Тя 
е дадена като творческо начало. Мистическата тайна на рождението е в 
любовта и светлината, топлината и вярата. Жената у него обикновено е 
майка. Детето, което убива майката в утробата си, е неродена любов. Тя 
е хармонична, мистически синтез от дух и плът, без страдание, ангелски 
всеотдайна, с милващи майчини ръце. Опростотворена, чувствуваме я 
като жива космическа сила, вечна, неизменна. Ние я носим в душата си и 
сме споени с космоса. Затуй меним и обектите ѝ, за да задоволим глада си 
към живота. Женското сърце е вярно, както звездите, само на нощта, на 
своята космическа стихия. От тук – от своята виталистическо-космиче-
ска концепция на любовта – Волкер лесно съединява живота и смъртта. 
За него те са различни форми на единна космическа воля. „Смърт“, „Гро-
бище“, „Погребение“, „Умиращият“ са всъщност химни на живота. „Няма 
смърт – има само старост и младост“. Тя е само почивка, момент, дето 
се разтапя нашето аз в мировото съзнание. Гробищата са зелена гради-
на, дето спят най-скъпи семена, за да поникнат. Мъртвите са корени на 
дървесата, обаче те живеят в клоните им. Има неспирен процес на тран-

12  Na pouť k svatému světu (чеш.) – на поклонение към светия свят (бел. ред.).
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сформиране. Волкер е убеден, че „от тоя свят нищо не се е загубило, и 
нищо не ще се загуби. Пожънатото зърно в хляб се обръща“. Можем ли да 
се страхуваме от смъртта, когато тя ни приобщава към мировия живот? 
Едно примитивно мъдро съзнание гледа на света през очите на вековния 
опит. Tpябва да се съжалява, че в отношението си към делничната дейст-
вителност, жената и любовта, смъртта и живота, Бога и космоса, Волкер 
не може да преодолее своя наивен екстаз, да засегне по-дълбоки струни 
в душата си, да намери мистичния език на битието, на богомъдрата душа. 
Така, той ви унася, но не ви заставя да потънете в бездните на своето чув-
ство.

Наистина – един хармонически свят, огрян и стоплен от слънцето на 
една широка душа, залян от вечна радост и любов. Ако Волкер може да 
принижи смъртта и да я зачлени във веригата на вечния живот, може и 
човекът да откъсне от мистическия му ореол, да му отнеме титаническия 
жезъл и да го възвърне на земята. Но тук няколко струни от хармонич-
ната му лира се скъсват. Човешкото общежитие не отговаря на идеала за 
мировата хармония. И не случайно изповядва космическата религия на 
принижението и смирението, което трябва да бъде на земята – не еван-
гелско-аскетическо или Le trésor des humbles13, а хуманистическо-ко-
лективистическо. „Смирение“, „Жътва“, „Лес“, са плод на това съзнание, 
което не гнети, а радва и освобождава. Поетът прегръща и най-малкото 
цвете като равноценен момент от живота на мировата хармония, като би-
тие, което има своето космическо предназначение: с капка роса небето 
се е опряло о него, за да не падне. В принижението човек се чувствува 
само клас в световната нива, някакъв удивителен знак в неписаната песен 
на вселената. Ето защо и Волкер схваща мисията на поета практически – 
да посее в душите любов и смирение, да съедини и сближи. Дори и Бог 
– най-великият между великите – и той е принизен: ходи между хората 
като просяк или пък ще го видите седнал на вечеря между нас. Дори и 
чистите религиозни образи – образите на светиите, които се вестяват в 
ранната лирика на Волкера, толкова характерни за детския му асоциати-
вен мир – ни сближават и примиряват със света, защото пораждат у нас 
чувство, че зад нас стои нещо огромно: космос. Затуй не покорност на 
сломеността, а на величието, че сме капки от мистическото море на бити-
ето. Волкер не унижава личността. Да споменем само актовете му „Гроб“ 
и „Най-висок обет“, песни на колективизираната личност, които славят 
лица обикновени, но велики: способни са на героически жест.

Че тази истина органически изхожда от вътрешния мир на поета, ни 
показва неговата любов и нежност към малките, които съставят вътреш-

13  Le trésor de humbles (фр.) – „Съкровището на смирените“, сборник с мистически есета 
на Морис Метерлинк от 1896 г. (бел. ред.).
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ната красота на поезията му. Светът на малките определя етическата глъ-
бина на творчеството му, неговия морален патос. Верен син на земята, 
той се вглежда, както би казал Горки, в дъното на живота. Любовта му 
към човека придобива драматически характер, когато има за обект стра-
дащия, унижения, онеправдания. С него иска да се сбратими, да се сроди, 
да се слее. Защото и човек е под неговата съдба – взаимната зависимост: 
„Кой знае дали своя живот живеем сами“. И той, и героите му, са извори 
на социална любов, носители са, бихме казали, на романтически хумани-
зъм. Не еднаж14 казва на милата си, както и лекарят от „Гроб“, че трябва да 
изменят на своята егоистична любов.

Кои са изразители на неговите нравствени идеали? Работници и ра-
ботнички, проститутки, просяци, слепи, пияници, войници – всички из-
купни жертви пред олтара на живота, една негласна кооперация на чо-
вешкото страдание. Волкер обобщава и решително отсича: светът не е 
справедлив. Следователно, неправдата у него е нравствен проблем, а не 
политически. И затуй, дето вдъхновението на поета има сърдечни, ети-
чески източници, той е силен, завладява с настроенията и образите си, 
заставя ни да се замисляме по-дълбоко. Четете драматическата му песен 
„Гроб“, после – „Разпънато сърце“, „В събота срещу неделя“, „Просяци“, 
„Слепи музиканти“, „Лице зад прозореца“, „Утринна войнишка заря“ – 
най-проживените и най-дълбоки етични моменти в неговата поезия – за-
почвате да си спомняте някои страници от Достоевски. Разбира се, липс-
ва мистиката на руския писател и глъбината на неговия ясновидещ поглед. 
Волкер почва от страданието на човешката съвест, за да свърши с Бога 
като най-висше етическо утвърждение. Na vyprahlé zemi žizní miliony („на 
изсъхналата земя жадуват милиони“) изповядва лекарят в „Гроб“, героят 
двойник на поета. Волкер слуша вихрения глас на човешкото страдание и 
не само се отзовава, но цялото го побира в душата си: мъката на милиони е 
и негова мъка. В него страдат милиони, a те страдат в него. Безнравствен 
е човекът, защото гледа и търпи унижението, мъката и падението на своя 
брат. Но той е престъпен стократно повече, защото всяко негово щастие 
е цвят, поникнал от другите. Трябва да се отбележи, че тия движения на 
съвестта не са дълбоки, не са намерили своя чист сърдечен израз – имат 
повече идейна подкладка. По-дълбоко е поставен проблемът за вината и 
за нейното изкупление. И тук Волкер остава верен на своя колективисти-
чески зрителен ъгъл: страданието на човека, страданието на милионите 
сърца – е страдание на света. Защото Бог сам страда в тях и за тях. То 
добива метафизически смисъл: в „Гроб“ страда целият мир. Страданието 
е разпънато сърце, което като кървав цвят странствува по земята, между 
всички унижени и онеправдани, за да славослови Бога. Кръвта на божи-

14  Така в оригинала (бел. ред.).
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ето разпънато сърце тече в жилитe на страдащите братя. Този Бог, който 
носи в гърдите си страданията на човечеството, не е отмъщение, заплаха 
– а любов. Тъй Волкер сближава човека с Бога. Из градските улици и пло-
щади ходи Бог и проси любов от хората, буди човешката съвест, хлопа на 
заключеното сърце. Той се явява на пияните работници, изнурени от труд 
като чиста утеха, защото те го носят в гърдите си, а той тях – в сърцето си: 
утре рано ще бъде неделя! Тъй човешката съвест е Божие око, което съди 
света и търси в него правдата. Защото за Волкера Бог не е метафизическа 
субстанция, нито евангелска максима, нито мистическо начало. Той е на-
шата етическа съдба. Бихме могли да кажем, че от поезията на Волкера 
лъха мистиката на страдащия колективитет, на всечовека, който е везде-
съща и всемогъща любов. Пред нас се хили човешката мизерия, безимен-
на и велика, по всички точки на света, като вампир засмукала сърцето на 
човека, из гърдите на когото плачат вековете, ридае Бога и света. Още 
малко – и Волкер би ни дал легендата на човешкото страдание, на него-
вите социални извори, на неговия метафизически смисъл. Един символ 
се подйема из недрата на поезията му, но му липсват крила. Защото на 
Волкера липсва хиперболическа фантазия. И ние страдаме, че не можем 
да заживеем с такъв символ като с откровение в живота.

Същото изпитваме, когато се докоснем до проблема за справедливост-
та на света и за изкуплението на неговата вина, така тясно приплетен с 
проблема за новия свят. Долавяме колко са благородни усилията на Вол-
кера да даде метафизическа концепция в космически образи и символи, 
ала чувствуваме и безпомощността на философската му мисъл и недос-
татъчната му творческа мощ. Защото в резултат намираме разрешение не 
религиозно-мистическо, не романтико-етическо, а по-скоро – политиче-
ско. Тия няколко проблема не са углъбени и прояснени в душата на поета, 
не са дадени в осветлението на висша премъдрост. Най-ясно туй личи в 
най-дълбоката му, но и вътрешно най-забъркана едноактна игра „Гроб“. 
Разрешението на поставените проблеми у Волкера започва с въпроса за 
смисъла на човешкото страдание. Не като философ, а като поет се углъ-
бява той около него. И после – какво отношение трябва да има човек към 
страданието, чуждо и свое, щом то е отрицателна ценност в живота? Не 
е достатъчно да погълнеш чуждото страдание и да заживееш с него. Ще 
се спаси ли света така? Ясно е за поета – не. Началният въпрос той разре-
шава изпърво по отношение на единичната, а после – на множествената 
личност. Ала и в двата случая, както е показано в „Строфи“, „Мъж“, „Те-
жък час“, „Балада за съня“, „Очи“ и пр. стига до жизнената необходимост 
от нравствен героизъм. За него е аксиома: neb bolest přemoci je více než 
trpĕti („Мъката трябва да се преодолее, а не да се страда“). Тъй Волкер 
става певец не на сълзите и въздишките, а на героическата воля, защото 
в страданието не изпада в песимистически негативизъм, а в оптимисти-
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чески позитивизъм. Това е жизнен императив не само на личността, но и 
на масата. Защото искрата на човешкото спасение не ще пламне в сърцата 
на духовно смазаните и сломените, а във волята на нравствено силните, 
макар и физически прогнили от социална мизерия. Излизайки от една 
практическа философия, Волкер, както ясно разкрива в „Балада за съня“, 
изпитва радост да прогласи, че трябва човек да съгласува своята задача в 
живота с повелите на това, което е на земята, което е „за прослава на тоя 
свет“, а не на онова, което е оттатък света. И за да спаси нарушената хар-
мония, поставя за изпълнение в живота един хуманистически и оптимис-
тически идеал – „да спои земя със земя и сърце със сърце“ и да преустрои 
света dle obrazu srdce svého („според образа на своето сърце“). Светът има 
нужда от водители, а не от мечтатели. Толкова мечтатели – а той още не е 
спасен! Без съмнение активизмът на Волкера се подклажда от благород-
ния устрем на сърцето, от внушенията на един социален романтизъм, но 
и от пламъка на една определена идеология. Естествено: първоначалният 
наивен екстаз в поезията му се заменява с патоса на идеала. Поетът все 
повече се увлича от него – и той става достояние не само на разума, но 
и на сърцето. Стихът му вече е звън, думата му – стрела, а лирата – лък.

Как ще се спаси светът? Волкер прогласява изкупителното послание 
на любовта в живота. Само тя може да сближи, да съедини, да хармони-
зира човешкия свят, стига да е активна. Личността, която е въплътено 
милионно страдание, трябва да падне пред олтара на света като изкупна 
жертва. Лекарят от „Гроб“, който утолява страданието на страднитe бра-
тя, е герой на човешката самопожертвувателност. Соня пък от „Върховна 
жертва“ жертвува душата си за спасението на света  – и то в името на 
един колективен идеал. Неизчерпаемо е вдъхновението на Волкера, кога-
то слави всеотдайната личност, смели са образите му, задъхана е речта му. 
Ясно е, че има драматически възел в поезията му. Но той лесно се разсича, 
когато проговори съзнанието, че личността не принадлежи на себе си, а 
на тия, които тя обича, които страдат и чакат спасение от нея. Характерно 
е за Волкера, че и тук той споява човека с Бога и космоса. „Човек трябва 
да се пожертвува, за да спаси Бога“ – тоя, който се е раздробил и въплътил 
в милиони страдащи същества. Защото – и целият мир жадува по изку-
пление на вината, по възсияване на правдата, по спасението на гинещото 
човечество.

Но поетът се възвръща от тоя път, който – все пак – води отвъд света. 
Не стига пожертвуванието на личността, защото тя е безсилна, въпреки 
своята героическа воля, да сломи страданието на света. Масата – това е 
героят, който не се жертвува за други, а за себе си, който воюва не с любов 
и слово, а с труд и меч. Но тази мисъл у поета не е добила още художестве-
ната си проява – тя е загатната, а вместо нея е изразена бойната устрем-
ност към идеала на спасението. „Море“ – това е морето на мускулестите 
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и обгорени работници, което се вълнува, кипи, диша, чиято енергия се 
трансформира на хиляди посоки в свети блага на живота. Ян от „Баладата 
за нероденото дете“ се влива в това море – и там търси утеха и оттам иска 
да води борба за идеала. Мистиката на трансформиращата се човешка 
енергия, на труда, се сили да ни изрази Волкер, за когото „трудът е света 
промяна“, „любов видима и осезаема“. Тая материализирана любов се раз-
нася по земята за радост и щастие на човека. Очите на огняря, топени с 
години от кървавите пламъци, изгасват. Но това са очите му, които светят 
през електрическите лампи, за да радват хиляди души. Любовта, която 
струи радост за други, която спасява света. Убитото дете в утробата на 
майката от социалната мизерия –  не е ли тази любов? „Море“, „Балада 
за очите на огняря“, „Балада за нероденото дете“ са свежият реализъм и 
баладната романтика на една социална поезия, която е крайната цел на 
Волкеровите поетически дарби. Определил ясно предназначението на 
личността, Волкер загатва за морето на труда, за пролетариата, като се 
стреми да му придаде съдбовна, космическа роля в борбата срещу гибел-
та на света. Защото всеки трябва да изчезва и да се проявява в мировата 
хармония.

Но тук Волкер изместя психологическия център на поезията си. Кос-
мосът се отразява в неговия дух и той ни дава неговите отражения. Има 
душевни глъбини, макар и постигнати по чужди внушения. Говори за чо-
вешкото страдание и пак иска да надникне в душата. Обаче той се спира 
изключително почти върху страданието от социалната мизерия. Но де 
са кървавите ѝ следи в душата? Ако се премахне нейният извор – нерав-
номерната разпредялба на богатствата – би ли изчезнало страданието на 
човека? Наистина, той слага и етическа мотивировка на човешкото щас-
тие, но не отива далеч. От бедния извор само на идеята не може да се 
почерпи полет за смели и дълбоки завоевания. Той разширява сферата на 
своето лирическо наблюдение; простира се, но не се углъбява. Овъншнил 
лириката си, той не я обогатява и идейно. Честно и благородно е жела-
нието му да бъде поет гражданин, да даде жизнена, социална функция на 
изкуството си, обаче поетическите му плодове невинаги са сладки. Той 
стига до идейно проповедничество, което понякога е суха поза, празен 
риторически жест. Иска да облъхне поезията си с революционен патос, 
чиито слаби психически извори откриваме веднага, ако си припомним, 
например, нашия Ботев. Не стига само да бленуваш за цветя, които греят 
на върха на ножа и на меча, да припомниш за красотата на огъня и стома-
ната, та да се предаде революционната стихия. Сърцето ви, въпреки крас-
норечието на поета, остава хладно. У Волкера липсва тази стихия – у него 
има повече любов, благост, нежност, при все че при образа на социалната 
мизерия „ствърдява“ и „замразява“. Затуй няма да намерите в поезията 
му демоническа омраза и свещен гняв. „Пролет“, „Балада за съня“, „Фото-
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графия“, „Мирогой“, „Проповед на планината“ са крещящи доказателства 
за едно крушение, което може да бъде гибелно за поети от категорията на 
Некрасова, Надсона или Горки. Жалко е, че в Чехия мнозина забравят туй 
негово крушение, дори го надценяват заради него, забравят, че двадесет и 
четири годишният живот на поета не изрече последната си дума.

Тази дума се крие зад стиховете му, можем да я почувствуваме, ма-
кар и не във всичкото нейно дълбоко значение. Зад стиховете му броди 
сянката на това, което Волкер гони, което заедно с етическата основа на 
творчеството му, подмамва и увлича. Той изповядва в „Гроб“, че нов свят 
е дошъл, мимо нашата воля, мимо нашата съдба. И той ни се налага, ние 
го чувствуваме, ние го познаваме. Волкер не може да се откъсне от лите-
ратурния поток на днешното време, нито може да стои настрана от об-
щия ход на чехската15 литература, но той не изчезва в тях; а изстъпва като 
съзнателен творец, който поставя ново начало със своя поетически мир. 
Затова той гони мита на днешния свят, мистическата религия на колек-
тивизма, която би внесла хармония в хамлетовската и фаустовска душа, 
която би споила в една нравствено-социална единица разединеното чо-
вешко общежитие. Но той е така прикован към емпирическия свят, че не 
може да заживее по-дълбоко с образите и виденията на своята фантазия и 
да ги претвори в нова, духовна действителност, макар че има толкова сър-
дечна и разумна вяра в тържеството на справедливия свят, макар че има 
искрено космическо чувство. И дава: алегория – вместо символ, догма 
– вместо мит. Затуй на неговия колективизъм липсва патос и монумен-
тален стил. И тъкмо тоя мит подлага на изпитание цялото творчество на 
Волкера. Вината може би не е толкова негова, колкото на нашето време.

Прага

15  Така в оригинала вм. чешки (бел. ред.).
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Златорог: Месечно списание, Год. V, 1924, № 6/7, с. 296-311

СЪВРЕМЕННАТА ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА1

Чешкият дух, запазвайки дълбоко в недрата си своето национално  
ядро, живо трепти от долитащите с телеграфна бързина вълни на 

западния културен живот. В обилното литературно производство се до-
лавя не само жилавата творческа воля на един освободен народ, но и но-
вият чешки мироглед, за който Голямата война2 е кървав синурен камък 
на прехода между две епохи. Де повече, де по-малко – импресионизъм, 
символизъм, реализъм, разбира се, освежени или изродени – но няма 
да срещнете реализма на Махара3, великата символика на Бржезина4, де-
кадентството на Карасек5, артизма на Прохазка6. Списанието „Moderní 
revue“7, стожер някога на литературния живот, стои сега усамотено, почи-
ващо като стар воин на своитe лаври. Почти без влияние, макар солиден и 

1  Тази статия на Б. Йоцов представя панорамна картина на чешката литература и култура 
след извоюването на  чешката независимост през 1918 г. и показва широката информи-
раност на Йоцов за състоянието и развоя на модерната чешка литература (бел.ред.).
2  Голямата война – Първата световна война (бел. ред.).
3  Йозеф Сватоплук Махар (1864–1942) – чешки поет, прозаик, публицист, общественик и 
политик. Член на политическата партия на реалистите и сподвжник на Томаш Г. Масарик. 
Съавтор на литературния манифест на модернизма „Чешка модерна“ (бел. ред.).
4  Отокар Бржезина (1868–1929) – чешки поет и есеист, ключова фигура на литературния 
символизъм в чешка среда. Автор е на пет стихосбирки, публикувани в първи издания 
между 1895 и 1901 г. (бел. ред.).
5  Иржи Карасек (от Лвовице) (1871–1951) – поет, прозаик, литературен критик и прево-
дач, ключова фигура на чешкия литературен декаданс и съосновател и един от първите 
редактори на модернистичното списание „Модерно ревю“. През ХХ в. е един от най-се-
риозните колекционери на славянска живопис и графика в чешка среда (бел. ред.).
6  Арнощ Прохазка (1869–1925) – чешки литературен критик, изкуствовед, който заед-
но с Иржи Карасек създава списанието „Модерно ревю“ през 1894 г. Превежда модерни 
европейски автори преди всичко от немски език и от романски езици. Неговата роля в 
чешкия литературен контекст е сравнима със значимостта на д-р Кръстьо Кръстев у нас 
(бел. ред.).
7  „Модерно ревю“ (Moderní revue) – чешко списание за литература, литературна крити-
ка, изобразителни изкуства и теория на изкуството. Издава се от 1894 до 1925 г., като 
през първите години от неговото съществуване изиграва решаваща роля на периодично 
издание на чешките модернисти (бел. ред.).
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умело списван, стои месечникът „Lurmír“8, тоя петдесетгодишен жътвар 
на чешката литературна нива. Днес той е гнездо на чешкия национали-
зъм, който, отстъпил в идеологията си доста на днешното време, ревниво 
е възгласян от неуморния и боен Виктор Дик9, а в критиката поддържан 
от проникновения Арне Новак10. Традицията на чешкия будителски ро-
мантизъм, на националистическата идеология през войната, днес се под-
хранва в обилната легионерска литература, а най-вече от Рудолф Медек11 
в обикнатите му романи „Огнен змей“ и „Велики дни“.

Свежа струя внася в литературата на днешна Чехия витализмът, допъл-
нен с поетически примитивизъм, русоизъм и сенсуализъм12. Възвръщане 
към земята, непосредно отношение към живота, към детски чистия и на-
ивен свят, ненавист към цивилизацията и любов към тихите радости сред 
природата  се среща на много места в лириката на без време починалия 
Волкер13, на Калиста14, Халоупка15, Бибъл16, в драмата „R. U. R.“ на Чапек, 

8  „Лумир“ – списание за литература, което с няколко прекъсвания излиза от 1851 до 1940 
г. Първото чешко периодично издание, предназначено да издава литература, като се 
фокусира върху съвременното ѝ състояние. Най-значимият принос за чешката култура 
списанието има от края на 70-те и 80-те години, когато неговите редактори и автори 
публикуват множество нови произведения на чешката и европейската съвременна лите-
ратура (бел. ред.)
9  Виктор Дик (1877–1931) – чешки поет, прозаик, публицист и политик. Ранните му пое-
тични книги стават част от литературния фонд на така наречените „поети бунтари“ през 
първите години на ХХ в. По-късно неговата литературна и политическа биография е тяс-
но свързана с политическия национализъм. През 1924, когато Б. Йоцов пише статията си 
за чешката литература, литературната биография на В. Дик все още не е вписана в т. нар. 
„поколение на бунтарите“ (бел. ред.).
10  Арне Новак (1880–1939) – значим литературен историк и критик, чиито трудове са 
образци на чешкия позитивизъм. Автор е на една от най-четените истории на чешката 
литература (от Средновековието до началото на ХХ в.), както и на девет монографии, 
посветени на изобразителното изкуство и архитектурата (бел. ред.).
11  Рудолф Медек (1890–1940) – писател и професионален военен, който участва в Че-
хословашката легия в Русия, а след 1918 г. е офицер в Чехословашката армия (бел. ред.).
12  Витализмът, сенсуализмът, русоизмът и примитивизмът не се открояват като само-
стойни течения в актуалната литературна ситуация и служат на Б. Йоцов като доминанти 
в поетиката на литературата от 20-те години на ХХ в. (бел. ред.). 
13  Иржи Волкер (1900–1924) – чешки поет и прозаик, който приживе издава две стихо-
сбирки и творчеството му е определяно като пролетарска поезия още от неговите съв-
ременници. Съавтор (съвместно с Карел Тайге) на манифеста „Пролетарското изкуство“ 
(1922). През втората половина на ХХ в. част от поетичните му творби са обявени за обра-
зци на социалистическия реализъм (бел. ред.).
14  Зденек Калиста (1900–1982) – чешки историк, поет, издател, литературен критик и 
преводач от френски език (Г. Аполинер). Като историк печели признание с изследва-
нията си върху културата на барока. Дебютира като поет с книгата си „Раят на сърцето“ 
(1923) (бел. ред.).
15  Йозеф Халоупка (1898–1930) – чешки поет и журналист, който дебютира в началото на 
20-те години на ХХ в. и става член на бърненската Литературна група, чиято естетическа 
програма оформя портрета на чешкия литературен експресионизъм (бел. ред.).
16  Константин Бибъл (1898–1951) – чешки поет и прозаик, един от членовете на аван-
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в прозата на майчински отдадената Елена Чапкова17, на тънко чувстваща-
та Лила Бубелова18, на задушевната Мария Хенерова19. Виталистическият 
оптимизъм, подкрепен от американската прагматическа философия, как-
то се сили да го изрази в лириката си Мирослав Руте20 с „Прояснени очи“, 
или Далибор Халупа21 с „Бразда в душата“, или Петер Кршичка22 с „Белият 
щит“ като спасителна вяpa в живота избива в повърхностна еротика на 
разгулна младост.

Срещу сластта и мистиката на тялото се отзовава мистиката на душа-
та, която има по-дълбоки корени в чешката литература от вчера. Католи-
цизмът мъждее, но вярата в Бога сияе. Католическият модернизъм око-
ло нявгашния „Nový život“ дава ценни, макар и късни, приноси в своята 
поетическа съкровищница. Днес, покрай списанията „Hlídka“ („Пост“) 
и „Kalich“ („Потир“), предимно религиозно-философски, с недостатъч-
но будно око за католическата поезия, се проявява главно „Arha“ („Ноев 
ковчег“), дето често се усмихват хубави цветя на католическата мистика. 
Напоследък чешката религиозно-мистична мисъл се старае да се освежи в 
лирическите сбирки „Жътва в буря“ на меланхолно-нежната Биела Печин-
кова23, „Запрял часовник“ на медитативния Кашпар24, „Мои и техни стра-
дания“ и др. Ала най-яркият и силен представител днес на чешката мис-
тика е известният още преди войната Ярослав Дурих25. Тоя лекар, който 

гардисткото сдружение на писатели и интелектуалци „Деветсил“. Първите му поетични 
книги са повлияни от пролетарската култура, а през втората половина на 20-те години 
неговите текстове са сред образците на поетизма (бел. ред.).
17  Хелена Чапкова (1886–1961) – чешка писателка, авторка на спомени за нейните братя 
Карел и Йозеф Чапек (бел. ред.).
18  Лила Бубелова (1886–1974) – чешка поетеса, прозаичка и преводачка (бел. ред.).
19  Мария Хенерова (1893–1958) – моминското име на известната чешка писателка Мария 
Пуйманова, чието ранно творчество е повлияно от поетиката на импресионизма, а едва в 
края на 20-те години познанството ѝ с журналиста Юлиус Фучик повлиява обществената 
ангажираност на нейните прозаични текстове през 30-те години на ХХ в. (бел. ред.).
20  Мирослав Руте (1889–1954) – чешки журналист, литературен и театрален критик, един 
от редовните автори на вестник „Народни листи“. Автор е също така на поезия, филмова 
критика, както и на филмови сценарии (бел. ред.).
21  Далибор Халупа (1900–1983) – чешки писател и журналист, един от съоснователите на 
експресионистичната Литературна група в Бърно и дългогодишен редактор в Чехосло-
вашкото радио в Бърно (бел. ред.).
22  Петър Кършичка (1884–1949) – чешки поет, преводач (от руски и френски език), автор 
на книги за деца, библиотекар (бел. ред.).
23  Бела Печинкова (1879–1950) – католическа писателка, поетеса и прозаичка, авторка на 
монографии за светии, редакторка и преводачка (от немски и френски) (бел. ред.).
24  Франтишек Кашпар (1879–1959) – католически монах, поет, автор на теологични тру-
дове и книги за деца (бел. ред.).
25  Ярослав Дурих (1886–1962) – поет, прозаик (новели и исторически романи), драматург 
и публицист, който оказва силно влияние върху чешката католическа литература през 
първата половина на ХХ в. Тематична доминанта в неговата проза е историческото време 
след битката при Била Хора през 1620 г. (бел. ред.).
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не е убил Бога в душата си, с дълбокото си съзерцание, с непосредното си 
чувство за чешката готика, с подвижната си религиозно-философска ми-
съл, изразена главно в неговите есета „Готическа роза“, с емоционалното 
богатство, представено напоследък от „Змийски цветя“, „Три стотинки“, 
„На планините“ подсиля младите към нови творчески завоевания.

Друга вълна, която се плиска в чешкия духовен живот, е вълната на 
спиритуализма и хуманизма. Устрем към духовно освобождение, към 
възвишен идеализъм, но с оглед към практическите задачи на живота, ус-
трем към хуманитарни идеали, носени така упорито от могъщата личност 
на Масарика26 – туй е в природата на чешкия национален характер. За 
тоя дух, за неговите висши постижения, за по-високи земни цели ратува 
задругата на културните труженици около сп. „Kritika“ – боен орган на 
едни от най-светлите и симпатични личности на днешна Чехия. Тук са 
по-стари писатели от различни лагери, но издигнали се до своето време, 
обединени под знамето на висша обективистическа култура: будният ре-
лигиозен философ Рудолф Мали27, ахасферовски28 неспокойният Отокар 
Фишер29, дълбок критик и великолепен лирик, макар и останал настрана 
от днешните литературни течения; големият изискан лирик от вчера – 
Карел Томан30; проглъбената31 романистка Божена Бенешова32. Над всич-

26  Томаш Гарик Масарик (1850–1937) – чешки политик, университетски преподавател, 
социолог и философ. Завършва средното си образование във Виена, където в универ-
ситета защитава докторат и се хабилитира, а по-късно става професор в университета в 
Прага. Създател на чешкото списание „Athenaeum“. Политическата му кариера започва 
като депутат в Австро-Унгарския парламент, а по време на Първата световна война еми-
грира и с дипломатически договорености подготвя създаването на бъдещата Чехосло-
вашка федерация. След разпада на Австро-Унгария е лидер на чехословашкото правител-
ство, а от 1920 г. е първият президент на Чехословакия. (бел. ред.).
27  Рудолф (Ина) Мали (1889–1965) – чешки учител, дипломат и философ, съпруг на писа-
телката Ина Мала, чието име приема като свое презиме. Католицизмът обуславя негови-
те философски схващания и критиката на позитивизма, прагматизма и релативизма (бел. 
ред.).
28  Ахасфер – легендарен скитник евреин, персонаж, символ на прокълнатото вечно ски-
талчество (бел. ред.).
29  Отакар Фишер (1883–1938) – чешки професор по германистика в Карловия универ-
ситет, поет и преводач, литературен критик и автор на театрални пиеси. Превежда от 
английски (Р. Киплинг), немски (Фр. Ницше и В. Гьоте) и френски (Фр. Вийон) (бел. ред.).
30  Карел Томан (1877–1946) – чешки поет, журналист и преводач от френски език, който 
се възприема като ключова фигура в „поколението на поетите бунтари“ от началото на 
ХХ в. Неговата стихосбирка „Месеци“ (1918) е част от съвременния литературен канон 
на ХХ в. (бел. ред.).
31  проглъбен – задлъбочен (бел. ред.). 
32  Божена Бенешова (1873–1936) – чешка поетеса и прозаичка, авторка на психологическа 
проза (романи, новели и разкази). През 1920 г. завършва първия си роман „Човекът“, а 
в началото на 30-те години дописва романова трилогия, посветена на военните години 
1914–1918 (бел. ред.).
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ки тия воини на духа се издига Ф. Шалда33, вдъхновеният поет, ученият 
професор, най-големият чешки критик, в европейски мащаб, най-светла-
та воевателска личност в литературата на вчерашна и днешна Чехия, ду-
ховен революционер, който със своя подвиг окриля не едного в устрема и 
битвата за красота и величие на духа. Нежни, дюамеловски ноти на чеш-
кия хуманизъм прозвучават на много места в неофициалната легионер-
ска литература – например у Фр. Лангер34 в хубавата му проза „Железен 
вълк“, „Кучето на втора рота“, у Йозеф Копта35 – в романа „Трета рота“.

Най-младите, стремейки се да се освободят от гнета на материята, 
излизайки в своя експресионизъм от скептическата формула на Шопен-
хауера – светът е наша представа – заживяват в опияненията на духа, в 
отданата любов към човека, в мистиката на космическото братство. Екс-
пресионизмът, наложил се тук повече с формалната си метода, откол-
кото с мирогледа си, вече отминава. Също и кубизмът – на разлагащия 
подсъзнателното Рихард Вайнер36, на психоаналитическия Щорх-Мари-
ен37 – изчезва във фантасмагориите на своята разумова мистика. Експре-
сионистическата лирика дава доста ценни дела, но не оставя нито едно 
по-значително име. По-добри постижения дава той, примесен тук-там с 
кубизъм, в разказа и драмата, дето писателят не може да разчита само 
на свободната игра на представите, а и на конструктивна фантазия. Сън-
но-визионерният Йозеф Чапек38 в „Лелио“, най-типичната експресионис-

33  Франтишек Ксавер Шалда (1867–1937) – чешки литературен критик и историк, пре-
подавател в Карловия университет, журналист и прозаик. Започва преподавателската си 
дейност през 1916 г., а от 1919 г. е професор по история на модерната литература. Фр. 
Шалда налага представата за литературната критика като самостоен литературен жанр. 
Съмишленик е на модернистите през 90-те години на XIX в. (бел. ред.).
34  Франтишек Лангер (1888–1965) – чешки писател, автор на театрални пиеси и разкази, 
лекар и офицер в армията на Чехословакия. По време на Първата световна война е участ-
ник в Чехословашката легия. През Втората световна война ръководи здравната служба на 
задграничната чешка армия в Англия (бел. ред.).
35  Йозеф Копта (1894–1962) – чешки писател и журналист, автор на две стихосбирки и 
множество романи, издавани от 1922 г. до началото на 60-те години на ХХ в. (бел. ред.).
36  Рихард Вайнер (1884–1937) – чешки писател и журналист, едно от ключовите имена в 
биографията на чешкия литературен експресионизъм и автор на поезия, разкази и ро-
мана „Игра наистина“ (1933). Неговото ранно творчество е белязано от литературния 
модернизъм, от 1919 г. Вайнер престава да публикува и в края на 20-те години отново се 
завръща на литературната сцена със стихове и разкази (бел. ред.).
37  Отакар Щорх-Мариен (1897–1974) – чешки издател, журналист и поет, който в периода 
1919–1931 г. и за кратко след 1945 г. ръководи авторитетното издателство „Авентинум“. 
Издателството издава съчиненията на литературния модернизъм и братята Карел и Йо-
зеф Чапек, като освен това поддържа поредицата с френски преводи на чешка литература 
и с преводи на англоезична художествена литература на чешки език (бел. ред.).
38  Йозеф Чапек (1887–1945) – писател и художник, брат на писателя Карел Чапек. Йозеф Чапек 
дебютира като писател в сборници с разкази заедно с брат си Карел, с когото пише разкази и 
пиеси до 1926 г. Първата му самостоятелна книга е сборникът с разкази „Лелио“ (1917). Като 
живописец Йозеф Чапек е определян като ключова фигура на чешкия кубизъм (бел. ред.).
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тическа чешка проза; интелектуално вдъхновеният и философски про-
никновеният, известният и на западния свят Карел Чапек39 в „Мъчителни 
разкази“, в романите си „Фабрика за абсолютно“, „Кракатит“, в драматиче-
ските си игри ,,R. U. R.“ (Разумови универсални roboti – ангарийци)40, „Из 
живота на насекомите“; драматическият аналитик Лев Блатни41, който 
свежда първичните сили на живота в типични образи и символи в хубави-
те си разкази „Вятър в оградата“ и в драмите си „Три“, „Кококодак“, „Све-
тът танцува“; меланхолният, метафизически-задълбоченият Честмир 
Иержабек42 в прозата си „Възвание“, „Застъклен човек“, „Предвестие“; 
Ян Бартош43 с пиесата си „Огромният пеликан“ – всички, в делата си не 
навред последователни експресионисти, се обединяват в усилията си да 
издигнат чешката литература до европейски уровен.

Чешкият експресионизъм и хуманизъм се допълня и изместя от ог-
ромната вълна на социализма. И тук чешката литература, в трактовка на 
социални проблеми изостанала назад, бърза да догони Запада. Мнозина 
от най-младата генерация се отклоняват от експресионизма и изхождат 
вече в своя мироглед от марксизма. Едни от тях са социалисти, колекти-
висти и хуманисти: в идеала на „социална полифония“, в напора към „со-
циален символизъм“, в жаждата към колективистически стил, сгрупира-
ни около месечника „Host“ („Гост“), търсят извори за своето поетическо 
вдъхновение. Тая литературна задруга води борба за нова – социална и 

39  Карел Чапек (1890–1938) – чешки прозаик, автор на театрални пиеси, романи и разка-
зи, дългогодишен редактор и колумнист в авторитетния ежедневник „Лидове новини“. 
Дебютира като поет и превежда на чешки език модерна френска поезия („Зоната“ на Г. 
Аполинер и др.) в антологията „Френска поезия“ (1920). Придобива световна известност 
след превода на английски език на драмата му „R. U. R.“, чиято премиера е през януари 
1920 г. в Националния театър в Прага. Умира при неизяснени обстоятелства, които до 
днес са предмет на разследвания и мистификации, а кончината му предизвиква социален 
шок поради загубата на високо ценен публичен авторитет (бел. ред.).
40  Разумови универсални roboti – ангарийци – подзаглавие на пиесата „R. U. R.“ на Ка-
рел Чапек от 1920 г. – Rossum’s Universal Robots. Колективна драма с комедиен пролог 
и три действия. Вж. превода на Вътьо Раковски в изданието: Чапек, К. Избрани фантас-
тично-утопични произведения в два тома. Т. 2. София: Народна младеж, 1985, с. 39. В 
пояснението „ангарийци“ Б. Йоцов изхожда от чешката дума „robota“ (– ангария), която 
вероятно стои в основата на означението „робот“ (бел. ред.).
41  Лев Блатни (1894–1930) – чешки поет, прозаик (автор на разкази), театрален критик и 
драматург. През 1921 г., съвместно с Иржи Волкер и Франтишек Гьоц, създава експре-
сионистичната Литературната група в Бърно и е нейният първи председател. В средата 
на 20-те години е драматург на Националния театър в Бърно (бел. ред.).
42  Честмир Йержабек (1893–1981) – чешки литературен критик и прозаик, участник в 
бърненската Литературна група и един от редакторите на литературното списание 
„Хост“ в Бърно. Ранната му проза е повлияна от експресионизма, докато по-късните му 
романи използват техниките на реализма (бел. ред.).
43  Ян Бартош (1887–1955) – автор на популярни литературнокритически помагала, както 
и на проза (предимно фейлетони) (бел. ред.).
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пролетарска поезия, водена от добре въоръжения Фр. Гьоц44, изхождащ 
в критиките си повече от предпоставени идеи и философски формули, а 
по-малко от естетическа култура. Усилията на тоя най-голям и даровит 
критик на генерацията не се подкрепят, както би трябвало, в литератур-
ната практика на младите. Техният „Сборник на литературната задруга“ 
се оказа пълно литературно поражение. Крайната, комунистическата ли-
тературна младеж, сгрупирана около сборника „Деветсил“ се стреми да 
оправдае своя хубаво написан, макар и доста уязвим, манифест, в който 
са изложени, обяснени и аргументирани началата на пролетарското изку-
ство, възгласени преди това в списанията „Červen“ („Юни“) и „Proletkult“, 
уреждани от неуморния Ст. К. Нойман45. Тия две групи, разочаровани 
в усилията си, се съединиха напоследък. С по-широка програма, без да 
изменя на идеала за нова поезия, сп. „Host“ иска да бъде техен орган. И 
едните, и другите, де повече, де по-малко, изхождайки от Маркса, Гюйо, 
Прудона и Луначарски, отхвърлят индивидуализма, романтизма, импре-
сионизма, „1’art pour 1’art“-изма46, искат да възвърнат на изкуството не-
говото жизнено значение, да бъде оптимистично, тенденциозно, да служи 
на момента, като подготвя пролетариата за революция; да създава усло-
вия за разцвета на новата социалистическа готика. Крайните възгледи, 
разбира се, излизат от комунистическата група. Младите градят, от една 
страна, върху „Червени песни“ на по-стария Нойман, а, от друга, върху 
„Работещия ден“, „Сърце и врява на света“, „Бурна пролет“ на по-мла-
дия Йозеф Хора47. Достоен последовател и самостоен творец се изправя 
Иржи Волкер, най-даровитият, с „Гост вкъщи“. Ценните сбирки, едни от 
най-хубавите на чешката лирика, „Музика на площада“, „Коралова огър-

44  Франтишек Гьоц (1894–1974) – чешки литературен и театрален критик, член и говори-
тел на бърненската експресионистична Литературна група. Автор е на литературноисто-
рически студии, а през 40-те години и в средата на 60-те години е драматург на Нацио-
налния театър и на Драматичния театър на Винохради в Прага (бел. ред.).
45  Станислав Костка Нойман (1875–1947) – чешки поет, литературен критик, публицист 
и общественик, преводач на руска и френска художествена литература. Първата му сти-
хосбирка излиза през 1895 г., когато Нойман публикува в списание „Модерно ревю“, а в 
началото на ХХ в. е един от активистите на анархизма и сред организаторите на лите-
ратурната група около анархистичното списание „Нов култ“. След 1918 г. се включва в 
политическия живот като един от съоснователите на Чехословашката комунистическа 
партия, редактор е в списанията „Червен“, „Кмен“ и „Пролеткулт“ и публикува статии, 
повлияни от теоретичните съчинения на К. Маркс и В. И. Ленин. След Втората световна 
война е награден със званието „Народен деятел на културата“ (бел. ред.).
46  1’art pour 1’art (фр.) – изкуство заради самото изкуство (бел. ред.).
47  Йозеф Хора (1891–1945) – чешки поет, журналист, преводач и литературен критик. В 
дебютните му стихосбирки се открива влиянието на парнасистите от XIX в. и импресио-
низма. От 1920 г. започва да публикува пролетарска поезия, в чиято образност отсъства 
декларативността, а през 1929 г. се отказва от членството си в Чехословашката комунис-
тическа партия (бел. ред.).
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лица“ от Индржиха Хоржейши, и „Град в сълзи“ от Ярослава Сайферт48, 
обнадеждиха мнозина в развитието на социалната поезия, а „Зелени де-
монстрации“ на Фр. Нйемец49, „Поздрави“ на А. М. Пиша50, „Светлини 
в тъмата“ на Фр. Хержманек51 въпреки не малко сполучливи песни, не 
могат да зарадват с надежда за по-хубаво утре. В прозата покрай някои 
успешни моменти в работите на Ярослава Хулка52 и Карел Шулц53, изобщо 
даровит разказвач, романът „Хлебарят Ян Мархоул“ на Владислава Ван-
чура54, най-надеждната сила от комунистическата задруга, изненадва как-
то със своя замисъл, така и със своето изпълнение. Опитите за социален 
роман, де по-сполучливи, де по-безнадеждни, обещават хубави изгледи, 
ако се избегне предвзетата идеология и натрапена тенденция. В драмата 
опит за нов стил отбелязват делата на Лева Блатни и Честмира Иержа-
бек, „Преселници“ и „Нови знамена“, ала най-вече „Тълпи“ на Шалда, мо-
нументална като мислова постройка игра, която е светло и ново знамение 
в развоя на чешката драматическа литература, която заедно с „R. U. R.“ на 
Чапек, определя най-интересните и значителни моменти днес на славян-
ската художествена мисъл.

48  Ярослав Сайферт (1901–1986) – чешки поет, публицист и преводач, който получава 
Нобеловата награда за литература през 1984 г. Дебютира с първата си стихосбирка с про-
летарска поезия (1922), а в средата на 20-те години е един от ключовите автори на аван-
гардното течение „поетизъм“. През 30-те години поезията му е белязана от подчертана 
напевност. След дълго боледуване през 1965 г. отново се завръща на литературната сцена 
с книгата си „Концерт на острова“, а след като подписва Харта 77, негови творби се раз-
пространяват нелегално и са част от културата на чешкия самиздат (бел. ред.).
49  Франтишек Немец (1899–1968) – чешки поет и журналист, автор на едноактни пиеси и 
пиеси за куклен театър за деца. През 1920 г. дебютира с театрални фрашки (бел. ред.).
50  Антонин Матей Пиша (1902–1966) – чешки литературен и театрален критик, журна-
лист и поет. Литературнокритическите му статии съставят панорамна картина на лите-
ратурния процес и литературния живот от 20-те и 30-те години на ХХ в. Изследовател е 
на авангардисткия театър и литературния модернизъм (бел. ред.).
51  Франтишек Хержманек (1901–1946) – чешки поет, прозаик и радиожурналист. Дебю-
тира в началото на 20-те години с поетична книга („Светлини в тъмата“), повлияна от 
актуалната лява литература, а през 30-те години пише театрални пиеси, романи и фейле-
тони (бел. ред.).
52  Ярослав Хулка (1899–1924) – чешки поет и прозаик (автор на разкази), дебютира в на-
чалото на 20-те години и става член на художественото сдружение „Деветсил“ (бел. ред.).
53  Карел Шулц (1899–1943) – чешки романист, автор на разкази, поет и театрален критик. 
През 20-те години членува в художественото сдружение „Деветсил“, а също пише филмо-
ва и театрална критика във в. „Лидове новини“ (бел. ред.).
54  Владислав Ванчура (1891–1942) – чешки прозаик, филмов режисьор, автор на пиеси, 
първият председател на авангардисткото художествено сдружение „Деветсил“. Проза-
та му е филмирана неедноократно в историята на чешкото кино през ХХ в. Автор е на 
разкази, новели и романи, в които играта на въображението и потокът на асоциациите 
доминират над сюжетността. В края на 20-те години отхвърля курса на болшевизация в 
Чехословашката комунистическа партия и се отказва от членството си в нея. По времето 
на окупацията на Чехословакия от нацистка Германия участва в нелегална група в рамки-
те на националната съпротива и е екзекутиран от Гестапо (бел. ред.).
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Като реакция срещу хладната идеологическа поезия се явява поетиз-
мът – литературно течение на чешка почва, което изхожда от някои члено-
ве на „Деветсил“. Теоретик на поетизма55 е Карел Тайге56, добре подготвен, 
даровит, повече естет, отколкото философ, но лесно оборим в неговите 
теореми, тъй както ги развива в списанията „Disk“, „Pasmo“ (Зона) и – 
напоследък в „Host“, и както ги рекламират тук-там Витйезслав Незвал57 
с „Пантомима“, Карел Шулц с екзотичните си разкази „Север, юг, изток, 
запад“, със съжденията и критикитe си Индржих Хонзъл58, Бедржих Вац-
лавек59. Това течение, близко накъде със сърбохърватския зенитизъм и 
полския урбанизъм, гради върху естетиката на Луначарски60, Иля Ерен-

55  поетизъм – направление в чешката поезия, проза и някои от визуалните изкуства от 
началото до края на 20-те години на ХХ в., чиито естетически принципи са представени в 
първите публикации на сдружението на интелектуалци „Деветсил“. Обвързва изкуство-
то с левите обществено-политически идеи, но в художествената практика на поетистите 
не се стига до политически ангажимент (бел. ред.).
56  Карел Тайге (1900–1951) – чешки литературен критик и теоретик на изобразителното 
и литературното изкуство, публицист и преводач от френски език. Негови манифести са 
ключови текстове за формирането на чешкия дадаизъм, поетизъм, сюрреализъм. Член 
на Сюрреалистичната група на Чехословакия, създадена през 1934 г. (бел. ред.).
57  Витезслав Незвал (1900–1958) – чешки поет, преводач, литературен критик и ключо-
ва фигура в литературния процес и литературния живот от началото на 20-те години 
до смъртта му през 1958 г. Дебютните му стихосбирки са ключови текстове на чешкия 
поетизъм, а през 30-те години е един от създателите на Сюрреалистичната група на Че-
хословакия и нейният първи председател. През 1938 г. предлага разпускането на групата, 
изключен е от нея, а тя продължава съществуването си до днес. Автор е на задълбочени 
литературнокритически студии („Модерните поетични течения“, 1935). След комунис-
тическия преврат от 1948 г. заема високи ръководни постове в държавната администра-
ция и спасява множество писатели от репресиите на новата власт (бел. ред.).
58  Индржих Хонзъл (1894–1953) – театрален режисьор, театрален критик и драматург, 
основател на експерименталния „Освободен театър“, просъществувал от 1925 до 1938 г., 
в който кани актьорите Ян Верих и Иржи Восковец. Същевременно работи като драма-
тург и режисьор в Националния театър в Бърно. В сътрудничество с Ян Верих и Иржи 
Восковец пише сценарии за пълнометражни филми през 30-те години на ХХ в. (бел. ред.).
59  Бедржих Вацлавек (1897–1943) – чешки литературен критик и теоретик на литература-
та, в чиито трудове се формулират основните положения на марксисткото междувоенно 
литературознание в чешка среда (бел. ред.).
60  Анатолий Василиевич Луначарски (1875–1933) – руски и съветски общественик, поли-
тик, революционер, автор на театрални пиеси, разкази, театрална и литературна крити-
ка, биография на В. И. Ленин, от 1930 г. е академик на Академията на науките на СССР 
(бел. ред.).
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бург61, Маринети62 и Льо Корбузие63, пуриста в архитектурата, когото 
младите чешки архитекти, сгрупирани около сп. „Stavba“ („Постройка“), 
се стремят да следват. Отхвърляйки артизма, тенденцията, реализма, де-
коративизма, изхожда от функцията на изкуството в живота, от естетика-
та на машината, на киното, и издига принципа на конструктивизма. Пое-
тът, както и архитектът, трябва да бъде инженер. Икономията е основен 
принцип на красотата. Което е самоцелно и полезното е и хубаво. Искат 
изкуство леко, игриво, забавно, защото то в основата си е игра. То трябва 
да бъде в живота това, което са радиото, авиатиката64, телефонът, теле-
графът, циркът, танцът, спортът, туристиката65, киното. Ценят лириката 
(епоса оставят на филма), защото тя най-непосредно, фрагментно, крат-
ко, може да изрази опиянението от красотата на света. Цивилизацията, 
техниката не буди у тях песимизъм, както у мнозина социални хуманисти, 
а вяра и радост от завоеванията на духа, от хубостта и интензивността 
на живота. За тях изкуството е modus vivendi. Като свои учители сочат 

61  Иля Григориевич Еренбург (1891–1967) – руски поет и публицист, журналист и прево-
дач от френски и английски език, военен кореспондент. Живее в емиграция в началото 
на ХХ в., а впоследствие – от 1921 до 1940 г. (бел. ред.).
62  Филипо Томазо Маринети (1876–1944) – италиански поет, литературен редактор и из-
дател, автор на първия манифест на футуризма (1909), създател на списанията „Lacerba“ и 
„Poesia“, както и на издателството „Poesia“. Биографията му на общественик е подчинена 
на идеологията на италианския фашизъм и сътрудничеството на Маринети с Бенедито 
Мусолини. През 1942 г. е ранен в битката при Сталинград от Втората световна война, 
като участник в италианския военен корпус в състава на германската армия (бел. ред.). 
63  Льо Корбюзие (1887–1965) – псевдоним на френско-швейцарския архитект Шарл Еду-
ар Жанре-Гри, който формулира т. нар. „пет принципа на модерната архитектура на ХХ 
в.“ (бел. ред.).
64  авиатика (нем. през рус.) – аеронавтика (бел. ред.).
65  туристика (фр. през рус.) – туризъм (бел. ред.).
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Аполинера66, Радиге67, Блез Сандрар68, Жан Кокто69, Марсел Фабри70 и пр. 
Стремят се да дадат поезия на жизнената енергия, на здравия и интензив-
ния поток на живота, без меланхолия, без романтика и сантименталност, 
тъй както във Франция я манифестират в теория и практика Албер Ти-
боде71, Пол Моран72, Фернан Дювоар, Рене Арко73. Доста далече са обаче, 
от своя идеал.

Срещу „Devětsil“74 и „Host“ се изстъпя издаваното в Бърно списание 
„Nový život“ на Фр. Бицек75. То възглася поврат към реализма, към кон-

66  Гийом Аполинер (1880–1918) – френски поет, публицист, прозаик, литературен кри-
тик, значима фигура в историята на френския и европейския авангард от началото на ХХ 
в. Създател на термина „сюрреализъм“, като две от ключовите му книги са сборникът със 
стихове „Алкохоли“ (1913) и текстовете му, наречени от него „лирически идеограми“, 
събрани в „Калиграми“ (1918). През 1917 г., по молба на С. Дягилев и Ж. Кокто, пише 
манифеста „Новият дух“, замислен като манифест на изкуството на бъдещето (бел. ред.).
67  Реймон Радиге (1903–1923) – френски поет и романист, автор на приказки, в чието 
творчество романите му имат автобиографичен характер. След като излиза от печат, 
романът му „Дявол в плътта“ (1923) е високо оценен от известни литератори като Пол 
Валери, Рене Бенямин и др. (бел. ред.).
68  Блез Сандрар (1887–1961) – френски и швейцарски писател, поет и прозаик (автор на 
романи, разкази и репортажи), който дебютира със сборника разкази „Пасха в Ню Йорк“ 
(1912), повлиян от поетиката на кубизма. През 20-те години пише либрета за балетни 
постановки в Париж, а след Втората световна война написва автобиографична романова 
трилогия (бел. ред.).
69  Жан Кокто (1889–1963) – френски поет, прозаик (автор на романи и книги с есета), 
автор на пиеси, кинорежисьор, сценарист и художник. Жан Кокто е ключова фигура във 
френската култура през ХХ в. В ранното си творчество се увлича от поетиката на дада-
изма и сюрреализма, а в графиките си експериментира техники на кубизма. Неговата 
пацифистка позиция се възприема противоречиво в родината му през по-късните десе-
тилетия, особено по време на Втората световна война. Автор е на сценариите на шестна-
десет френски филма, режисира девет от тях, повечето са заснети след 1945 г. (бел. ред.).
70  Марсел Фабри (1886–1929) – испанският актьор, режисьор на нямо кино и автор на 
сценарии Мануел Фернандес Перес, играл с множество псевдоними в киното между две-
те световни войни (бел. ред.).
71  Албер Тибоде (1874–1936) – френски литературовед, литературен критик, от 1912 до 
1936 г. един от авторите в авторитетното френско литературно списание „La Nouvelle 
Revue française“ (бел. ред.).
72  Пол Моран (1888–1976) – френски поет, прозаик (автор на романи, новели, пътеписни 
бележки), журналист. През 30-те години много негови произведения стават популярни 
благодарение на екранизацията им във френското и европейското кино. Отношението 
към неговата личност е противоречиво поради съпричастността му към колаборацио-
нисткото правителство във Виши по време на Втората световна война (бел. ред.).
73  Рене Арко (1880–1959) – френски поет и прозаик (автор на романи и разкази), чиито 
текстове са тематично посветени на войната (с преки рефлексии на Първата световна 
война) и декларират пацифистката позиция на автора (бел. ред.).
74  Сдружение на леви интелектуалци, създадено през 1920 г., споделящо естетически син-
кретизъм на всички изкуства, включително театъра и киното. Първи председател е писа-
телят Владислав Ванчура, а сред ранните членове са И. Волкер, В. Незвал, Яр. Сайферт, 
К. Тайге и др. (бел. ред.).
75  Франтишек Бицек (1891–1938) – преводач от полски, руски, сърбохърватски и немски 
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кретната действителност, към човека, но, без литературни сили, гласът 
му е глас в пустиня – при все че реализмът и натурализмът се съживяват 
напоследък в работите на Ян Върба76, Отомар Шефър77, Я. Йон78, Й. Р. Хра-
децки79, Ив. Олбрахт80 и други.

Уморена от идеализма, който извежда в замъка на сънищата, блянове-
те и виденията, съвременната чешка литература преодолява песимизма, 
скептическия релативизъм, надмогва убийствения нихилизъм, и се въз-
връща към непосредната действителност – в обич и смирение, в отданост 
и вяра заживява с нея. Не детски наивен, а роден из недрата на разкър-
вавена от страдания гръд, оптимизъм на героичната воля, която обръща 
мисълта в дело, която обединява дух и материя като равноценни и рав-
нозначни сили на космическата единност, която през неправдата и ужаса 
на живота ни води към идеала. Тая литература е в кипеж, който има дра-
матически характер. Тя не живее само със своя народ, а с целия свят. Ето 
защо, дълбоко в мирогледа си, е космополитична. Днес повече от всякога 
чешкият писател гледа на света не само като поет, но и като философ. Така 
чешката литература е цяла под знака на метафизиката, мистиката, идео-
логията и проблематиката.

Дори в своя национализъм чешкият критически ум вплита фактите в 
сложната мрежа на религиозно-философски проблеми. Духът на Маса-
риковата „Česká filosofie“ още се носи над оная литература, която на на-
родната Голгота дава образа на разпятието светото разпятие на човека. 
Воителят81 за народа е „божи воин“, който се бие за правдата на света, 

език, автор на трудове върху руската философия (1931). Публикува преглед на съвремен-
ната българска литература (1927), която е коментирана от Жоржета Чолакова в статията 
„Плагиатът като рецепционен акт“ (2010) (вж. Научни трудове – Пловдивски универси-
тет „Паисий Хилендарски“. Филология. Т. 43, кн. 1, сб. Б (2005), с. 179–188) (бел. ред.).
76  Ян Върба (1889–1961) – чешки прозаик, чийто литературен дебют е с две стихосбирки. 
Романът му „Божията мелница“ (1919) е екранизиран през 1929 г. в Чехословакия, а твор-
бата му се радва на зрителски интерес благодарение на по-късните филмови адаптации 
(бел. ред.).
77  Отомар Шефер (1883–1945) – чешки писател и сценарист, чиито произведения стават 
известни с техните екранизации през 20-те и 30-те години в Чехословакия (бел. ред.).
78  Яромир Йон (1882–1952) – литературен псевдоним на чешкия прозаик Бохумил Мар-
калоус (автор на романи, разкази и книги за деца), който пише и научнопопулярни тру-
дове по естетика (бел. ред.).
79  Йозеф Рихард Храдецки (1886–1947) – чешки прозаик, автор на множество романи, 
сборници с разкази и книги за деца и няколко пиеси. Най-популярното му произведение 
става романовата трилогия „Децата на Адам“ (1919) (бел. ред.).
80  Иван Олбрахт (1882–1952) – чешки прозаик и публицист, чиято творческа биография е 
белязана от неговата социална, а по-късно и политическа ангажираност и съпричастност 
с лявата политическа идеология. По негови литературни произведения са заснети десет 
екранизации, като в първото („Неверна Марийка“, 1933) участва писателят Владислав 
Ванчура (бел. ред.).
81  воител (остар. рус.) – военачалник (бел. ред.).
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вдъхновяван от велика любов – не към подвига, а към своя брат. Народ-
ният идеал е хуманитарен идеал, за който се бие и човечеството. Едва ли 
тук чешката мисъл не би искала да стигне до полския месионизъм. И днес 
тоя философски дух, за който преди всичко любовта към народа е любов 
към човека и човечеството, търси своите художествени символи в народ-
ната трагедия, разиграла се на Бела гора.

Анализиращият философски дух жадува към правда и истина, смире-
нието и всеотдайността пред свърхличното се долавят и в търсенето на 
висша божествена сила. Чешкото богоискателство (не трябва да се забра-
вя, че днешният чех е потомък на Ян Хус82 и Ян Блахослав83) не извежда на 
небето, а в рая на земята. Защото всички свои копнения и видения иска 
да въплъти в живота. Унасянията в мистическата готика, изкупителните 
усилия на душата, озарението на греха в божията любов, съзерцанието и 
единението с Бога, трагически изкупената вяра в човека и света, великата 
покорност на душата – всичко е героически сън за живота, воля за из-
граждането му върху основите на правдата и любовта.

От вечното витално единство на света се извежда нова спасителна ре-
лигия за разколебания човек. Тялото е не само проклет извор на сладо-
страстно вино, а изконна космическа стихия, мистически зачатък на би-
тието. Рационалната мистика на пола завежда чешкия писател в тъмния 
лес на отношенията между жената и мъжа, за да ги представи играчки на 
космически съдби, влели своето проклятие в техните жили, като въртящи 
се кукли във вихъра на предвечна страст, осъдени никога да не спрат. Но 
будната мисъл, която разяжда човешката душа, намира друга опора: няма 
душа, няма тяло – има само човек, единен, хармоничен! Раздвоеността 
е гибел, която трябва да се преодолее. Всека вещ е материализиран дух, 
смяната на нещата и идеите изразява непрекъснатото световно развитие.

Пропастта между човека и света е преодоляна. Универсален дух се 
носи над днешната чешка литература, трепти радостта на разширеното 
човешко аз до безконечност. Днешната душа – душата на радиото, теле-
фона, аероплана – иска да се опие от своята творческа мощ, да се разнесе 
като огромна вълна по земното кълбо. Не на мировата скръб, а поезия на 
мировата радост – това е идеалът на времето. Тясна е родината, необя-

82  Ян Хус (1370–1415) – свещеник, религиозен средновековен философ и педагог, пре-
подавател 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 обвине-
нието 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.).
83  Ян Блахослав (1523–1571) – протестантски свещеник и епископ на църквата Община 
на чешките братя, писател и педагог, важна фигура в историята на чешкото протестант-
ство. Много от трудовете му са познати в ръкопис, а през 1564 г. е отпечатан неговият 
превод на Новия завет на чешки език (бел. ред.).
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тен е Божият свят. Кръстосал през войната разни земи, чешкият писател 
наново заживява с авантюризма на духа. Копнежът по далечни непозна-
ти земи, желанието да се познае светът, да се долови неговата динамика, 
устремът към приключения и подвизи раждат култа на силната личност. 
Но не силна в уединение, не болна от самота, не трагична в своето са-
мообожаване, а мощна в бунта си срещу своето ограничено аз, с волята 
си да победи пространство и време, в стремежа си да овладee живота и 
да го oгpее с любовта на своето смирено сърце. Сияе идеалът на силния, 
здравия и жизнерадостен човек, за когото действителността не е бреме, а 
богата трапеза. Новият дух, който внесе във философията американски-
ят прагматизъм, прониква и в литературата. Покрай авантюрите на духа 
се манифестира техническата воля на времето, която поддържа вярата в 
науката, в човешкия ум, във възможността на нови завоевания. Издига се 
образът на воител, който оплита земята в железни вериги, по всички по-
соки, та да не се изхлъзне от своя път, за да я има в ръцете си като покор-
на робиня; воител, който измисля ново избухливо вещество, за да обяви 
война на войната, за да спаси със своя „Кракатит“ човечеството от нови 
кръвопролития. Неотрекъл материята, преклонил се пред нейната мощ, 
признал я като космическо начало, плодородна, животворна, не отрича 
и духа, а иска да ги спои, да съедини земя и небе, да заживee в тяхната 
хармония.

Чешкият философски дух дава човека в осветлението на практически 
идеализъм, а някъде – на мистически спиритуализъм. Но и в двата слу-
чая имаме озарението на велика любов към него. В тая безкрайна любов 
плаче човешката съвест, на която времето не може още да измие петна-
та, останали от кръвта на милиони сърца. Чешката литература тук живee 
по-дълбоко със страданията на човечеството. Търсенето на човека – из-
раз на копнежа по духовно обединение, нравствено пречистяне и възмог-
ване – е свързано с неговата идеализация. Човек е добър, безкрайно до-
бър! Да склоним чела пред смазания, унижения, онеправдания от живота! 
И през кървавата трагедия на духа, чрез изкупление в страданието – сти-
га се до катарзиса, до вярата в човека и света. Човек подлага на критика 
машината – стреми се да се освободи от нейната власт, да я подчини на 
една етична воля. Мистичното отношение към нея – това е отношение на 
човeкa към съдбата. Той иска да я овладee, да му помага в творческия му 
труд, за да обърне своята любов в блага, които би радвали неговите братя. 
Днес човек е между чук и наковалня: ту бяга от цивилизацията, от града, 
от фабриката, ненавижда ги в своя културен песимизъм; ту се възвръща 
към тях с мистическа ослава84 на оживената материя, с любов и преклоне-
ние пред благата, които дават на света. Конфликтът между цивилизация 

84  ослава (рядко) – прослава (бел. ред.).
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и природа, между дух и материя, човек и машина, човек и Бог, драмати-
ческият конфликт на нашето време, е даден в осветлението на метафи-
зически и социални проблеми. Чешкият дух не само подлага на критика 
своето време, но, показвайки бездните на човешкото падение, ужаса на 
днешния Вавилон, сочи и спасителния идеал – вяpa в надмощието на духа 
и мистическите сили на битието, вяpa в творческата еволюция на косми-
ческия живот. Затуй омразата към фабриката не е подклаждана само от 
социална болка, но и от мъката на механизирания човек. Човек-машина 
– каква трагедия! Бунт срещу механизацията на живота! Прометей, който 
е дал огън на човечеството, е прикован сега не от Бога, а от човека. Детер-
минизмът, така злоупотребен от натурализма в литературата, е подло-
жен на критика. Затова виждате и бунт срещу тялото – човекът иска да се 
освободи от капризите на своята сетивност, от своя еротизъм и сексуали-
зъм, и да заживее духовно пречистен и възроден. В търпителски85 романи 
и разкази е изобразена кървавата борба на човека за изкупление, волята 
му да оразумее86 своето послание в живота, метафизически да осмисли 
своето битие, жаждата му да почувства Божията любов в своето страда-
ние, да заживее с нея като творител на света, да стане „божий работник“ 
тук на земята, защото Бог работи чрез него. От една страна, каещият се 
грешник изкупленик, а от друга, борец с условията на живота, който иска 
сам да се сътвори добър. И тук, и там – син на хуманна любов.

Високо напрежение на чешкия дух, полетът му с крилата на филосо-
фията и поезията, се отбелязва и в религията на космическото братство, 
в патоса на световния спасителен идеал, в конфликта на вчера и днес, на 
изток и запад. Основният проблем – смъртта на стария свят и раждане-
то на новия – е сплетен с образа на Русия, която е заседнала, както през 
времето на будителския романтизъм, дълбоко в чешкото съзнание; но 
днес той е културноисторически символ, който примамва с мистическата 
тайна на сфинкс. Трагедията на днешния свят – каква благородна тема за 
художествено разработване! Тук  се дава остра критика на света, в която 
трепти и любов към човека, и ненавист към мизерията, и преклонение 
пред човешкия дух. Но в нея блести стоманата на една нравствена воля. 
Намираме се сред нов ренесанс. Някогашният откри личността, човека, 
земята, днешният открива колектива и космоса. Желанието на човека да 
намери себе си в множеството, да заживee покорно и отдано с неговите 
скърби и радости, задачи и идеали, е бунт срещу индивидуализма и дуа-
лизма на вчерашната романтика, отврат от стария човек, който в своя 
егоизъм, не знае що е братска обич, колективна принадлежност, култ на 
социалната солидарност. Тук се изправя беднякът, който има само едно 

85  страдалчески – езикова интерференция от чешки език (trpět – страдам) (бел. ред.).
86  оразумея (остар.) – проумея, разбера (бел. ред.).
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богатство – душа, скитникът-нехайник – като възродител и спасител на 
cветa, който израства в своята социална любов като символ на човешко-
то изкупление. Загубената човешка съвест се търси в простолюдието, в 
нисшите слоеве на обществото. Любовта към беднитe, страдащите, към 
работещите майки и деца, на които улицата е школа в живота, чувството 
за милост и състрадание – туй е изкуплението за тия съвест и протест 
срещу днешната съдба на човека. Но Хамлет не само отбелязва гнилост-
та на обществото, но иска да я изкорени; вижда я не само в Дания, но 
в целия свят. И иска да твори нови условия за живот. Срещу пасивните 
търпители87 се противопоставят здрави деятели, на които страданието 
не е убило творческата воля. Затуй се ославя88 трудът, който не трябва да 
бъде зло за човека, а свята радост, жизнена необходимост, хуманен дълг. 
Трудът има космически цели. Работникът е изобразен не само като борец 
за справедливо възмездие на труда, но и като воин, изпълнен от гнева 
на Божията любов, ръководен от висок свърхличен идеал, който се бори 
за спасението на света. Открива се гигантски образ: Самсон се кани да 
разклати стълбовете на света! Срещу някогашния индивидуалистически 
титанизъм, днес се чертае колективистически. И в блужденията на своята 
мисъл, чешкият писател вижда, как човек, отдал се с вяра на живота, не 
с ненавист, а с велика любов гради тук царството Божие, пада на колене 
пред земята, целува я и въздава хвала на космоса.

Тоя напор към трансцендентното, метафизичното, свърхличното в 
чешката литература, тия писъци на тялото и на духа, тия блуждения и 
домогвания на спасителна вяpa, тия устреми към правда и хуманност оп-
ределят и формата на произведенията. Може би никога в Чехия не е така 
теоретизирано върху изкуството, както днес – от необходимост да се из-
рази стилът на времето. Литературната младеж напряга сили да оживи, 
осмисли и оправдае своите манифести, но, колкото и да разгъва крила, не 
успява винаги да догони аероплана на теоретичната мисъл. Особено – в 
лириката. Драмата е по-консервативна. Нещо повече. Чешката критика – 
не само чрез перото на Новака, Кодичек89, Водак90, Руте, които с недоверие 
се отнасят към социалните тенденции на времето и към червените мани-

87  търпител (неолог.) – този, който търпи, страда; страдалец, вж. бел. 85 (бел. ред.).
88  ославям (рядко) – прославям (бел. ред.).
89  Йозеф Кодичек (1892–1954) – чешки литературен и театрален критик, който води те-
атралната рубрика на ежедневника „Трибуна“ от 1919 до 1927 г. Заедно с М. Руте и К. Х. 
Хилар са привърженици на естетическия цивилизъм. По покана на Карел Чапек е драма-
тург на Театъра на Винохради (1927–1930) (бел. ред.).
90  Индржих Водак (1867–1940) – чешки литературен и театрален критик, част от лите-
ратурно-критическото поколение на 90-те години на XIX в., а от 1899 г. пише редовно 
театрална критика, която възприема и налага като самостоен жанр. Постепенно се налага 
като един от най-значимите коментатори на чешкия театър през ХХ в. Заедно с Вацлав 
Тиле полага основите на чешкото театрознание (бел. ред.).
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фести, но и чрез устата на Шалда и Гьоц, които проправят пътя за нови 
литературни завоевания – дава често израз на жалбата си от нерадостния 
образ на съвременната чешка литература, особено тъй както се чертае в 
делата на най-младата генерация. Ако последната мнозина подценяват, 
мислейки че тя подготвя само утрешния ден, всички вярват в творческия 
гений на народа, който е дал толкова големи имена. Тая жалба не е безна-
деждна – тя изхожда не от безсилие, а от силна жажда към по-високи кул-
турни ценности, които би имали значение и извън пределите на страната. 
Днес Чехия воюва в литературата си за европейско признание.

Наистина не само идейно, но и формално тя живее с литературния 
живот на Запада – и тук е направила големи завоевания. Принизеният 
в себе си човек, непротивопоставил се на света, а слял се с него, се облъ-
хва от мистическата простота на примитива. Негърската пластика, която 
кубизмът откри за света, заставя мнозина да се замислят за оная рели-
гиозно-трансцендентна подкладка, която движи ръката на дивака, за да 
изрази с наивни средства сложната хармония на космоса. Обикновени 
мотиви се разработват просто, наивно дори, с оскъден словопис и то-
нопис, но светът, който засягат, далечен и близък, е даден в топлотата 
на доверчива, сърдечна интимност. Чувствате, че до нещата се е докос-
нала нежна ръка. Отдава се повече значение на интимността на образа, 
на неподправения ритъм, а не на римата, не на техническата изисканост, 
на педантската цизелировка91. Лириката така е тук опростотворена, че 
се доближава до ритмическата проза. Кръгът на мотивите е неимоверно 
разширен – избира се без преднамереност. Преднамереността е повече в 
тона на стихотворението или разказа. Свободният стих, който с такава 
непринуденост и изящност се разви от Бржезина, а после възгласен от 
Теер92 и подет с патетическа разпуснатост от Нойман, днес е най-обикна-
то средство за ритмичен и музикален израз. Срещат се стихове и разкази, 
без словесна патетичност, без драматизация на чувствата, чуват се тихи 
мелодии на душата, съзвучни лирически тонове, но рядко поетически 
мироглед, пред който светът се разкрива в своята космическа хармония. 
Мистиката на примитивния поглед не е изразена в по-широки размери. 
Наивността на детския спомен, осенила образи и положения, които го-
ворят с чистия непосреден език на нещата, завладява често с нежната си 
линия (Л. Бубелова, Мария Хенерова). В прозата (някъде у Дик, Хулка) се 
среша желание за безизкусно разказване – епическата линия дава впечат-
ление на тънка и чиста пирография. Там, дето простотата не изхожда от 

91  цезелировка (нем.) – гравиране (бел. ред.).
92  Отакар Теер (1880–1917) – чешки поет, белетрист и преводач (от френски и английски 
език), сътрудник на списанието „Лумир“ и вестник „Литерарни листи“. В поезията му 
доминира поетиката на символизма (бел. ред.).
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примитивен поглед към света, от съзнание, което е смогнало да се отър-
си от праха на всички културни наслойки, а е преднамерена или насилно 
търсена, тя не изразява разнообразната сложност на живота, скритото 
богатство на хаоса, а анемия на душевни преживявания, бедна поетическа 
инспирация.

Срещу тая мистическа ослава на живота чрез нещата стои виталисти-
ческата възслава на света чрез непрекъснатия ток на неговите вечни сили. 
И в лириката, и в прозата се среща богато обилие от импресионистични 
краски, свежи багри, чувствени петна (Шрамек93, Ирко, Халупа, Немец) 
– физиологическа ослава на нещата, при все че срещу импресионизма на 
Яна Ополски94 или Антонина Сова95 (в ранното му творчество) отдавна е 
обявена литературна война. В лириката се срещат повече сензитивисти, а 
много малко визионери.

Ала спокойната и мека линия на чувството, наивната грация на обра-
зите, плавният ход на действието, се заменя с острите ъгли на драмати-
ческия кипеж, със стрелата на напрежението, когато зад повърхнината 
на формите се търси космическият хаос, ирационалният свят на душата. 
Статическият поглед към света е заменен с динамически (Лев Блатни, Ка-
рел Чапек, Щорх-Мариен, Рихард Вайнер). На много места в чешката лите-
ратура предметът е само момент от непрекъснатото движение на матери-
ята, фактът е брънка от веригата на космически сили, явлението е загадка 
на скритата зад него световна съдба. Разлагане на света, химическа анали-
за на фактите, алхимия на космоса – за да се даде математическа формула, 
синтеза на неговите прастихии. Затова в драмата или прозата чувствате 
студена геометрична красота, строги линии на инженерски чертеж, раз-
крил тайната на някоя машина. Или пък напрегната динамическа визия, 
която разголва живота пред вас в неподозирани възможности. Лириката, 
на много места, в устрема да се предаде душата на света чрез движение, 
разкрива бързотечност на впечатленията, нелогична галопност на пред-

93  Франя Шрамек (1877–1952) – чешки поет, автор на романи, разкази и пиеси. Ранните 
му стихосбирки и романи са импресионистични, а много от произведенията му са с ан-
тивоенна насоченост. Значима следа в литературата оставят книгите от неговия литера-
турен анархистичен период в началото на ХХ в. и романът му „Сребърният вятър“ (1910) 
(бел. ред.).
94  Ян Ополски (1875–1942) – чешки поет символист, чиито произведения са забравени 
през втората половина на ХХ в. и името му е малко познато на съвременната читателска 
аудитория (бел. ред.).
95  Антонин Сова (1864–1928) – чешки поет, автор на романи и разкази и ключова фигура 
в историята на чешкия символизъм. Пише също така импресионистична поезия и пей-
зажна лирика. Социалната ангажираност в неговото творчество се открива в по-ранните 
му произведения от 90-ге години на XIX в. и началото на XX в. (бел. ред.).
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ставите, ритмизация на обектите. Затуй и в прозата (Кубка96, Ирко97, Ми-
кса98, Лангър), там дето искат да постигнат кристалната форма на класи-
ческия разказ, фабулата е развита в динамическа напрегнатост. Действие 
– душа на материята, и материя на душата – искат и в романа, и в драма-
та. То пълни авантюристическата и екзотическа проза. Не пиеси на на-
строение, не лирически мелодии, а движение на подсъзнателни стихии, 
на световни сили, на лични и колективни воли (Блатни, Фишер, Шалда) 
– импресионистичната драматическа техника е съвършено изоставена. 
Импресионистичната режия99 на тънкия Ярослав Квапил100 се заменя от 
експресионистичната на смелия и замашния101 Карел Хуго Хилар102, който 
дава стилово осмислени и гениално проникновени игри.

Субектът взема неограничено надмощие над обекта, и налага своя 
абсолютизъм. Лириката се освобождава от речника на символизма, от 
разноцветните петна на импресионизма, от артистическата изисканост 
на стиха, от стегнатата форма, от елегантната рима, не търси звукописа, 
нито вътрешната музикалност, нито изящността на образа. Няма после-
дователно развитие на мотива, нежни преходи на мисълта и чувството, 
недомълвени подсказвания и загатвания. Като погледнете някое стихо-
творение, струва ви се, че виждате грамада нахвърлени камъни. Но затова 
пък – волност на стиха, ту просторно широк, ту внезапно пресечен, но 
винаги устремен, груб някъде, но изразителен. Образи, взети от далечни 
и разнообразни области, свежи и нови, странни и неясни, подемат, оча-
роват и ви носят в нов свят. Ако импресионистите въздействат на чита-
теля предимно чрез неговите сетива, експресионистите се промъкват до 
сърцето му през раздразнената фантазия. Една едностранчивост, която 

96  Франтишек Кубка (1894–1969) – чешки журналист, прозаик, преводач (от немски и 
руски език), автор на пътеписи и литературен критик. Работи като дипломат, пристига 
в България като посланик на Чехословакия (1946–1949). Неговата книга „Карлщейнски 
бдения“ става популярна след екранизациите от 40-те и 60-те години на ХХ в. (бел. ред.).
97  Милош Ирко (1900–1961) – чешки поет и журналист, който още сред съвременниците 
си става популярен като автор, повлиян от поезията на Франя Шрамек, Станислав К. 
Нойман и Карел Томан (бел. ред.).
98  Войтех Микса (1887–1953) – чешки писател и журналист, който дебютира като автор на 
разкази в началото на 20-те години на ХХ в. (бел. ред.).
99  режия (фр.) – начин на управление (бел. ред.).
100  Ярослав Квапил (1868–1950) – чешки театрален режисьор, автор на либрета, прозаик, 
поет и преводач. Художествен директор и режисьор в пражкия Театър на Винохради) и 
режисьор в Националния театър в Прага (бел. ред.).
101  замашен (остар.) – който е със замах, силен (бел. ред.).
102  Карел Хуго Хилар (1885–1935) – театрален режисьор и театрален критик, който от 
1912 г.  до средата на 30-те години на ХХ в. поставя повече от 30 постановки в пражкия 
Театър на Винохради (Ю. О’Нийл, У. Шекспир, А. Стриндберг, Йозеф Чапек, Фр. Шрамек 
и др.) (бел. ред.).
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мнозина се мъчат да преодолеят, обаче безуспешно. Но покрай вътреш-
но смислена форма, идейно емоционално обоснована образност, пълен 
и мъдър хвъркат стих (в много от работите на Калиета, Пиша, Немец, 
Халоупка) доста често се среща, особено у Шпик, Покорни103, Гърмела104, 
празна фантазна вакханалия, която повече избива в сух, интелектуален 
формализъм, механическо нанизване на представи, самоцелна образова 
акробатика, плитки филми, сънни видения и гротескни изображения, 
забавен калейдоскоп и непроницателна абстрактност, на която дори и 
всички препинателни знакове не помагат. Затова и лирическата продук-
ция е така огромна – стига стихотворецът, сега облекчен доста от техни-
чески изисквания, да научи занаята на експресионистичната формална 
метода, за да може да напише милион слова в рамките на всевъзможни 
стихотворни фанфаронади. Повече остроумни и духовити импровиза-
тори отколкото истински художници. Затуй ще чуете възвания – поетът 
трябва да твори, а не да импровизира. За голяма радост, тия възвания не 
остават без отзив. Настава опомване, което дава благодатни плодове. И 
с право формалната разгулност на младите, които мислят, че в механи-
ческото усвояване на формата е ахилесовата пета на изкуството, заста-
ви Гьоц да забрави своята въздържаност, да се откъсне от философски-
те си разсъждения над несполучени стихове и да възгласи, повтаряйки 
думите на един французин – Mais 1’art est difficíle!105 Чехът знае мярка и 
има воля да преодолее случайната заблуда. Драмата (Блатни, Ян Бартош, 
Стейскал106, Йержабек) е интересна с техниката си, с разкривени, летящи, 
сънни изображения, но безконфликтни, недомислена архитектонически, 
неизпълнена като постройка. Действието в прозата (Чапек, Блатни, Йе-
ржабек) парализира обикновено отрицателното влияние на деструктив-
ните елементи, затова в нея се срещат повече органически цялости, в нея 
експресионизмът дава най-много ценни литературни факти.

Засилен поврат към реалистическа метода на изображение става не-
посредно с борбите за нов колективистически стил в изкуството. Нату-
ризмът на Сен-Жорж де Буелие освежава доста чешката литература. Но 
мистичният реализъм на Шарл Луи Филип107, предходникът на днешните 

103  Йозеф Вацлав Покорни (1842–1933) – самоук поет от поколението на Алманаха „Рух“ 
(1868), автор на напевна любовна лирика и патриотична поезия, наситена с патетична 
реторика. Освен това пише сатирична поезия, епиграми и театрални пиеси (бел. ред.).
104  Ян Гърмела (1895–1957) – прозаик, театрал, поет, преводач от немски и английски 
език, автор на радиопиеси и развлекателна литература (бел. ред.).
105  Mais 1’art est difficíle (фр.) – Но изкуството е трудно! (бел. ред.).
106  Бохуш Стейскал (1896–1955) – актьор, режисьор и поет, чиито стихове са повлияни от 
експресионизма, прозаик и съосновател на бърненската Литературна група (бел. ред.).
107  Шарл Луи Филип (1874–1909) – френски писател, който дебютира като поет, а впо-
следствие е автор на романи. Част от книгите му се превеждат и издават на английски 
език (с предговори на Т. С. Елиът) (бел. ред.).
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французки хуманисти, толкова обикнат в Чехия, че е почти целият пре-
веден, заседна дълбоко в душата на мнозина. Отхвърляйки натурали-
зма, мъртвото реалистично описание, с религиозно преклонение пред 
нещата, с бистър и свеж лиризъм, с непринудена обективност и чиста 
конкретност, те облъхват с мистическа любов света и човека, стремят се 
да почувстват душата на всяка вещ, защото в нея трепти душата на всеми-
ра. Признавайки само действителността, както е сложена пред нас, те не 
искат да я предадат с фотографна точност, не се осланят на впечатлени-
ята, нито на сухата научна метода при подреждане на фактите, а градят 
предимно върху представите, които използват като материал за строеж 
на нова, не паразитна, а независима действителност. Тоя конструкти-
вен принцип е доста обикнат, но не всякъде и всякога умело приложен. 
Волята да се преодолее робската зависимост от видимия свят се долавя 
и в баладическата метода (Волкер, Халоупка) на пресъздаване суровия 
фактически материал. Без романтика и фантастика – долавяте мистика-
та на материята. Любовта към вещите се долавя напоследък в голямата 
склонност към епичност, дори и в лириката. Тънко изкуство е да се изра-
зи чувството през мистиката на бегла фабула. Реакция срещу фрагмента, 
срещу лиризираната проза се проявява в много епически работи. За да се 
изобрази динамиката на събитията, свободното течение на фактите, из-
оставя се психологическият анализ, пренебрегва се рисунъкът на харак-
терите, забравя се проникновената мотивировка (Ванчура, Карел Шулц). 
Биха искали, както Иля Еренбург например в своя роман за гибелта на 
Европа, да разкрият своята обща концепция, да дадат образ на света в 
приключения и събития. Обаче, на друга страна, фактите се нареждат и 
осветляват с оглед на определена идеология или преднамерена тенден-
ция (Шулц, М. Майерова108, Йозеф Хора). Някъде пък се заглъбяват над 
съдържанието и забравят формата (Хулка, Лев109). В желанието си да при-
ближат изкуството до масата, мнозина от младите в своята проза схващат 
занимателността като условия за художествената ценност на произведе-
нието. Затуй желаят да се учат от Верна и Джерома, в екзотиката – от 
Дж. Лондон, да долавят тайната в сензацията на детективните романи, да 
използват заплетената кинемна интрига, да предадат своеобразния патос 
на всевъзможните робинзонади, арлекинади, шаплинади. В екзотичните 
си разкази и авантюристични романи, с фантастиката на днешния тех-
нически век, затварят приключенията на модерния човек, който иска да 
познае света по всички негови посоки (Шулц, Ванчура, Кубка). В устрема 
си да дадат не само образ на света, но и критика на живота като посо-

108  Мария Майерова – вж. бел. 18 (за Мария Хенерова) (бел. ред.).
109  Войтех Лев (1882–1974) – чешки прозаик, публицист, автор на пътеписи, документал-
ни биографични студии и романи, както и на радиопиеси и театрални пиеси (бел. ред.).
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чат възможните условия за неговото спасение някои (Чапек, Хоусман110) 
прибягват до смела утопия. Към нея, обаче, комунистическите писатели 
още не са се домогнали. В драмата се проявява упорита творческа воля – 
тя се твори от по-стари, улегнали писатели, които искат да преодолеят 
прозваната славянска неспособност в областта на най-висшето словес-
но изкуство. Тук покрай Стриндберга111, Верхарна112 и Клодела113, указ-
ват път към нов драматически стил Ромен Ролан114, Ернст Толер115, Георг 
Кайзер116, Пирандело117, Евреинов118 и пр. Метафизическа проблематика 
и алегория (Фишер), революционно движение на масата (Ст. Лом119, Я. 
Бартош, И. Махен120), нови типове и социални символи (Блатни), устреми 

110  Иржи Хаусман (1898 – 1923) – автор на политически сатири, повлияни от неговите 
леви политически убеждения, популярен през 20-те години със своите литературни па-
родии (бел. ред.).
111  Август Стриндберг (1849–1912) – шведски писател, автор на пиеси, романи, разкази 
и книги с публицистични текстове. Влияние върху творчеството му оказва ранният екс-
пресионизъм и натуралистичната поетика (бел. ред.).
112  Емил  Верхарен (1855–1916) – белгийски поет, който пише на френски език. Ключова 
фигура в белгийската литература и европейския символизъм. Автор е също така на есета 
и публицистика, а поетичните му текстове преднамерено заличават границата между ли-
рика и проза. Оказва силно влияние върху авангардната поезия на Гео Милев (бел. ред.).
113  Пол Клодел (1868–1955) – френски писател, автор на пиеси, поет. Като студент изучава 
философия и право и е дългогодишен дипломат. Дебютира през 90-те години на XIX в. и 
е творчески активен до края на 40-те години на ХХ в. Много от неговите произведения са 
екранизирани през втората половина на XX в. (бел. ред.).
114  Ромен Ролан (1866–1944) –  френски писател и общественик, музиковед, театрален 
критик, романист и автор на театрални пиеси. Най-известното му произведение е ро-
манът „Жан Кристоф“ (създаден в периода 1904-1912 г.) и е най-превежданата му книга 
(бел. ред.).
115  Ернст Толер (1893–1939) – немски поет, прозаик, автор на пиеси, общественик и по-
литик. Творчеството на Толер формира съвременната представа за литературния екс-
пресионизъм. Като обществен деец писателят отстоява левичарски позиции (оглавява 
Баварската съветска република през 1919 г.) (бел. ред.).
116  Фридрих Карл Георг Кайзер (1878–1945) – немски писател, определян като най-ус-
пешния театрал в историята на експресионистичното поколение в немската литература. 
Автор е на повече от седемдесет пиеси, като много от тях се поставят до днес (бел. ред.).
117  Луиджи Пирандело (1867–1936) – италиански поет, прозаик и драматург, една от зна-
чимите фигури в европейския театър на ХХ в., носител на Нобелова награда за литера-
тура (1934), присъдена за приноса му за възраждането на театралното изкуство. Демон-
стрира нееднозначно отношение към идеологията на италианския фашизъм, която не 
критикува публично, но също така не подкрепя активно (бел. ред.).
118  Николай Николаевич Евреинов (1879–1953) – руски режисьор, драматург и актьор, 
теоретик и историк на театралното изкуство, философ и музикант. Един от инициатори-
те на сценичната реконструкция „Старинен театър“ в Санкт-Петербург (1907) (бел. ред.).
119  Станислав Лом (1883–1967) – чешки театрал и театрален критик, автор на пиеси, в 
които доминира историческата тематика, както и на есета върху театъра и литературна 
критика. През 30-те години е директор на Националния театър в Прага (бел. ред.).
120  Иржи Махен (1882–1939) – чешки драматург, поет и прозаик, есеист и публицист, те-
атрален теоретик с принос за обогатяването на културния живот в Бърно. Махен е важна 
фигура в анархистичната литературна бохема преди Първата световна война, а част от 
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към колективен стил (Чапек, Шалда) – всичко подсказва за упорита твор-
ческа работа и несъмнен разцвет на чешката драма. Като се изобразява 
движението на масата, душата на колектива, изоставя се индивидуалната 
характеристика на лицата; като се разрешават съдбовни и социални кон-
фликти, дава се религиозно-философска или социално-революционна 
идейна мъглявост, която не могат спаси нито широките символи, нито 
величавият патос.

Там, дето се изхожда от естетиката на машината, дето искат да се изра-
зи душата на техническото столетие (В. Незвал, Я. Сайферт, А. Черник121) 
виждате поетически ребуси, спортна игра на чувства и образи, „ексцен-
трични карнавали“, поетическа туристика, лирически фрагмент, забър-
кан лирически разказ, телеграфен стил. Десетата муза, киното, влияе на 
днешната литература (Шулц, Мариен, по подобие на Ромена, Ив. Гол 122), 
но най-много напоследък на поетистите. Искат да дадат кинопис, кинемни 
визуални изображения, за да се изрази активността, енергията на днеш-
ния механизиран живот. Тук речникът на чешката поезия се още повече 
обогатява. Слова – и то повече „освободените слова“ на Маринети – из 
живота на търговията, индустрията, техниката, журналистиката, от кои-
то се носи лъх на бензин, каменни въглища и женски парфюм. В драмата 
се стремят да премахнат надмощието на словото (затова будката трябва 
да се отстрани от сцената), сочат за образец пантомимата на Таиров123, 
синтетичния театър на Маринети, опита на Биро, който пише комедия 
за акробатите. Това е „новият Орфей“ на нашето време, както иска да го 
открие Ив. Гол със своя труд и с някои дела в световната си антология des 
5 continents. Чешката литература тук е дала най-малко постижения. Бя-
гайки от някои стари, романтически и индивидуалистически, принципи 
на изкуството – тя стига до нов, своеобразен 1’art pour 1’art. Нови пътища 
чакат – но тe са на утрешния ден.

поезията му е повлияна от импресионизма. През 20-те години на ХХ в. поетизмът оказва 
влияние върху творчеството му (бел. ред.).
121  Артуш Черник (1900–1953) – пропагандатор на авангардното изкуство и един от те-
оретиците на поетизма, съосновател на сдружението „Деветсил“ в Бърно, литературен, 
театрален и преди всичко филмов критик, поет и преводач от немски, френски и англий-
ски език (бел. ред.).
122  Иван Гол (1891–1950) – немски/френски поет, преводач, романист. Борис Йоцов има 
предвид антологията на световната поезия „Les cinq continents: anthologie mondiale de 
poésie contemporaine“ (Paris: La Renaissance du Livre, 1922), съставена от поета и превода-
ча Иван Гол (бел. ред.).
123  Александър Яковлевич Таиров (1885–1950) – руски и съветски театрален актьор и ре-
жисьор, създател и ръководител на драматичния Камерен театър в Москва (1914–1949). 
Като актьор и режисьор неколкократно представя пиеси на А. П. Чехов и У. Шекспир 
(бел. ред.).
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Ясно е – тия формални условия, които се подклаждат от бурния кипеж 
на богати душевни бездни, целят в крайния си предел да се влее духът на 
времето, със своите преходни и вечни стихии, в съответния нему стил. 
Днес чешката литература не води отделно борба за форма, нито за съдър-
жание, а за тяхната вътрешна единност, за тяхната органическа споеност, 
за тоя стил. В тая борба е и залогът за нейния успех.
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Златорог: Месечно списание, Год. VI, 1925, № 1, с. 52–56

СТАТИЯ ЗА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА НА ЧЕШКИ1

В големия том на чешкото литературно списание Slovanský přehled2, из-
лязъл в Прага за последните десет години 1914–1924, през които спи-

санието не е излизало, и издаден в чест на редактора Адолф Черни3 под 
редакцията на А. Фринта и Фр. Тихи, е поместена една статия от г-н Боян 
Пенев – „Dnešní literatura bulharská4“, в която прави преглед на литерату-
рата ни през и след войната. Даваме някои извадки от статията:

„Представителите на днешната българска литература, без да отри-
чат ценното, което са им завещали техните предходници, използвайки 
техните богати поетически форми, стремят се да създадат нещо ново и 
по-съвършено. Както другаде, така и у нас, всеки ден се провъзгласява 
първенството, победата на някоя нова школа – или доста стара,  но сред 
славяните минаваща все още за нова, модерна… Едни се наричат симво-
листи, други – експресионисти, реалисти, парнасисти… Понякога избух-
ват остри,  ожесточени полемики между привърженици на тия школи. И 
най-често се забравя, че всъщност за развитието на дадена литература 
има значение преди всичко талантът на поета, размерът на неговата дар-
ба, а не теоретичният принцип на школата, с която го свързват неговите 
едностранни критици. Различията на школите обикновено се обуславят 
от литературни влияния – не толкова от характера на дарбите. По-без-
дарните всъщност са по-фанатични привърженици на отделните школи. 
И те именно, най-често говорят за литературни революции. За дарови-
тите е безразлично към коя школа ще бъдат причислени – безразлично е 

1  Отзивът коментира  в раздела „Преглед“  фрагменти от статия на Б. Пенев, излязла в 
Прага (бел. ред.).
2  „Славянски преглед“ – ежемесечно периодично издание, издаванo от 1898 до днес. 
Основано от Адолф Черни и дълго време негов редактор. Основна тема е славянските 
народи в политически, икономически, социален и културен аспект. Други редактори са 
Антонин Фринта, Ян Славик и др. (бел. ред.).
3  Адолф Черни (1864–1952) – чешки поет, преводач, редактор и университетски препода-
вател, радетел на идеята за славянска взаимност, проявява голям интерес към културата 
на лужишките сърби, което се отразява и в неговото творчество (бел. ред.).
4  „Днешната българска литература“ (бел. ред.).
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и за читателите, които се вживяват в творенията им, и дирят в тях преди 
всичко поезия и оригиналност, проява на индивидуален творчески дух.

Измежду младите поети първо място държат Дебелянов и  Лилиев.
Димчо Дебелянов загина твърде млад на бойното поле пред Солун. 

След неговата смърт приятелите му издадоха в отделна книга неговите 
пeсни. Всяка една от тях е израз на дълбоко, непосредно чувство, затворе-
но в звучен стих. Тая музика несетно ни завладява не толкова със своята 
външна, формална страна, колкото със своя иманентен ритъм. (Преведе-
на е първата от елегиите – „Ти смътно се мяркаш“.)

Отзвучават и отново се възвръщат в песните му елегични тонове – 
очертават се печални незабравими видения, безрадостна любов, обрече-
на на самотност, далечната родна къща, в която блудният син не ще се 
върне и не ще преживее повторно своята тиха радост. Тия които са ни 
очаквали някога там, тяхната нежност, благословията и сълзите на май-
ката – всичко това днес е само елегичен спомен, тъжен сън. (Преведена е 
втората от елегиите – „Помниш ли, помниш ли“.) 

Николай Лилиев е най-даровитият от съвременните наши поети. Из-
дал е досега две сбирки: „Птици в нощта“ и „Лунни петна“. Измежду жи-
вите него бих посочил като представител на днешната българска лири-
ка. Неговият стих е безукорен, звучен, чувството и мисълта са дадени в 
най-субтилна5 форма, каквато не срещаме у никого от предишните наши 
поети.

„Птици в нощта“ – това са неговите спомени, които скитат бездом-
ни, унесени, вън от света, това са неговите песни, които ридаят, нечути 
в скръбната есен. В своята участ той долавя трагизма на един комичен 
Пиеро. (Преведено е стихотворението „Вечер – и вечернята звъни“.)

Отлитащи видения в лунна нощ. Багрите и линиите са едва набеля-
зани, пейзажът е въздушен, оживен от нашето дихание, от пробудения 
скърбен и здрачен спомен на поета, от далечния вечерен звън. (Преведе-
но е стихотворението „В тихото поле“.)

Над тия песни трепти душата на един голям поет, пленена от необяс-
нима, неизразима скръб. Може би тя копнее за загубени светове, които 
само в сънищата се виждат, може би тя сама завинаги е затворена в един 
свят, от който нивга не ще се освободи – светът на неизбежна самотност. 
Тя страда за другите, но не може да се слее с тяхното страдание. Чужда и 
непонятна е за тях – странна и загадъчна със своята болка.

Всеки земен зов е мъка за тая душа, най-слабият дисонанс носи страда-
ние, всяко докосване с материалния, грубия свят е трагедия. Чужди ѝ са 
дори радостите на любовта – може би твърде силни, твърде елементарни 
за нея:

5  субтилен (лат.) – фин, нежен (бел. ред.).
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… „но Божията безсърдечност
не ме наказа със любов.“

За мото на една от песните си той взема стиха на Маларме: „J’aime 
l’horreur d’être vierge...“. Изпитал е мъката преди да е познал греха – със 
страданието си всъщност изкупва своята невинност.

Едва ли би могъл да назове това, което призовават неговите песни. 
Цветовете и контурите са неуловими. Всяко наше определение би било 
неуместно тук – би било безцелно ограничение. На невидими призраци 
дъхът, който ни докосва и изчезва. Към кого са отправени тия обещания, 
за кого се разтваря всеотдайно тая странна душа?

Всичко тук е призрачно, безплътно, загубено в сияния, възнесено във 
висините на звездни небеса. Земята остава нейде далеч – дори самата тя 
изглежда непозната, превърната в сън. 

Целият живот на поета е сън. Плътта не е събудена от страстния зов 
на любовта. Своята отчужденост от света той ясно вижда, чувства своята 
трагична самотност. За него тая самотност е съдба и предопределение. 
Да се примири с нея? Може би е невъзможно. Ала още по-невъзможно 
е да се бори. Безпомощен и загубен, страдащ за другите, безсилен да им 
помогне, той дори и не вижда сам какъв велик дар за тях е неговата без-
смъртна песен.

Към по-висок художествен реализъм се стремят Йордан Йовков и 
Георги Райчев. Първият от тях събра в два тома своите разкази, а след 
тях издаде по-голяма битова повест „Жътварят“. С особена любов рису-
ва Йовков Южна Добруджа, дето е прекарал своята младост – нейната 
своеобразна природа, нейния бит, нейните просторни поля, които бяха 
арена на ожесточени войни. Поезията на тоя нещастен български край е 
най-силно изразена в творенията на Йовкова и Дора Габе.

Йовков обича ефектните колоритни картини и най-често ги открива в 
трагедиите на войната. От литературата, създадена през войната, може 
би само неговите разкази ще останат като истински художествени съ-
кровища. Одарен със силна артистична впечатлителност, той успява да 
създаде отделни, изкусно индивидуализирани образи и широки епични 
картини, напомнящи огромни фрески – издига се понякога до творчески 
синтези и представя войната във фантастичните очертания на някаква 
мистична легенда. А понякога е прост, лиричен, сърдечен – успява с една 
дума, с едно загатване да ни слее с българската земя. И тогава, не само 
неговите прости херои, но и самите ние чувстваме, че нашият истински 
живот е само в дъха на тая родна земя.

Георги Райчев иска да бъде предимно психолог, анализира неуморно 
душите на своите херои, пречи им понякога да бъдат естествени, дири 
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техните най-скрити помисли и побуждения, открива характерните им 
черти, както в техния обособен живот, тъй и във взаимните им отноше-
ния. В сюжетите той е доста разнообразен. Наред с българското село ри-
сува отровата на градовете, вглъбява се еднакво в психиката на мъжа и 
жената. Обикновено тая психика най-ясно се открива в преживяване от 
еротичен характер. И върху основата на тия първична преживявания, в 
разказите на Райчева се изравняват и сливат всички среди и съсловия, 
изчезват културните наслоения, за да остане голата човешка душа – или 
по-точно: човекът-звяр. Трябва да признаем, Райчев има достатъчно сме-
лост, за да си поставя най трудни психологически проблеми. Неведнъж 
той се опитва да осветли патологични състояния, да изобрази сложни 
афекти и отклонения от нормалното. Материалът не винаги е обработен 
достатъчно и задоволително, формата не винаги е художествена, но си-
лата на таланта, който упорито дири и се домогва към нещо по-високо, 
по-издържано, винаги се чувства.

Съвсем отделно място в нашата литература заема Николай Райнов, 
който е едновременно повествувател, лирически поет, живописец и ху-
дожествен критик. Една несъмнена богата дарба, съчетана с широка кул-
тура. Неговият поглед е насочен предимно към духа и скрития смисъл на 
българското минало. Там той открива неизчерпаемите сюжети на своите 
„Богомилски легенди“, „Видения из древна България“ и „Книга за царете“. 
Вглъбява се в старобългарска култура и история, представя в редица ле-
генди вярванията на богомилите, мистицизма на източни религии, обра-
зите на народната митология и на нашата богата апокрифна литература. 
Българската история е преплетена с византийската, редом с българските 
царе, монаси и проповедници, застават пред нас представителите на ви-
зантийския дух, на държавната и религиозна мисъл на Византия. Него-
вите книги възкресяват далечното минало, тъй както не е в състояние 
да го възкреси никакво обективно историческо изследване. Днес, след 
тия художествени изображения на миналото, можем да кажем, че то ни 
е по-близко, по-родствено – стоим пред него като пред един неизразимо 
богат свят, от който тепърва ще черпят нашите поети и художници, след-
вайки примера на Райнова.

Трябва да подчертая, че тоя наш писател никога не остава в рамките на 
ограничен историцизъм, винаги има предвид духа и душата на историче-
ската епоха. Прониква в тая душа както чрез своята култура, тъй и чрез 
своята историческа интуиция.

Не само българското е предмет на неговите изображения. Увлича го 
също религиозната мистика и историята на други страни, поезията на 
безкрайната пустиня, легендата на Арабия и Юдея. Върху този екзотичен 
фон, върху една колкото действителна, толкова и фантастична обстанов-
ка, той създава образи, стилизирани по най-художествен начин, разреша-
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ва загадките на смъртта, на живота и любовта. Бих отбелязал тук „Очи-
те на Арабия“, „Слънчеви приказки“, „Книга на загадките“. Многоликата 
душа на града, нейните демонични въплъщения и шеметни оргии са въз-
създадени в поемата „Градът“. Легендите, свързани с живота на Христа, 
са примесени с личния мироглед на поета, с неговите религиозно-фило-
софски прозрения и с виденията на неговата фантазия в лиричния роман 
„Между пустинята и живота“.

Истински представител на българския експресионизъм е Чавдар Му-
тафов, автор на книгата „Марионетки“ и на ред разкази и художествени 
критики, печатани в „Златорог“6 и „Везни“7. Мутафов притежава духо-
витост, достъпна само за по развит, по-тънък вкус. Неговото капризно, 
неограничено въображение създава образи, които смущават трезвена-
та българска критика. Неговият речник довежда понякога до ужас бъл-
гарските пуристи. Критиците се спират на парадоксалното, филолозите 
сочат с възмущение варваризмите на неговата реч и писателят наистина 
изглежда смешен. Ала неговата сила остава извън тази едностранна оцен-
ка. Това, което ценя у него, то е преди всичко духовитостта и тази изклю-
чителна фантазия; бих прибавил: и тая мисъл, способна да се издигне до 
най-сложни отвлечености, да се сведе до геометрични конструкции – и в 
същото време без каквото и да е усилие, да създава един съвсем конкре-
тен, пластичен свят.“

6  Месечно списание, излиза от 1920 до 1943 г. Основател и пръв редактор е Владимир 
Василев. Списанието има огромно влияние в българското литературно пространство. 
В него публикуват редица известни български автори като Николай Лилиев, Елисавета 
Багряна, Дора Габе, Ангел Каралийчев, Асен Разцветников, Тодор Влайков и мн. др. (бел. 
ред.).
7  Двуседмично списание, излиза от 1919 до 1922 г. Основател и редактор е Гео Милев. 
Идеята за списанието е да бъде наследник на сп. „Мисъл“ и сп. „Художник“. Става стожер 
на символизма, впоследствие започва да въвежда експресионизма в българската култура 
(бел. ред.).
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Авторът се спира още на Вазова, Михайловски, Кирил Христова8, Тра-
янова9, Стубел10, Доре Габе, Мара Белчева11, Багряна, А. Страшимирова12, 
Стаматова13, Елин-Пелин – разглеждайки само произведенията им след 
войната. Отделя няколко думи за българската драма и завършва:

„Мисля, че казах най-важното и най-същественото, което може да се 
каже за съвременната българска литература. Признавам, че моята харак-
теристика е съвсем кратка. Нямах за цел да се впущам в подробности и 
анализи.“

Опитах се да изложа съвсем обективно своята оценка, да посоча ед-
накво и предимствата, и недостатъците на днешната поезия. Обстоятел-
ството, че пиша за чуждестранна публика не ме застави да премълча тия 
недостатъци и да преувелича положителните страни. Наистина, в чужби-
на имат твърде смътни понятия за българската литература, а най-често 
нищо не знаят за нея. Нищо не би ми пречило да украся статията си с 
множество имена на автори, със заглавията на множество произведения. 
Толкова повече, че днешната българска поезия може да се похвали с не-
обикновена продуктивност. Дори най-затънтената провинция има свои 
литературни списания и писатели. Бих могъл да оставя впечатление у 
чуждостранния читател, че в никой друг славянски край няма толкова по-
ети, повествуватели и драматурзи, колкото в България. Не се съмнявам, 
мнозина от тия писатели, мои съотечественици, ще бъдат недоволни, че 

8  Кирил Христов (1875–1944) – български поет, прозаик, драматург и преводач. Твор-
чеството му е разнообразно като тематика. Интерес за него представлява лирическият 
персонаж на скиталеца, опиянението от живота. Смята се за автор на първата научноф-
антастична драма – „Откривател“ (1933) (бел. ред.).
9  Теодор Траянов (1882–1945) – български поет, един от най-ранните представители 
на българския символизъм. Финалното стихотворение от стихосбирката му „Regina 
mortua“ „Нов ден“ добива манифестен характер за българския символизъм (бел. ред.).
10  Йордан Иванов Бакалов (псевдоним Стубел) (1897–1952) – български поет и писател. 
Ранното му творчество следва постулатите на символизма. Посвещава цикъл на Септем-
врийското въстание със заглавие „Шуми Марица“. Преориентира се към детската лите-
ратура, като пише редица стихотворения, приказки и др. (бел. ред.).
11  Мара Белчева (1868–1937) – българска поетеса и преводачка. Има много близки от-
ношения с Пенчо Славейков. В първата ѝ стихосбирка „На прага стъпки“ (1918) според 
Владимир Василев и Васил Пундев голямо влияние в поетиката ѝ има Пенчо Славей-
ков. Издава втора стихосбирка „Сонети“ (1925), отличаваща се с религиозно-мистична и  
екзистенциална проблематика. Пише мемоари за Пенчо Славейков („Бегли споме-
ни“,1928) и критически проучвания за неговото творчество (бел. ред.).
12  Антон Страшимиров (1872–1937) – бългаски писател и драматург. Пише редица произ-
ведения. Най-доброто му произведение се смята романът „Хоро“, посветен на погромите 
след Септемврийското въстание. Пише драми и комедии. Най-известна е драмата „Вам-
пир“, поставяща майка и дъщеря в конфликт (бел. ред.).
13  Георги Стаматов (1869–1942) – български писател и драматург. В много от произведе-
нията си той е сатирик, изобличаващ военщината, ниските нрави и разочарованието от 
неизпълнените възрожденски идеали (бел. ред.).
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дори имената им не съм споменал тук. Но каквo биха казали на неосведо-
мения читател всичките тези имена и заглавия?

И после – това е моето дълбоко убеждение – най-новата българска 
поезия крие в себе си толкова съкровища, че дори най-обективната, 
най-строгата критика трябва да ѝ отдели едно от първите места в съвре-
менните славянски литератури.
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Златорог: Месечно списание,  Год. VI, 1925, № 5–6, с. 266–277

ОТОКАР БРЖЕЗИНА1

Най-високото езеро на чешката поезия, до което е щастие да  
възлезеш, за да се напиеш от неговите вечни води. Наистина, мис-

тичните сияния на вечното заливат образа на Отокар Бржезина2. Сърце-
то на човека, сърцето на космоса, което бие в неговото слово, излъчва 
тайната на безконечното, трансцендентното, Бога. Още в „Тайнствени 
далечини“ се показват трептящите негови езици; в „Зора на запад“ и „Вет-
рове от полюсите“ запаля небосклона на поезията му; а в „Строители на 
храма“ и „Ръце“, както и в есеистичната му проза „Музика на изворите“, 
трепти в лъчезарието на слънцето. Бихте казали – поезия извън време 
и пространство. Затуй у него ще срещнете широк, повишен, дори тър-
жествено ритъм, разкрилен и волен стих, възвишена и дълбока – звукова,  
багрова и представна – символика, литургическо-химнически тон, оркес-
трова музика, величав стил. Стихийната му, но хармонична инспирация, 
подкладена от гореща философска мисъл, от страдалческо и пламенно 
копнение, от напрегната воля, от безмълвна съзерцателност и визуална 
екстазност – чупи тежките вериги на реалния мир и слави своята победа в 
великото освобождение на душата. Светът у него е осветен не само рели-
гиозно-мистически, но и философско-космически, но и хероично-идеа-
листически. Затуй неговата мистика, която струи колкото от религиозни, 
толкова и от научно-философски жрела3, трепти в отраженията на вечния 
огън. Зад нея стои една самотническа, медитативно усредена, аскети-
чески строга и пророчески вдъхновена натура – единна и неизменна.

1  Тази статия на Б. Йоцов е посветена на един от най-ярките чешки поети и виден пред-
ставител на чешкия символизъм Отакар Бржезина, като Йоцов определя поезията му 
като „евангелие на живота“ (бел.ред.).
2  Отокар Бржезина (1868–1929) – чешки поет, прозаик, есеист, ключова фигура на чеш-
кия символизъм и модернизъм. Поезията и есеистиката му обвързват модернистичната 
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.).
3  ждрело (стбълг.) – в преносно значение гърло, извор (бел. ред.).
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Още в своето преддверие поезията на Отокар Бржезина, извеждай-
ки през страданията на едно лично аз, ни изправя пред „тайнствените 
далнини“, пред неизвестното, пред Бога. Заразени сме от нейния мета-
физически хиперболизъм. Метафизиката на човешкия живот издъхва в 
нея своя мистически ужас из оная зинала паст, из която гледа през здрача 
на вековете сфинксът на битието. Човек и космос – това е трагическият 
конфликт, който се долавя още в ранните песни на Бржезиновата лира и в 
различни посоки търси своето разрешение. Оттук тая вътрешна неуспо-
коеност, неутоленост, напрегнатост у поета. И в душата си, в нейните за-
гадки, той сеща ужаса на космическите далнини, пръста на Бога, скрежта 
на трансцендентното. В непрояснения още мистицизъм на своето стра-
дание той се спира пред причината и смисъла на човешкото послание тук 
на земята. Отде е дошъл? Какво търси? Къде отива?

Още тук, в устремяването си към безкрайното, в това сгъстяване на 
безконечното до личното аз, в това сливане на кръвта на сърцето с кръвта 
на космоса се догаждат не само перспективите на неговото дело, но и из-
точниците на неговата жизнена вера. Затова, колкото и да е силна личната 
страдалческа струна, никога тя не трепти във формите на остър, непро-
ходим индивидуализъм. У него няма бързи преходи и скокове – всичко 
следва хода на своята вътрешна причинност. Без личната болка Бржезина 
не би разкрил и осветлил характера на своята природа, не би посочил кър-
вавите извори на своята инспирация, не би имала поезията му примам-
ната сила на мъченически ореол. Личния си конфликт с живота – живота 
като насита на себичното битие – в трагическата негова основа той го 
възвежда до метафизически. От тоя живот никога не получава сладки да-
рове. Нито жената, нито природата, нито врявата на времето не отварят 
пътища на примирение с него. Живее с проклятието на своята самота – 
скорпион, който забива жилото си в сърцето му. Трагическата вина тук 
се корени повече в природата на поета. И да би искал, Бржезина не може 
да приеме даровете на живота, защото жадува за по-висши, спиритуални. 
Той сам се е отлъчил от живота.

Затова ранният му песимизъм, повече по настроение, а по-малко по 
мироглед, художествено проразил4 в субективни и импресионистични 
късове като „Моята майка“, „Спомен“, „Мъртва младост“, „Март“, „Есенна 
вечер“ и пр. е не толкова дан на времето, на литературния навик, колкото 
изходен момент в пилигримното пътешествие на душата му. Обикновено 
се посочва влиянието на Шопенхауер5. Ала тъкмо тук виждаме, че Брже-

4  проразя (остар.) – да пробия, да проникна (бел. ред.).
5  Артур Шопенхауер (1788–1860 ) – немски философ, който следва и развива философия-
та на И. Кант. Най-значимият му труд е „Светът като воля и представа“, който аргументи-
ра категорията воля като фундамент на човешкото поведение – поставена извън времето 
и пространството, ирационална, без цел и посока (бел. ред.).
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зина не се е робски поддал, а по-скоро си е уяснил с неговата философия 
своите неясни копнежи, неопределени нагони. Бржезиновата метафизи-
ка нахълтва в различни негови песни и изяснява своя характер: неговото 
страдание е само лъх от вечната, разлъчена от столетия по света печал; то 
е само момент от общия „галванизъм“ на мъката, която кръговратно про-
тича около земята: най-после – отплата за вината, която хиляди векове 
преди е извършена и по силата на която ние сме прокълнати, още преди 
да се родим, обречени да живеем самотни, отчуждени сред неразбирае-
мия говор на душите. Това неясно мистическо предопределение, напом-
нящо Шопенхауеровското проклятие на рождението, както и библейския 
мотив на грехопадението, слага индивидуалното и колективно битие под 
знака на една трагическа съдба и открива посоки към нови странствува-
ния на Бржезиновата поетическа мисъл („Тихо страдание“, „Своята жал 
положих“, „Завръщане“, „Нова среща“, „Приятелство на душите“, „Легенда 
за тайнствената вина“, „Славна печал“, „Тайната на страданието“ и пр.).

Видял през такава призма своята лична и човешка съдба, Отокар Брже-
зина стига лесно до аскетически хероизъм и хедонизъм. Когато казва, че 
от дървото на битието се  разтапя в горещи сълзи, като смола, която, за-
палена, гори; че в пламъка на божия нафт6 изгаря – без да плаче, без да 
моли или проклина; когато извиква към Най-висшия в пророческо из-
ступление: „Мъчи и гори!“ – схващаме не само трагическите нишки на 
съдбата, не само хероичната мощ на сърцето и духа, но и мистическата 
сладост в страданието. През неговата поетическа аскезия проникваме и 
в психологията на неговото творчество, което за него има тайнствената 
сила на религиозен акт. Творческата мъка не е само в „мъките на словото“, 
но и в характера и интензивността на преживяването. Нравственият апо-
теоз на страданието, прозрението в неговата целност и необходимост, в 
неговата свръхлична, трансцендентна цена, подсказват, че то е трагедия 
на духа, чиито крила са обгорени от пламъците на вечния огън. То насоч-
ва кормилото на личния живот, бълва огнените струи на вдъхновението, 
изяснява смисъла и волята на съдбата, води към загадките на всемира, 
съединява с Бога.

Ала тъкмо тук поетът се докосва отново до страдалчески струни – 
влита в трагедията на човешката познавателна мощ и засилва метафи-
зическия извор на своята мъка. Това е жаждата му за познание, стреме-
жът му да превъзмогне неговата относителност, да се освободи от гнета 
на незнайното. Но тя не би имала поетическа сила, ако не се издига над 
обикновеното научно търсене и разгадаване на мирови ребуси, ако не е 
една дълбока, с фаустовска трагичност, жажда, която тресе цялото негово 
същество: „цялото ми същество се е променило в жажда!“. Колко вярно 

6  нафт  – нафта, петрол, силно запалителна летлива течност (бел. ред.).
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и кратко, формулно почти, изразява той това състояние: огън към по-
знание! Бржезина се откроява страдалец на вечния огън. Своите дълбо-
ки чувства той възвежда до идеи, до общи положения. Творческият му 
път е винаги бил – от сърцето към интелекта, а не обратно. Затова всяка 
негова идея е кървав пламък на сърцето. Ала тук най-силно проличава 
страстният му темперамент, душевният му плам, който на много места се 
меси с трепетите на тялото, напрегнатостта на цялата му поезия, нейните 
подмолни въртежи и зинали бездни, оня идеен поток, който все повече 
и повече се засилва, за да се разлее в широки тежки вълни („Времето се 
лее“, „Танца на вечните зори“, „Изкуство“, „Тайнственото в изкуството“, 
„Слушам в душата“, „Вечерна молитва“, „Буря“ и др.).

Заглъбявайки се в трансцендентното, в света извън нашите сетива, 
Бржезина потъва във философски песимизъм и християнски и платонов-
ски спиритуализъм. Той е цял под гнета на несъвършенството в устрой-
ството на човека. Знае, че сме слепци за тайните на света, че не можем да 
прозрем в мира на абсолютното, до което се докосват серафимните крила 
на мистическото съзерцание. Душата му чезне за своята изгубена родина, 
забравила света на багрите, уханията и светлините, унася се в царството 
на идеите, тръпне в мистическа забрава, възвръща се в ония далечни мо-
менти от своята история, когато още е била чиста, невъплътена в земни 
форми. Затова вътрешно е оправдан и нерадостният образ на земята: тя 
– мащеха, която нищо не ни дава, една от най-бедните планети, заблуден 
бряг в океана на вечността – е наша затворническа лодка, а в нея ние ве-
роломно копнеем за освобождение. Напорът за освобождение на духа го 
извежда в тайнствените градини на сънищата и виденията. Гледа света 
като „чудноват сън на отворени очи“, като сомнамбул, който върви в мис-
тичната нощ на живота под хипнозата на незнайна сила. Колкото по-да-
леч от земята, толкова по-добре в съзерцанията и виденията на душата 
се долавя нейната хубост. С това се обяснява надземният и визионерски-
ят характер на поезията му. Ето защо не усетът и импресията, а чистото 
чувство и символът преобладават в нея. Ала Бржезина никога не изгубва 
мярка и дисциплина. Освен това, успява да даде жизнена цена на делото 
си, защото сънят му скоро става израз на познавателска и завоевателска 
воля, която иска да влее света в по-чисти и съвършени форми.

Устремът за освобождение на духа и за познание се сливат в жаждата 
за изчезване в смъртта, за сливане с безкрайното. Докато жизнената кос-
мическа воля не владее в душата му, неговите плодове зреят „под черното 
слънце на смъртта“. Последната, като велика космическа загадка, е под-
сказана у него с различни символи – на нощта, на мълчанието, вечността 
и пр. От една страна, тя е вечна ирония на човешкия живот, хероиня на 
великото Нищо, а от друга – примамваща сила на хаоса, вход до тайните 
на всемира, знак на абсолютната вечност. Това е оня мистически момент 
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на битието, когато сияе „зора на запад“, когато започва вечният ден на 
душата в светлината на смъртта („Музика на слепците“, „Ухания от гра-
дините на моята душа“, „Миг на душата“, „Моето наследство ти положи“, 
„Поглед на смъртта“, „Посещение“, „От вечните далнини“, „Затвор“, „Ве-
черна молитва“, „Белият зной на светлината“ ... и пр.).

Културното съзнание на поета, което владее естественонаучните и фи-
лософски придобития както на своето време, така и на минали дни, указва 
своето въздействие върху неговата инспирация. От „тайнствените дал-
нини“ не му звучи само песента на космическата суета, на вечното Нищо, 
но и песента на мировия живот. „Далеко от нас тече животът“, шепне той 
на душата си, „под мълчаливите звезди го слушам да шуми“. Това потъване 
в космоса, сплитане на наука и религия, които се взаимно поглъщат, туй 
докосване до двата основни проблема на всека философия – праначало-
то, първопричината на света и неизменяемата същност в неговия изме-
няем поток, засилва интелектуалния момент в поезията му, без да ослаби 
емоционалния, и води към признание на живота като космически процес. 
Богато мисловно и чувствено съдържание препълня чашата на душата, 
разлива се, разкъсва всички прегради на стиха и носи ритъма на своята 
непосредна стихия. Затуй Бржезина повтаря един образ – а образите у 
него, така щедро разпилени, не са декоративна живопис, а гроздове, на-
лени с кръвта на сърцето му и изпечени от слънцето на неговата поети-
ческа съдба: космосът е огромна тайнствена работилница, Чува удари от 
нейните чукове, шума на нейните вретена, трептенията на червените ѝ 
отражения, грохота на земята, тая танцуваща весталка в простора, която 
дълбоко в своята гръд бди над своя огън. В тоя живот, като непрекъсна-
то деяние, Бржезина, отстъпвайки от аскетическото си отношение към 
материята, вижда в нейното вечно преобразяване, в постоянния ѝ кръ-
говрат, нейната космическа цел, мистическото ѝ значение. Той сякаш я 
преодушевява: знае нейната печал, слуша нейния дълбок глас, тайното ѝ 
движение. Ала в тоя кръговрат няма повторяемост. „Всичко тече“, би ка-
зал и той като Хераклита7, обаче, в „жалбите на преходните неща“ треп-
ти и радостта на тайните космически стихии – слънцето, водата, земята, 
огъня, която се излива в дитирамби на мировия вечен живот и на негови-
те всемощни закони.

Естествената научна мисъл, избила в не малко реминисценции, го за-
вежда в геологически и исторически епохи: пред него се мярка образът на 
пещерния човек, като праобраз на днешния: земята и вселената, когато за 

7  Хераклит (535 г. пр. н. е.– 470-те год. пр. н. е.) – древногръцки философ, чиито съчи-
нения са запазени фрагментарно и философията се позовава косвено на препратки към 
него. Според него феномените и процесите следва да се изучават във връзките помежду 
им, а движението е основополагаща категория, на която се опират множество негови 
съждения (бел. ред.). 
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пръв път са трепнали за живот, а душата на Бога се е носила над водните 
бездни. Из тия углъбявания в историята на вселената, в която се чувству-
ва величието на божествената премъдрост, блика не само метафизическа-
та „печал на миналия живот“ на човека, но и идеята за неспирните борби 
в движението към съвършенство. Светът не е застинала форма. Затуй за 
Бржезина стари светове умират, но в хаоса се създават нови. Това създа-
ване има граматически характер; винаги изхожда из арената на всемира. 
Бихте казали – биомеханика на космоса. Ала и Бог, люлеещ в диха си зе-
мята, крие в гърдите на космоса своя сън и чрез триумфната колесница на 
времето гони победите на своята воля. Защото и той сам е несъвършен в 
несъвършенството на космоса. Значи – не механическа, а „творческа ево-
люция“. В нея странствува като неизменна същност Бог. Тук е запленена 
и мистичната идея за вечното зреене. Под неговия тайнствен жар стра-
данието – всичко зрее и се доближава до висините му („Светът на расте-
нията“, „Печал на материята“, „Горещини“, „Аз съм като цъфнало дърво“, 
„Песен за слънцето, огъня…“, „Пееха водите“, „Пееха горящите звезди“, 
„Дитирамб на световете“, „Зреене в пладне“, „Летен слъноврат“8 и пр.).

По тоя път Отокар Бржезина стига до научната спасителна религия 
на монизма. Неговата мистично-философска концепция, поетически 
раздиплена в шеметни хиперболи и чудни метафори, би помамила да се 
търсят в нея моменти от различни системи, от християнския теизъм и 
индийския будизъм, от еволюционистическия и иманентния пантеизъм 
на гръцките философи, или пък от пантеизма на Спиноза, ала единността 
на света и духовната негова първопричина остава най-твърдият камък на 
неговата Вяра. При все че неговият монизъм, като библейския монотеи-
зъм, не преодолява напълно дуализма. За него Бог, който е един и единен, 
но не личен, за когото знае само че съществува, е свързан с началото на 
света, с неговата история и с неговата съдба: във „вечната гоненица на 
стихиите“, „в тайните работилници на материята“, стои като регулантна 
сила една космическа воля, един дух, „обременена от живот“, невидимо 
мистическо слънце, около което се движат всички слънца, от което се из-
лъчва във вселената „сладостта на вечния ритъм“ – Бог. Такава мистиче-
ска есхатология не би имала поетическа красота, ако в нея не се долавя 
тонът на едно лично отношение към Бога. При такива по-дълбоки извори 
на религиозно вдъхновение, което не знае наивната вяра на отданото Богу 
примитивно съзнание, никак не е чудно, че не срещаме у Бржезина аске-
тически халюцинации, странни обръщения към пророци и светци, еван-
гелски образов репертоар, нито дори образа на Назорянина9 и неговата 

8  слъноврат (остар.) – астрономическото явление слънцестоене (бел. ред.).
9  Назорянина – Назарянина, прозвище на Иисус Христос, или Иисус от Назарет в Гали-
лея (бел. ред.)
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майка, а – химни и дитирамби в широк екстатически размах на пламенно, 
но философски възпитано сърце.

В песните му блика дълбоко религиозно чувство, има толкова сияния, 
светлини и ухания. Тъгата за Най-висшия, като върховна ценност в жи-
вота, върховна радост, която напътствува духовните му сили, е всъщност 
тъга за превъзмогване преходното в човека и достигане далечините на 
абсолютното („Когато от любов…“, „Псалом в чест на Най-висшето име“, 
„Вечно отново“, „Над всички води и огньове“ и пр.).

Ала във вихъра на своите копнежи Бржезина иска да понесе душата на 
всички свои братя. Както от полюсите на земята се носят ветрове към 
екватора, така и всички устреми на човечеството отвени се носят към 
усредния10 божествен огън. Идеалистически просветлил и проникнал 
космическата история, докоснал с крилата на душата си тоя огън, той 
най-после го намира в гръдта на колектива – и го възславя в историята 
на човечеството, която за него е история на Бога. Той се вслушва не само 
в „музиката на небесните светила“, но – докосвайки се до Метерлинка11 
– и в „кошера на мистическите пчели“; птиците на неговите сънища и на-
дежди, които по-рано градяха гнездата си при чертозите на Бога, сега ги 
правят „низко, като славеи“, на земята. И в трагиката на сегашните от-
ношения на човешкия живот той предвкуся с пророческа вяра и чертае 
с визионерска символика победата на духа в бъдещето. Тук поезията на 
Бржезина става пo-земна, по-проста в средствата си, подчертава по-сил-
но волевия момент в копнението, изяснява своя прометеевски патос. 
Велика победа извършил над себе си, превъзмогнал подмолите на своето 
страдание, отровата на квиетизма12, той вдъхва в делото си велика нрав-
ствено-социална мощ.

Той търси Бога в живота, буди го в човека, прекланя се пред неговите 
поличби и в най-малката твар. Бржезиновото богоискателство13 е стра-
дание за духовно усъвършенствуване и апотеоз на човека като творческо 
начало.

В съгласие с тоя образ на човека, психологически оправдана е и кон-
цепцията му за човешката воля: като наследие от първоначалното би-
тие на човека, преди „тайнственото падение“, е останала у него волята, 
най-силната изконна спойка между него и Бога. Бржезина не само пред-
поставя неговия божествен произход, но вярва в неговия поврат към 
Бога в потока на вековете. Хероично-мистическата концепция на човека 

10  усреден (остар.) – усърден, ревностен, неуморим (бел. ред.). 
11  Морис Метерлинк (1862–1949) – белгийски драматург, поет, есеист; пише на френски; 
автор на „Синята птица“, „Слепците“ и др. (бел. ред.).
12  квиетизъм – форма на религиозен мистицизъм, изискваща оттеглянето от всички чо-
вешки усилия и пасивното съзерцание на Бога (бел. ред.).
13  богоискателство (книж. остар.) – търсене на Бога (бел. ред.).
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е доведена до крайност: той е херой на вечния огън, на божията любов, 
княз на тайнствена сила, „пастир на стихиите“. Затова и най-близкият 
път към Бога е победа на човешката воля: „нашите победи са пътища към 
тебе“. Първите вещатели на тая воля – а и вещатели на ирационалното в 
Бржезиновата душа – това са пророците, мечтателите, чистите вярващи 
души, мистиците. Тия херои на Бржезиновата мисъл, носители на чиста 
духовност, са далеч от царството на жените, по чиито устни цъфтят мако-
вете на „земното сладострастие“. В отношението им към жената долавя-
ме чувството на поета: болезнено до трагичност проклятие на девствена 
самотност. Но изгнаници на живота, те не престават да мислят за него. 
Те са изразители на Бржезиновия изкупителски сън. Тук, в рефлекса на 
християнската идея за възвисяването в страдание, за неговото жизнено 
послание, те са славослов на нравствена мощ: страданието е винар, който 
приготвя виното на силните – слабите от него падат, а те се възвисяват и 
прозират във вечността („Дълго стояха“, „Щастливи“, „Пророци“, „Влада-
ри на сънищата“, „Безумци“, „Братство на вярващите“, „Вино на силните“, 
„Песен столетия блуждаещи“ и пр.). 

Но духовният аристократизъм на Бржезина не е безплоден. Бржезина 
не знае духовна нивелация, ала нравствената сила на висшия дава в сия-
нието на братска пожертвувателност. Понася се мощната вълна на него-
вия мистически хуманизъм. Висшите духове, които се сплитат с духове 
от други светове, скланят своя цветник над чужди лехи, за да попаднат 
там семената на тяхната обич. Те слизат при слабите, за да ги възвисят и 
да ги водят на бой за Бога. Ако преди поетът знае братството на духов-
но сродените, възвисените, сега знае братството на „мравките“, на тихите 
класове на жизнената нива. Затуй се скланя и към най-нисшите прояви на 
живота – и в царството на животните и растенията. Той е все самотник, 
ала неговата самота не е обагрена от отраженията на религиозен индиви-
дуализъм, а на метафизически космополитизъм. Изпълня се молбата му 
към Бога; в нея наистина слуша шум от крилата на братски души. Негова-
та любов към човека не е толкова абстрактна, както би могло да се мисли. 
Тя е без сантиментализъм, има метафизически струи, ала е жизнена, за-
щото тече из обгорено от страдания и отдано човеку сърце. Той вижда не 
само типове на човешкото страдание – мъченици на тялото, на любовта, 
на мълчанието, на греха, на безверието, на висшето копнение, на труда, 
на обезследените, които „кретат в живота като през забранени градини“ 
– но и самото страдание като плод на общото несъвършенство на човека, 
на формите на неговата организация – и дава обща картина: звек14 се носи 
по земята от тежките вериги на братята. Това е най-дълбокият човешки 
момент в поезията на Бржезина. Каква нежност излъчва душата му! Това 

14  звек (остар.) – тъп звънтеж, звук от метални предмети (бел. ред.). 
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всечовешко страдание, което има дълбоки социални корени, озарява от 
друга страна смисъла на земния живот и прояснява мистиката на всеки 
труд. Той се вживява с чуждото страдание, понася го като свое. На своя 
труд, както и на всеки труд, който има алтруистически подтик, той дава 
космическо и социално предназначение. В такава светлина творческата 
дейност е само трансформирана любов към човечеството. Явно е, че не-
говата социална любов има мистично-религиозна подкладка. Неговата 
хуманистическа религия все пак, колкото и да се носи над нея абстрактна 
метафизика, почива на християнската обич към ближния. Само поет като 
Бржезина може непосредно да стигне оная чиста висина на духа, която се 
определя с две думи: обич и милост. За него това са два прозорци на ду-
шата, обърнати на юг – към слънцето на вечността. Защото за него себе-
отрицанието в обичта, катарзисът и милостта са ластовици не само към 
такава висша човечност, която едничка може да прозре мъката в злобата 
на врага, да почувствува в него божи пратеник и да излее искрена молит-
ва за него, но и към божествената висина и чистота, към пламъците на 
вечните тайни, в които се ражда осанната на битието. Колко земна е тук 
Бржезиновата мистика („Ръце“, „Апотеоз на класовете“, „Природа“, „Мъ-
ченици“, „Минути на слава“, „Любов“, „Милост“, „Молитва за враговете“, 
„Чисто утро“).

В мистиката на своята социална любов Бржезина не знае толстоевската 
несъпротива на злото. В смисъл – не практически, а метафизически. Тук 
той осмисля духовната мощ още космически и религиозно – и така още 
повече се отдалечава от Ницше, стигайки до хероически химеризъм и ми-
сионизъм. – Земята, като космоса, е също арена на непрестанни борби – 
и сред растения, и сред животни, и сред хора. Бржезина прониква с остър 
поглед в борбата на човека. В жестока духовна война срещу злите сили, 
дето злото изстъпва като космически необходима стихия, кипи съдбовно 
напрегната човешка воля, която сред страдание си пробива път към по-
беда. Подчертан е творческият момент в живота на човека: в борбите му 
винаги зрее плодът на неговото духовно тържество, което разкрива и ми-
сълта за вечната справедливост в света. Концепирал и просветлил мисти-
чески живота като труд и подвиг – всички сме дошли за „тежка, непрес-
танна работа на вечните ниви“ – през своите видения той ни дава образ 
на колективна дейност и мъка, а от друга страна – на колективна борба, 
единичната и колективната воля имат за обект изкуплението на вината, 
преодоляване на днешната човешка съдба. Но тая борба се води в любов – 
чрез страдание и труд! Тъй Бржезина се врежда между духовните херои на 
човечеството. Дълбок нравствено-религиозен и метафизичен смисъл до-
бива неговият символ: милиони ръце, скопчани в една мистична верига, 
на която са запленени и висши сили опасват могъщо цялата земя в името 
на една надежда и цел – на Възвръщането, на изкуплението. В своя траги-
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чески оптимизъм Бржезина става патетик на метафизическия сън. Тук се 
откроява и най-земният и най-величественият идел на неговата мистика: 
изграждане на земята, божия храм, на божието царство, на съвършения 
човешки живот. Той чувствува божията искра не само у строителите, но 
и у обикновените зидари: градежът на храма е колективно дело. Личност 
и маса се преливат в едно: първата е вещател на божията воля, а втората 
– божия армия. Ще дойде силно племе, което ще се разплати с миналото, 
„в магична верига злите сили ще окове“ и „ще принудим земята да цъфти 
по наша воля“. Тъй вярата в безсмъртието на вселената, на човечеството 
и – в тях – на човека се допълня с вярата в крайната победа на нравстве-
ната хероическа воля, която проправя път към Бога („Със смъртта гово-
рят спящите“, „Страданието на човека“, „Земя на витезите“15, „Строители 
на храма“, „Ръце“, „Горещини“, „Звезди гаснат хиляди“, „Пак в пророческо 
видение“, „Време“ и пр.).

Ала Бржезиновият спиритуалистически колективизъм не се изкупва 
в кървите на социални борби, не е отронена идея от катехизиса на някоя 
практическа религия, нито предполага нови надиктувани форми на сто-
пански строй. Социалният въпрос у него е по-скоро религиозно-нравст-
вен. Алтруизъм, етика, хуманност – това са основите на тоя колективи-
зъм. Затова той е последният плод на мистическото зреене, на човешката 
любов, върхът на световната единност. И Бржезина само бегло загатва 
неговите мистически възможности. Той е само предчувствие, само идеал. 
Към него могат да бъдат насочени нашите усилия. Преди всичко, той го 
долавя в нравственото възвисяване и пречистяне на мъжа и жената. Да-
леко стига погледът му, вижда я, възвърнала първоначалната си чистота, 
как я поздравяват „и най-сладката, и най-опойната“, като „бела сестра“, 
„сестра и майка на витезите“, „царица на нова любов“. В духовността на 
отношенията между двата пола вижда тържеството над тайнствения грях 
на живота, над неговата зла сила. Тя открива пътя към пълното тържество 
на човека. Когато проклятието над него бъде обезсилено. Това е крайната 
цел на неговото воюване. Оттук се отива към разбирателство на душите, 
а след това – и на тяхното сбратимяване. Ала потребна е по-висша степен 
на вътрешно съвършенство, когато всякой може да заживее с Бржези-
новска любов и милост. Личното страдание е без значение, ако в него не 
бие сърцето на колектива, а радостта е само там – в радостта на океана. У 
Бржезина – това е мистичната радост на капка, разбита в скалата на обе-
тованата земя, в подножието на идеала – и сляна с вълната на вечността. 
В пълна победа над единичното аз, той се стреми да долови пулса на ко-
лективния живот. Слял в себе си всички милиони, горд и силен, пречис-
тен и възвисен, окъпал се в божествена радост, ославящ божията пролет, 

15  витяз (остар.) – витег, юнак, герой, храбрец (бел. ред.).
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той подкарва земята, като смел кормчия към Бога и повтаря с мистически 
патос, в който ехти музиката на битието: Sladko je žíti! („Отговори, когато 
небето...“, „Да поздравим пролетта“, „Чисто утро“, „Хорно пеене на сърца-
та“ и др.).

Тъй раздиплена, Бржезиновата поезия се открива като стройна поема 
на страданието, изкуплението и очистянето, на трагически възвишената 
и кърваво обагрена алилуя на мировата душа. Нейната трезва мистика, 
със своята социална струя, заглъхва в недозирните16 предели на обстракт-
ното17. Разширила в необятност своята област, тя изнася оттам неподо-
зирани перли. Докосвайки се до мистичната мъдрост и научното позна-
ние на света, тя не става богато украсен ковчег на идейно-емоционален 
еклектицизъм, на студен и сух рационализъм, на празен патетизъм. Тук 
е една от големите нейни победи. В огъня на едно поетическо битие се 
разтапят разнородни елементи, преработват се, добиват нова цена и зна-
чимост, стават единна кипяща лава, която в чудна съотносимост на чув-
ство, образ и мисъл, тон и ритъм се налага със своята собствена стихия. 
Чувствува се жив организъм, в който човек, поет и художник, взаимно 
погълнати, се носят във всички средоточни и центробежни сили на една 
душа. Подклаждана от тая лава, и фантазията на поета, която кълве от 
звездните гроздове на безконечното, изгаря крилата си в сиянията на 
Бога, пие от пяната на делничното море, показвайки широта на поети-
ческо наблюдение и познание, стреловита асоциативност,  преодолява 
всяка неясна абстрактност. При все че има толкова места у Бржезина на 
тъмна мистическа символика, на образова обилност и пресита.

Ала увличайки се в сиянията на божествената красота, отворил ши-
рок поглед към света, Отокар Бржезина не знае в своята мистика, както 
някъде Верлен18 или Метерлинк, близки нему по време, но далечни по 
дух, канона на католицизма, а го преодолява още в началото на своето 
творчество. За да се види истинското негово величие, стига да си спом-
ним за Ксавера Дворжак19. Колкото и да има близост между тях, винаги 
пропаст ги дели. Де е размахът – в глъбина – на Бржезиновата творческа 
енергия! Тая трезвост и широта на погледа, свежест и яснота на духа спа-
сява поезията му от увлеченията на окултизма, метапсихизма и пр. Вина-

16  недозирен (остар.) – невидим, който не може да се съзре изцяло, непостижим за зре-
нието (бел. ред.).
17  Sic! Вероятно печатна грешка вм. абстрактното (бел. ред.).
18  Пол Верлен (1844–1896) – френски поет, ключова фигура на френския и европейския 
символизъм. Публичното му поведение се определя като скандално, а в книгите си фор-
мира радикално ново стихосложение, което постепенно отдалечава френския стих от 
силаботоническия строеж. Верлен възприема Виктор Юго за свой духовен наставник и 
му посвещава последната си стихосбирка („Любов“, 1888) (бел. ред.).
19  Ксавер Дворжак (1858–1939) – чешки поет и публицист, публикува статии с теологиче-
ска тематика (бел. ред.).
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ги жива и свежа, тя има жизнена цена и универсален дух. Тя става, както 
иска поетът, молебна книга за всекиго, най-вече за този, който, в полета 
си да преодолее личното и реалното, не намира опора в индивидуализма и 
нихилизма, атеизма и материализма. Защото от нея блика велика етична 
сила. Тя е евангелие на живота. Сравняват ли го с Уитмана20 и Верхарна21, 
трябва да не забравим, че не размашността на стиха му, не химничността 
на песента му, не визионерският му патос го правят близък нам, а негово-
то преклонение пред нравствения хероизъм, мистично-религиозното ос-
мисляне на живота, нежната му дикция – ритъмът на славянското сърце.

20  Уолт Уитман (1819–1892) – американски поет, есеист и журналист, чието творчество се 
радва на изключителна популярност през целия ХХ век, а сред най-възторжените му по-
читатели са бийт поколението и неговите икони Алън Гинсбърг и Джак Керуак. Според 
Уитман божественото начало е едновременно съществуващо и не се открива в конкрет-
на религиозна система, а човешката душа е безсмъртна и търпи непрекъснато развитие 
(бел. ред.).
21  Емил  Верхарен (1855–1916) – белгийски поет, който пише на френски език. Ключова 
фигура в белгийската литература и европейския символизъм. Автор е също така на есета 
и публицистика, а поетичните му текстове преднамерено заличават границата между 
лирика и проза (бел. ред.).
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Златорог: Месечно списание,  Год. VI, 1925, № 8–9, с. 407–410

„АНХЕЛИ“

ПРЕВЕЛА ОТ ПОЛСКИ ДОРА ГАБЕ

С УВОД И ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ОТ БОЯН ПЕНЕВ1

Книга, която ни приобщава към един велик поет, която ни загатва за 
чуден славянски свят, и ни изяснява мистичните тайни на една нацио-

нална съдба. Да доловим нейния дух – това значи да изживеем радостта 
на дълбоко откровение.

Всичко може да се долови, да се узнае в тишината на настъпващата нощ 
„със слуха на ангел и с мисълта на ангел“, казва Словацки2 в края на по-
емата си „Jan Bielecki“ („Ян Белецки“). Тоя стих бихме могли да отнесем 
към цялото негово творчество. Поискаме ли да се домогнем до неговите 
основни стихии, трябва да станем „ангели“ т. е. да се обезплътим, да се 
освободим, в границите на емпирическата възможност, и от последната 
окова на своето земно битие, би трябвало да заживеем със сърдечната 
чистота на Лила Венеда, да се опием от метафизичната скръб на Анхели, 
да се понесем с ефирната лекост на Елое и с преображенията на Краля 
Дух в безбрежните простори на вечната тайна, в знаменията на Бога. Това 
значи – да гледаме на поета sub specie aeternitatis3. Тъй можем да схванем 
противоречията на неговата литературна съдба, която Мицкевича4 и Кра-

1  В тази рецензия Б. Йоцов коментира съпровождащата превода студия от Б. Пенев и я 
определя като „психоаналитично и историко-литературно изследване“ на личността и 
творчеството на Ю. Словацки. Йоцов оценява превода като „образцов“ и вижда близост 
в „идеите, образите и символите“ в историческата съдба на полския и на българския на-
род (бел. ред.).
2  Юлиуш Словацки (1809–1849)  – полски писател, поет, драматург, епистолограф, един 
от т. нар. „трима големи полски поети-пророци на Романтизма“ (заедно с Адам Мицке-
вич и Зигмунт Крашински), автор на собствена романтическа космогония и месианис-
тична идея (бел. ред.).  
3  Sub specie aeternitatis – „под аспекта на вечността“, известна фраза на Барух Спиноза   
(1632–1677) (бел. ред.).
4  Адам Мицкевич  (1798–1855) – класик на полската литература, един от т. нар. „трима 
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шински5 приемат за символни поличби на своята тайна. Тъй долавяме и 
измъчващия се чар от неговата човешка съдба, която отваря вътрешния 
ни взор за мистичните сияния на цялата му поезия. Затова и г. Боян Пенев 
в своето психоаналитично и историко-литературно изследване възвежда 
„Анхели“ към праосновата на една жива личност, органически споява с 
всички ония произведения, които изясняват нейния вътрешен смисъл и 
търси корените на нейната вечна поезия. Запознаете ли се с вътрешната 
биография на Словацки; прочетете ли неговите писма, особено писмата 
до майка му; тръгнете ли по развойната линия на неговото творческо аз; 
слезете ли до тайните работилни на неговата поетическа мисъл – чув-
ствувате мистичното присъствие на една изключителна личност, която 
увлича с чудодейна сила в неузнаваемите пътища на своите блуждения 
и страдания, подема в загадките на своите религиозни унисания, запа-
ля гръдта с божествената искра на своето слово. Още в ранните поеми 
на Словацки, като почнете с „Нидо“ и свършите дори с „Веniowski“ („Бе-
ниовски“), в които типични фигури на болезнен индивидуализъм обикно-
вено ви посрещат с ироничната гримаса на Байрона и с червения кикот на 
Луцифера, ви завладява тайнственото очарование на една печал, стран-
на, неуловима, чиято причина се таи в бездната на някаква недосегаема 
тайна, в човека или вън от него; тая печал после става свръхлична мъка, 
говори с езика на милиони, на цял народ, изстъпва като заклет кръг на 
копненията по себепревъзмога, издига се до кървавото и загадъчно изку-
пление на Анхели; най-после – озарена от блужденията на товянизма6, тя 
се изповядва със знаменията на метафизични откровения, с ужаса на една 
предвечна загадка, глъхне в трескавата мистика на предчувствията и про-
зренията, за да стигне, през успокоителната сила на метампсихозата7, до 
смирението в идеята на вечното тържество на Духа, до вечната хармония 

големи полски поети-пророци на Романтизма“. Деец на полското националноосвободи-
телно движение. Увлечен по мистиката и окултното. Автор на „Пан Тадеуш“, „Задушни-
ца“, „Кримски сонети“ (бел. ред.).
5  Зигмунт Крашински  (1812–1859) – поет, драматург, романист и философ. Един от т. 
нар. „трима големи полски поети-пророци на Романтизма“. Автор на „Небожествена ко-
медия“, „Зазоряване“, „Псалми на бъдещето“ (бел. ред.).
6  товянизъм – мистично идейно течение, създадено около личността на Анджей Товян-
ски, полски мистик с огромно въздействие върху полската емиграция в Париж по вре-
мето на Романтизма, където живеят и творят най-известните представители на периода: 
Адам Мицкевич, Юлиуш Словацки, Северин Гошчински. Товянски e застъпник на идеята 
за миролюбиво разрешаване на междучовешките конфликти и основател на „Кръжок на 
Божието дело“. Учението му печели привърженици, но и засилва противоречията сред 
полската емиграция. Словацки излиза от организацията, Гошчински никога не приема 
учението, поради проповядването на товянизма Мицкевич губи преподавателското си 
място в Колеж дьо Франс (бел. ред.).
7  метемпсихоза – във философията – процесът на преместване на душата в друго тяло, 
странстването на душите (бел. ред.).
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на света в единността на Бога. Страдание лично, свръхлично, метафи-
зично. В него поет, народ и Бог взаимно се поглъщат, чезнат в своите за-
ключени тайни, следват се невидими и непознати в своите свръхсветовни 
цели. Отначало светът за него е сън, песен; после – през мрежата на илю-
зионизма – се домогва до концепцията на неговата мистическа загадка, 
за да стане мистическа феерия. Към тая вътрешна основа, зад която стои 
личността на поета, можем да отнесем формите и ждрелата на неговото 
вдъхновение; шеметната подвижност и мистичната мъглявост на мисъл-
та му; серафичната трепетност на чувството; въздушнолекия полет на въ-
ображението му, което унася в чуден свят на багри, неуловими образи, 
символи и видения; религиозния патос на неговата музика. Зачетете ли 
го, особено в оригинал, завлича ви неусетно неговата лирическо-музи-
кална, визионерска и мистическа стихия, блъска ви пред дверите на ве-
чната енигма, за да възвопиете8 пред Бога. „Анхели“ ни разкрива много от 
загадъчните тайни на това мистическо очарование.

Ала за да се даде в по-ярка светлина тая поема, г. Боян Пенев я врежда 
между произведенията на някои съвременници на Словацки, в идейните 
кръгове на времето, в атмосферата на полския романтизъм9. Наистина, 
не схванем ли основния дух на полската романтическо-месианическа10 
поезия, не обжегне ли ни искра от нейните възвишени представители, 
не вникнем ли в смисъла на нейните далечни цели, не можем да схванем 
и разберем във всичката му красота мистическото ухание на „Анхели“. 
Оставим ли настрана поети като Богдан Залески11, С. Гошчински12 и др., 
стига да споменем Мицкевич, Словацки и Крашински, за да се разкрие 
пред нас с всичкото си велелепие поетическият свят на братска славянска 
душа. Макар и всеки да има свой хоризонт, да се очертава върху фона на 
вечността със свой строг профил, да се показва със собствен ореол, все 
пак тяхното мисловно съкровище, образно богатство и техният нравст-
вено-религиозен патос извеждат към една сродна, обща праоснова. Ос-
лавата на нравствения подвиг; култът на Полша; блужденията по тайната 
и мъката на разпятието; свързване съдбата на родината със съдбата на 

8  възвoпия  (остар. книж.) – да  призова, да извикам на висок глас (бел. ред.).
9  Полски романтизъм – период от първата половина на XIX в. (условна дата 1822 г., кога-
то излиза том I на „Поезия“ на Адам Мицкевич) до Януарското въстание (1863), характе-
ризира се с националноосвободителни стремежи на полския народ (бел. ред.).
10  месианизъм – характерно схващане от времето на Полския романтизъм, въведено от 
Юзеф Хьоне-Вронски и припозното от Адам Мицкевич, което въвежда идеята за Полша 
като „Христос на народите“, а подялбите ѝ като Христовата жертва (бел. ред.).
11  Юзеф Богдан Залески (1802–1886) – полски поет, романтик, създадетел на групата За-
Го-Гра (1818) съвместно с М. Грабовски и С. Гошчински (бел. ред.).
12  Северин Гошчински (1801–1876) – полски поет, публицист и политически деец, създа-
детел на групата За-Го-Гра съвместно с Ю. Залески и М. Грабовски. Участник е в Ноем-
врийското въстание (1831) и  последовател на Анджей Товянски (бел. ред.).
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Христа; вяpa в намесата на Бога в нейната участ, в нейното възкресение, 
във висшия съд на вечната справедливост; мистическа вяра в изкупи-
телната сила на страданието; бленуване по царството божие на земята; 
сплитане личното с народностно и общочовешкото; блуждения в истори-
ческата съдба на отечеството – не заставят ли да се мисли за тая праос-
нова, за полската душа, която говори с тайнствените лъчезария на своите 
поетически слънца? Тъй поезията става религия – един от най-хубавите 
примери как поезията може да бъде творческа благодатна сила в духов-
ния живот на народа, да живее в неговото съзнание, да го напътствува, да 
изяснява и определя скрития смисъл на неговите устреми. И вие обиква-
те тая Полша, мъченица и героиня, чаровна земя, в която Бог се е заселил, 
за да покаже знаменията на своята воля. „Анхели“ има силата да ни заведе 
с крилата на мечтата не само в Сибир13, но и в нейните предели.

И тъкмо тая поезия, въпреки някои различия в националния харак-
тер на българина и поляка, е нам доста близка. Преводът на „Анхели“14 
идва късно, но все пак – навреме. Образцов – сравните ли го с оригинала, 
стигате изобщо до това признание – той дава възможност нам да надник-
нем до възвишения полски идеализъм, до неговата дълбока мистическа 
подкладка. Обикваме тая поезия не само заради нейната художествена 
изисканост, за божествеността на нейните извори, за благородството и 
евангелската чистота на нейния свят, но и за нейните откровения, кои-
то изясняват смисъла на нашата съдба. Тази мисъл в студията на г. Боян 
Пенев не е изтъкната, но тя се чувствува, тя е загатната – виждаме я дори 
в появата на самата книга. Нима в съдбата на Полша не говори черният 
ужас и мистическите заклинания на нашата земя? Нима всеки ред почти 
от боговдъхновена поезия на полските пророци не може да се отнесе към 
мрака и светлината на нашата действителност? Нима и България не е про-
бодена от три копия15, разпъната на своя кръст? Не дават ли и на нея оцет 
и жлъчка? Нима тя не е Сибир, дето гине в изнемога цял народ, осъден от 
ареопага на Пилата? Не идват ли моменти, когато можем да кажем и ние, 
че днес е ден седми – ден на духовни пигмеи, които сипят пепел в раните 
на българската снага? Дали не можем да кажем като архангела в „Корди-
ана“, че за греха на бащите нашето племе слиза в гроба, че е време Господ 
да го подеме или с гръм да го порази? Дали и нашият народ не знае само 

13  Сибир – обширен район на Русия в северната част на Азия, който се превръща в ключов 
символ на полското изгнаничество и мъченичество по време на Полския романтизъм. 
Адам Мицкевич също е осъден на изгнаничество там (бел. ред.).
14  Превод на „Анхели“ – през 1925 г. е издаден българският превод на романтичната по-
ема „Анхели“ (1838) от Ю. Словацки, направен от Дора Габе (преводът с основание се 
възприема като конгениална интерпретация на полския оригинал) (бел. ред.).
15  Три копия – отпратка към трите подялби (1722, 1793, 1795) на Полско-литовската дър-
жава между Руската империя, Пруското кралство и Австрийската империя (бел. ред.).
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героизма на своето робство? Дали в разгара на нашите класови борби ду-
хът на Панкраци не би извикал: Galilaee vicisti16? Да не вярваме ли, че след 
дългото ни мъченичество вечната справедливост ще разпростре над нас 
зора?

Бихме отишли твърде далеч, ако заотнасяме идеите, образите и сим-
волите – съдържанието, изобщо, на полската поезия – към нашата съдба. 
Стига тия загатвания да посочат, че можем да я чувствуваме като своя, 
че е нам вътрешно близка, че имаме възможност да уразумеем нейното 
идейно емоционално богатство, да се домогнем до нейния дух и да зажи-
веем с нея като с откровение. Имаме ли тая литература у нас – а и цялата 
литература, изобщо, на полския народ в нейните велики представители 
– тя може, покрай руската, чиято нравствено-мистична и религиозно-ме-
тафизична глъбина остава недостатъчно проникната у нас, да изпълни ве-
лика роль17 в нашето национално възпитание. „Анхели“ като носител на 
пасивно начало можем да отречем, особено засяга ли общи, колективни 
и практически идеали; можем да не издигаме в култ слабостта; можем 
да не мислим като Крашински в безсилието на „хайдамаския“18 нож, да 
не чакаме само заради нашата добра воля, за нашата християнска любов, 
за нашата мистична вяpa – спасение от Бога. Ботев отрича, както е знай-
но, пасивния принцип, би отрекъл анхелизма19 с всичката поривистост 
на своята душа. Ала „Анхели“ като изяснител на страданието, на негова-
та красота и мистическа тайна, като божествено озарено индивидуалис-
тическо начало, което се изразява във формите на най-висш алтруизъм, 
като религия на изкупната жертва за тържеството на възвишени нацио-
нални и човешки идеали, за уяснение пътя към Царството Божие тук на 
земята – можем да приемем като откровение. Не би трябвало да се боим 
от страданието – да не бягаме в своето малодушие от него като агне от 
вълка, да не отвръщаме лице от неговите кървави пожари. „Анхели“ заед-
но с „Баладина“, „Отец Марен“ и „Крал Дух“; „Небожествена комедия“ за-
едно с „Иридион“, „Три псалми“ и „Предзарие“; „Книги на полския народ и 
полското пилигримство“ заедно с „Dziady“ („Задушница“) и „Пан Тадеуш“ 
– могат да ни разкрият тайната на нравствения подвиг, хероизма на ми-
сълта и чувството; могат да ни посочат пътищата към вътрешна чистота 
и възмога; да ни озарят с пророческата възвишеност на един нравстве-
но-религиозен мироглед, който най-много би ни дал вътрешни условия да 

16  Galilaee vicisti – фразата „Ти победи, Галилеецо!“, приписана на Флавий Клавдий Юлиан 
според някои източници и насочена към Христос (бел. ред.). 
17  Така в оригинала (бел. ред.).
18  хайдамаски – който се отнася до украинските казаци (бел. ред.).
19  анхелизъм – течение, произлизащо от ангелическия образ Анхели от поемата „Анхели“ 
(1838) на романтика Юлиуш Словацки, свързано с идеята за саможертва и несъпроти-
вление на злото (бел. ред.).
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осмислим по-дълбоко страданията на българското племе и би ни вдъхнал 
силата да заживеем с вярата в неговото възкресение. Може би Раковски, 
тоя дивен българин, когото малцина ценят, защото малко го знаят, се до-
могна през смисъла на българската съдба най-проникновено до нравстве-
ните основи на нашето битие. Неговите възгледи за род и вяра, за мъд-
рост и юначество, нека не ги схваща в тесните девизни рамки на времето, 
а в техния общ смисъл, в метафизическата им символика, в мистическата 
им същност: – нравствената възмога, душевното съвършенство, божест-
вената премъдрост са едничката религия на вдъхновеното действие. В 
синтезата на мистично-религиозно и борческо начало, на кръста и меча, 
така явно чувствуващи се, макар и ясно неизразена, в нашата народна пе-
сен, намираме органическото единство на личен, национален и хуманен 
идеал, под чието знаме ставаме воители20 на Бога. „Анхели“ може да бъде 
тук една Витлеемска звезда, която сочи пътя към него. Делото на г. Боян 
Пенев и Дора Габе, както и на всички ония, които уреждат „Полско-бъл-
гарска библиотека“, ще добие своята правилна оценка, когато узреят пло-
довете на българското страдание под лъчезарните мистически усмивки 
на бъдещето.

20  воител (остар. книж.) – воин, войник (бел. ред.)
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Златорог: Месечно списание,  Год. VI, 1925, № 8–9, с. 448–459

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ПСИХОЛОГИЯ  
СПОРЕД ЕДНА СРЪБСКА ПРЕЦЕНКА1

Заемем ли се с изучване на народната психология, много данни могат 
да се добият не само чрез самоанализ, но предимно и чрез пряко на-

блюдение на народа в неговия разнообразен живот, и чрез проникване 
както в художествената му литература, така и в неговото примитивно 
творчество. Неотдавна г-н А. Страшимиров се опита да изясни българ-
ския национален характер предимно с методата на прякото наблюдение. 
Йован Цвиич в „La péninsule Balkanique“2 по косвен и директен път се зае 
да направи бегло същото, слагайки нашата характерология в осветление-
то на сръбската, а Пенчо Славейков, за да засили националния елемент 
в творчеството си, особено в поемите си от типа на „Ралица“ и „Бойко“, 
свикна да изучва трайните особености на българския народен характер в 
безискусното ни творчество.

Не само нам, но и вред другаде, фолклорът даде обилен материал, кой-
то биде изучван и продължава да се проучва от различни становища и с 
различни методи. Но и до ден днешен няма нито един значителен опит 
да се изведе характерът на един народ напълно само от неговата словес-
ност, макар че от романтическия култ на народа и на народната песен, от  

1  Полемичен текст на Б. Йоцов, с който внася съмнение  относно  обективността при 
определяне на българската национална психология от сръбски автори (бел. ред.).
2  Йован Цвиич (1865–1927) – сръбски географ, председател на Сръбската кралска ака-
демия, ректор на Белгарадския университет. „La Péninsule Balkanique“ (Париж, 1918) е 
най-популярното изследване на Йован Цвиич, първоначално отпечатано на френски 
език, а по-късно издадено и на сръбски като „Балканско полуострво“ / „Балканският по-
луостров“ (1922). В тази книга на основата на географски, етнологичен, антропологиче-
ски, социологически, исторически, литературен, лингвистичен анализ Й. Цвиич охарак-
теризира южните славяни. Някои от изследователите на цитирания труд на Й. Цвиич 
откриват голяма доза субективизъм в описанието на определените от него психологиче-
ски балкански типове (бел. ред.).

https://sr.wikipedia.org/wiki/1865
https://sr.wikipedia.org/wiki/1927
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Щайнтала3 и Лацаруса4, основателите на народопсихологията, измина 
доста време.

Знае се колко е трудно да се определи психологията на отделно лице. 
Би трябвало да се очакват още по-големи трудности при определяне пси-
хологията на цял един народ. Особено, като се вземе в съображение, че 
взаимодействието между народите е толкова непреодолимо и толкова 
сложно, че то става върху една присъща на всички народи психологиче-
ска основа. Казва се, че няма чиста раса; би трябвало да се каже, че няма и 
чиста народна психология. Мнозина я схващат като абсолют, вън от вре-
ме и пространство. И дори търсят пропасти в психологията на два на-
рода, излезли от едно общо семейство, живели при сродни исторически 
условия, познали еднаква световна съдба. От друга страна, мнозина са 
наклонни да мислят, че по-лесно е да се познае колективната психология, 
че народ по-лесно познава друг народ.

Българският и сръбският народ в своя вековен съседски живот са има-
ли неведнъж възможност да се огледат един другиму в душата, не само 
при значителни исторически събития, но и при най-обикновени житей-
ски отношения. Всъщност това оглеждане почива пак върху схващания-
та и преценките на отделни личности, както от едната, така и от другата 
страна. Въпрос е доколко тия заключения имат обективна цена и доколко 
имат задължителна сила на народни. Приемем ли, че изводите за колек-
тивната психология се основават на чисто индивидуални наблюдения и 
съждения, направени непосредно, по инстинкт, „по интуиция“, без апа-
рата на сложните психологически опити и знания, без психофизиката на 
Вебера и Фехнера5 или експериментите на Вундта6, ще трябва да призна-
ем, че те имат относителна цена, че и примитивното съзнание може да 

3  Хайман Щайнтал (1832–1899) – немски езиковед, заменя биологическата концепция за 
езика с психологическа. Особено значение за развоя на езикознанието имат Щайнтало-
вата критика на логическата граматика и утвърждаването, от негова страна, на психоло-
гията като основна дисциплина в езикознанието (бел. ред.). 
4  Морис Лацарус (1824–1903) – немски философ и психолог, основоположник на немска-
та етнопсихология, един от издателите, заедно с Х. Щайнтал, на списанието „Zeitschrift 
fur Volkerpsychologie und Sprachwissenschaft“ / „Психология на народите и езикознание“. 
Развива теорията на Хердер за съществуването на „народния дух“ (бел. ред.).
5  психофизика – наука за количественото измерване на усещанията и възприятията. 
Ернст Вебер (1795–1878) – един от първите учени, които изследват количествено отго-
вора на различни дразнители. Густав Фехнер (1801–1887) – създател на първата теория за 
оценка на сензорните преживявания. Законът на Вебер-Фехнер се заключава във факта, 
че големината на усещането за определено дразнение е пропорционална на логаритъма 
на големината на самото дразнение (бел. ред.). 
6  Вилхелм Максимилиан Вунд (1832–1920) – основател в Лайпциг, Германия, на първата 
психологическа лаборатория, посветена изключително на психологически изследвания. 
Вунд е и първият учен, който назовава себе си психолог. Най-известното му произведе-
ние е „Психология на народите“ (бел. ред.). 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8A%D0%BC
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греши, тъй както греши и културното при определяне на една индивиду-
ална психология. Сръбският народ би могъл да даде в своето безискусно 
творчество образ на нашата психология, обаче не трябва да се забравя, че 
той подлежи на строга научна корекция. Тежко е да се осветли всестранно 
една народна песен, когато за нея нямаме данни от историко-литературен 
характер, както за едно лично дело. Знае се, как една песен се мени – да 
вземем най-обикновения случай – в зависимост от това, пред кого се пее 
тя. Погледнем ли социологически, ще разберем, как се развива с потока 
на годините даден тип. А вземем ли в съображение всички ония типични, 
общи места в народната поезия, обикнатите изразни средства, естеството 
на мотивите, огнищата и пътищата на тяхното възникване, психологията 
на народното творчество изобщо, бихме се позамислили върху начина, 
по който бихме приложили посочената метода за изучване на народната 
психология и бихме били по-предпазливи и не така прибързани в своите 
заключения.

Тъкмо това забравя д-р Душан Неделкович7, когато се заема по същия 
път да долови българския характер, както той е даден в съзнанието на 
сръбския народен певец, на сръбския народ („Българите като символ в 
сръбската народна лирическа песен“ – Српски књижевни гласник8, кн. 
XVI., бр. 5, 1925, стр. 366–372). Нещо повече, бихте очаквали, че той ще 
спре поглед върху множество народни произведения, че ще преброди 
издъно сръбския фолклор, обаче оставате изненадани, като виждате, че 
иска да извлече обилна жътва само от две песни („Смиљана девоϳка и Joвa 
Чобанин“, издадена от М. Дж. Миличевича в „Кнежевина Србиϳа“, 1876 
г.9, и „Бећар Мара и Перо Бугарин“, напечатана от В. Караджича в „Срп-

7  Душан Неделкович (1899–1984) – сръбски философ и фолклорист, след Втората светов-
на война става представител на Югославия в трибунала за военни престъпления, човек 
с високи партийни функции. От началото на 60-те години на ХХ в. в Белград се изявява 
като основен проводник на идеологизираната фолклористика,  главен организатор на 
форумите на фолклористите на Югославия и редактор на списанието „Народно ствара-
лаштво-Фолклор“ / „Народно творчество-Фолклор“ (бел. ред.).
8  „Српски књижевни гласник“ / „Сръбски литературен алманах“ – най-сериозното сръб-
ско литературно списание, издавано  в Белград от 1901 до 1914 и от 1920 до 1941 г. В 
списанието се отпечатват творбите на най-добрите сръбски лирици и белетристи, чуж-
дестранни автори в превод, както и статии от областта на обществените науки, литера-
турата, изкуството (бел. ред.).  
9  Милан Дж. Миличевич (1831–1908) – сръбски литературовед, член на академиите на 
науките на Белград,  Загреб,  Санкт Петербург, един от основателите на Сръбската ли-
тературна задруга. Най-значимият му труд е „Кнежевина Србија“ (1876) / „Княжество 
Сърбия“ и продължението „Краљевина Србија“ (1884) / „Кралство Сърбия“. Това са ис-
торико-гиографски изследвания, в които е представена цяла тогавашна Сърбия. В тях 
се съдържа богат исторически, географски и етнографски материал. Книгата е един от 
най-значимите сръбски научни трудове от ХIX век (бел. ред.).  

https://sr.wikipedia.org/wiki/1831
https://sr.wikipedia.org/wiki/1908
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ске народне пjecмe“, 1841 г.10), и то от онова време, когато сме били далеч 
от сръбско-българския политически антагонизъм – изтъква това, за да 
посочи тяхната обективност, като забравя, че рядко два съседни народа 
са напълно равнодушни един към руг, още повече, че тогава български-
ят и сръбският народ политически не са били на равна нога: когато се 
издават поменатите песни, сърбите бяха почти свободни, с определени 
вече политически идеали, а българите още ковяха и изясняваха своята 
съдба. Душан Неделкович не забравя обаче, за да увери света в своята 
безпристрастност и в благодатта на своята метода, да се подсили с „ан-
тропо-географските констатации“ на Йован Цвиич, „чиято обективност 
е известна на целия културен свят“ (дали и неговата книга „La Péniusule 
Balkanique“, 1918, подобно на „Говори и чланци“11, подобно на Беличовата 
„Бугари и Срби у балканском рату“,191312, е написана в това време, кога-
то сръбско-българската вражда не е съществувала още?), и с нескривано 
удоволствие заключава, че геният на сръбската научна мисъл не е открил 
нищо друго, освен онова, което отдавна е било неоспорим факт за сръб-
ския народен инстинкт.

Прочее какъв е сръбският образ на българския характер?

10  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 българ-
ския език“, поставя началото на европейската българистика (бел. ред.).
11  „Говори и чланци“ / „Речи и статии“ представлява четиритомно издание на събрани 
статии от Йован Цвиич с етнографско и обществено-политическо съдържание. В сп. 
„Македонски преглед“, год. I, 1924, № 3, Л. Милетич разисква статиите от том 1 на „Гово-
ри и чланци“, които засягат македонския етнографски въпрос: „Критиката на Цвиичеви-
те възгледи върху етнографията на Македония досежно славянското ѝ население доказва 
не само тяхната тенденциозност, но и пълната им научна несъстоятелност“ (бел. ред.).    
12  Александър Белич (1876–1960) – изтъкнат сръбски филолог, създател на списанията 
„Српски дијалектолошки зборник, „Јужнословенски филолог“ и „Наш језик“, главен и 
отговорен редактор на първите томове на „Речник српско-хрватског књижевног и народ-
ног језика“. Пише научни статии за сърбохърватския език, неговите диалекти и история. 
Има и сравнителни изследвания върху славянските езици. Студията „Срби и Бугари у 
балканском савезу и у међусобном рату“ / „Българите и сърбите в балканския съюз и 
междусъюзническата война“ на А. Белич се появява в отговор на писмото, изпратено 
от Българската академия на науките до академиите и други научни и културни институ-
ции в славянските страни след края на Балканската война през 1913 г., относно спорния 
въпрос между България и Сърбия за принадлежността на Македония. В своята студия, 
публикувана първо на руски, а после на сръбски, като представител на Сръбската кралска 
академия Белич се противопоставя на доводите на българските академици за терито-
риалната, езиковата и националната принадлежност на македонците към българската 
общност (бел. ред.).    

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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В първата песен Смиляна, като брала цвете, се загубила из гората, 
дълго бродила, докато намерила пастира Йово. „И го в Бога братимила: 
в Бога, братко, изведи ме из гора зелена, отведи ме на вода студена, да се 
омия и вода напия“. Йово приел нейното братство и изпълнил молбата ѝ. 
Като се омила — „блесна лице като ярко слънце“. Видял я сега Йово, треп-
нал и продумал: „Бог убил те, Смиляно девойко! Да бях знаел, че си така 
хубава, я бих те взел за любе“. При тия думи сълзи закапали от очите на 
Смиляна, поронили се по студен камък, от него излезла змия, пропълзяла 
до гръдта му, ухапала го, а той застенал, та до Бога се чуло. Змията ще ле-
тува в гръдта му, в пояса му ще зимува, с русата му коса рожби ше повива.

В другата песен „Мара девойка при българите отишла, всички бълга-
ри редом братимила, а най-после Перо българина“, като го помолила: „В 
Бога, братко, Перо българино, изведи ме из земя българска“. И Перо в име 
Божие приел нейното побратимство. Тръгнали из българската земя, стиг-
нали сред Гора Черна, намерили извор. Перо „почнал да вари черно кафе“, 
а Мара – да мие лицето си. „Светна лице като ярко слънце, а гърло – като 
ясна месечина“. – „Ой, Марийо, в Бога посестримо! Лице ти я ще разцелу-
вам“. Каквото казал Перо, това и сторил. Блеснала мълния от ведро небе, 
ударила Перо, а Мария люто проклинала: „Бог убил всекиго юнака, що 
целува в Бога посестрима“.

Като разглежда тия две песни в напореден13 анализ, Душан Неделкович 
ни разкрива така техния смисъл. 

Върху основата на двата варианта се издига сръбското и българското 
като две национално противоположни стихии. Във втората песен в „сред-
ствата за разрешение на етическия проблем“ – приятелството трябва да 
стои над всичко – сръбският певец си служи с Перо като със символ на 
българската национална психология. „Перо носи със себе си своя наро-
ден тип и от символизацията на тоя тип следват всички ония лирически 
перипетии, които не се намират в първата песен.“ Той не може да се задър-
жи на оная нравствена висина, която се налага от светите връзки на при-
ятелската отданост14. Следователно побратимството, висшите духовни 
отношения, са чужди за българския характер. В него надделява грубият 
инстинкт, взема връх чувствената му обилност, крайният егоизъм и ма-
териализъм, лакомство, хищничество и дива безочливост. За Душана Не-
делковича също такова е и съдържанието на българското у Перо. И иска 
ли сръбският народен поет да изрази подобно съдържание, той прибягва 
– не само поради художествени съображения, но и по вътрешен нравст-
вен подтик – до типа на българина.

13  напореден (диал.) – паралелен (бел. ред.).
14  отданост (остар.) – отдаденост (бел. ред.).
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Анализата на песните и генерализацията у Душана Неделковича, от 
една страна, и обективността на народния певец – от друга, ни заставят 
да се позамислим по-дълбоко.

Няма съмнение, че и двете песни имат еднаква нравствена основа: 
приятелството, чисто етичните задължения, трябва да стоят над всичко. 
Обаче Перо не устоява на нравствения си дълг, сиреч в него надделява 
инстинктът, тялото, полът. Всъщност проблемът се свежда в разреше-
нието на един драматически момент – борба между душа и тяло. Висшата 
цел на тази борба е да се запази непокътнато приятелството на душите. 
Но приятелство, нека отбележим, между мъж и жена. Следователно зася-
гат се не отношенията изобщо между „човек и човек“, както мисли Душан 
Неделкович, а между двата пола. Струва ни се, че от тази тънка разлика 
трябва да се излезе, преди да се теглят смели обобщения. Но какво е от-
ношението на Йово и Перо, носителите на две национални психологии, 
към жената? Коя е тази разлика тук, която така оразличава характера на 
Перо? Този, като забелязва хубостта на Мария – по-рано не я забелязва, 
както и Йово не вижда хубостта на Смиляна: значи и двамата при еднакви 
условия приемат побратимството – трепва и иска да я целуне. И което 
казва, това и направя. Трепва тялото, заговаря полът, и то с цялата стихия 
на един волев, драматически момент. Активният сенсуализъм15 отнема 
силата на неизяснен комплекс нравствени идеи. С това се определя и от-
ношението на Перо към жената.

Йово също така, като съглежда отново Смиляна, не остава равноду-
шен. „Да бях знаял, че си така хубава, аз бих те взел за любе.“ Ясно е, че 
и в него заговаря полът – и той е като Перо сенсуален. От песента обаче 
не се разбира ясно, дали той извършва деяние като Пера. Приемем ли, че 
не е превърнал думите си в дело, ще трябва да признаем, че у него взема 
връх психичното начало, че той уважава у жената човека, но това още не 
ни дава право да не окачествим отношението му към нея като пасивен 
сенсуализм. Значи разликата в отношенията е малка, разликата в харак-
терите е по степен – и основните различия в характерите на двамата, не 
са така дълбоки. Ала нам остава неясно, защо Йово е наказан, щом не из-
вършва деяние. Защото цялата теза на Душана Неделковича почива върху 
това обстоятелство, на тия два стиха: „Що е рекъл Перо българин, що е 
рекъл, това е и направил“. Но Йово – едва що изрича безпокойствата на 
своята плът – змията го клъцва, нему висшата сила не дава възможност 
да безчести девойката, защото бива изпреварен. Ако приемем, че Йово е 
противоположен тип на Перо, тогава кои са мотивите за неговото нака-
зание? Правното и нравственото чувство, не само в сръбската народна 

15  сенсуализъм (фр.) – схващане, според което чувствените наслади са цел на живота и 
висше благо;  чувственост (бел. ред.).
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поезия, е винаги будно: наказанието винаги е заслужена отплата, висше 
възмездие, знак на Божия промисъл, на свърхсветовната правда. Йово 
е наказан вероятно не защото народният певец иска да каже, в духа на 
Евангелието, че и помисълът е грях. Бъде ли така, тогава и Йово, и Перо 
са еднакво виновни пред висшата правда с тази разлика само, че единият е 
наказан за помисъл, а другият – за деяние. Но грехът в основата си е един 
и същ. Общността обаче между двата варианта ни навежда на мисълта да 
изясняваме единия чрез другия. Фолклористът знае, че разликите между 
някои варианти се дължат, покрай психически причини, и на причини от 
технически, механически характер. Тук не боравим с критично издаден 
текст, чийто автор знаем – тъй че не бива да гледаме на текстови различия 
от абсолютно, суверенно становище. Каза се, че авторите на двете песни, 
както признава и Д. Неделкович, изхождат от едно основно нравствено 
чувство, а щом се дава за Йово и за Перо еднакво наказание, би могло да се 
предполага, че те са еднакво справедливи, че мотивите за това наказание, 
са от един и същ характер. С какво тогава би се отличавал Йово от Перо? 
Не приемем ли това, най-малко заставени сме поне да не бъдем напълно 
уверени, че Йово е наказан само зарад помисъл.

И Йово, и Перо, сиреч и сърбинът и българинът, според концепцията 
на Душана Неделковича, са сексуални – видяхме в каква степен. Речем 
ли да определим по-отблизо степента на тая чувственост, струва ни се, 
че сръбската народна лирика – да оставим изкусната литература – би ни 
указала данни, които биха ни заставили да мислим, че сръбският сексуа-
лизъм не отстъпва в нищо на българския, дори го превъзхожда. Но налага 
се въпросът, от де г-н Д. Неделкович извежда другите типични черти на 
българина? От философска инстанция погледнато, сексуалното наистина 
е материално, егоистично, нагонно. Но това можем да кажем не само за 
Перо, а и за най-възвишената любов, която знае себеотрицанието дори и 
благородния подвиг. Полът говори и в трепетите към Беатриче, и в мо-
литвените излияния на св. Терезия, и в любовта на Новалиса. 

Сенсуалността още не е отрицание на висши човешки добродетели. 
Веднъж ли се е говорило за чувствеността на латинската раса? Но отстъпя 
ли тя в своите възвишени, идеални постижения на славянската „роман-
тична“ раса? Перо е сексуален, егоистичен в тесен смисъл на думата, но у 
него не говори грубият егоизъм – той не се проявява, тъй като чувстве-
ното желание не е сложено върху фона на едно общо благо, на колектив-
но добро. Нравственото съзнание на Перо не е раздвижено по-дълбоко. 
Перо действа с бързината на лекомислието. Изхожда от едно реално чув-
ство за жената, което го прави да бъде пленник на вечно женственото, 
на своята дионисиевска стихия. Какво би направил Перо, ако би обещал 
братимството си на мъж? При изкушения от друг род би ли погазил даде-
ната си дума? Знаем, че сенсуалистът в момент пада под гнета на тъмните 
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стихии на своето битие. Но той може да бъде homo duplex16 – както казва 
Верлен за себе си, в него може да живее и ангел, и свиня. Драматически-
те разпри на духа и тялото неведнъж са били предмет на художествено  
изображение. Нека бъдем по-близко до сръбската национална стихия 
– да посочим пример от някоя славянска литература. „Анна Каренина“. 
Мережковски ясно показа защо схваща Толстоя като художник на тя-
лото. Расколников на Достоевски е престъпник по внушенията на една 
идея. Анна Каренина е сексуална, тя носи проклятието на своето „тяло“ 
би рекъл Франя Шрамек17, тя е мятана, като Франческа ди Римини18, от 
стихията на своята кръв, от беса на „нечистата кръв“, както би се изразил 
Борисав Станкович19, но липсват ли у нея човешки добродетели, може ли 
да бъде тя хищна, безочлива, материалистична, грубо егоистична? Какво 
говори нейната смърт под колелата на влака? Защо Перо тогава да има 
всички други отрицателни качества, които му приписва Д. Неделкович? 
Никой не би дръзнал да търси съдържанието на даден образ, да изясня-
ва един характер вън от реалните данни на произведението. От дребни 
факти сръбският демопсихолог извежда общи положения, стига до раз-
решение на сложни психологически и философски проблеми. Собствено 
той посочва само един: „почна Перо черно кафе да вари“. Нима това не 
стига да се даде представа за българския материализъм! А всъщност, това 
е типичен навик у народния певец да определи, от една страна, известно 
положение, а от друга – да се констатира хубостта и чистотата на девой-
ката с чувствеността, с физическия глад на Перо, с неговата телесна сила 
и разпуснатост. Това положение не трябва да се схваща като символ, а да 

16  homo duplex (лат.) – определение на социолога Емил Дюркхайм, който смята, че човек, 
от една страна, е биологичен организъм, движен от инстинкти, а от друга страна, е воден 
от морал. Това позволява на човек да преодолее „животинската“ си природа (бел. ред.). 
17  Франя Шрамек (1877–1952) – чешки поет, автор на романи, разкази и пиеси. Ранните 
му стихосбирки и романи са импресионистични, а много от произведенията му са с ан-
тивоенна насоченост. Значима следа в литературата оставят книгите от неговия литера-
турен анархистичен период в началото на ХХ в. и романът му „Сребърният вятър“ (1910) 
(бел. ред.).  
18  Франческа ди Римини (ок. 1255 – ок. 1285) – благородна дама от Равена, надарена с 
изключителна красота. Баща ѝ я омъжва по сметка, но Франческа се влюбва в брата на 
своя жених. Разкривайки прелюбодеянието, съпругът убива двамата любовници, а тра-
гичната история служи като вдъхновение на творци от различни епохи и изкуства (бел. 
ред.).     
19  Борисав (Бора) Станкович (1876–1927) – един от най-изтъкнатите сръбски писатели 
реалисти. „Нечиста кръв“ е най-популярният роман на Станкович и на литературната 
епоха, в която той твори. Заглавието на произведението е метафора на стихията на сексу-
алния нагон и страстта, които владеят и определят трагичната съдба на главната героиня 
Софка и нейните предци. Едновременно с това метафората „нечистата кръв“ препраща 
към стар обичай сред простолюдието в района на Вране, южна Сърбия, където се развива 
действието в книгата, който повелява първо свекърът да преспи с невестата, а едва след 
това младоженецът (бел. ред.).

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
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се тълкува в рамките на произведението. Ако Неделкович разгърне сръб-
ските народни песни, той ще намери доста подобни случаи, но от обил-
ността на тия факти, той няма да строи синтезата, че сръбският народ е 
егоистичен, материалистичен, лаком, хищен.

Как изяснява Д. Неделкович Перо като символ на българското, кои са 
пътищата на неговата генерализация? Изхожда от единичен факт – затуй 
сам е наклонен да признае слабостта на своето обобщаване. Освен това 
„Мара девойка и Перо българин“ я взема за чиста монета – и на нея гради 
характеристиката на цял народ. Възраженията тук могат да бъдат от общ 
характер, каквито наведохме в началото, затуй можем да вървим по-ната-
тък. Той обобщава много просто: поетът е сърбин, Йово – също, а Перо е 
българин. Щом поетът, или пък Йово, изразява сръбската стихия, естест-
вено – българската ще я изразява Перо. Но може ли Душан Неделкович 
ни убеди, че това наистина е така, че народният певец е мислил тъкмо 
като него? Де са неговите факти? Може ли да ни докаже, че Перо е само 
символ, тип, средство, за да се изрази една етическа концепция? Той по-
строява a priori20 една теза. Можем ли да знаем личната подкладка на тази 
песен, прекият ѝ повод, особените обективни условия, при които тя е въз-
никнала? Дори и да е показан Перо вероломен, би ли могло да се мисли, 
че тази черта е само нему присъща, че тя не е чужда наслойка? Нямаме ли 
такива наслойки върху Вук Бранкович21, когото историческата критика се 
стреми да оправдае, върху Крали Марко22 или Иван Косанчич23? Душан 

20  а priori (лат.) – предварително, преди запознаване с фактите (бел. ред.).
21  Вук Бранкович (ок. 1345–1397) – представител на династията на Бранковичите, владе-
тел на земите на днешно Косово и Скопско. Бранкович е участник в боя на Косово поле 
през 1389 г. срещу турската армия. В битката загива сръбският княз Лазар, а неговите на-
следници и останалите балкански владетели са принудени да признаят върховната власт 
на султан Баязид (1389–1402). Поради засилилата се мощ на Бранковеч след сражението 
на Косово поле, когато той започва да се назовава господар на сърбите и Подунавието, 
сред хората се заражда съмнение, че е предал сръбския народ в Косовската битка (бел. 
ред.).         
22  Крали Марко (втората половина на ХIV в.) – владетел на част от териториите на днеш-
на Северна Македония, Гърция и южна България. Образът на легендарната и историче-
ската личност у него е контрастен. От една страна, виждаме непобедим юнак с чутовна 
сила, защитаващ поробените си събратя от  османлиите, от друга страна, самодържец, 
признал турската власт, който помага в сраженията на османските пълководци със свои 
войски (бел. ред.).
23  Иван Косанчич (Косанчанин) (втората половина на XIV в.). Неговата съдба се крие 
в историята и фолклора. Най-често образът му се среща в народните песни от Косов-
ския цикъл. В тях той е възпят като рицар и най-ловкия с меча воин от сръбската армия. 
Според преданието заедно с Милош Обилич по време на битката на Косово поле (1389) 
трябвало да отиде в лагера на турците и под предлог, че ще води преговори със султан 
Мурад I, тайно щял да събира данни за османската войска и да ги предава на сръбския 
княз Лазар. Поради заговора на Вук Бранкович против Обилич и неговите побратими 
Иван Косанчанин и Милан Топлица тримата герои били обвинени от княза в предател-
ство. За да защитят честта си, набедените воини отишли в турския стан, достигнали до 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1345
https://sr.wikipedia.org/wiki/1397
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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Неделкович не може да ни убеди, че във втората песен нямаме конкретен 
случай, а имаме типичен. Прибягва до второстен24 довод – едно мнимо 
обстоятелство – от постъпката на Перо могло да се съди, защо българите 
не са приели побратимството на Мара! Освен това – в песента изрично 
никъде не е казано, че тя била отхвърлена от тях. Най-малко – тя оста-
ва място за двояки тълкувания. Може да се мисли, че всички българи, 
приели нейното събратство, приел го и Перо най-после; като обиколила 
всички, останало вече последният да я изведе из българската земя. Че е 
възможно подобно тълкуване, ще видим по-сетне.

Тъкмо тук се слага въпросът за обективността на сръбския народен 
лирик. Дали българският народ изразява себе си такъв, какъвто го пред-
ставя Душан Неделкович? Пред нас наистина е един факт от сръбското 
народно творчество, който говори за чувствеността на един българин. Но 
и да се подкрепи с други факти от същия характер, те съвсем няма да от-
клонят въпроса за обективността на певеца, когото не можем напълно да 
отъждествяваме с цял народ, защото все пак неговото дело носи белезитe 
на едно индивидуално творчество. Дали няма други данни в сръбската 
народна поезия, които биха противоречили на посочената концепция на 
българския характер? И ако ги има, как би ги примирил с основната си 
теза Душан Неделкович? Нека ние приведем от своя страна една българ-
ска песен, близка по смисъл и съдържание на първите две – затуй от голя-
мо значение за случая е книгата, издадена от Огюста Дозона25 (Chansons 
populaires Bulgares inédites, Paris, 1875, стp. 66–67), която най-ясно по-
твърдява нашите мисли и същевременно изтъква противоречията и 
безосновността на сръбската теза. „Милош хайдутин“ е също така, според 
мярката на Неделковича, обективна: печатана е година преди „Смиляна 
девойка и Йово пастира.“

Девойка е смил по поле брала, берешком е в гори замръкнала, намери-
ла петстотин хайдути.

Ка ги виде гиздава девойка, отдалек ги мома братимила, от близо им 
ръка цаливала, вси хайдути братимство приеха, 

Милош хайдут братимство не прие, па се моли на ясното слънце: зай-
ди, зайди, мое ясно слънце, oгрей, огрей, ясна месечинко, да полегнем 

Мурад I и Милош Обилич пробол смъртоносно султана, а турската охрана убила юнаците 
(бел. ред.).
24  второстен (църковносл.) – второстепенен (бел. ред.). 
25  Огюст Дозон – френски филолог, преводач, дипломат, служил на Балканите през вто-
рата половина на XIX век. През 1865 г. е назначен за вицеконсул в Пловдив, откъдето 
предприема пътувания из българските земи и събира фолклорен материал (бел. ред.).
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девойка на ръка, да ѝ бръкнем у десна пазуха, да извадим дуня26 и неран-
джа27, дуня ке ме на ручок ручати и неранджа вечер вечерати. 

Дочула го гиздава девойка, со сълзи се Богу помолила: леле Боже, леле 
мили Боже, пущи, Боже, змия троеглава да удари Милоша юнака, да го 
удари между дветe очи, защо иска сос мене да лeгa,

да ми бръкне у десна пазуха, да извади дуня и неранджа, та дунята на 
ручок да руча, неранджата вечер да вечеря.

Що е рекла гиздава девойка, що е рекла, все е така било, пущил Господ 
змия троеглава,

та удри Милоша юнака, 
та го удари между дветe очи, та е лежал дванадесет дена – ни хлеб руча, 

ни водица пие.
Кога било дванадесетия ден, тогаз Милош водица поиска, вода пина и 

хлебец е хапнал, па на змия по тихом говори: леле варай, змия троеглаво, 
що ти чиним, та ме толко удри? 

А змия му по тихом говори: леле варай, Милоше юначе, да ти кажем, 
как ке с мома да спиш, да ѝ бъркаш у десна пазуха, та да вадиш дуня и не-
ранджа, та дунята на ручок да ручаш, неранджата на вечер да вечераш, та 
мома е моя мила сестра.

Тук ясно се противопоставя колективната психология на личната 
– всички хайдути братимство приемат, само Милош го отхвърля. Тоя 
вариант стои по-близо до „Бећар Мара и Перо Бугарин“ – това обстоя-
телство засиля нашето твърдение, което набелязахме по-горе, че Душан 
Неделкович няма сигурни основания да мисли, че само Перо от всички 
българи приел братимството на девойката. От друга страна, тук е под-
чертан и засилен сенсуалният момент в психологията на юнака – под-
сказва значи правите основи на първите две песни. Изразите „да извадим 
дуня и неранджа, дуня ке ме на ручок ручати, а неранджа вечер вечерати“ 
подсказват, както и изразът „и почна Перо черно кафе да вари“, че това е 
изобразителен похват, стилистичен обрат, който набелязва чувственото, 
физическото у юнака, като го противопоставя на душевното с оглед на 
епическата идея, вложена в песента. Останалите моменти на тая песен 
определят ясно, че тя има същата емоционално-нравствена основа, ка-
квато се отбелязва в сръбските варианти. У нас общата представа за хай-
дутина се съчленява с възвишените понятия за правда и човечност. Брат-
ството, висшите нравствени обети, трябва да бъдат святи за него. Милош 
не приема изобщо побратимството на девойката. Изглежда като че ли той 
не е нарушил дадена дума. Но той е нарушил неписано, неусловено задъл-
жение, което е поел, още когато станал хайдутин, което произтича от не-

26  дуня (диал.) – дюля (бел. ред.).
27  неранджа (остар. диал.) – портокал (бел. ред.).
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говото звание и което не е необходимо да му се напомня. Колко хайдути, 
юнаци са прокълнати от майка, колко са наказани по Божие повеление, 
заради отклонението им от този висш нравствен идеал. Явно е повтаря-
ме, че нравствената основа на трите варианта е една. Но щом етическите 
императиви са присъщи, както мисли Душан Неделкович, на този, „който 
е изпял“ първите две песни, сиреч на сръбския лирик, на сръбския народ, 
то кое би ни спряло да приемем по аналогия, че нравствените идеали на 
третата, българската, песен принадлежат на онзи, който я е отронил от 
душата си, т.е. на българския певец, на българския народ? От друга стра-
на, отношенията между „моминството“ и „юначеството“, „хайдутството“ 
са подложени на еднаква епична преценка и в трите песни. Щом тая пре-
ценка в сръбските песни „характеризира само оногова, който ги е изпял, 
т.е. сръбския народ“, естествено същата преценка в третата песен ще оп-
ределя нравственото съзнание пак на тогова, който е могъл да я сътвори 
– българския народ. Следователно нравствената съкровищница на бъл-
гарската национална психология по нищо не се отличава от съкровищни-
цата на сръбската. Но още в по-голямо противоречие изпада мисълта на 
Душана Неделковича, когато се докоснем до символите на българското и 
сръбско съзнание. Щом нравственото възрение28, легнало в основата на 
нашата песен, както и в основата на сръбските песни, е присъщо и на бъл-
гарския народ, а в това ни подкрепя цялото негово художествено твор-
чество, кого тогава символизира Милош? Ако се поведем по мисълта на 
Неделковича, заставени сме да кажем, че народният творец в него сим-
волизира себе си, сиреч българския народ, тъй както Йово символизира 
сръбския народ – така поне набелязва мислите си Душан Неделкович. Но 
изпада се в грубо противоречие: не може в една и съща песен народното 
съзнание едновременно да се манифестира като нравствено-възвишено 
и като низко егоистично. Ето до какво безсмислие ни довеждат заключе-
нията на Д. Неделковича. Можем ли пък да мислим, че в лицето на Ми-
лоша се символизира сръбският народен характер, както Перо – българ-
ския? Нашата песен, както показва езикът ѝ, е от западнитe покрайнини 
на страната. Името Милош подсеща повече на сръбски произход. Още 
повече, че то не се среща почти в песните от източните наши области, а 
в тия от западните се явява някога като далечен отзвук на историческия 
спомен за Милоша Обилич29 и Милоша Обренович30. Докато обаче, не се 

28  възрение (остар., книж.) – възглед (бел. ред.).
29  Милош Обилич (втората половина на XIV в.) – легендарен герой от сръбския народен 
епос. Според преданието участва в Косовската битка (1389), в която убива турския султан 
Мурад I.  Вж. бел. 23.
30  Милош Обренович (1780–1860) – участва в Първото (1804) и оглавява Второто (1815) 
сръбско въстание против турската власт, с които е извоювано създаването на автономно 
Сръбско княжество (1815), а пръв негов княз е именно Милош Обренович. Принуден е 
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изследва образът на този херой в нашите песни и докато не се установи 
неговата сръбска подкладка и не се изясни, че то се свързва със сръбския 
национален характер, не можем да мислим, че той е сърбин. Още повече 
– в нашата народна поезия има случаи, в които образът на сърбина юнак 
се вестява в светли краски. Предположим ли, че българският вариант е 
минал от сръбски земи, нашата теза с нищо не се изменя –  напротив, под-
равя се сръбската. Остава да приемем, че в образа на Милоша няма типи-
зация, а израз на един конкретен случай, на едно обикновено отклонение 
– какъвто е случаят и с Перо – от един общ етически идеал за приятел-
ство, за чистота на отношенията между два пола – факт, който изяснява 
една индивидуална психология, но не и колективна, национална.

Следователно, опитът на Душана Неделковича да генерализира еди-
ничния случай е прибързан, анализата му е непромислена, обективността 
му – крайно „субективна“. Тук е неговата методологична грешка, тук е 
болното място на неговата метода. Още повече – с прискърбие трябва да 
се отбележи – обезценява се тая метода, когато с нея оперира учен, който 
не се издига над страстите на своето време, като Цвиич и Велич, на един 
учен, който е безсилен да излезе от магьосания кръг на една предпоста-
вена цел, който е цял под властта на оная идея, която се носи от сръбската 
интелигенция с крилата на националната гордост и така гърмовно се из-
нася пред света – идеята за нравственото превъзходство на сръбския на-
род над българския, идеята за сръбската хегемония на славянския Балкан.

Прочее нека Душан Неделкович излезе от толкова и от такива приме-
ри из сръбския фолклор, които ще бъдат в сила да опровергаят ония ис-
торически събития от средата на миналия век насам, в които е замесена 
братската сръбска ръка.

да абдикира през 1839 г., но отново се връща на престола през 1858 г. Милош е основопо-
ложник на сръбската монархическа династия Обреновичи (бел. ред.).

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/1839
https://bg.wikipedia.org/wiki/1858
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
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Златорог: Месечно списание, Год. VII , 1926, № 9–10, с. 439–446

ПЕТЪР БЕЗРУЧ1

„Живеех в Силезия, аз не можех инак да говоря!“ Тъй определя той 
сам характера на своето творчество. Когато пред него разцъфва-

ше чешката символическа поезия, подмамвайки го с някои свои образи, 
форми за израз и начини на мислене, – можеше ли да говори иначе той, 
останал верен на своята съвест като слезанин2? Остравско и Тешинско, 
кът от Силезия в пределите на Моравия, дето се докосват три народ-
ности – чешка, полска и немска, – дето кънтят и димят толкова мини и 
пещи с десетки хиляди рудокопи3, дето има толкоз малко земевладелци 
и толкоз много безимотни планинци, Остравско и Тешинско е неговият 
роден край. Той, Петър Безруч (Petr Bezruč), закотвява4 дълбоко в печал-
ната действителност на тая чешка земя и взема оттук градиво за своето 
творчество. Много от неговите стихотворения, като песните на народния 
поет, крият в себе си случаи по-общи, из живота на тамошните бедни бра-
тя; много от героите му са познати нему лица; доста местни, географски 
наименования са неразлъчни от поезията му. Дори и речта му е изпъстре-
на с думи и изрази от тоя край. Да би могъл, той би последвал тук Фреде-
рика Мистрал5.

1  Петър Безруч (1867–1958) – чешки поет, вписан в литературната история с ключовата 
си стихосбирка „Силезийски песни“ (1909), допълвана след първото издание с нови сти-
хотворения в следващите преиздания. Във възприемането на Безруч през ХХ в. домини-
ра представата за неговата социална и лява политическа ангажираност, които далеч не 
изчерпват внушенията на неговата поезия. Прочитът на Б. Йоцов отхвърля „предпоста-
вената идеология“ като ключ в интерпретацията на Безруч. В статията си Йоцов превеж-
да заглавието на стихосбирката като „Силезки песни“ (бел. ред.). 
2  слезанин – човек, който живее в Силезия, област в Централна Европа, на териториите 
на Полша, Чехия и Германия (бел. ред.).
3  рудокоп (рус.) – работник в рудник, миньор (бел. ред.).
4  закотвявам (прен.) – пускам котва, дълбоко свързан съм с нещо или някого (бел. ред.) 
5  Фредерик Мистрал (1830–1914) – френски поет, прозаик и автор на пиеси. Носител 
на Нобеловата награда за литература (1904) и деен сътрудник на списанието „Revue 
félibrienne“, отстояващо автономността на провансалската литература и култура (бел. 
ред.). 
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Ясно се определя така и характерът на неговия творчески акт. Ос-
вободен от всякаква естетика и метафизика, той претворява дадената 
действителност, ала не се освобождава от нея. Фактите за него са богат 
суров материал. Затова или ги излага просто, в прагматически развита 
композиция, с тона на непринудена изповед, или ги подхваща с няколко 
реплики, залива ги със сурова лирическа атмосфера и спира, след като 
е подхвърлил в съзнанието ви няколко неспокойни въпроса. Или пък 
ги групира около някой баладен мотив. Най-добър пример – „Маричка 
Магдонова“. Тъй песните му имат своя, колкото и незначителна, фабула, 
свое действие. Винаги обаче изпълнението е лирическо. Затова, колкото 
и искрен, толкова и безпокоен, стихът му остава сух, предметен, без от-
сенки и преливи, дори на места суров и груб, но затова пък – рязък и изра-
зителен, особено там, дето е даден в драматически отсечена реч. Безруч 
сам сравнява стиха си с цвета на кактуса. Неговото сърце, познало само 
тръни в живота, разцъфва в кървави цветове. Така, свързан не само като 
поет, но и като човек с родния си кът, неговият поетически хоризонт е 
доста ограничен. Оттук се определя до известна степенни еднообразната 
музика – неговата обикната метрическа форма е дактил – и мрачният тон 
на поезията му.

Действителността Безруч схваща колкото през лична, толкова и през 
национална съдба. И понеже тук вижда две антитезни начала, неговото 
отношение, изразено външно и вътрешно, е двояко. Положително – кога-
то се взира в дълбоката скръб на своето племе, и отрицателно – към всич-
ко друго. Ала в единия и в другия случай то е доста живо и напрегнато.

Как слага себе си върху фона на своята среда? Той се слива с част от 
нея – и все пак тя го докосва в най-интимните му тайни като личност. И 
още в началото на неговите лирически изповеди, та до края. Затуй не-
говото поетическо развитие е равно, не знае преломи. Още с първата 
си работа той изяснява своя образ. „Тихо и скръбно е в мене като вечер 
под Бескиди6“, казва той. Неговият песимизъм се долавя в романтиката 
на неживяна младост и невкусена любов, в чистота на детските спомени, 
във философското примирение с несретата в живота. Песни като „Didus 
ineptus“, „Хванатият дрозд“, „Пеперуда“, „Само веднъж“, „Рибници зад 
Пасков“, „Храбин“, „Хучин“ и др. говорят за кораво сърце, което не е по-
знало радост в живота. Той би могъл да каже като Русо, че светът е хубав, 
но ръката на човека го е обезобразила; ала и обратно – човек е добър, но 
животът го е покварил. Тук няма бури, няма страсти, няма устреми по 
изключителни моменти в живота. Обикновен трепет за най-обикновена 
радост на земята. Обичал някоя си! Но що е бил той? – Скромен собстве-
ник на няколко песни, а неговият съперник в живота – облажаван автор 

6  Бескиди – планински хребети в Централна Европа (бел. ред.).
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на хубав дом! При кого отива тя? – Но защо питате? Вече в тона на самия 
ироничен въпрос се крие не само отговорът, но и етическата оценка. Иде-
алист в мирогледа си, той няма практически усет за щастието в живота. 
Дори и когато тая любов му се усмихва, той остава без сърце.

Че любовта мина тихо край мене,
но аз притворих вратата на моята хижа –
и нивга няма назад да се върне.

Личи си, Безруч не може да се вреди между ония несретници, които 
изживяват бурно своята еротика, а към ония, които тровят сърцето си 
със своята неспокойна рефлексия или със своя култ на спомена. В тихата 
трагедия на поета се таи чистотата и благородството на неговия характер. 
За него е изчезнала външната хубост на света, на природата, на нещата – 
има една печална участ, над която постоянно мисли. Но той нито възди-
ша, нито стене. Мъката му не се излива в сантиментално-лирични форми. 
Той е силна натура – и затуй е суров в присъдата над себе си.

Ала това, което го освобождава в известни моменти от мъчително на-
строение, което облекчава песимизма му, то е съзнанието за чистотата 
на сърцето и вярата в по-висши идеали в живота. И то – когато вижда 
победния ход на материалните сили в света, когато знае обикнатия днес 
modus vivendi – в смъртта на съвестта се ражда всяко щастие, когато дори 
съзнава неговата неизбежна необходимост. Той не вижда оправдание и 
смисъл на нашето земно съществуване в ласките на женската любов, в 
самодоволно усмихващия се егоизъм, а го търси и намира в книгите, в 
плуга, в труда, в завоеванията на духа. Но сякаш сам не долавя, че това е 
утеха, постигната по умозрителен път. Сърцето не се подчинява на тео-
рии и философски построения. Все пак, разбирайки героичната цена на 
най-обикновената честна дейност, той намира не само временна утеха, но 
и пътища, които водят към подвиг в живота.

Той гледа все с намръщени очи на своя край. Дори и античните мо-
тиви в поезията му се отнасят винаги към силезката действителност. 
„Смъртта на Цезаря“, „Леонид“, „Михалковице“ и др. са тънки загатвания 
за участта на неговите родни братя, които в един далечен кът на чешката 
земя гинат материално и духовно. И в социалната динамика той вижда 
две враждуващи сили: зад едрия земевладелец се свива бедният плани-
нец, зад доволния минен господар се таи смазаният кърт-рудокоп. Дали 
той не е призваният вожд на своето племе? По силата на една вътрешна 
неизбежност, интимните му трепети се сливат с обществените мотиви в 
поезията му: всемощието и безпомощността на труда, богато оползот-
ворен и бедно възнаграден, благо за едни и мъка за други. Някъде дори 
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съдбата на човека се изразява с две имена – капитал и религия: на едната 
сила се плаща дан в черква, на другата – навред, с пот и кръв. „Маричка 
Магдонова“, „Поле в планината“, ,,Острава“, „Рудокоп“, „Плумлов“, „Жер-
манице“, „Земя под планината“ и др. най-добре изразяват трагедията на 
човека, съзнал безплодността на всички усилия да се освободи от игото 
на съдбата, съдбата на нашето време. Неведнъж, за да засили трагичните 
тонове в своята лирика, Безруч дава поетическо изображение на всички 
ужаси, които ражда една свирепа мизерия. Ето – там гине живот, другаде 
изнемогва Бог в душата на човека, по-нататък – морална провала и фи-
зическо израждане на цяло племе („Жерманице“, „От Острава до Тешин“, 
„Двама гробари“, „Земя под планината“). Би помислил някой, че изхожда 
от предпоставена идеология. А всъщност тук има поетически изразена 
делнична действителност, една трагична съдба. Дори и там, дето засяга 
класови противоречия. Той има полемична мисъл и драматично чувство, 
които намират жив израз в неговата реч. А тя плющи.

Смейте се, Боже мой, смейте! 
Тъй аз изглеждам,
аз, Петър Безруч, Безруч от Тешин,
бард на поробен народ.

Корените на тоя песимизъм стигат почвата на дълбока племенна скръб. 
И тук е най-интересният момент в поезията на Безруч. Момент, който 
не е чужд и за творчеството на нашия Ботев. Долавяйки, че стопанска-
та и политическа мощ имат при-теснителитe на тоя край, той чувствува 
още по-болезнено, разбира по-ясно как дълбоко са свързани социална-
та мизерия и племенната трагика на неговите кротки слезани. Така той 
вещае изобщо чешката национална и историческа съдба, разразила се в 
кървава буря някога на Бяла Гора. Ботев и Каравелов не углъбяват така 
силно тоя синтез на икономически и политически гнет, защото робство-
то на българина не бe тъй трагично, както на слезанина, нито пък имаше 
и за двамата такова решително влияние върху съдбата на народа. Нем-
ци и поляци тормозят нравствено отломената вейка от чешкия народ, 
която под Лиса планина гине, забравена от света. Дори и евреите имат 
своя дял тук. Ето пак Безруч вижда противоположни начала: зад правото 
вилнее безправието, зад слабостта – своеволието и пр. И в областта на 
нравствените отношения се води борба между два лагера, които поетът 
възвежда под образа на Гера и Ондраша („Народен маскарад“, „Ден на Па-
лацки“, „Ондраш“, „Маркиз Геро“ и др.). Там преследват езика, затварят 
училищата, убиват народността. Затуй той е рицар на националната чест. 
Тъй подкладена, неговата фантазия, разкриля понякога мощ в груби, 
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гротесни, реалистически видения. Прости, но съдържателни образи на 
потиснато племе – изтерзан рудокоп, бит до кръв работник, дрипав, но с 
чиста съвест, просяк, безпомощно дете, което пред зиналия гроб моли за 
подслон, засипвано от снежна виелица. „Плумлов“, „Два гроба“, „Ти и аз“, 
„Блендовице“ ни заразяват с тия печални образи на родния му край. Ала 
най-силен и най-изразителен е там, във „Върбице“, дето, в духа на полски-
тe романтици, се долавят в съдбата на племето отражения от участта на 
Божия син.

При Бохумин трънен венец на челото ми свиха, 
ръцете ми разпнаха в Острава, сърцето прободоха в Тешин, 
от Липина ми дадоха оцет да пия, при Лиса нозете ми с гвоз-
дей сковаха.

Тук Безруч слага въпроса за националността на хуманна, правно-етич-
на и културно-обществена основа. Сватоплук Чех7 сплита въпроса за 
чешката народност с романтична вяра в крайната победа, Йозеф Махар8 
го слага на преценка от гледището на своя критически реализъм, а Без-
руч изнася – макар по отношение на една отломка от народа – негови-
те социални моменти. Чрез последния говори най-жлъчно и нервно, със 
суровостта на Махаровския строг поглед, обидената съвест. Тая съвест 
се проявява в критиката на всички деяния, които върши врагът. Безруч 
сякаш пита: защо на нашата правда, смиреност и доброта се отплаща със 
зло? „По закона ли така се върши? По съвест ли така се върши?“ Разбира 
се, по закона! С остра и хитра Нерудовска ирония или с рязък Хавличков-
ски сарказъм се изтъква ужасът, който се крие в противоречието между 
сила и морал, власт и справедливост, закон и съвест. При такива условия 
на духовен живот, той дори се съмнява, изразявайки така горчивия си 
смях над неправдата в света, дали има оправдание и смисъл съществува-
нето на неговото племе.

Когато от нас са остали 
седемдесет хиляди само, 
смееме ли да живеем?

7  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 лите-
ратурен канон (бел. ред.).
8  Йозеф Сватоплук Махар (1864–1942) – чешки поет, прозаик, публицист, обществе-
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.).
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Националното страдание се изживява в душата на Безруч в заплаши-
телна градация. Умираме! Умираме! „Докато се съмне, ще загинем!“ Цяло 
племе, умиращо, зове, хлопа на чужди и близки сърца, но от никъде съ-
чувствие, ни надежда. И вини не само гнетителите, но и своите сънарод-
ници, там от славна Прага, дори себе си, и Бога, Мнозина са забравили 
слезаните – напомня за тях, не дава спокойствие, тоя Ахасвер9 на чешката 
съвест. Ала и него го клъцва змията на угризението. Какво е направил 
той? Защо изостави своите земляци, като избяга от знамето им? Дали не 
пее на погребение? Кому са нужни неговите смешни песни? Неспокойна, 
мисълта му веднага завива в друга посока. Чужд на всяка мистика, в ре-
ализма на своя дух далеч от всякаква религиозна размисъл, в дълбокото 
си отчаяние, той се докосва и до Бога, вечен образ за него на – висшата 
световна мъдрост, и едвам не възроптава – в „Завръщане“:

Толкоз ли, Боже, е паднал народа,
че го прокълна навеки?

Обаче скоро трезвото негово съзнание му подсказва, че Бог е само там, 
дето неговата десница е изляла небесна благодат, но не и в неговия край. 
Затова може да се отвърне от зададения въпрос и с иронична гримаса, 
която нашият П. Р. Славейков не може да направи, да подхвърли: „Какво 
ще кажеш на това ти, там горе?“ Ако си строг християнин, ще кажеш – 
това е богохулство. Да иронизира – и най-висшия! Не, не е той живата 
човешка съвест, чийто палач е тиранинът враг, а – смазаното, убито пле-
ме. Търсейки тая съвест, той се унася в героично-легендарните образи 
на народното въображение и я вижда олицетворена у Ондраша, – у тоя, 
който живо следи съдбата на своя народ. Нещо повече – Безруч я нами-
ра – у демона! Затова той, подвеждайки своя поетически произход под 
свръхестествен знаменател, с гордост заявява, че е потомък на тоя демон, 
„Бог на отмъщението“. Такъв съм аз – иска да каже Безруч, скрит зад тоя 
поетически образ на напипалата омраза, олицетворение на титаническа 
упоритост и гордост. Прочетете – „Аз“.

Странно, отчаянието пред крайния изход на борбата за национална са-
мосъхрана се сплита в моменти на душевни подеми с вярата в неизбеж-
ното възмездие за всички племенни страдания, с идеята за необходимата 
отплата на вината. Той често извежда от конкретен случай на безправие 
или своеволие обща мисъл, която затваря в широк образ, неведнъж и със 
символна подкладка, както например в „Острава“, „Рудокоп“, „Маркиз 
Геро“ или „Пйетвалд“ –

9  Ахасвер – легендарен персонаж; скитащият евреин, обидил Христос на Голгота и осъ-
ден да се скита без почивка до Второто пришествие (бел. ред.).
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Ден, велик ден ще дочака земята, 
в пламъци се кръгозора тесни!
Спри коня! Куча кръв, слез от колата!
Плащай, Добровски, дългът си върни!

Колко оправдана ще е тая вяра, се вижда от туй, че същата действи-
телност, която възпроизвежда Безруч, извиква много по-късно и у други 
писатели мисъл за неизбежна отплата. Анна Мария Тилшова10 например, 
в чиито дела социално-нравственият момент е доста силен, възкликва, 
видяла ужаса в Остравско-Карвинската каменовъглена област: „Ще дой-
де и трябва да дойде отплата!“ (Národní Obrození, 1924). Това не е поезия, 
а чиста действителност. От реалния повод Безруч минава към поетическа 
фикция. Ондраш ще отмъсти. И в своя унес поетът се пита: какво ли, ако 
би станал той? Ех, че би било грозно тогава за гнетителите! От фантас-
тика, той преминава най-после едва ли не към мистическа вяра в далеч-
ното бъдеще. Пак като великитe поети пророци на Полша и като толкова 
чешки поети той утешава своето сърце – ще стане мъстител от костите 
на дедите, който в огъня на своята омраза ще отплати за всички мъки на 
племето („Две села“, „Маркиз Геро“, „Жалба“, „Двама благородника“).

Целият този психологически механизъм се движи от една особеност 
на Безруч като личност: той е пасивна натура. Неведнъж той изразява 
недоволство от своята недеятелна воля. Затуй иска да бъде културен бо-
рец срещу немската и полска стихия, която вилнее в неговата Силезия. 
Нещо повече, дал си героичен образ, той търси заместник в борбата: „Кой 
вместо мене, кой ще дигне моя щит?“ Но сякаш сам се съмнява – както 
загатва в „Птени“ и „Олава“ например – в силата и резултата на своя завет, 
защото вярата му преминава границите на неговия критичен ум. И защото 
той дълбоко живее с трагичното съзнание за национална безпомощност, 
макар и със съзнанието за нравствено превъзходство на потиснатия.

Такава, неговата поезия, дето се срещат, от една страна стопанско-по-
литическият тиранин, а от друга – всички мъченици на съвестта и ми-
зерията, не зове на кървава борба. Сам Безруч не води бой да претвори 
печалната действителност, да я влее в нови форми, както би му подска-
зал близък или далечен идеал. Той иска – духовна съпротива докрай. На-
истина, „кукумявка на Тешинската кула“, както би казал сам за себе си. 
Най-висшият израз на несломената му до край душа – това е протестът, 
който се излива във форма на ирония и сарказъм, ненавист и злоба, гняв, 
упорство и закана. Колко е искрен той, като казва, в „Наемна Лиготка“ –

10  Анна Мария Тилшова (1873–1957) – чешка авторка на разкази и романи, част от които 
са посветени на живота на градското семейство от края на ХІХ в. Творчеството ѝ включ-
ва преди всичко психологическа проза и социални романи (бел. ред.).
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Ако си от мойта родина, 
ти ме разбираш – като мене 
цял живот ще ненавиждаш. . .

Тъй тоя суров самотник, сподавил най-нежните трепети на своето сър-
це, се откройва като поет на жестоко измъчваната национална съвест. И 
тъкмо затова, макар и три години по-млад от Антонин Сова11 и Йозеф 
Махара и една година по-стар от Бржезина12, той не се загубва между тия 
крупни фигури на чешката литература, а се показва със своя ярка инди-
видуалност. При все това, толкова е скромен, че дори и името си не слага 
над своята единствена книга – „Силезки песни“. И тук се крие тайната на 
неговата своеобразна физиономия – строг художник с поетическо съз-
нание на народен певец. Той е интересен като поетически тип, който е 
близък до известна степен с поетическия тип у нас до Освобождението. 
Или – представете си, че от най-малкия наш поробен край се явеше поет, 
който би изплакал съдбата на своите сънародници. Как бихме погледнали 
на него?

Нарекъл се бард на населението под Бескиди, Безруч, не признавайки 
самоцелността на изкуството, не мисли, че то е лукс и забава, а винаги 
изхожда от неговото идеално предназначение, от културно-обществена-
та му необходимост. Творчеството за него е етично задължение, социа-
лен дълг. Ако неговите Slezské písně13 биха изпълнили своята служба, той 
утешно14 би казал: „Добре съм пял“. И ако днес много от песните му могат 
да бъдат документи за една национална трагедия, цялото му дело, макар 
и скромно – със своя стил, с неспокойния си ритъм и нравствения си дух 
може гордо да се изправи пред съда на времето.

11  Антонин Сова (1864–1928) – чешки поет, автор на романи и разкази и ключова фигура 
в историята на чешкия символизъм. Пише също така импресионистична поезия и пей-
зажна лирика. Социалната ангажираност в неговото творчество се открива в по-ранните 
му произведения от 90-те години на XIX и началото на XX в. (бел. ред.).
12  Отокар Бржезина (1868–1929) – чешки поет, прозаик, есеист, ключова фигура на чеш-
кия символизъм и модернизъм. Поезията и есеистиката му обвързват модернистичната 
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.).
13  Slezské písně (чеш.) – Силезийски песни
14  утешно (остар.) – утешително, успокоително (бел. ред.). 
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Листопад: Седмично литературно-художествено списание, Год. VII, 
1926, № 5, с. 120–124

ЗА ЛУЖИШКО-СРЪБСКАТА ЛИТЕРАТУРА1

Тя е доста малко позната – и не само у нас. Нима може да съществува 
самостойна и богата литература на съвсем малък народ, който едвам 

е смогнал да се съхрани като етническа единица в Прусия и Саксония, 
отбивайки упорито вълните на една систематична германизация, така за-
страшила неговата земя? Нали още Пипин2 в своя (и на В. Д. Спасович3) 
„Обзор истории славянских литератур“4, 1865, с болезнен скептицизъм 
предричаше печалното бъдеще на тая литература? Тъй биха се питали и 
сега още някои литературни историци, смятайки, че лужишко-сръбската 
литература не може да бъде важен предмет за научно изследване, че стро-
гите издирвания из нейната област са вече изчерпани, че е излишно да се 
хабят сили, за да се търсят ценности в изчерпан вече рудник. Още повече, 
че тая литература и до днес има два наречия и два правописа. Дори някои 
биха били склонни, забравяйки миналото, да обрекат на гибел и лужиш-
ко-сръбския народ, който не брои дори и 150 хиляди души. Виждаме – 
скептицизъм, който се засиля не само от могъществото на тевтонската 
раса, но и от историческата съдба на балтийските и полабските славяни. 
Но на всички тия песимистични въпроси отговаря самият народ, който 
със своя културен подем застави Пипин във второто издание на своята 
литературна история (1879 и 1881) да измени първоначалното си гледище 

1  Под влияние на сръбски Борис Йоцов употребява прилагателно лужички. В нашия език 
установената фонетична форма е лужишки. Навсякъде в оригинала, освен при заглавия 
на самостоятелни издания,  лужички се заменя с лужишки (бел. ред.).
2  Александър Пипин (1833–1904) – руски литературовед. В Руската империя пръв из-
следва историята на славянските литератури систематично. Издава заедно с Владимир 
Спасович „История славянских литератур“ (1879–1881) в два тома (бел. ред.).
3  Владимир Спасович (1829 – 1906) – руски юрист с интереси в полската литература и 
култура. Пише редица трактати за наказателното, семейното право и др. Изследва пра-
вото в другите славянски страни. Пише очерк за полската литература в „История славян-
ских литератур“ (1879–1881) на Ал. Пипин (бел. ред.).
4  „Обзор истории славянских литератур“ излиза от печат в два тома през 1879 и 1881 г. 
Съдържа подробни сведения за литературата на славяните от древността до новото вре-
ме (бел. ред.).
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коренно. Решавайки сам своята съдба, тоя народ застави и ще заставя ли-
тературните историци да погледнат по-отблизо и по-дълбоко в неговия 
духовен и обществен живот.

За това говори токущо излезлият нов труд на добре известния у нас 
д-р Йозеф Пата5 – „Úvod do studia Lužickosrbského písemnictví“6 („Увод в 
изучването на лужишко-сръбската книжнина“). Почтеният славист, пи-
сал толкова много върху нашата литература, се е посветил с дълбока обич 
на лужишко-сръбския народ: навестява своите еднокръвни братя, води 
културна борба за тяхното освобождение, изучава критически неговата 
книжнина, печата книжката „Lužice“7 в 1919 г. (у нас преведена в 1924 г. 
от г. Ст. Огнянов), за да запознае по-добре своите съотечественици с тях, 
издава и сега още в Прага „Лужишко-сръбски вестник“8. Това,  което не 
смогна да извърши Адолф Черний9, направи Йозеф Пата. С новия си труд, 
както с множеството си по-малки трудове от същия характер, той се зае 
да хвърли повече светлина върху литературата на тоя забравен славянски 
народ, забравен дори от неговите братя.

Авторът, познал след дълги систематични и подробни изследвания, че 
книжнината на тоя народ и до сега не е добре изучена, че тя и до сега се 
представя почти такава, каквато я очерта на времето си Пипин, си слага 
за методическа задача да издири, проучи и подреди, излизайки от пред-
поставките на строга филологическа и библиографска критика, всички 
извори и помагала за научното изучване на лужишко-сръбската литерату-
ра. Ала движейки се в тия определени граници, той не се задоволява само 
с бегъл критически библиографски преглед, както е целял изключително, 
нито само с рефератна10 метода, а дава, доколкото това не е било про-
тив общия му научен план, вътрешна, идейна устойчивост и крепкост на 
своето дело, загатва, без да иска, че въпреки всичко, лужишко-сръбската 
литература съществува, че народът, който живее с нея, няма да загине. За-
туй разглежда книгите, изворите, и техните идеи, тенденции и начала, в 

5  Йозеф Пата (1886–1942) – чешки славист, сорабист и българист. Основните му научни 
занимания са свързани с културата и езика на лужишките сърби, на българите, с въпроса 
за славянското единство. Изследва както езиците, така и литературите, като популяри-
зира редица български автори в чешка среда. Популяризира езика и литературата на лу-
жишките сърби (бел. ред.).
6  Научен труд на Йозеф Пата, излязъл през 1925 г., изследващ литературата на лужишките 
сърби (бел. ред.).
7  Труд на Йозеф Пата, изследващ историята на областта Лужица (бел. ред.).
8  Вестник, излизал в Прага от 1920 до 1939 г., заглавието бива сменено на „Lužickosrbský 
věstník“. Основна цел на вестника е да популяризира лужишко-сръбската култура. Издава 
го дружеството „Общество на приятелите на Лужица“ (бел. ред.).
9  Адолф Черни (1864–1952) – чешки поет, преводач, редактор и университетски препода-
вател, радетел на идеята за славянска взаимност, проявява голям интерес към културата 
на лужишките сърби, което се отразява и в неговото творчество (бел. ред.).
10  рефератен (лат.) – който се отнася до реферат; във вид на доклад (бел. ред.).
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свръзка с авторите им, с главните моменти от развитието на литература-
та, със съществените етапи от културно-историческия възход на народа, 
като изхожда от по-широко, славянско и европейско, гледище. Тъй Йозеф 
Пата ни въвежда в духа на тая литература, начертава ни мимоходом ня-
кои профили, изяснява ни известни въпроси – и то с такава нескривана 
любов към предмета, която, заедно с патоса на идеала му за славянско 
единение, прави от делото му, покрай неговата научна стойност, и един 
възглас за по-нататъшна историко-литературна дейност в тая област.

Излизайки от вътрешния смисъл на книгата, лесно разбираме защо ав-
торът дава в началото ѝ бегъл образ на лужишката световна съдба – още 
от славянската предистория, та до наши дни, защо разглежда приемането 
на християнството в Лужиция и защо се спира на причините за късната 
поява на литература в тая страна. Едва оттук вече започва пряката негова 
задача. Като изоставя нейните първи наченки в народното творчество, 
после най-старите глоси, както и клетвата на будишинските11 граждани 
от втората половина на XV столетие, той се спира на реформацията, като 
смята – не забравяйки и скромните факти от първата половина на XVI в. 
– че едвам след нея се полага здрава, истинска основа на лужишко-сръб-
ската книжнина, а най-вече – след тридесетгодишната война, когато се 
появяват деятели като Михал Френцел12, Якуб Тицин13 и Абрахам Френ-
цел14. Първият от тях (1628–1706) е забележителен и с това, че за пръв път 
на запад проявил високо славянско самосъзнание: той посветил на Петър 
Велики, пребиваващ през 1697 г. в Саксония, своя превод на свещените 
книги.

Реформацията раздвижила религиозното съзнание на лужичаните, но 
не благоприятствувала за тяхната национална самосъхрана. Едва по-къс-
но, казва Йозеф Пата, просветителният XVIII век, чиито освободителни 
идеи се носят с крилата на дните по различни земи, засяга по-дълбоко ду-
ховния живот на тая страна. Ето защо той се спира по-подробно на двата 
значителни фактори за културното развитие на Лужиция – лужичанския 

11  будишински – производно от Будишин, лужишко-сръбското име на немския град Бау-
цен, Саксония (бел. ред.).
12  Михал Френцел (1628–1706) – протестантски проповедник от Горна Лужица. Прави 
редица преводи на горнолужишки език на поучителна литература, на Новия завет и др. 
(бел. ред.).
13  Якуб Тицин (1656–1693)) – горнолужишки йезуит, автор на първата граматика на гор-
нолужишкия език със заглавие „Principia Linguae Wendicae“ („Основи на виндския език“) 
(1679) (бел. ред.).
14  Абрахам Френцел (1656–1740) – лужишко-сръбски писател, историк, протестантски 
проповедник. Син на Михал Френцел. Изследва историята на горнолужишкия език. На-
писва „Historia populi et rituum Lusatiae Superioris“, в нея изследва народните обичаи, 
нравите и народните носии на лужичаните. Написва и речник на лужишкия език „De 
originibus linguae Sorabicae libri“ (1693–1696) и др. (бел. ред.).
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католически семинар, основан в Прага през 1706 г., и евангелическото 
проповедническо дружество, възникнало в Лайпциг през 1716 г. Два раз-
садници на добре обучени просветители, които подготвяли условията за 
възраждането на народа, за духовна борба, силна и смела, срещу немска-
та напаст. За това говори дейността на Г. Кьорнер15 (1718–1772), който в 
книгата си „Philologisch-kritische Abhandlung von der Wendischen Sprache 
und ihrem Nutzen in den Wissenschaften“16 (1766) изказва протест срещу 
немските отнародностни планове, определя значението на лужичаните 
и мястото им сред другите славянски народи, става на Запад пръв защит-
ник на лужишко-сръбския език и на славянската реч изобщо (с методите 
на своите исторически, филологически и етнографски изследвания и с 
фантастиката на своите заключения неволно ни заставя да си спомним 
за нашия Раковски). От същия характер е и дейността на Венцел, Ланга17, 
Ходан Бохакхвал Шерах18, Петър Поних – издателите на „Kurzer Entwurf  
einer Oberlausitz Wendischen Kirchenhistorie“ (1767), с толкова ценни ли-
тературни и библиографски данни. Тук се нареждат още Християн Кна-
ут19 (1706–1784) със своята „Oberlausitzer Sorberwenden umständliche 
Kirchengeschichte“ (1767), Юрий Мьон и Михаел Хилбйенц, стихотворци 
ославители20 на лужишко-сръбския език, заедно с редица купнители21 по 
нов живот, като Християн Карел Гулде, Карл Антон, Готлиб Фрид, Хор-
чански и др. С тия имена се сплита и името на първия славист, Йозеф 
Добровски22, който в 1825 год. пребивавал и в Будишин, а по-късно и име-
ната на други ревнители, които съединяват в себе си тенденциите на две 
епохи – „просветното усилие за образование на народа с копнежа за на-
ционалното самосъзнание на Лужиция“. Това са преди всичко Ян Дейка23 

15  Георг Кьонер (1717–1772) – лужишки историк, филолог и протестантски пастор. 
Съставя речник „Wendisches oder slavonisch-deutsches ausführliches und vollständiges 
Wörterbuch“ с обем от около 2000 страници.  Пише редица други трактати (бел. ред.).
16  „Филологическо-критичен трактат за сръбско-лужишкия език и неговата полза за нау-
ката“. Трактат на Георг Кьонер, защитаващ правото на самостоятелно културно развитие 
на лужишките сърби (бел. ред.).
17  Ян Ланга (1669–1727) – лужишки протестантски свещеник. Прави пълен превод на 
Библията на горнолужишки език (бел. ред.)
18  Ходан Бихакхвал Шерах (1724–1773) – лужишки протестантски свещеник. Издава ре-
дица книги на горнолужишки език (бел. ред.).
19  Християн Кнаут (1706–1784) – лужишки историк. Публикува „Подробна църковна ис-
тория на т.нар. горнолужишки сърбо-венди“ (1767) (бел. ред.).
20  ославител (остар.) – който прославя (бел. ред.).
21  копнител (остар.) – който изпитва копнеж по нещо (бел. ред.).
22  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.).
23  Ян Богухвал Дейка (1779–1853) – лужишки писател, журналист и издател на периоди-
ка. Пише оди за Наполеон, на когото е огромен привърженик и вижда в него символ на 
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и Хандрий Любйенски. Авторът умело е свързал, и не само тук, времето с 
делото на всички тия писатели.

Романтическото движение в края на XVIII и началото на XIX в., покрай 
нови идеи, устреми, насоки, издига и нови работници, истински народни 
будители като Хандрий Зейлер24, Йордан25, Смолер26 и др., докато, след 
дълги усилия от страна на целия народ, създава условия за възникването 
на Лужишко-сръбската Матица в 1847 година. И Горна и Долна Лужиция 
се радва на плодовете от своите духовни борби. Тия будители, заедно с Й. 
А. Крюгар, Християн Пешек, Ян Смолер, правят първите опити за опис 
на лужичанската литература, полагат основи, макар и незначителни, на 
нейното историческо изучване. Особена е тук заслугата на Смолер.

Дотук изучването на тая славянска литература се прави на домашна 
почва, от немци, които гледат със симпатия на лужичаните, и от отдани 
родолюбци, които имат по-далечни цели – пробуждане и осъзнаване на 
цяла Лужиция. Домогвайки се по своя методичен път към своята главна 
задача, Йозеф Пата засиля напоследък, от Шафарик27 до наши дни, биб-
лиографския момент в своето дело, като не ни приобщава така тясно с 
духа на литературата, като не ни държи във връзка с нейните развойни 
особености. Това се обяснява не само с предпоставената задача на авто-
ра, но и с факта, че сега се разглеждат предимно книжовници, славянски 
и чужди, извън Лужиция. Затова пък се изясняват някои общи моменти 
от историята на славянознанието. Ето, след Йозеф Добровски, бащата 
на славистиката, особено след Ян Колар28, когато чешкият романтизъм 

идеите на Френската революция. Издава на горнолужишки вестника „Сръбско-лужиш-
ки разказвач и куриер“, с който информирал читателите си за случващото се в Европа. 
По-късно издава вестник на немски език със заглавие „Der Oberlausitzer Landbote“ (бел. 
ред.).
24  Хандрий Зейлер (1804–1872) – лужишки теолог и фолклорист, автор на химна на лу-
жишките сърби „Красива Лужица“. Пише „Кратка граматика на лужишкия език“, участва 
в създаването на „Матица сръбско-лужишка“ (бел. ред.). 
25  Ян Петър Йордан (1818–1891) – лужишки славист. Издава на немски „Граматика на 
сръбско-вендския език в Горна Лужица“ (1841). Приготвя чешко-немски и полско-нем-
ски речник. Чете лекции в Университета в Лайпциг (бел. ред.).
26  Ян Арнощ Смолер (1816–1884) – лужишки езиковед, основател на лужишкото езико-
знание. Издава редица вестници и списания. Събира лужишки фолклорни песни и ги из-
дава в сборник „Песни на горните и долните лужишки сърби“. Участва в реформирането 
на горнолужишкия език (бел. ред.).
27  Павел Йозеф Шафарик (1795–1861) – словашки езиковед и историк, публикува на чеш-
ки език; автор на основополагащи трудове в славистиката като „История на славянския 
език по всички наречия“ (1836) и „Славянски старини“ (1837); застъпник на идеята за 
славянската взаимност, като не споделя русофилската позиция на своето поколение (бел. 
ред.).
28  Ян Колар (1793–1852) – словашки поет, протестантски пастор, пропагандатор на идея-
та за славянската взаимност, застъпник на чешкия език като език на словашката култура; 
автор на поемата „Дъщерята на Славия“ (1822, 1836) и трактата „За литературната вза-
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издигна на своите крила идеята на панславизма, се разраства, покрай 
любовта на домашните труженици, и вниманието на славянския свят 
към лужишко-сръбския народ и неговата книжнина. Пръв хвърли по-
глед там Йозеф Шафарик още в своята „Geschichte der slawischen Sprache 
und Literatur nach allen Mundarten“29, 1826 г., а по-късно – в „Slovanské 
starožitnosti“30, 1837 г. както и в „Slovanský národopis“31, 1842. Подир него 
Измаил Срезневски32, пребивавал в началото на 40-те години на миналото 
столетие в Лужиция, печата в Ж. М. Н. Просвещения, 1844 г., „Историче-
ский очерк серболужицкой литератури“. Тоя негов труд послужва на мно-
зина за по-нататъшни студии върху литературата на най-малкия славян-
ски народ. Делото се подемва от А. Хилфердинг33, М. Богуславски, Пипин 
заедно с лужичаните К. А. Йенч, Дучман, М. Хорник. Историята на лу-
жишко-сръбската литература от Пипина (1865 и 1881), сложена на здрави 
научни основи, бива посрещната на времето си с радост. Смолер я превел 
на своя роден език (1888 г.), а Й. Б. Пйеха – на немски, 1884 г., като я до-
пълнил значително. Историята на Пипин, според Пата, и до днес остава 
най-добрата. Това се вижда и от прегледа на най-новите изучвания върху 
тая литература. По-новите изследвания, критични и строги, излизат от 
него – и А. Сиротинин, и Ян Махал34, и Адолф Черний, и Ташицки35. Тук 
Йозеф Пата дава доста богати библиографски данни за всяка славянска 

имност“ (1836); автор на пътеписи, мемоари, научни съчинения; дългогодишен пастор 
в протестантската словашка църква в Будапеща и професор във Виенския университет 
през последните години от живота си (бел. ред.).
29  „История на славянския език по всички наречия“ (1826). Труд на Павел Йозеф Шафа-
рик. Представлява енциклопедия с историята на всички славянски езици и техните ли-
тератури. Това е първият опит за системно описване на славянските езици и литератури 
(бел. ред.).
30  Славянски старини (1837–1865) – една от най-важните книги на Шафарик, в която 
изследва произхода, местообитанията и културата на славяните. Вторият том излиза по-
смъртно под редакторството на Йозеф Иречек, баща на Константин Иречек (бел. ред.).
31  Славянски народопис (1842) – труд на Павел Йозеф Шафарик. В него описва етниче-
ските граници на отделните славяни, дава сведения за техните езици (бел. ред.).
32  Измаил Срезневски (1812–1880) – руски славист и историк. Издава голямо количество 
староруски писмени паметници. Разработва теоретическата основа на славяно-руската 
палеография (бел. ред.).
33  Александър Хилфердинг (Гилфердинг) (1831–1872) – руски славист и историк. Работи 
като консул в Босна и издава пътепис „Пътуване из Херцеговина, Босна и стара Сърбия“ 
(1859), пише редица изследвания за историята на балтийските славяни, сърбите и бъл-
гарите. Откривател е на българската история „История во кратце о болгарском народе 
славенском“ на йеросхимонах Спиридон (бел. ред.).
34  Ян Махал (1855–1939) – чешки славист, историк.  Представител на литературния пози-
тивизъм в чешката литература. Изследвал славянските литератури и фолклор, подробно 
се занимава с чешката литература на XIX век, литературата на лужишките сърби и др. 
(бел. ред.).
35  Витолд Ташицки (1898–1979) – полски езиковед, славист. Основоположник на полска-
та историческа диалектология (бел. ред.).
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страна, отбелязва с особена любов всички по-значителни работи, които 
засягат, пряко или косвено, лужишко-сръбската литература. В заключе-
ние авторът дохожда до твърдата вяра, че се подготвят условията за нова 
история на тая книжнина, която изразява така ярко усилията на един ма-
лък народ за духовен възход, която днес се гордее с поети като Чишин-
ски36, Новак, Скала и пр. Най-после нас ни заразява вярата на Йозеф Пата 
в по-добрата участ на тоя малък, но крепък славянски народ.

Явно е, че авторът не пише литературна история, а дава приноси – сис-
темни, строго, критически проверени, които извънредно изясняват пътя 
на бъдещия литературен историк и улесняват неговата работа. Той дава 
прекрасен образ на всички научно-критически изследвания, от най-старо 
време та до днес, върху лужишко-сръбската литература. Затуй навред той 
се стреми да бъде изчерпателен и точен в своите библиографски указа-
ния, оправя често стари грешки, изяснява някои въпроси, дава нови све-
дения и по такъв начин, опирайки се на здрава научна подготовка и богата 
ерудиция, постига своята пряка задача отлично. Ето защо неговата книга 
може да бъде верен водач в изучването на лужишко-сръбската литера-
тура – тя е единствената днес, и не само в Чехословакия, що проправя 
най-правия път към нея. С интересното си изложение, с живия си слог, с 
обичта на автора към предмета, към Лужиция – тя ви увлича и има силата 
да ви внуши идеята за мощната, бляскава роля на славянството в истори-
ята на световната съдба.

36  Якуб Чишински (1856–1909) – лужишки католически свещеник, поет, писател, драма-
тург. Пише на горнолужишки език. Дебютира със сборник сонети. Пише редица произ-
ведения, като комедията „Старият лужичанин“ (бел. ред.).
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Вестник на вестниците: 24 май 1927, № 35, с. 2–3

СЛОВАШКИ ПОЕТ ЗА СОЛУНСКИТЕ БРАТЯ1

В литературата за чехи и словаци, ако се запознаем по-отблизо с някои 
писатели, или ако прелистим стари списания, ще намерим не малко 

творения, в които се вестява образът на светите равноапостоли. Просле-
дим ли всичко онова, което се отнася до Кирила и Методия, ще трябва да 
се върнем доста назад, да си спомним за творения, които са свързани с 
тяхната дейност в Моравия, като Киевски листи или Пражки фрагменти, 
ще трябва да си спомним за някои духовни песни, за хрониката на Космо-
са2 от XII век, след туй – да отминем чешката3 реформация и Протирефор-
мация4, чешкия и словашкия хуманизъм, за да стигнем до йозефинизма5, 
когато се заражда в края на XVIII  столетие, чрез делата на Фортуната 
Дурих6 и Йозефа Добровски7, славистиката, която отново възкресява об-
раза на славянските първоучители, като му отваря път, в поезията – на 

1  Статията е посветена на 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.).
2  Козма Пражки (Kosmas) – епископ на Прага между 1091 и 1098 г., автор на „Чешка хро-
ника“ (1125), написана на латински (озаглавена „Cronica Bohemorum“) (бел. ред.).
3  В много от публикациите си Борис Йоцов използва прилагателното чехски вместо чеш-
ки. В българския език съществителните имена, завършващи на звук -х образуват прила-
гателни с наставка -ски, като групата съгласни -хс- се опростява и променя в -ш-. В 30-те 
години на миналия век, а и значително по-късно, въпреки че противоречи на фонетични-
те особености на нашия език, се използва и прилагателното чехски (бел. ред.). 
4  Протиреформация – Контрареформация (бел. ред.).
5  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.).
6  Вацлав Фортунар Дурих (1735–1802) – чешки католически свещеник, първият чешки 
славист; изследва църковнославянския език, старочешките преводи на Библията, глаго-
лицата и кирилицата, както и славянската литургическа традиция (бел. ред.). 
7  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.).
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романтиците от дните на Чешкото национално възраждане, на реалисти-
те в 60-тях и на националистите и космополитите в 80-тях години8, дори 
и в поезията на католическите модернисти в края на века. Въпросът за 
Кирила и Методия живо интересува и чешката наука – като почнем с До-
бровски, който в 1823 г. издаде на немски „Кирил и Методий, славянските 
апостоли“, та да споменем Фр. Пастърнек9, Фр. Снопек10 и Фр. Хибъл11. 
Името на братята е било винаги обикнато в Чехия, Моравия и Словакия. 
Дори има и списания, които носят, техните имена – Андрей Радлински12 
издава от 1857 до 1891 г. „Cyrillo-Method“, а Фердинанд Ленeр основава в 
1875 г. „Method“13, посветено изключително на християнското изкуство в 
споменатите земи. Нещо повече – образът на солунските братя живее и в 
съзнанието на народа там, особено в Моравия. Може да се каже, че кири-
лометодиевската традиция, с изключение на някои моменти от истори-
ческия живот на чехословашкия народ, винаги е била жива где по-малко, 
где повече. И то – въпреки краха на Моравската мисия, въпреки религи-
озното надмощие на католическата църква и успеха на евангелическата. 
Днес православната църква, възникнала в последно време, е доста слаба, 
а още по-слаба е и кирилометодиевската. На тази традиция дават живот 
не толкова причини от религиозен характер, колкото от културноисто-
рически, подпомогнати от внушенията на един политически романтизъм. 

8  „Националисти“ и „космополити“ са двете позиции в полемиката между чешкото спи-
сание „Освета“ и алманаха „Рух“ (1868), от една страна, и от друга, в списание „Лумир“ 
от края на 70-те и 80-те години на XIX в.; първата позиция утвърждава националната 
култура като самобитна и обърната към историческите си корени, а нейните опоненти 
споделят отварянето на националното културно пространство към световната литерату-
ра и култура (бел. ред.). 
9  Франтишек Пастърнек (1853–1940) – университетски преподавател, доцент във Ви-
енския университет и професор в Карловия университет в Прага; автор на граматика на 
старобългарския език, на изследвания върху делото на Кирил и Методий, както и върху 
историята на словашкия език (бел. ред.).
10  Франтишек Снопек (1853–1921) – римокатолически свещеник, историк на църквата, 
архивар, автор на множество научни изследвания по кирилометодиевистика (от края на 
XIX до 20-те години на XX в.), сред които и биография на делото на Кирил и Методий 
(бел. ред.).
11  Франтишек Хибъл (1875–1929) – чешки историк, автор на научни трудове по антична 
история, както и на двутомна история на българите (посмъртно 1930) (бел. ред.). 
12  Андрей Людовит Радлински (1817–1879) – словашки свещеник, автор на трудове по 
езикознание, педагогика и физика, съосновател на словашкото сдружение „Матица сло-
венска“ (бел. ред.). 
13  Фердинанд Ленер (1837–1914) – основател на чешкото списание за християнско изку-
ство „Method“, излизало в Прага в периода 1875–1904 г. (бел. ред.).
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Затова не е чудно, че поети като Доуха14, Чех15, Дворжак16, Хейдук17 и др. 
са разискряли своето вдъхновение от живота и делата на двамата братя.

Първо мяcтo между тях заема енорийският католически свещеник, чи-
ято дейност обгръща цялата почти първа половина на миналото столетие 
– роден в 1785 г. и починал в 1849 г., – когото заварят и изпращат с любов 
словашки будители като Карол Кузмани18, Людевит Щур19, Андрей Слад-
кович20 и др., който в тишината на Мадуница, селце край брега на Ваха в 
Словакия, живее с хероичния свят на словенската древност – Ян Холи 
със своята поема „Кирило-Методиада“. Ако в хероичния си епос „Слав“, 
отпечатан в 1839, поетът се домогва да изобрази най-далечната, предис-
торична епоха от живота на словаците, които водят кървава борба, за да 
запазят мястото си под слънцето там при гордите Татри, ако „Сватоплук“, 
от 1833 г. засяга вече минало исторически определено, което изпълнят 
отношенията между Сватоплука, Карломана и Моймира, то „Кирило-Ме-
тодиада“ ни разкрива страници от културната история на Моравското 
княжество.

„Кирило-Методиада“, вътрешно сродна със „Сватоплук“, е хероическа 
поема в шест песни, излязла в Будим през 1835 год. В нея Холи дава и жи-
вотописа на славянските апостоли, а също и митологията на старите сло-
ваци, за да приобщи навярно по-лесно читателя към нейния дух. Нейният 
предмет исторически се свежда към деветия век – мисията на Кирила и 
Методия в Моравия. В своята концепция тя се доближава до „Сватоплук“, 
гдето всъщност се изобразява борбата между идеята на германизма и сла-
вянизма, между византийското християнство, представявано от двамата 
братя, и римското, а от друга страна – между християнството и пагани-

14  Франтишек Доуха (1810–1884) – чешки поет, преводач („Божествена комедия“ на Дан-
те Алигиери) и библиограф (бел. ред.)
15  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 лите-
ратурен канон (бел. ред.).
16  Ксавер Дворжак (1858–1939) – чешки поет и публицист, публикува статии с теологиче-
ска тематика (бел. ред.).
17  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; в творчеството си е 
повлиян и от словашката фолклорна традиция (бел. ред.). 
18  Карол Кузмани (1806–1866) – словашки писател, основател на литературното списание 
„Хронка“ (1836–1838) (бел. ред.).
19  Людовит Щур (1815–1856) – словашки поет, публицист, общественик, ключова фигу-
ра в Словашкото национално възраждане с основен принос за кодификацията на сло-
вашкия книжовен език; безкомпромисен противник на културния чехословакизъм (бел. 
ред.).
20  Андрей Сладкович (1820–1872) – словашки поет, ключова фигура на словашкия лите-
ратурен романтизъм, автор на поемите „Марина“ (1846) и „Детван“ (1853) (бел. ред.).
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зма, между Кирил и Чернобог, господаря на славянския ад, езическия бог, 
поразен след молитвата на първия от огнения меч на архангел Михаила. 
Така и в старата поема тържествува кирилометодиевската идея. Тя се раз-
крива не само от фабулата, от разрешението за повествователната ин-
трига, която в „Кирило-Методиада“ е доста слаба, но и от образа на два-
мата братя. Ограничавайки своето въображение в рамките на дадената 
историческа действителност, както ни се представя от „Панонски леген-
ди“, авторът следи стъпка по стъпка, често пъти дори и с подробности, в 
които личи усилието му да постигне по-жива пластика в изображението, 
следи живота и дейността на своите херои. – Най-напред открива пред 
нас образа на моравския княз Ростислав. Той се замисля върху съдбата на 
своето племе, иска да му проправи път към културен възход, и затова иска 
да тури край на неговата езическа вяра. Затова той се обръща към Визан-
тия, която му изпраща Кирил и Методий, защото те знаят славянски език. 
Поетът, без да задържа темпото на своя разказ, веднага ни пренася – не 
в във Велехрад, както бихте очаквали, а в Девин, съседна нему крепост 
толкова обичана от словаците. Тук – в двореца на Ростислава се устройва 
пир, който се изобразява живо от поета. За да разкрие миналата слава на 
братята, Холи yмелo се връща назад. Похват, който той заема от Вирги-
лия. Ростислав е радостен,  че ще може да осъществи своето намерение, 
как е покръстен езичникът – владетел на българите Борис. Така, вместо 
динамически мотив, в поемата се внася статически: Методий разказва 
подробно, с пламенна вяра, как нарисувал картината на Страшния съд в 
палата на царя и как последният, като го видял, толкова се трогнал, че 
се съгласил веднага да приеме християнската религия. След този епизод 
Холи веднага улавя нишката на разказа и продължава по-живо. Двамата 
братя се предават усърдно на своето дело. Виждаме ги в Девин. Виждаме 
Кирил в Словакия, Методий в Моравия, разрушават идолите на стари-
те божества като Триглав, Чернобог, Стрибог Трас, Жива и др. поучават 
и кръщават народа. Цяла Велика Моравия е очистена от паганизма. Без 
да дава по-вярна и по-пълна психология на лица и маси, без да изрази 
културноисторическите взаимоотношения, той успява на места да заин-
тригува било с някоя пластично възпроизведена подробност, било с ня-
кои поетически образи. Той бърже отминава този конфликт между двата 
свята, дори не го и загатва, следвайки дейността на апостолите. Привър-
шили своята практическа мисия, те се отдават на книжовна дейност, пре-
веждат Светото Писание, подготвят си ученици, обикалят своето паст-
во, поучават, строят черкви, в които звучи славянският език. Най-после, 
преодолели толкова много пречки, организирали духовно Черквата, те 
заживяват по-спокоен живот – Методий във Велехрад, а Кирил в Нитра. 
И тук виждаме любовта на Холи към по-младия брат – винаги го предста-
вя като проповедник в Словакия. – Велика Моравия все повече и повече 
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се доближава до християнския Бог, славянският дух крепне със светата 
литургия. Ала, както знаем техният успех буди завистта на немското ду-
ховенство в съседната Бавария, което се стреми да ги очерни пред светия 
престол в Рим. Папата Адриан ги повиква при себе си, за да узнае тяхната 
вина. Сега Холи подйема отново статичен мотив – оставя вече Кирил да 
се самообрисува: той вдъхновено разказва на своя съдия, какво е извър-
шил в името на истинския Бог, защо е въвел славянската богослужба21 в 
Моравия, кого има за защитник на своето дело. Глас от небето му дава 
възхвала. Адриан е обезоръжен от мъдростта на Кирила и от Божията 
промисъл, оправдава ги, като ги посвещава в епископски сан, за да се вър-
нат отново в своето славянско кралство. Холи се отказва да следи по-на-
татъшната съдба на двамата братя, считайки, че ще излезе вън от кръга на 
своята замисъл, и завършва своя епос.

А за да се схване непосреднатата му цел, трябва да се приближим до 
неговата поетическа физиономия, тъй както ни е разкрита от чешките ли-
тературни историци, от които ние тук изхождаме. Личи ясно, че „Кири-
ло-Методиада“ е замислена и изпълнена като художествено произведение 
в стила на класическите епопеи, една от които, „Енеида“, той превежда. 
Така че се сродява външно с теми като „Лузиада“ на Камоенса22, „Маси-
ада“ на Клопщока23, „Хендриада“ на Волтера24, „Росиада“ на Хераскова25. 
Ала Холи, възпитан с творения на класически автори, които в негово вре-
ме все още не са забравени, с повече от един „псевдокласик“, макар да ус-
воява целия поетически свят на античността, да си служи с техническите 
и стилистически похвати на класиците, да заема готови вече форми и пр. 
Неговите поеми, най-вече „Кирило-Методиада“, показват, както и одите 
и елегиите му, че те са проникнати не само с душата на автора им, но и 
с духа на времето, на словашкия будителски романтизъм. Така Ян Холи 
остава дълбоко в ума и сърцето си романтик, и то – верен сподвижник на 

21  богослужба (книж.) – богослужение (бел. ред.).
22  Луиш ди Камоинш (1524–1580) – португалски поет, възпял мореплаването до далеч-
ни страни; най-известното му произведение е „Лузиадите“ (1572) (по латинското име 
на Португалия Лузитания), в което описва пътуването на Вашко да Гама до Индия (бел. 
ред.).
23  Фридрих Готлиб Клопщок (1724–1803) – немски поет, сътрудник на списание „Бремер 
Байтреге“, в което публикува най-известното си произведение „Месията“ (1748); въвеж-
да хекзаметъра в немската поезия (бел. ред.).
24  Франсоа-Мари Аруе Волтер (1694–1778) – френски философ, учен, поет и историк, 
ключова фигура на Европейското просвещение;  в романа си „Анриада“ (1723) се връща 
към обсадата на Париж от 1589 г. и религиозните войни във Франция (бел. ред.).
25  Михаил Херасков (1733–1807) – руски писател, представител на класизицизма, автор 
на първия руски епос „Русиада“ (1779), съставен от дванадесет песни в шестостъпен ямб, 
в които литературното време е царуването на Иван IV Грозни до покоряването на Казан-
ското царство (бел. ред.).
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Юнгмана26, Колара27 и Шафарика28. Сега можем по-ясно да схванем ин-
тимните мотиви, които са го подбудили да създаде своята поема, а от тук 
– и да определим неговото отношение към Кирил и Методий. Като своите 
съвременници той се унася в далечното минало на своя народ, дава мощ 
на своята фантазия след романтичните изследвания в най-тъмните об-
ласти от човешката история, вдъхновява се от славянската теория на Хер-
дера, от панславизма на Колара. Тъкмо с „Кирило-Методиада“ той под-
чертава славянския идеал за човечност, самостойността на славянската 
култура, суровостта на тевтонизма, който винаги е възпирал спокойното 
историческо развитие на западните славяни. Най-после с тази своя пое-
ма той иска да оживи неведнъж проявяваната идея, която още неговият 
сънародник Даниел Кърман29 в началото на XVIII вeк изнесе. – Словакия 
е люлка на славянството в Европа. Така, всeки славянин в своя произход 
е словак, а всяка славянска реч е словашка, реч на двамата братя. Затова, 
късен, но въодушевен последовател на Бернолака, истински поет от шко-
лата на този словашки сепаратист, той пише своите хекзаметри на сло-
вашки език, на западното му наречие, мислейки, че така откъсва своите 
сънародници от опекунството на чешкия народ. Пленник на своите идеи, 
той не се стеснява да се отклони в своята „Кирило-Методиада“ от истори-
ческата действителност – Велика Моравия е за него славното някогашно 
кралство на словаците. Сега разбираме защо се вдъхновява от дейност-
та на нашите апостоли. За него те не са пришълци, а родни братя, родни 
учители, каквито са и нам, светли културни херои в словашката история. 
Не нас, българите, които възхвалява за упоритата им културна борба в 
одата си „На словашкия народ“, печатана в будимската „Зора“30, IV. 1840 

26  Йозеф Юнгман (1773–1847) – чешки филолог, преводач, лексикограф и общественик; 
автор на петтомен чешко-немски речник, на множество обемни трудове по чешки право-
пис 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.).
27  Ян Колар (1793–1852) – словашки поет, протестантски пастор, пропагандатор на идея-
та за славянската взаимност, застъпник на чешкия език като език на словашката култура; 
автор на поемата „Дъщерята на Славия“ (1822, 1836) и трактата „За литературната вза-
имност“ (1836); автор на пътеписи, мемоари, научни съчинения; дългогодишен пастор 
в протестантската словашка църква в Будапеща и професор във Виенския университет 
през последните години от живота си (бел. ред.).
28  Павел Йозеф Шафарик (1795–1861) – словашки езиковед и историк, публикува на чеш-
ки език; автор на основополагащи трудове в славистиката като „История на славянския 
език по всички наречия“ (1836) и „Славянски старини“ (1837); застъпник на идеята за 
славянската взаимност, като не споделя русофилската позиция на своето поколение (бел. 
ред.).
29  Даниел Кърман (1663–1740) – словашки бароков писател, преводач и издател; автор на 
евангелически теологически съчинения (предимно проповеди), както и на граматика на 
словашкия език (бел. ред.).
30  „Зора“ – словашки алманах, издаван от 1835 до 1840 г. (в Будапеща), в който освен Ян 
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год., не нас има за обект в своята поема, а словаците, както и в другите 
си творения. Ала обкръжавайки ги с ореола на словашки херои, Ян Холи, 
излизайки от духа на неговата романтическа идеология, посочва Кирила 
и Методия като първи радетели на славянско братство и единение.

Холи публикуват Ян Колар, Мартин Хамулиак и др.; публикациите в изданието са на 
чешки език и на словашки според кодификацията на А. Бернолак; негови редактори са 
Михал Годра, Ладислав Йесенски и Мартин Хамулиак (бел. ред.).
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Листопад: Седмично литературно-художествено списание, Год. VIII, 
1927, № 6–7, с. 165–181

ЙОЗЕФ В. ФРИЧ1 И ВАСИЛ ДРУМЕВ

Тоя нещастен байронист2, политически немирник и пламенен на-
ционалист, чиито дни в живота съвпадат кажи-речи с дните на Ив. 

А. Богоров3 или П. Р. Славейков4, заседнал от 1879 г. в родината си след 
двадесетгодишно почти изгнание, чете през 1881 г., вече изпреварен от 
времето романтик, в салона на Cimelecka Beseda в Прага сцени от своята 
завършена преработка на Друмевата драма „Иванко“. Година и половина 
почти след това от 27 януари до 2 февруари 1883 г. тази преработка бива 
играна – и с успех – в Народния театър, три вечери само, както отбелязва 
Якуб Арбес5 (Theatralia, т. I. с. 372, т. 32 от П. С. С, J. Otto, 1907). Наистина, 

1  Йозеф Вацлав Фрич (1829–1890) – чешки политически активист, поет, драматург и пи-
сател. Активно работи за създаването на самостоятелна чешка държава, участва в рево-
люцията 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 Бул-
ба“ и др. (бел. ред.).
2  С това определение Йоцов насочва към силно изявената романтична линия в творчест-
вото на Фрич (бел. ред.).
3  Иван Богоров (1818–1992) – писател, журналист, издател, езиковед, преводач, лекар. 
Издава „Първичка българска граматика“ (1844) и първия български вестник „Български 
орел“ (Лайпциг, 1846). В Цариград основава печатница и започва да издава най-продъл-
жително излизалия вестник през Възраждането – „Цариградски вестник“. Основава 
първото българско стопанско списание „Журнал за наука, занаят и търговия“ и първото 
езиковедско списание „Книговище за прочитание“. Издава своите пътни бележки „Ня-
колко деня разходка по българските места“ (1848). Богоров е изявен пурист – съставя 
нови думи, използвайки лексикалното богатство на българския език, но с някои от пред-
ложенията си изпада в крайност (бел. ред.).  
4  Петко Р. Славейков (1827–1896) – учител, поет, журналист и публицист, сред най-авто-
ритетните общественици на XIX век, изтъкнат политически деец. Издава първия бъл-
гарски хумористичен вестник „Гайда“, първото женско списание „Ружица“, първото спи-
сание за деца „Пчелица“. Основава своя печатница и издава в. „Македония“, песнопойки 
и други свои книги. Автор е на мемоарни и биографични творби. Народен представител 
е в Учредителното събрание, в Първото и във Второто народно събрание. П. Р. Славейков 
е сред учредителите на Либералната партия в Княжество България (бел. ред.).
5  Якуб Арбес (1840–1914) – чешки писател и журналист. От 1867 г. започва да се занимава 
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голям успех за Фрича, който дълго време не бива допускан на пражката 
сцена или пък едвам е могъл да бъде представен по веднъж с някои други 
свои пиеси. Към края на същата година той издава своето дело под наслов 
„Асенов заник“ (Asjenův pád. Bulharská truchlohra ve čtyřech jednáních. Dle 
látky V. Drumeva sepsal J. V. Frič. V Českém Brodě. Nákladem knihkupectví 
A. Reinwarta, 1883, c. 98).

Както от неговите мемоари (Paměti), така и от послеслова му към 
„Asjenův pád“, а и от характера на цялата му литературна дейност можем 
да се догадим до известна степен как се заражда у него мисъл да подложи 
на преработка „Иванко“. Преди всичко – натъкваме се на неговата ста-
ра творческа практика – да взема сюжети из историята на славянските 
народи. За това говорят доста ясно драмите му „Иван Мазепа“ и „Тарас 
Булба“. В своето дело той изхожда от свои художествени начала, които 
излага пред събранието на чешките писатели в Umělecká beseda.6 Той иска 
чешкото драматическо творчество да има национален характер, да бъде 
самобитно, като се използува делото и опитът на другите славянски на-
роди. Затова е необходимо да се опознаят и изкористят7 „неизчерпаните 
до сега и за дълго неизчерпаеми съкровища, толкова много въздейству-
ващи, съвсем нови за нас, сякаш за театър създадени сюжети“ (Asjenův 
pád, Douska, с. 95). Тъй чешката драма ще дава израз и на типичното сла-
вянско, ще диша с ритъма на славянската стихия. Освен това, Фрич има 
дълбока склонност към историческата драма. Множеството му драма-
тически творения с исторически сюжети говорят не само за тази склон-
ност, но и за неуморимия му стремеж да създаде драма от по-висок стил. 
Тия теоретически предпоставки и творчески насоки трябва да се допъл-
нят най-после с някои индивидуални особености на Фрича. „Иванко“ го 
привлича не само със своя сюжет, удобен за драматическа разработка, 
не само със своя славянски дух, както би казал той, с идеята за неизбеж-
ното нравствено възмездие, но и със своя романтизъм, със своя патос, с 
образа на „невинния“ виновник, наказан от съдбата, която носи в харак-
тера си, със сянката на прокълнатата „силна“ личност, за него едва ли не 
сродна на Мазепа, когото изобразява като смел борец за националната 
независимост на Украйна (Jiři Horák. Fričova dramata z dějin ukrajinských. 
Slavia, г. II., c. 92–112), с всички ония свои черти на шекспировска драма, 
които срещаме вече в творенията му със сюжети из чешката история. С 

с журналистика – главен редактор е на в. „Народни листи“, редактор е на сп. „Глас“ и на 
сп. „Политика“. Прекарва значителна част от професионалния си живот във Франция. 
Известен е като създател на литературния жанр романето (бел. ред.). 
6  Umělecká beseda (Художествена беседа) – чешко гражданско сдружение, създадено през 
1863 г., съставено от три общности – литератори, художници и музиканти (бел. ред.).
7  изкористя (остар.) – използвам, опозная, за да извлека полза (бел. ред.).
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Друмева Фрич се запознава, както казва Йозеф Пата8 (Osvěta, 1917, кн. 
10, с. 628), чрез превода, или по-точно, както казва А. Теодоров-Балан9 
(Друмев – Фрич, Слънце, 1920, кн. 21–22, с. 646), чрез ръкописния пре-
вод на Яна Вагнер, учител в Пловдив, автор между другото на „Bulharská 
mluvnice“, 1879, преводач и на „Нещастна фамилия“, 1883.

Йозеф В. Фрич, който знае не само „достойнствата“, но и „недостатъ-
ците“ на „Иванко“, се заема с неговата преработка, като използува всички 
негови данни с цел да създаде собствено дело, при това с по-голяма худо-
жествена стойност. Какво е неговото основно отношение към творението 
на Друмева?

Както в своята поетическа инвенция, така и в своята концепция Фрич 
всецяло е под властта на „Иванко“. Той слага действието в ония истори-
чески рамки, които му определя Друмев – става в Търново, през 1196. 
Поставяйки датата, която у българския автор не е посочена, той се старае 
да означи събитието по време по-точно, за да покаже, че творението му 
почива на историческа правда. Изглежда, че той се е справил с Й. Ире-
чека (Dějiny národa bulharského, 1876, Praha). Тази правда по нищо не се 
различава от вложената в творението на Друмева. От друга страна, и той 
като Друмева, цели да изтъкне идеята за неминуемото наказание на всяко 
престъпление, за неизбежната отплата, за вината, за крайната победа на 

8  Йозеф Пата (1886–1942) – чешки славист, сорабист и българист. Основните му научни 
занимания са свързани с културата и езика на лужишките сърби, на българите, с въпроса 
за славянското единство. Изследва както езиците, така и литературите, като популяри-
зира редица български автори в чешка среда. Популяризира езика и литературата на лу-
жишките сърби (бел. ред.).
9  В тази статия „Друмев – Фрич“ Ал. Теодоров-Балан представя пред българските чи-
татели задочния спор между чешките критици и Йозеф В. Фрич по повод издадената 
и играна в Прага драма. Балан не дава директна оценка на това литературно дело на 
Фрич, но в статията му проличава благосклонност към инициативата на чешкия ав-
тор. Според българския учен „няма съмнение, че чесите притежават и за сцената си, и 
за критиката мерила по-тънки и по-високи от нашите“. Затова заявява убедено, че, по-
падайки под перото на литератор от подобна школа, българската драма само би спе-
челила. Обобщението на Балан е, че Фрич е съумял „да създаде своя българска траге-
дия в четири действия под името „Asjenův pád“  („Падането на Асен“) и предлага някой 
следващ изследовател да се заеме със съпоставителен анализ на двата драматургични 
варианта. Това именно прави Б. Йоцов в статията „Йозеф В. Фрич и Васил Друмев“. 
В статията на Балан изводът, че Фрич създава „своя“ трагедия по българската драма е 
направен без особени аргументи. Йоцов е далеч по-прецизен в мотивирането на оценка-
та си. Но когато я формулира, се колебае между това да отрече литературната стойност 
на чешкия вариант на „Иванко“ като самостоятелно авторско дело на Фрич и да уважи 
усилията и почтеността на писателя, който и за миг не прикрива същината на работата 
си по драмата. Самозаблудата му, че пише творчески и независимо от първичния текст, 
не е проявена с цел да заблуди околните. Той искрено вярва, че е постигнал по-високите 
художествени резултати, които заинтригувалият го сюжет заслужава. Творческата до-
бронамереност и откровеност на Фрич разколебават българския критик да отсъди само 
според литературните достойнства (в случая – недостатъци) неговата драма (бел. ред.).
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нравствената мощ. За да разкрие тази мисъл чрез логиката на събития-
та, той прибягва до всички ония двигатели на драматическото развитие, 
с които си служи Друмев. Между персонажната страница на „Иванко“ и 
„Асенов заник“ няма почти никаква разлика. Имената на лицата дори са 
запазени. Нещо повече – и в разработката на сюжета, в своята компози-
ционна метода, той не се освобождава от чуждо въздействие. И тук лица-
та са подразделени на два враждуващи лагера. В единия са Исак, Тодорка, 
Иванко заедно с някои велможи, а в другия – отец Васил (= Иван), Петър, 
Марина, Милко и др. Както и там, в средата е поставен Асен като външен 
обект на драматическите страсти и борби. От отношенията между тия ла-
гери изхождат, както и у Друмева, трите главни линии на драматическата 
интрига – Иванко, Исак, Асен; Иванко, Тодора и Марина; Васил, Петър и 
Асен. Сплитайки тия три линии на развитие, Фрич бива заставен да спаз-
ва и хода на събитията, да ги използува така, че да остави главните основи 
на вътрешната постройка непокътнати – в експозицията и завръзката, в 
градацията и висшия момент на драматическата напрегнатост, в поврата 
на действието и развръзката. Защото и художествените задачи, които си 
поставя за разрешение Фрич, му се налагат от Друмева. Той се старае да 
изобрази оная външна драма, която се ражда в неприязънта между двата 
лагера, а от друга страна – да даде израз на оная вътрешна борба, която 
се разиграва в душата на Иванка. Обаче, както и Друмев, той не постига 
единение на действието, защото интригата няма свое средоточно огнище. 
Отговаряйки на д-р Нейедли, който в „Národní listy“, 1883, посочва този 
недостатък на творението му, той изтъква, че цели тъкмо обратното – 
да зачлени всички лица в драматическото развитие. Но не схваща, че и 
това не постига. Нито има централна фигура, нито всички са еднакво цен-
ни за драматическата верига. Първата драма у него почва в четвъртото 
действие – у Друмева по-рано, преди убийството на Асеня – 3 явл. от вто-
рата сцена на трето действие – и пак там свършва. Другите действия не 
носят характер на външна драматична борба. Втората драма почва в пър-
вото действие, стига своя зенит в третото, а в четвъртото – сякаш е забра-
вена. Загатната бегло, тя няма и тук своята развръзка. Съчетавайки двете 
последни действия – 4 и 5 – от Иванко в едно, Фрич съвсем не изнасилва 
Друмевата хронология и прагматика. Наистина, той постига по-голяма 
стегнатост в композицията, ала само външно, като повтаря тук всички 
грешки на нашия автор. Вместо да използува тия действия, за да свър-
же органически нишките на двете драми и да им даде общо разрешение, 
той се увлича от външното развитие на събитията и техния изход, и то 
така, че дава твърде прибързана и недостатъчно мотивирана катастрофа. 
Той отминава ония загатвания у Друмева на вътрешната драма – страха 
у заговорниците, страданията на Иванка и пр. в последното действие – и 
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овъншнява още повече своята драма. Може би и затова не озаглавява дра-
мата си „Иванко“. Ала и насловът „Асенов заник“ не е твърде оправдан.

Проследим ли по-подробно развитието на действието у Фрича с оглед 
на сценичната му подреда, ще можем по-добре да доловим начина и ха-
рактера на неговата преработка.

Фрич се стреми да опрости технически драмата, като постигне по-го-
лямо единство на мястото. Затова пък търси по-голяма пищност в обста-
новката, по-силни зрителни ефекти, по-внушителни сценични картини. В 
първото действие вместо двете Друмеви сцени – стаята на Мария и жи-
лището на Исака – той има една: пространен двор на палата, отляво на 
който се вижда домът на гръцкия севастократор. Тази едничка сцена се 
налага и от композиционни съображения – последните три явления, 
9–11, от началното действие на „Иванко“, които образуват там част от 
втората сцена, Фрич поставя в началото на своята драма – 1–3: Драголюб 
и Михайло (=Драгни и Михо) се разговарят за Иванка, а Исак ги под-
слушва. Тъй ни се загатва не само за хероя, но и за възможните насоки на 
драматическото развитие. Четвъртото явление тук отговаря на третото у 
Друмева: Тодорка и Исак с разговора си хвърлят повече светлина върху 
начеващата драма – изясняват се отношенията между Марина (=Мария) 
и Тодора. А за да бъде ясна нишката на събитията, чешкият автор дава 
свое явление – 5: у Милка, дошъл да извести на Теодора, че Марина ще я 
посети, пламва мъката на ревността. И той се вплита в драматическата 
интрига. Останал сам, произнася монолог – явл. 6, който във втората си 
половина е 6. явл. от първата сцена на същото действие от „Иванко“. Ма-
рина дохожда с Кера у Тодора – 7 явл., което е отглас пак от същото мяс-
то, явл. 3–5. По-нататък се изясняват отношенията между Тодора и Ма-
рина и Кера и Милко – явл. 8–9, между Иванко, Исака и Тодора – явл. 10 
и 13, дето вече се зачева драматичната интрига. С изключение на 8 явл., 
което е дело на Фрича, но не напълно самостойно, защото е отглас на 1. 
явл. от началото на действието, всички други явления са заети от Друме-
ва – 6 явление от първа и 5, 7 и 8 явл. от втора сцена. За да подчертае 
по-силно еротичния момент в драмата, както и враждата между Милко и 
Иванко като основа на по-сетнешни преживявания и постъпки, той влага 
нови явления – 10, края му, 11 и 12: молбата на Кера към Иванка да не 
влиза в дома на Исака, свадата между Тодорка и Марина, между Милко и 
Иванко. Най-после – радостта на Исака и Тодорка – явл. 14., което е от-
глас от явл. 11 на втората сцена у Друмева, както и от явленията, в които 
се разкриват коварните планове на същите тия гръцки чеда. Изоставени 
са: от първата сцена явл. 1 и 4. – разговорът между влюбените в Иванка 
девойки и монологът на царската дъщеря – загатнати, разказани и напо-
добени в 4, 5 и 8 явл.; а от втората – 2 и 4: монологът на Тодорка, чието 
съдържание е изчерпено с 4 явл., и съобщението на Драгни, че Иванко ще 
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навести Исака, пренесено във 2 явл. у Фрича. Второто действие почва 
едва със 7 явл. от първата сцена на „Иванко“. Негомир (= Добромир) и 
Добрин се разговарят за пира, за заговора, за подозренията на Сима – от-
глас от 1 явл., първата сцена. Явления 2 и 3 са заети от Друмева, явл. 3 и 7 
от същата сцена – Симо изказва подозренията си пред Негомира; Иванко, 
Исак и Негомир обмислят своя план. Следват две самостойни явления – 
4 и 5: Исак изпровожда Драголюба, преоблечен като пратеник от Цари-
град, да предаде писмото на Асеня – отглас от 6 и 7 явл., Иванко среща 
Мария и иска среща с нея. Действието върви бърже напред. Негомир съ-
общава на Иванка, че царят е заповядал да се затвори пратеникът – 6 и 7 
явл. у Друмева, после разговаря с Асеня за измяната на Петра – трето 
явление от втората сцена. Чува се от народа прослава на влизащия в Тър-
ново Петър – отглас от 1 явл. на първото действие от „Иванко“. И по-на-
татък събитията текат и в двете драми напоредно10. Все така Фрич разра-
ботва втората сцена. Петър дохожда и бива изобличен от Асен – 7 явл,, у 
Друмева 6. Иванко съобщава, че пратеникът се е самообесил. Отглас от 
явл. 5., втора сцена на същото действие от „Иванко“, Асен и Марина. Пе-
тър се прощава с Асеня (явл. 8), което обединява три явления – 5, 7, 8 – от 
„Иванко“. Фрич завършва действието, като добавя нови явления – 9. 10, 
11: Асен разпуска събранието, Иванко и Милко се свадосват11, Марина 
дава ключа на Иванка. Изоставени са: от първата сцена явления 1, 2, 4, 5, 
8, 9 и 10: пирът у Иванка, разговорът между Драгомира, Иванка и Милка, 
монологът на Милка, монологът на Исака, съгласието на Тодорка да се 
отровят Симо и Милко; от втора сцена явления 1, 9 и 10: Асеновият мо-
нолог за братовата изневяра, злорадството на Исака, общата радост на 
Исака с Тодорка над сбъдващия се план. Виждаме, че ядрото на действи-
ето и тук остава. В третото действие Фрич изоставя втората сцена, трета-
та запазва изцяло, а първата заменя със сцената от първото действие – 
дома на Исака. Обаче запазва отделните явления и техния ред. Първата 
сцена почва с пир на терасата. Пee се същата песен, както там. Симо, во-
ден от Михайло (=Михо), изоставя пира, недоволен от Иванка. Тук има-
ме отглас от 1 и 2. явление на първата сцена от второто действие на Иван-
ко. Фрич слага две нови явления, 2 и 4: Михайло с Иванка, после с 
Продана отвеждат вкъщи отровения на пира Симо, Продан донася на 
Иванка за смъртта на Сима и изявява своята преданост към делото на 
заговора. Между тия дветe стои 3. явление, което отговаря на 2. явление 
от първата сцена на „Иванко“: Иванко, Добрин и др. велможи разговарят 
за своето дело; отец Васил е дошъл в Търново, а това ускорява решението 
на Иванка. Петото явление отговаря напълно на 4 и 3. от първата сцена на 

10  напоредно (остар.) – последователно, по реда си (бел. ред.). 
11  свадосвам се (остар.) – карам се, участвам в свада с някого (бел. ред.).   
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Друмева: среща между Исак и Тодорка, която изразява страха и уплахата 
си от развиващите се събития. Монолог на Исака – да извести ли всичко 
на Асеня? Оттук вече действието у Фрича напълно следва хода на действи-
ето у Друмева. Увежда ни в покоитe на Марина. Иванко влиза, произнася 
монолог. Поява на Кера, среща между Марина и Иванко – явл. 6. и 7., 
които обгръщат явл. 2, 3, 4, 5 и 6 от третата сцена на „Иванко“. Веднага 
след това Фрич ни увежда в спалнята на Асеня, явл. 8 и 9: Асен се разгова-
ря със себе си; Иванко влиза и го убива. Идва Мария и ридае над убития 
си баща. Явления напълно сходни с явл. 4 от втора сцена, 1. и 3. от четвър-
та. Втурват се заговорницитe – Негомир, Добрин и пр., войници, носят се 
викове за прослава на Асеня и Иванка, – Исак потрива доволен ръце – 
явл. 10, което отговаря на 4 и 5 явл. от последната сцена на „Иванко“. Ос-
вен цялата втора сцена Фрич изоставя и 1 явл. от първата сцена – разго-
вора между Иванка и Добромира, от който се долавя борбата у първия, 
преди да пристъпи към дело. – Цялото трето действие стои още по-близо 
до същото действие от „Иванко“. В четвърто действие Фрич изоставя 
първата сцена от „Иванко“ (явл. 1–4: Драгни и Исак, Исак сам), а спазва 
последователно останалите – площада в Търново и гробищата при мана-
стира „Св. Троица“, добавя той, дето е гробницата на Асеня. Към послед-
ната сцена се пренасят и някои явления от петото действие на Друмева. 
На площада, явл. първо: Негомир, Добрин и Исак. – Разговорът им по 
теми и тон напомня изоставената първа сцена. Наподобени на 3 и 4 явл. 
от началнитe сцени на IV и V д. По-нататък явленията се развиват – ре-
дят както у Друмева – 2, 3, 4: тълпа деца, девойки, момци, Кера; свирачи, 
граждани, Васил и Петър, момък, наемни войници; Исак с въоръжени 
войници – всички са заети от „Иванко“ – 1–6 явл. от същата сцена, като 
3. явление обгръща 3, 4 и 5 на българския автор. Сцената в мaнастира. И 
тя, с изключение на някои вложки от 5. действие на „Иванко“, е заета из-
цяло. Явленията 5, 6, 7 и 8 – първи и втори монах; отец Васил и Петър; 
първи и втори монах, момче; Васил, Петър, Милко с Марина, която Ми-
хайло носи cпяща с наемни войници, се покриват с първитe седем явле-
ния от същата сцена на Друмева. Следват две явления, колкото самостой-
ни, толкова и наподобени – 9 и 10: среща между Милко, игумена на 
манастира, втория монах и Петър, и отец Васил. Тук Друмев с появата на 
безсвясната Мария завършва четвъртото действие. Фрич го продължава, 
като постига при тази обстановка, по същия начин обаче, драматическата 
развръзка. За да съедини двете последни действия, Фрич прибягва до 
ново явление – 11: в манастира дохожда Иванко, Добрин, Исак, вестява 
се от гробницата Марина. По разработка и функция наподобява обаче 7. 
явл. от четвъртото действие на „Иванко“ – срещата в гробището между 
Мария, Исака и Милко, а също така и 7. и 8. явления от втората сцена на 
последното – пира у Иванка, песента на отца Ивана и внезапната поява на 
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Мария. Последните явления – 12 и 13 – съвпадат с 9, 11–15 от втората 
сцена на петия акт у Друмева – Исак с войници, монаси, Михайло, До-
брин, въоръжен народ, външна борба. Всичко друго Фрич изоставя – от 
първата сцена всички явления – 1–4, а от втората – 1–6. Може да се счита, 
че останалата половина от втората сцена, явл. 8–15, на последното 
действие е присъединена към четвъртото.

Цялата работа на Фрича откъм композиция се свежда към това: запаз-
ва неизменни всички ония явления, които са огнищата на всяко действие 
и които преобладават значително над всички други, като ги размества 
там, дето изисква това общият му план на преработка; съкращава – око-
ло 20 – второстепеннитe, които нямат по-трайни връзки с развитието на 
действието, трети наподобява на Друмевите, и то няколко, и най-после 
– внася нови, 14 на брой. Разместванията не са от такъв характер, че да 
изменят общата постройка и главната замисъл, дори и основния изглед 
на всяко действие. Тия размествания могат да стават лесно, защото не са 
органически споени у Друмева всички явления. Органическо единение 
не постига дори и Фрич. С тях обаче той постига – в първото действие 
по-определена експозиция, в последното – по-бърза катастрофа. В съ-
кращенията си не навсякъде успявa – липсват му творчески сили за нови, 
които биха могли да мотивират и задълбочат психологически действи-
ето. От всички съкращения значителна част се пада на монолозите. Ня-
кои от тях са изцяло изоставени, други са сбито перифразирани, трети 
са съчетани в едно, както напр. монологът на Исака в първо действие, 3 
явл. (обгръща два монолога на същия херой – явл. 1. и 11. от втората сце-
на на действието), четвърти са вложени в диалога, в отделните реплики. 
Фрич изоставя така охотно монолозите не само защото иска да избегне 
излишни повторения, но и защото иска да задоволи по-новата драмати-
ческа техника. Наподобените явления подсказват вече на опит у Фрича да 
се освободи от въздействието на своята предложка, ала тъкмо те, макар и 
малко, около 7, ни убеждават, че той има бедна поетическа изобретател-
ност. Самостойните – 3 от първо, 6 от второ, 3 от трето и 2 от четвърто 
действие – вмъкнати между заетите или наставени към тях, се налагат от 
известни съображения – било да се изясни външно действието, било пси-
хологически или композиционно да се мотивира, било да се изоставят 
разказите за събития, които стават вън от сцената. Ала много от тях не са 
органически съчетани с другите, ето защо те биха могли да бъдат изоста-
вени, като напр. 11 и 12 от първо действие, 4, 5 и 10 от второ, 1, 2 и 4 от 
трето. Те не принасят, освен това, нищо съществено за драмата. Ала и ос-
таналите 6 Фричови явления се съдържат зародишно у Друмева. С 5 явл. 
от първо действие, дето Тодорка събужда ревност у Милка към Мария и 
вражда към Иванка, Фрич, макар да цели своя композиционна замисъл, 
изхожда пак от Друмева. Нашият автор използва ревността на Милка, за 
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да мотивира прехода му към лагера на Иванка, а чешкият – към лагера 
на Асеня и Петра. Същата подкладка и задача има и 12 явл. от първо и 
10 явл. от второ действие – свадата между Иванко и Милко. После – 11. 
явл от първо действие и 5. от второ: Ревността на Мария, припадъкът ѝ в 
дома на Исака, радостта ѝ при лицемерното разкаяние на любимия, за да 
се изтъкне непосредно безграничната ѝ любов към Иванка, за която тол-
кова много се говори у Друмева. От друга страна, те трябва да мотивират 
постъпката на Мария, възпроизведена в 11 явл. от второ действие – дава 
на Иванка ключа от покоите си. А и туй е подсказано от Друмева – явл. 3 
от първо действие, 1 и 4 от трето, първа сцена и 5 от втора, 5 от четвър-
то, трета сцена. Навярно Фрич, като възпроизвежда тази случка, иска да 
избегне прийома да се разказва за събития, станали зад сцената, за което 
го укорява Неруда в една своя рецензия за играната в 1874 г. негова драма 
„Ив. Мазепа“ (Divadlo, т. IV., Fr. Topič, 1909, с. 339). От Друмева изхож-
дат и останалите самостойни явления. Така, във второ действие 9 явл. 
– злорадството и подлостта на Иванка, Тодорка, Исака и велможите се 
контрастира с чистосърдечието и наивността на Петър и Асен. Тоя кон-
траст е подчертан от Друмева в трите действия до убийството на царя. В 
трето действие явл. 1, 2 и 4 – пирът, заговорът, подозренията на Сима, 
отравянето му – както се изтъкна, се крият в 1–4, 7, 9–10 явл. от второто 
на Иванко. Значи, инвенцията на Фрича и тук черпи от Друмева, без да 
намери напълно самостоен творчески израз. Преработката му тук е пове-
че от технически характер.

Все така зависим е Фрич от Друмева и в основната замисъл на своите 
херои. Не може да излезе от неговия исторически реализъм и индивидуа-
лизъм, когато изобразява характерите им в свръзка с тяхното участие в 
драматическото развитие. Функционалното значение на всекиго от тях е 
напълно запазено. Психологическата мотивировка е изцяло заета. Всич-
ки, с изключение на Милка, имат еднаква драматическа съдба.

Иванко и тук се откройва до известна степен като главен херой. Той е 
оная драматическа стихия, която поваля Асеня. Властолюбие и съвест са 
двата извора на неговото страдание. Той цял месец не идва при Тодорка, 
след като Исак е хвърлил в душата му въглена на своята замисъл. Негови-
ят вдъхновител има две оръжия – жажда за власт и любов. Фрич сякаш 
се опитва да използува друг мотив за неговото деяние – пламенна сласт. 
Наистина, у Друмева той е „готов да направи всичко за Тодорка“ (явл. 8, II 
сц.), както и тук е „готов“ за нея да се хвърли в бездна“ (13 явл., сц. 26), ала 
там думите му са напоени по-скоро с наивен романтизъм, а не с уханието 
на женска плът. Друмев се спира по-подробно на борбата между сърце 
и разум, като загатва и за конфликт между отечествен дълг и властолю-
бие. Тъй впечатлението, че Иванко е жертва на своите страсти, засяда 
по-дълбоко. Фрич не дава достатъчно силен израз на будната съвест. Във 
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второто действие Иванко взима по-живо участие, отколкото у Друмева: 
там се явява само в първата сцена. И в двете драми той е вече с разкрита 
намисъл12. Ала докато у Друмева съвестта му е още будна, вътрешната му 
борба, загатната на пира, още не е разрешена, у Фрича той е по-близко до 
решението да действува, той е активен дори защото съвестта на човека 
е почти мъртва. Тук той е живо съучастен в заговора: той всичко знае, 
крои планове, подхвърля писма. Когато узнава, че Асен е заповядал да 
се затвори пратеникът, той казва: „Тук трябва да се действува бързо“ (6 
явл., с. 38), излиза и после съобщава, че тоя се е самообесил (8 явл.); Той 
проявява почини13 – дава дори намек кога трябва да се премахне чича му 
Сима (9 явл.). Притъпената му съвест се проявява и в неговата подлост: 
той с измама, както и у Друмева, взема ключа от Мария. Но тук няма по-
мен от някакво страдание за сторената гавра. Нещо повече – дори се над-
смива на Мария (10 сц.). Затова той и по-лесно убива Асеня. Решение и в 
двете драми взема едновременно – когато му съобщават, че отец Иван се 
е завърнал в Търново. Ала докато в третото действие на Друмева, преди 
да се реши на своето деяние, той все страда, измъчва се, че мами Мария, 
че заблуждава Асеня, у Фрича той нехае, на пира е весел, дори участвува 
в отравянето на Сима. Той е деятелен – дава нареждания на своите заго-
ворници. Останал сам, той малко се замисля, ала бьрже се сепва. Про-
явява твърдост и жестокост. В монолога си преди да убие Асеня – той 
се отдава на размисъл, трепва съвестта у него за миг, но веднага добавя, 
че не е време сега за разсъждения, а за действия. У Друмева сърцето на 
човека говори по-силно. Дори когато убива царя, съвестта изплаква: той 
захвърля меча си и гледа вцепенен трупа, като се улавя за глава. Там виж-
дате убиеца: захвърля меча, за да прикрие престъплението си, спокоен е, 
дори успява да бъде притворен14 – отваря вратата, посреща приятелите 
си и нарежда да се преследва злодеецът. След деянието Иванко изчезва – 
у Друмева се вестява едва в петото действие, а у Фрича – в четвъртото, и 
то в ония явления, които наподобяват Друмева – в 11, 12 и 13. Явява се 
съвсем неочаквано и то – с пробудена съвест. Прелом, който у Друмева 
е загатнат, който все пак е възможен, очакван, а тук – психологически 
неподготвен. Там Тодорка казва (яв. 4. I. сцена), че се страхува от Иванка, 
че той е загубен за нея: все Асеня сънува, все ходи замислен и пр. После, 
Иванко изповядва (1 явл. II. сц.), че няма покой за душата си. На пира (явл. 
6. II сц.) той е все умислен. У Фрича не става дума за душевното страдание 
на Иванка. Само в 1. сцена се споменава, че ходи да се моли на Асеновия 

12  намисъл (остар.) – намерение (бел. ред.). 
13  почин (остар.) – замисъл, идея за осъщсетвяване на някаква дейност, инициатива (бел. 
ред.).
14  притворен (книж.) – измамен, лъжлив, неискрен (бел. ред.).
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гроб, че се колебае да провъзгласи Тодорка за царица. Ала това по-скоро 
е за подготовка на развръзката, отколкото за изяснение душевното със-
тояние на хероя. Тук се явява пасивен в страданието си и все пак – акти-
вен в гнева си. У Друмева – убива Милка. Дига меч срещу Петра тук, но 
Милко му го взема. Пред вида на Мария се стъписва. После прави опит 
да помогне на Тодорка. Веднага след това – признава, че е виновен, и иска 
смърт. Ала все има сила да подхвърли на Исака: „Гледай, Исаче, плодовете 
на твоите планове“ (13 явл.). Подчертава се, че е бил играчка в коварните 
ръце на Исака. – Изглежда, че Фрич се опитва да ретушира образа на Иса-
ка според Иречека, обаче не може да даде завършен и верен образ. Опит-
ва се дори да примири неговата съдба с историческата – не го оставя да 
избяга или да напусне сцената, без да знаем какво собствено става с него, 
както е у Друмева, но отрежда над него съд. Съдбата му е пак неопределе-
на, но знае се поне, че го чака възмездието.

По Иречека навярно се опитва да ретушира и образа на Асеня. В двете 
драми той се явява почти едновременно – в средата на второто действие 
и загива в края на третото. И тук, и там се изобразява мъката му, загат-
ва се за неговия вътрешен драматизъм, подчертава се неговата наивност, 
безпомощност. Когато вече се среща с Петра – той става, както говори за 
него Иречек, сприхав и раздразнителен. Фрич иска да го избави от оная 
пасивност, която му приписва Друмев. Той търси не само истината по 
заговора – нея лесно намира по донесенията на Негомира – но и самите 
заговорници, за да ги накаже. Ако Друмев само отбелязва, че той иска да 
се отреди съд, тук той наистина го отрежда: осъжда пред всички велможи 
Петра, казва му: „Махай се от очите ми!“, готов е сам да поддържа обви-
нението срещу него. Недоволен от това – иска да възложи цялата работа 
в ръцете на Сима. Когато Петър се връща, за да се прости с него, той е 
студен, но вече е кротък, той е по-решителен, отколкото у Друмева, но все 
пак – безпомощен. Осланя се на Отец Васила, когото иска да повика от 
Цариград. В третото действие и в двете драми, в монолога си, непосредно 
преди да бъде убит, изразява своето страдание и безсилие (у Друмева – 2 
явл. от втора сцена). Когато идва при него Иванко, той е изненадан – у 
Друмева той знае целта на това идване, защото планът на заговорниците 
вече му е разкрит от отец Ивана – сепва се, нарича Иванка безумец, но все 
пак му прощава заради любовта на Мария. Плачът на Мария в решител-
ната борба го обезсърчава. Бива убит подло от Иванка. Опитът на Фрича 
да представи Асеня в нова светлина не е сполучлив. Психологически не е 
концепиран добре.

В Друмева в светлина е даден и образът на Исака. И у Фрича той се 
разкрива още в първата сцена и остава до край неизменен. Макар че тук 
появата му в сцените е ограничена, Исак никак не губи от своето значение 
за хода на действието. Той е не само лукав, безсъвестен, жесток, отмъсти-
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телен, но е и всезнаещ и вездесъщ интригант. Той е толкова активен, че не 
оставя други да действат за него. Целите му – с междуособие15 в България 
или царска корона за Тодора. Негови жертви са Асен, Иванко, Тодора, 
Симо. Напоследък16, в четвърто действие на Иванко, той сякаш изгубва 
от своята всезнайност. Тодорка му открива Кера, обръща вниманието му 
върху загадъчния певец и пр. И у Фрича той не може да познае Кера. Но 
тая моментна пасивност се изкупва от ревностната му дейност в послед-
ните явления на двете драми. И тук пред Мария е безпомощен. Съдбата 
му у Друмева не е ясна – избягва с Тодорка в суматохата. Тук, обаче, той е 
хванат. Над него ще бъде изречена присъдата на справедливия съд. Но и в 
двете драми той сякаш сам изговаря присъдата над собственото си дело: 
изглежда, българите Бог ги пази. Характерът на Исака така е осъден и от 
Фрича.

Все така са възпроизведени и другите лица у Фрича. И тук Петър взема 
участие във второто и последното действие, всичко в три сцени: в пала-
та на Асеня, на площада в Търново, в манастира „Св. Троица“. Той е все 
същият наивен благородник, пленник на своята слабодушна кротост и 
незлобивост, пасивен романтик, лишен дори от княжеска храброст. Съм-
нява се дали е достойният вожд на своя народ. Трябва и тук отец Васил да 
го убеди, че той е божие оръдие, назначено да проломи пътя на правдата, 
да иска от него клетва, че ще изкупи с подвига си смъртта на брата си, и 
страданието на народа. Само на две места Фрич се отклонява от Друмева, 
като се опитва да го представи по-енергичен – когато иска от Асеня да му 
представи пратеника, за да се увери в истинността на неговите доноси – 
третото действие, и когато напоследък изстъпва срещу Иванка с дигнат 
меч, пленява Исака и усмирява войниците от противния лагер. Ала все 
пак – и в щастието си, бивайки прогласен за цар, той остава благороден – 
справедливият съд, а не той, ще раздава неизбежната отплата. Тодорка и 
Мария са също така заети образи. И тук – Тодорка изпълнява познатата 
нам роля. Вярно оръдие на баща си и на своята страст да бъде царица, тя 
наистина обича Иванка. Ала Фрич подчертава по-силно нейната любов, 
слага в репликите ѝ сластолюбни думи, иска да я представи през погледа 
на нейния любим като очарователна жена. Но той не успява да я предста-
ви като силна демонична натура, макар че в началото на драмата взима 
по-живо участие, отколкото у Друмева, тя не може да прояви напълно 
своята стихия. От друга страна, той подчертава някои нейни качества 
– нейната ехидност и жестокост: след убийството на Асеня – изправена 
пред трупа му, застанала пред нещастната Мария, тя почти злорадства; тя 
отравя Сима, поканила го на пир; тя се мъчи да отрови и Милка. Най-по-

15  междуособие (книж.) – вътрешна борба в държавата, размирица (бел. ред.).
16  напоследък (остар. и книж.) – най-накрая, в последния момент (бел. ред.). 
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сле той мотивира по-дълбоко нейното страдание. И тук, както у Друмева, 
тя страда – от ревност или от страх, че може скъпо да изплати своите 
деяния. Но тя страда още, защото съзнава безчовечността на своето дело. 
След като отравя Сима, сякаш настава у нея някакъв прелом: тя се измъч-
ва, тя проклина баща си, тя може да умре без него. По-нататък тя се вестя-
ва в края на драмата – за да се посочи печалната ѝ участ. Докато у Друмева 
тя избягва сред суматохата с баща си, без да бъде по-определена нейната 
съдба, тук – за нея се чува глас от народа: в Янтра! – И образът на Мария 
е слабо отсенен. И в двете драми изпълнява еднаква роля, има еднаква 
участ. В първото действие само е изобразена по-ярко нейната любов към 
Иванка, ревността ѝ, която стига до нервна самозабрава, сляпата ѝ до-
верчивост дори. В края на драмата пък е лишена от прелестта на своето 
страдание. Не трогва със своя жребий, защото нейната горест е повече 
осъзната.

От велможите тук се отделя само Милко. Всички други – Добрин, Не-
гомир, Симо – са напълно копирани като образи. И тук той е отгледан от 
Кера, влюбен е в Мария, пренебрегван е от Асеня. Но у Друмева той е още 
в началото на драмата в стана на заговорниците, а по-късно, когато вижда 
Мария в манастира, той минава в Петровия стан. Това развитие на тоя 
характер Друмев мотивира още във второто действие, 7 явл.: Милко е с 
Иванка, докато народът е с него, докато на българска земя не стъпят чуж-
ди легиони. Затова и в края на драмата той става втората жертва на Иван-
ка. Фрич не се заема да мотивира по-дълбоко развоя на Милковия харак-
тер в свръзка с действието, а го изобразява като характер, който остава 
непроменен. У Фрича той не притежава тия черти на отдаден, възвишен 
патриотизъм. Така той не е зачленен във веригата на кървавите борби 
като защитник на една държавна идея. Тук е даден по-голям израз на не-
говата любов към Мария, на дивата му ревност, която го прави свадлив и 
избухлив, а и на омразата му към Иванка, твърдата му воля да отмъсти за 
своето поругано честолюбие. Затуй той взима по-активно участие в съби-
тията. И все такъв го виждаме в първото, второто и последното действие: 
верен паж на своята любима. Той открадва Мария от палата на Иванка и 
се скрива в гробницата на Асеня. Там се среща с Петра и Васила – и с тях 
поразява Иванка и Исака. Той е тук победител. Той ще изрече и присъдата 
над своя враг. Драголюб и Михайло тук се вестяват само в първите дейст-
вия, но не и в двете последни, както у Друмева. Тъй комичният елемент 
в драмата е отслабен. А и контрастът между комичното и трагичното в 
живота е почти изоставен. Освен това, те имат и друга роля. Драголюб е 
мнимият пратеник от Цариград (II д. 4 явл.), а Михайло провежда Симо 
до къщи, който умира в неговите ръце (III д. 1 и 2 явл.). Ала и двамата, 
като комични фигури, напълно се покриват с Драгни и Михо на Друмева. 
Фрич не се отклонява от Друмева и там, дето се опитва да създаде нови 
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образи – игумена на манастира „Св. Троица“, и Продан, младия велможа. 
И двете лица само на едно място са замесени в развоя на събитията (в III 
д. явл. 2 и 4 и в IV д. – явл. 9 и 10). Затова те са напълно излишни – те не 
носят със себе си драматическия живот на творението. При това – те са 
най-бледите фигури в драмата. – Отец Васил се отличава от отец Ивана 
само по името. Навярно то е взето от Иречека, който споменава в своята 
история търновския архиепископ Василий от времето на Асеня.

Тая характеристика ни подсказва, че лицата могат да се сведат към три 
групи – напълно заети, отсенени и новосъздадени. Ала за всички може да 
се каже, че не са създания на самостойна творческа воля. Пълната зависи-
мост на Фрича от Друмева най-ясно личи в двете последни групи. Той не 
може да даде лицата в нова художествена обрисовка, да задълбочи харак-
терите като драматически ядра, да оправдае хода на тяхната съдба, да им 
вдъхне повече жизнена правда. Новите пък фигури говорят колко е бедна 
неговата изобретателност, колко е безпомощна неговата образотворна 
фантазия. Похвалите, които му се правят от чешката критика за добрите 
и издържани характери, всъщност са похвали за Друмева. Защото не само 
в концепцията на тия характери, но и в похватите на тяхното изображе-
ние той не може да се освободи от влиянието на Друмева. Оставя лицата 
да се самоочертаят или взаимно да се характеризират, или да се разкрият 
непосредно с делата си, с участието си в драматическото действие, като 
възприема, особено в последния случай, не само контраста на характери-
те, но и тяхната психологическа мотивировка. Затова всички сцени, по-
ложения и моменти, които са от значение за цялата драма, той ги взема, 
покрай другото, поради същата образотворна цел. Дори и появата и из-
разът на лицата има същия механизъм, както и ремарките, макар и доста 
съкратени у него, изпълняват същата психологическа функция. Така Исак 
и тук си трие ръцете, и тук подслушва и се усмихва, Петър скланя глава, 
Асен потъва в мисли, Негомир говори настрана и пр.

Фрич не може да се освободи и от речта на Друмева, и то не само в за-
етите сцени, но дори и в наподобените и новосъздадените. В заетите, кои-
то са и главните основи на драмата, диалозите и монолозите са запазени 
почти изцяло. Това са преди всичко в първо действие: явл. 1–7 и 9–10; във 
второ: 6–8; в трето: 6–10. в четвърто: 1–4 и 5–8. Значи – почти полови-
ната явления; Фрич рядко вмъква нови теми за разговор. Тематическото 
развитие на диалога е посочено от Друмева. Диалогът се състои от ре-
плики, заети от Друмева, буквално или по-свободно преведени, съобраз-
но с духа на чешкия език, обикновено спазени в техния последователен 
ред. Понякога между заетите фрази вмъква нови, за да се изясни известно 
положение, което може да бъде от най-различен характер. Другаде заема 
реплики из изоставения от него монолог, и то тъкмо тия, които подчер-
тават нишката на предметното развитие или главните моменти на интри-
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гата, или пък необходимата особеност на характера. Най-после диалогът 
е свободно перифразиран. Същото може да се каже и за монолозите. На 
места ги слива с диалога, другаде ги запазва изцяло в превод, а някъде 
предава същността им със свои думи. В наподобените сцени диалогът в 
темите си напълно зависи от Друмева, а в речта си е почти самостоен. 
Още по-независим е той в новосъздадените сцени. Ала и тук, и там речта 
се налага от еднаква композиционна замисъл, от еднакви характери, от 
еднакви посоки на драматическия ход. В поменатите сцени диалогът раз-
крива съдържанието на изоставените от Иванко явления или пък загатва 
за събития, които не са станали или няма да станат на сцената, както е в 
началото на последните три действия; или пък хвърля нова светлина вър-
ху отношенията на някои лица, разкрива образа на някой херой, нюанси-
ра някоя черта на характера, ала винаги неговите теми са от кръга и в духа 
на Иванко. Но това, което е характерно, то е, че речта на лицата тук почти 
напълно съответства по тон и образ с речта на лицата в другите сцени.

Така Фрич успява да постигне единство в езика и стила на своята дра-
ма. Навред, може да се посочи като обща особеност, той стяга диалога. 
Може би, туй е резултат от укорите на чешката критика по отношение на 
диалога в „Мазепа“ (вж. рит. рец. на Яна Неруда). Но затова пък не смогва 
да запази неговата жива подвижност. Сам романтик, той спазва изобщо 
патетичния тон на речта. Това за него не е толкова трудно, защото и хе-
роите от неговите драми из чешката история си служат със същата реч. 
На много места, обаче, тази реч е рационализирана, освободена е от ли-
рическата си топлота или от своя драматически лиризъм. Това се отнася 
особено за речта на Мария, Иванко и Асеня. Със своята немерена реч той 
има възможност да постигне изобщо особеностите на Друмевата. Ала в 
комичните сцени с Драгни и Михайло в първото действие тя не носи не-
посреден хумор. Същото важи и за някои места от монолозите на Исака 
и от диалозите на Кера. Изобщо структурата и развитието на диалога, 
неговият ритъм и тон, неговата атмосфера и образен характер са спазени. 
Затова индивидуалният момент в речта на Фрича тук е слаб. Туй може 
би дава повод на П. Небески да пише, че дикцията на Фрича, „грижлива, 
чиста и хубава, често бляскава, се отличава с щастливото наподобяване 
на трогателния югославянски тон“ (вж. кориците на „Асенов заник“).

Разглеждайки така делото на Фрича, неволно стигаме до въпроса каква 
е неговата художествена цена и дали може да се счита то за самостойно. 
Тоя въпрос бива поставен още на времето си, когато се играе драмата, и 
днес чака своето решение. Той принуждава Фрича да постави в края на 
„Асенов заник“ послеслов, за да се обясни с чешката литературна крити-
ка, а същевременно да напечата пак там, на кориците на книгата, извадки 
от преценките върху неговите творения. Едни го обвиняват, че му лип-
сува всякаква оригиналност, дори че е извършил „излишен“, и при това 
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„неясен“ плагиат. Най-силно, изглежда, че го засяга критикът на „Politika“, 
защото за неговата бележка той отделя значително място. Други мислят 
обратното. Й. Л. Турновски17 и д-р Нейедли казват с известна предпазли-
вост, че творението на Фрича е негово собствено дело, П. Небески мисли, 
че то може в много отношения да се счита за самостойно, а Ян Вагнер, 
който едничък познава „Иванко“, изтъква уверено, че то наистина е тако-
ва. И. В. Фрич, обаче, макар и да признава в своята „Douska“, че малко се е 
ползувал от оригинала, не отрича, че „основите на действията и главните 
характери, които имат своя българска физиономия“, са заети от Друме-
ва. Ала трябва да добавим, неговото творение и в замисъл и в построй-
ка, дори по техника и характери, по дух и съдържание изобщо, по език и 
стил е вярно копие на „Иванко“. Друмев, както видяхме, е повторен тук 
и с грешките, и с достойнствата си. Трябва обаче да се изтъкне, че Фрич, 
който познава по-добре театъра, отколкото неопитният още и по-млад от 
него Друмев, владее по-добре граматическата техника. На нея, изглеж-
да, слага своята увереност за самостойността на своето дело, на нея се 
позовава и Вагнер, който мисли, че „Иванко“ е трябвало да бъде основно 
преработен, защото, поради някои негови недостатъци, той не подхожда 
да бъде поставен на сцена „а la franka“. Наистина, тук би трябвало да се 
търси цената на Фричовово дело, би могло да се каже, че „Асенов заник“ 
е по-скоро сценическа редакция на „Иванко“, която може да направи и 
най-посредственият режисьор, за да получи по-добра постановка, но не 
и художествена. Следователно, преработката, която извършва чешкият 
автор, има механически, а не творчески характер. Затова и чешката дра-
ма не стои по-високо от нашата. Не дал художествена преработка, Фрич 
не може да даде, естествено, и свое самостойно творение. Не проявява 
тук свободно отношение към заетия материал, не търси нови творчески 
възможности, не си поставя нови задачи, не отразява в заетото своя дух, 
не постига своя художествена действителност. Примерите с Шекспира18, 
Молиера19, Уайлда20 и пр. подсказват, че само истинският творчески дух 

17  Йозеф Ладислав Турновски (1838–1901) – чешки актьор, писател, журналист, преводач 
и критик. Автор на пътеписи,  исторически разкази (като напр. „Шведи в Моравия. Исто-
рически разказ от Тридесетгодишната война“) и биографии на публични личности (Фр. 
Палацки, Йозеф К. Тил) (бел. ред.).
18  Уилям Шекспир (1564–1616) – английски драматург, актьор и поет, чието творчество 
надскача рамките на националната култура. Сред най-известните му пиеси са „Хамлет“ 
(1601), „Ромео и Жулиета“ (1595), „Крал Лир“ (1605), „Отело“ (1604), „Венецианският тър-
говец“ (1596), „Сън в лятна нощ“ (1596), „Укротяване на опърничавата“ (1589) и др. (бел. 
ред.).
19  Жан-Батист Поклен (псевдоним: Молиер) (1622–1672) – френски драматург, режисьор 
и актьор. Сред най-известните му произведения са  Тартюф (1664), „Дон Жуан“ (1665), 
„Скъперникът“ (1668), „Няма такива хора“ (1666), „Мнимият болен“ (1673) (бел. ред.).
20  Оскар Фингъл О’Флаърти Уилс Уайлд (1854–1900) – ирландски драматург, поет и про-
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може да създаде от чуждото дело свое, напълно самостойно. Така „Асе-
нов заник“ не е нито подражание, нито преработка, а неволен плагиат, 
макар и малко пресилено казано, който би тежал върху паметта на Фрича, 
ако той сам своевременно не посочи своя български първообраз.

заик (разкази и романи). Романът му „Портретът на Дориан Грей“ (1890) се възприема 
като ключов текст за европейския литературен модернизъм (бел. ред.).
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Македония: Всекидневник за  политика, културен живот и  
информация, Год. I, 17 май 1927, № 178, с. 4

ЕДИН ЧЕШКИ1 ПОЕТ ЗА БРАТЯ МИЛАДИНОВИ

Името му е доста обикнато в Чехия, паметникът му краси една от ху-
бавите градини на Прага, известен е дори у нас с превода на него-

вите „Песни за роба“. Сватоплук Чех2. Знаме на цяла поетическа школа, 
период от развоя на чешката литература, 70-те и 80-те години на миналия 
век, щит на национализма срещу космополитизма в поезията, срещу Яр-
ослава Връхлицки3 и Юлиуса Зейера4. Макар и роден две години преди 
мартенската революция в 1848 год., той остава най-яркият наследник на 
чешкия будителски романтизъм, най-живото звено между Яна Колара5, 

1  В други свои публикации Борис Йоцов използва прилагателното чехски. Оригиналното 
заглавие на публикацията е „Един чехски поет за братя Миладинови“. В българския език 
съществителните имена, завършващи на звук -х образуват прилагателни с наставка -ски, 
като групата съгласни -хс- се опростява и променя в -ш-. В 30-те години на ХХ в., а и зна-
чително по-късно, въпреки че противоречи на фонетичните особености на нашия език, 
се използва и прилагателното чехски (бел. ред.).
2  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 лите-
ратурен канон (бел. ред.).
3  Ярослав Връхлицки (истинско име Емил Якуб Фрида) (1853–1912) – чешки поет,  дра-
матург и преводач. Неговият цикъл „Дух и свят“ (1878) се смята за един от върховете на 
чешката поезия. Не достига същите върхове като драматург. Най-известните му драми 
са „Хиподамия“ (1890–1891) и „Нощ в Карелщайн“ (1884). Връхлицки е първият чешки 
автор, номиниран за Нобелова награда, макар и да не я печели (бел. ред.).
4  Юлиус Зейер (1841–1901) – чешки поет и писател. Представител на неоромантизма в 
чешката литература. Изразява се в дълбокото авторово разочарование от съвременна-
та действителност („Вишехрад“ (1880), „Песен за отмъщението на Игор“ (1882) и др.). В 
романите си той представя епизоди от историята на Русия („Адрей Чернишев“ (1876), 
средновековна Франция („Роман за вярното приятелство между Амис и Амил“ (1880) 
(бел. ред.).
5  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 литературната вза-
имност“ (1836); автор на пътеписи, мемоари, научни съчинения; дългогодишен пастор 
в протестантската словашка църква в Будапеща и професор във Виенския университет 
през последните години от живота си (бел. ред.).
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Челаковски6, Ербена7 и неговите съвременници, най-верният поетически 
апарат на своето време. И твърде заслужено го оплака в 1900 год. чешкият 
народ – оплаква минало, което няма да се върне; борец, който го научи, 
как да се бие. Там имаха своя Вазов, макар да превъзхожда нашия не само 
със своята продуктивност, но и с богатството и глъбината на своята ми-
съл, с по-голямата изисканост на своя поетически израз. Със своя про-
мислен и вдъхновен национализъм, с неподправения си демократизъм, с 
романтическия си панславизъм – едни от главните елементи на неговото 
творчество, характерни обаче и за други поети от неговото време, той 
стои най-близо до сърцето на народа. Неговата поетическа стихия го вле-
че и в друга посока – да се вслушва в ударите на славянското сърце и вън 
от пределите на своята родина.

Не само копнеж по чужди земи, но и влечението на брат го заставя да 
посети повечето от славянските страни – и България. През 1874 година 
той минава през Украйна, стига в Крим и Кавказ, оттам – в Цариград, 
Варна и Русе. Hяма обаче възможност да остане по-дълго време у нас. 
Споменът му за България е бледен, основава се на впечатления за нея, 
получени от прозореца на летящия влак; и затова в дописките си, които 
печата тогава в „Národní listy“8, а по-късно, в 1884 година, в отделна книга 
– „Скици от пътуванията ми“ – не отделя значително място за българите. 
Трябва обаче да се предполага, че от тия дни неговият интерес към бъл-
гарите никога не престава. Той си спомня за тях през 1877–1878, когато 
един от неговите другари по перо, Бохумил Хавласа9, гине като доброво-

6  Франтишек Ладислав Челаковски (1799–1852) – чешки поет. В творчеството си авторът 
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“ фол-
клорната времева дистанция е премахната, като действието се приближава до съвремието, 
руските богатири са представени повече като обикновени хора. Авторът добавя свои герои 
и не се води от оригиналната фолкорна творба. По подобен начин действа и в „Отглас на 
чешки песни“, която смята за най-добрата си книга (бел. ред.).
7  Карел Яромир Ербен (1811–1870) – чешки поет, писател, събирач на народни приказки. 
Представител на Чешкия романтизъм. В стихосбирката си „Китка от народни предания“ 
(1853) реализира различни образи, символизиращи любовта към родината. Ербен се зани-
мава научно със славянски фолклор. От изключително значение е тритомното му издание 
„Народни песни в Чехия“, където събира голямо количество чешки народни песни (бел. 
ред.). 
8  Чешки вестник, излизал от 1861 до 1941 г. Основан от Юлиус Грегър. Основна платфор-
ма на Младочешката партия. В него редактор е бил поетът Ян Неруда. В него също така са 
работили братята Чапек (бел. ред.).
9  Бохумил Хавласа (1852–1877) – чешки писател и журналист. Бил е военен кореспондент 
на вестник „Narodní listy“. Отразявал е въстанието в Босна и Херцеговина. Участва в Ру-
ско-турската Освободителна война. Бива ранен на Кавказкия фронт и малко по-късно 
умира. Пише редица романи като „Живот в смъртта“ (1874), „В дружината на приключе-
неца крал“ (1874) и др. Пише също така фейлетони и разкази относно Херцеговина и др. 
(бел. ред.).
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лец в Освободителната война, и отново през 1883 година, когато съби-
тията на Балкана10 раздвижват сърцата в Чехия. Че не ги забравя свиде-
телства и алегоричната му поема „Славия“, в която има един пасаж за тях, 
а и стихотворението му „Св. Кирил и Методий“. Не дълго след тия дела, 
две-три години, той дава най-добър израз на своите чувства към българи-
те в епико-лирическото си творение „На Братя Миладинови“ (том 24. от 
пълното събрание из съчинението му, с. 111).

Това стихотворение, чиято ясна з а м и с ъ л, съответства на стегнатата 
композиция, чужда на Вазова, завладява не само със съзнанието за нрав-
ствената цена на чистото и възвишено родолюбие, но и със своя лири-
чески патос, който понякога взема формите и на реторичен, характерен и 
за други произведения на Сватоплука Чеха. Това ясно се забелязва, ако се 
проследи нишката, която чертае развитието на лирическата тема.

Веднага, с маниера на белетрист, поетът обсебва въображението ви – 
пред вас са двамата братя затворници, и така представени, че неволно си 
спомняме за Пушкина11 и Лермонтова12, от които някога той се е учил и 
влиял: през решетката на тъмничния прозорец те впиват морен поглед 
към тясната ивица небе. Ето – и звекът на вериги, който е жива надсмешка 
над техните възвишени усилия. Външната картина на обстановката бърже 
се сменя с психологическа, пак мрачна по тон. Поетът разкрива звека на 
оковите: нима те не са безумци, които искат да дигнат народа от гроба със 
своята слаба ръка? Но тази ръка ще изгние в окови, народът ще познае 
най-сетне своята двойна гибел – турчин ще смаже в праха неговото тяло, 
а грък ще погуби душата му.

Сватоплук Чех не уморява. Преминава незабелязано към нова смяна 
на образите. На печалната размисъл противопоставя светла. Там, в мал-
кия къс от небосвода победно над мрака се усмихва звезда. Тоя външен 

10  Балкана – Балкански полуостров, Балканите (бел. ред.)
11  Александър Сергеевич Пушкин (1799–1837) – руски поет, драматург,  писател и лите-
ратурен критик. Смятан от руската литература за най-големия и влиятелен неин автор. 
Основател на реалистичното направление в руската литература. Неговите стихове още 
приживе му печелят славата на народен поет. Известни негови поеми са „Кавказки плен-
ник“ (1820–1821),  „Цигани“ (1824), „Медният конник“ (1833) и мн. др. Пише също и дра-
ми „Скъперникът рицар“, „Моцарт и Салиери“, „Каменният гост“, „Пир по време на чума“. 
Това са четири едноактни драми, наричани „Малки трагедии“ (1830). Особено внимание 
заслужава драмата „Борис Годунов“ (1825). Пише и проза – „Дама пика“ (1834) и „Пове-
стите на Белкин“ (1830). Най-голямото му произведение е романът в стихове „Евгений 
Онегин“  (бел. ред.).
12  Михаил Юриевич Лермонтов (1814–1841) – руски поет, прозаик и драматург. Силно 
повлиян от творчестовото на Пушкин. Пише редица стихове като „Хаджи Абрек“ (1834), 
„Демон“ (1839), „Мцири“ (1839) и др. Пише  драми – „Испанци“ (1830), „Хора и страсти“ 
(1830), „Странен човек“ (1831), „Маскарад“ (1836). За най-голямо произведение на автора 
се приема романът му „Герой на нашето време“, възприеман като първия психологически 
роман в руската литература (бел. ред.).
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повод завежда мисълта на братята към чистите извори на утехата. Нали 
като звездата и народът ще преодолее нощта на своята г и б е л? Техните 
ръце са оковани, но сто нови се дигат да подемат борбата. Защото „духът 
на измъчения народ живее и ще възтържествува над свирепия враг“. Тях-
ната размисъл става все по-светла. Не са ли слушали те да бие сърцето 
на народа, да трепти живият му дух – в тия хубави песни, в които кънти 
словото на дедите, от които се носи блага вест за нов живот? Не събраха 
ли ги, за да хвърлят семето на надеждата, че „над българската волна и чес-
тита нива на славата звездата пак ще заблести?“

От лирическия унес поетът се възвръща отново към разказа, за да раз-
крие, кратко и сухо, по-нататъшната съдба на двамата мъченици и да заси-
ли пламъка на своята емоционална мисъл. Tе чакат, изтерзани от жажда, 
вода. Влиза ключарят и подава със зла усмивка чаша вода. Но, уви – това е 
отровата на врага. Скоро Константин, умиращ слага глава върху гръдта на 
гаснещия Димитър. Извличат  два трупа от тъмницата. Народът скланя 
глава, обезсилен в своите вериги. Тъй Чех подчертава духовната връзка 
между народ и вожд. А за да осмисли смъртта на братята, той загатва за 
вътрешния развой на историческите събития, съединява духовно ролята 
на българските будители с делото на руския народ, както това направя 
Пенчо Славейков в своята „Кървава песен“, като подема мотива за всепо-
бедата на духа. Тоя дух, който носят в делото си братята, защитникът на 
заграбени права и гробарят на всяка тирания, тоя дух сепва славянската 
кръв оттатък Черно море – и „за България грейна великият ден на спасе-
нието“.

Но поетът още нe дава пълен живот на делото си, още не изчерпва 
своята концепция, чувствайки, че образът на двамата братя още не е дос-
татъчно задълбочен, че още не е даден в светлината на общата българска 
участ. Затуй в лирически страстен, но сдържан апостроф към Миладино-
ви, възвестява, че техните имена по широката българска земя „от море 
до море“ ще бъдат славени от свободните българи. Не само това – те ще 
бъдат тяхната пътеводна звезда във всяка бъдеща борба, ще им сочат пра-
вия път към една определена цел, ще им шепнат, „че хиляди убийци не ще 
задушат народа, който, верен на себе си, обжегнат от свещен пламък, има 
благородни синове, които умеят да страдат за своите братя и да умират за 
родината“. Така от един конкретен случай, от участта на двама мъченици 
на националната съвест, поетът стига, по пътя на идейно-емоционална 
градация, до идеята за самопожертването, за изкупната жертва на всяко 
общо благо.

Как Сватоплук Чех е замислил това творение, какви сведения и откъде 
ги е получил – това ще видим в следния брой.
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Училищен преглед: Год. XXVIII, 1928, № 8, с. 873–877

БЪЛГАРСКАТА ДРАМА1. ПРОФ. Д-Р ФРАНК ВОЛМАН2

Младият чешки учен е един от тия, които с дейност и културен иде-
ал запълнят пропастта на недоверие и вражда между славянските 

народи, изкопана от ограничени и непредвидими политици. Неговите 
студии върху югославянската драма (вж. Srbochorvatské drama, 1924, и 
Slovinské drama, 1925), както и току-що излязлото му изследване върху 
българската, като отминем другите му работи, пръснати из научни чешки 
списания, а също и университетската му катедра, определят ясно негова-
та физиономия на литературен историк. Той посочва, че на славянските 
литератури, след толкова фолклорни, етнографски и езиковедни проуч-
вания, трябва да се обърне по-дълбоко внимание преди всичко в славян-
ските страни. Това първо по рода си изследване не само в чужбина, но и 
у нас, не бива да учудва никого. То е резултат на засилилия се от войната 
стремеж да се проучат по-основно, от по-широко сравнително гледище 
тия литератури. Нас обаче ни учудва усилието, с което г-н. Волман пре-
следва своя предначертан план – да разкрие исторически образа на юж-
нославянската драма изобщо.

Осланяйки се преди всичко на своя богат опит, добит при изучванията 
си върху югославянската драма, а и на сигурния си историко-генетичен 
метод, изхождайки при това от сравнително гледище, Франк Волман ус-
пява да даде сбито и прегледно верен исторически образ на българското 
драматическо творчество, което той осветлява, за да не бъде съвсем от-
къснато от своята обществена и национална среда, със съответна исто-

1  Рецензията  за изследването на Фр. Волман „Bulharské drama“ е разширен вариант на 
публикацията „Един чужд учен за нашата драма“ (в. „Литературни новини“, Год. II, 30 
септ. 1928, № 1, вж. публикацията в настоящия том) и излиза в рубрика „Критика и рецен-
зии“ на списанието (бел. ред.).
2  Франк Волман (1888–1969) – университетски преподавател в Масариковия универси-
тет в Бърно, Братиславския университет „Ян Амос Коменски“ и други висши училища в 
Чехословакия. Ключова фигура в чешката компаративистика и славистика, театролог, 
литературен историк, историк на славистиката, фолклорист, автор на статии по теория 
на литературата. От 1952 г. е избран за член-кореспондент на Чехословашката академия 
на науките (бел. ред.).
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рия на нашия театър и на нашата театрална критика, доколкото я имаме и 
доколкото се е проявила в общото ни литературно развитие. Той съумява 
изобщо да се справи със своя предмет, да овладее суровия материал, да 
събере необходимите му податки, изворни и книгописни, да се вживее в 
духа на българското художествено творчество, и по-ограничено – на на-
шата драматика3. С особено старание той следи винаги развойната ли-
ния, посочва главните, значителните моменти, разкрива общите форми 
и посоки, загатва или изтъква влиянията, съответствията и сродствата 
и така постига осветления, тълкувания и разкрития, които са от особе-
на важност за нас, понеже са дадени с апарата на по-широк, европейски, 
литературен кръгозор. Внимателен и предпазлив, той не бърза да прави 
обобщения и изводи.

Не можете да не се съгласите с неговата периодизация върху развоя на 
нашата драма. Тя се налага не само от характера на по-крупните истори-
чески събития, но и от историческия ход изобщо на българската литера-
тура. Разглежда ли драмата до Освобождението, след Освобождението 
до Световната война4 и от войната до наши дни, той търси вътрешните 
мотиви на своя исторически поглед. Затова и с основание говори за ос-
вобожденска романтика, за реализъм и символизъм в драматическото 
творчество след Освобождението, до войната, като не посочва характер-
ните посоки преди Освобождението, макар и да загатва поста определено 
за тях, като не разкрива характера на драмата и в наши дни, обяснимо 
защо. В рамката на тоя план авторът сполучливо посочва общите тенден-
ции, долавя значителните и типични фигури, характерните особености, 
с усилие да се предаде идейната атмосфера на времето. Лесно можем да 
си обясним, защо, в желанието си да изясни развоя на драмата, той се 
спира на по незначителни писатели и забравени творби. Неговата мярка е 
и историческа, а не само естетична. Така той вярно долавя основите още 
преди Освобождението на нашата историческа, битова, революционна 

3  драматика (остар.) – 1. Драма. 2. Драматургия (бел. ред.).
4  Световната война – Първата световна война (бел. ред.).
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и баладична драма. И Икономов5, и Войников6, и Друмев7, и Каравелов8, 
заедно със Станчева и Шишкова, изяснява преди всичко не като органи 
на определени движения и насоки, а като зависими или по-самостойни 
творци със свои вкусове и разбирания, наложени, разбира се, от общи 
културни условия. След Освобождението драмата изяснява характера на 
нашето духовно общение с Европа. Западното влияние се вижда най-сил-
но в българския индивидуализъм. Сръбското влияние, за което загатва 
на места Волман, безспорно върху стари наши драматици, сега е малко 
проблематично. Във времето на Вазова и Славейкова се подйемват стари 
посоки, правят се ценни завоевания, особено с баладичната драма, съз-
дават се и нови типове драми, но все пак творческият гений на нацията 
е слабо проявен. Волман с любов и внимание проследява развитието на 
българската драматика от Величкова9 до Костова10, като не забравя да по-
сочи ценните ядра в нея. След войната той търси новите форми на дра-
матично творчество. Te обаче са незначителни, дори бихме казали, едва 
ли има съзнателен стремеж към нови открития. Че нашият драматически 
писател сега тьрси и блуждае, това не може да се отрече. Осем години вече 

5  Тодор Икономов (1835–1892) – издател, публицист, писател и общественик, участник в 
борбите за независима Българска екзархия и политическа фигура в следосвобожденска 
България. Автор е на множество учебници, учебни пособия и граматики (бел. ред.). 
6  Добри Войников (1833–1878) – възрожденски драматург и журналист, възприеман 
като основоположник на българския театър; организира своя театрална трупа, в която за 
първи път участват актриси.  Автор на драми с исторически сюжети – „Райна Княгиня“ 
(1866), „Покръщение на Преславский двор“ (1868), „Възцаряването на Крума Страшний“ 
(1871) и др. Комедията „Криворазбраната цивилизация“ (1871) успява да намери място в 
литературния канон като класика (бел. ред.).
7  Васил  Друмев (митрополит Климент Браницки и Търновски) (1840–1901) – възрож-
денски писател, драматург. Автор на първата българска повест „Нещастна фамилия“ 
(1860) и на най-добрата историческа драма през Възраждането „Иванку, убиецът на Асе-
ня“ (1872) (бел. ред.).
8  Любен Каравелов (1834–1879) – писател, общественик, активен публицист и редактор 
на периодични издания в емиграция (Москва, Белград, Букурещ) преди Освобождение-
то, автор на литературнокритически статии върху българска литература и политическа 
история (бел. ред.).
9  Константин Величков  (1855–1907) – български поет, писател, преводач, художник, дра-
матург, политик. Сред известните му произведения са драмата „Невянка и Светослав“ 
(1874), „Цариградски сонети“ (1899) и неговите спомени „В тъмница“ (1899); изявява се и 
като художник. К. Величков е първият преводач на поемата „Ад“ от Данте на български 
език (1906) (бел. ред.).
10  Стефан Л. Костов (Стеля идва от съкращението на името му Ст. Л., което се е чело 
„Сте ле“) (1879–1939) – български комедиограф и етнолог. В своите комедии той осмива 
негативни обществени явления, недъзи и пороци. Най-известната му комедия е „Голема-
нов“ (1928), както и „Златната мина“ (1926), „Мъжемразка“ (1912), „Новото пристанище“ 
(1931), „Комедия без име“ (1938) и др. Писателят проявява интерес и към българската 
етнография, като учредява през 1921 г. сп. „Известия на Народния етнографски музей“ и 
печата различни изследвания като „Сокаи“ (1921), „Амулети против уроки“, (1921), „Во-
тиви“ (1921), „Парите като накит“ (1923) и др. (бел. ред.).
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изминаха, а още нямаме драма, която да има цена и значение на творба 
преди войната. Костов, както справедливо отбелязва авторът, погледнато 
от развойно становище, заема място сред писателите преди войната, Рачо 
Стоянов11 – по духовна структура, ако се поогледа, би се видял пак там. 
Опитите на някои по-млади остават за днес безплодни. И може би било би 
излишно да се говори сега за писатели като Боян Дановски12, К. Сагаев13, 
Сава Злъчкин14. Във всеки случай, драматическата традиция, доколкото я 
имаме, все остава доста силна. Новите завоевания на драмата – в Русия и 
в Европа, остават за нас чужди. Някои от писателите, които са посочени 
като тьрсители на нови форми, са похабили вече перото си. Васил Иванов 
например, чието място и психологично, и хронологично – по-приляга да 
бъде между авторите преди войната, отдавна е замлъкнал. Може би като 
се възстанови Народният театър ще се пожънат нови успехи.

В тая обща развойна верига Волман зачленява15 нашите драматици16. 
Затова на всеки писател той дава съответното място, обикновено спра-
ведливо и заслужено, като изтъква правилно неговото значение за раз-
витието на нашата драма. Трябва да се посочи, той смогва да даде за все-
киго, с известни изключения, разбира се, вярна и обоснована преценка. 
За мнозина прави и сигурни заключения. Така не можете да не се съгла-

11  Рачо Стоянов (1883–1951) – български писател, драматург и поет. Дебютира като пи-
сател със сборника „Разкази“ (1909), който впоследствие е преиздаден без негово знание 
от Георги Бакалов. Следва конфликт помежду им и той се отказва от социалистическите 
идеи. Голяма популярност печели с драмата си „Майстори“, която отпраща към някои от 
мотивите в драмата „Зидари“ на Петко Тодоров (бел. ред.).
12  Боян Дановски (1899–1976) – значим режисьор, театрален педагог и театровед, съ-
трудник на сп. „Везни“ и „Хиперион“ през 20-те години и режисьор от 30-те години на ХХ 
в. на непрофесионална и и професионална сцена предимно в София (бел. ред.).
13  Константин Сагаев (1889–1963) – театрален критик, историк на театъра и автор на 
театрални пиеси, създател на родната драматическа школа, дипломат (бел. ред.). 
14  Сава Злъчкин (1882–1930) – автор на пиесите „Балканска комедия“, „Дъщерята на Бай 
Ганьо и нейните кандидати“ (комедия, 1921) и др. Карикатурист и литературен сътруд-
ник на множество литературни и политически периодични издания в България от края 
на Първата световна война до неговата кончина (бел. ред.).
15  зачленявам (рус.) – присъединявам, правя участник (бел. ред.).
16  драматик (остар.) – драматург (бел. ред.).
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сите с него, че на Войникова, Вазова17, Михайловски18, К. Христова19, да 
споменем по-големите имена, наистина е липсувал драматичен талант. 
Обаче, той не само признава дарбата им в други области на поетическото 
творчество, но отбелязва и ценното и значителното в тяхното дело. Тоя 
стремеж към обективност и критичност характеризува изобщо труда на 
Волмана. От друга страна, той не забравя да посочи, бидейки литерату-
рен историк, и разликата в творческите постижения на тия писатели. Ха-
рактерен е случаят с А. Страшимирова20. Въпреки неговите недостатъци, 
той не може да не му признае дар, да не отбележи и хубавото на неговите 
драми, характерното и интересното в тях. При сравнителна преценка, ес-
тетична и исторична, на българските творци, Волман посочва като значи-
телни и даровити, макар и тe да не са съвършени, Друмева, П Ю. Тодоро-
ва21 и П. К. Яворова22. Наистина, тая троица е най-внушителна в нашата 
драматическа литература. Не напразно той отделя за тях особено внима-
ние. У Друмева открива иконописен стил, у Тодорова – синтеза на мит и 
бит, у Яворова – драматична кръв. С тая негова отсъда23 не можем да не 
се съгласим. И не е ли странно, пита с право Волман, че при възгласената 
трезвост на българския национален характер българският реализъм не 

17  Иван Вазов (1850–1921) – класик на българската литература, чиято драматургия се 
радва на изключителна популярност. „Руска“ (1893) е поставяна до днес четири пъти, 
„Хъшове“ (1894) има пет постановки. Вазов издава също така комедията „Службогонци“ 
(1903), драмите „Борислав“ (1909), „Ивайло“ (1913), „Казаларската царица“ (1914) и други 
пиеси (бел. ред.).
18  Стоян Михайловски (1856–1927) – български поет, философ и публицист, автор на 
първия новобългарски училищен химн („Върви, народе възродени“, 1892). Пише мно-
жество сатирични творби, в които разкрива моралния упадък и недостатъците на тога-
вашното общество –  драмата „От развала към провала“ (1905), „Сатири. Нашите писачи 
и газетари“ (1893), „Нашите партизански вестници“ (1895) и др. Сатиричният му талант 
се изявява в „Книга за българския народ (1897). Остава в литературната история и като 
автор на сонети („Философически и сатирически сонети“, 1895) (бел. ред.).
19  Кирил Христов (1875–1944) – български поет, прозаик, драматург и преводач. Него-
вият  „Откривател“ (1933) е считан за първата българска научнофантастична пиеса (бел. 
ред.).
20  Антон Страшимиров (1872–1937) – български писател, публицист и драматург. Сред 
най-четените и коментираните му произведения е романът „Хоро“, посветен на Септем-
врийското въстание от 1923 г. Автор е също така на драми и комедията „Свекърва“ (1907) 
(бел. ред.).
21  Петко Ю. Тодоров (1879–1916) – български драматург, поет, писател, член на лите-
ратурния кръг „Мисъл“. В българската литературна история оставя трайна следа със 
своите драми „Зидари“ (1899), „Страхил страшен хайдутин“ (1932), „Самодива“ (1904), 
„Невяста Боряна“ (1932), „Змейова сватба“ (1932) и „Първите“ (1934) (бел. ред.).
22  Пейо  Яворов (псевдоним  на Пейо  Тотев Крачолов) (1878–1914) – виден български 
поет и драматург, ярък символист, един от членовете на кръга „Мисъл“. Изявява се като 
драматург с драмите „В полите на Витоша (1910), „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“ 
(1912) (бел. ред.).
23  отсъда (остар.) – присъда (бел. ред.).
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създава ценна драма? Но не е ли още по-странно, бихме запитали ние, че 
българската трезвост създава – не реалистична, а по-скоро романтична 
драма?

За да постигне верни преценки изобщо, Волман се осланя на непосред-
ната анализа на творбите, на своя критически усет. Сам автор на драма-
тични творби, някои от тях играни в Братиславския народен театър, той 
познава добре драматическото изкуство. Приобщил се към българската 
критична мисъл, той все пак остава свободен в своя тълмеж24 и в своите 
преценки. Затова и подлага на оправка25 някои схващания и разбирания 
на наши критици, не се съгласява с изказани мнения, разкрива свои от-
ношения, често пъти доста оправдано. Така той постига единство и по-
следователност в своите присъди. Обикновено нито надценява, нито 
подценява. Затова и определя значението за общия развой на драмати-
ческото творчество или за развоя на някой тип драма на всяка творба. 
Виждаме, че „Хаджи Димитър“ на Любен Каравелова, обикновено отми-
навана у нас с мълчание, има ценни съставки, които изясняват зародиша 
на нашата революционна и баладична драма. Същото може да се каже и за 
„Криворазбрана цивилизация“ на Войникова, не без значение за развоя 
на нашата комедия. С право той обръща особено внимание на Вазовите 
„Службогонци“, най-хубавата според него българска комедия. Не можем 
да не признаем, че има вярно отношение към „Иванко“, към „В полите 
на Витоша“, „Страхил страшен хайдутин“ и пр. Сцената на прощаването 
между Страхил и милата му той намира за една от най-хубавите сцени в 
славянските литератури, едва ли не равна по поетическо въздействие на 
Омировата картина на раздялата между Хектор и Андромаха. Над това 
сравнение, което прави Волман, знаейки неговата критичност, ние не мо-
жем да не се замислим. Още повече, когато той се стреми да изучи твор-
бата, да я изтълкува, исторически и художествено, да потърси нейните 
извори, нейния зародиш, нейните влияния, преди да я прецени. Явно 
е, че над най-хубавитe наши драми той се е замислял дълбоко. За „Мъ-
жемразка“, „Златната мина“ и „Големанов“ той справедливо отбелязва, че 
в българската драматика, бедна откъм комически игри, те са „мило ocве-
жаване“. Разбира се, като посочва техните недостатъци, той не може да не 
признае, че в сравнение с Вазовите творби, те са крачка напред в развоя 
на българската комедия. Българските театрални критици биха могли да се 
поучат от преценките на Волмана.

Tpябва наистина, тръгнали по набелязания от чешкия учен път, да се 
съгласим с неговата обща картина на нашата драма: въпреки че имаме 
ценни творби, макар и несъвършени, че имаме и даровити драматици, 

24  тълмеж (остар.) – тълкувание (бел. ред.).
25  оправка (рус.) – поправка (бел. ред.).
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ние още нямаме българска драма. Може би и ние носим проклятието на 
другитe славяни. Нали неведнъж е възгласявано, че славянските литера-
тури нямат драма. Нашата драма все пак има моменти, които са хубаво 
обещание за утрешния ден. Тия обещания Волман с право съзира в бала-
дичната драма на П. Ю. Тодорова. В гонитбата на мита, характерна и за 
сърбохърватската драма, наистина може да се долови напорът на твор-
ческа воля, която ще yспее да направи завоевания при по-други условия. 
Ако Волман вярва, че страната, „толкова близко до жертвения олтар на 
гръцката трагедия“, ще смогне да създаде, следвайки пътя на П Ю. То-
дорова, своя драма, ние не можем да не вярваме в творческия гений на 
своята нация, още повече, когато има буйна кръв и трагична съдба. Кни-
гата на Волмана, толкова добросъвестна, най-хубавата досега в родината 
му книга върху българската литература, въпреки нейната обща преценка 
върху родната драма, не убива, а окриля нашата вяpa.
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Български преглед: Списание за славянска филология,  Год. I, 1929, № 1, 
с. 130–132

ИВ. ВАЗОВ И Д. Д. МИНАЕВ

Да се поставят тия имена заедно, изглежда, на пръв поглед, странно. 
Димитър Димитриевич Минаев (1835–1889)1, син на Д. Ив. Минаев2, 

който му предава своя творчески дар, е известен в Русия главно като поет 
на подвижния, остроумен стих, на експромта и пародията, на хумора и 
сатирата. Закърмен в духа на 60-те години, тоя гражданин обличител, с 
леката си ирония и обществения си песимизъм, преводач на големи за-
падни поети, плодовит и изобретателен, е бил добре познат на Любен 
Каравелов и Хр. Ботев. Ив. Вазов, който е чувал най-малко името му още 
преди Освобождението, в „Свобода“ или „Независимост“ на Каравелов, 
като се знае как ревниво бди да не надникне чуждо око в неговата пое-
тическа работилница, не ни дава пряко сигурни податки, за да мислим, 
че е чел и неговите творения. Но не можем да не се замислим над едно 
обстоятелство: стихотворението на Д. Минаев „Педагогический при-
говор“ (Орфографическая легенда)3 [срв. Думи и песни Д. Д. Минаев и 
юмористическия стихотворения обличительнаго поэта (темнаго челове-
ка). Изд. типографии В. Головина, Санктпетербург 1863, с. 159–161] на-
помня веднага за стиховата творба на Ив. Вазов „Филологическа разпра“ 
(Комедия в I действие) [срв. Нова сбирка стихотворения от И. Вазова. 

1  Дмитрий Дмитриевич Минаев (1835–1889) – руски поет, пародист, журналист, прево-
дач и литературен критик. Син на Д. И. Минаев. Автор на сатиричния фейлетон „Днев-
ник Темного человека“ (1861–1864). Подписва се с псевдоними, най-популярният от 
които е Д. Свияжский. Д. Д. Минаев превежда Байрон, Юго, Данте, Гьоте, Бърнс, Лесинг, 
Молиер, Шели, Леопарди, Лонгфелоу, Ювенал. Преводите му са доста свободни (бел. 
ред.).
2  Дмитрий Иванович Минаев (1807–1876) – офицер, поет, баща на Д. Д. Минаев. През 
1846 г. в печата се появява неговият стихотворен превод на „Слово о полку Игореве“. 
Издава поемите „Слово о вещем Олеге“ (1847) и „Тысячелетие Руси в русских народных 
сказаниях“ (1857) (бел. ред.).
3  Орфогра́фия, руски вариант на гръцката дума ὀρθογραφία. Гръцката аспирована зъбна 
съгласна θ се предава на български със звук т, а на руски с ф. В текста запазваме гръцката 
буква θ, която се включва още в графемния инвентар на старобългарската кирилица и е 
съхранена и през XIX в. (бел. ред.).

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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1882–1883. Издание и печат на Д. В. Манчов, Пловдив 1884, с. 169–174]. 
Бегъл поглед върху двете работи ни убеждава в правотата на нашата ми-
съл. Минаев в началото на своята работа ни рисува, леко и непринудено, 
събрание на педагози, по-скоро ареопаг, на който тежат за разрешение 
няколко правописни въпроса. Пред тоя съд бива позована буква ѣ (ят), 
на която прочитат след необходимата мотивировка „смъртната присъда“. 
Бива позована θита. И нея сполита същата участ. Такава присъда очаква-
ло и э, ъ и ь, които стражата извежда из заседателната зала.

Потеряв красу и силу
Всемъ имъ въ гробъ пришлося лечь,
И теперъ на ихъ могилу 
Ходитъ тайно плакать Гречъ.

У Вазов буквите, които са изхвърлени или предстои да бъдат изхвър-
лени от българската азбука, като бъдат заменени с други (ѫ, ъ, я, е, ѣ, щ, 
ф, ы, ї, θ), водят сами разпра, като всека се стреми да оправдае своето 
право на съществуване, взаимно се обиждат и подценяват, за да поискат 
най-после да отидат пред събранието от учени, които се интересуват от 
тяхната съдба, и там да намерят „правда“.

Дали Ив. Вазов е бил запознат със стихотворението на Д. Минаев?
Няма никакво съмнение, че за своята работа Вазов има реален повод. 

Тя е написана през 1883 г. (вж. Поля и гори. Второ издание изправено и 
допълнено. Изд. и печат на Д. В. Манчов, Пловдив 1893 г., с. 106, гдето 
е посочена отбелязаната дата) „по повод на филологическите събрания, 
които ставаха, по едно време, за управяние на азбуката“ (Нова сбирка, 
с. 169). А у Вазов има множество послучайни4 стихотворения, които ни 
дават възможност да установим един от главните извори на неговото 
вдъхновение. Не е без значение бележката на Вазов, че тия събрания са 
ставали „едно време“. Това показва, че той не е писал стихотворението си 
веднага, непосредно под впечатленията от тия събрания, в които може би 
и сам е вземал участие. След години (вж. Пълно събрание съчиненията на 
Ив. Вазов, т. III Лирика [1882–1910], изд. на Ал. Паскалев, София 1912, с. 
93) Вазов посочва, че тия събрания са ставали през 1882 г. у Найден Геров. 
А тоя факт потвърждава изказаната по-горе мисъл – дори и да се предпо-
ложи, че Геров е уреждал събранията в края на 1882 год. и че стихотворе-
нието е писано в самото начало на 1883, ако и това предположение да не се 
оправдава от Вазовия израз „едно време“. Значи, убеждаваме се, че Вазов 
не е получил веднага пряк повод от станалите събрания. Защо написва 

4  Послучайни – създадени по определен случай (бел. ред.).
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стихотворението си по-късно? Дали не получава досетка5 от Минаев? На-
истина, и двете стихотворения имат еднаква тема и еднакъв мотив. Но 
пътят на разработката на мотива у Вазов е друг. Хумористичният обект на 
изображение у Минаев е ареопагът, всички ония „старовѣри“ като писа-
теля Фадей Булгарин Греч6. Затова и представя сцена на съдебно дирене и 
на съдебен „приговор“, гдето са еднакво комични и съдници, и подсъди-
ми, предимно съдници. У Вазов комичното не се крие в относбата7 му към 
„събранието на учени“, а към взаимната разправа между буквите, в сцена-
та на взаимната словна борба. У него, значи, стават още живи и отдавна 
мъртви букви да търсят правда от съда на учени, а у Минаев – ареопагът е 
събран и раздава вече тая правда. В подробностите обаче двете стихотво-
рения не са си чужди съвсем. Преди всичко: 1. дали е случаен съвпадеж, 
че и двете имат подзаглавия: „Орфографическая легенда“ – „Комедия в I 
действие“? 2. в подбора на буквите, които водят разпра, Вазов поставя не 
само ы и ї, но и θ, за която сам забелязва, че от „полвин век“ е вече мъртва; 
3. у Минаев буквите лягат в гроба, а у Вазов – стават от гроба, сиреч и тук, 
и там съдбата на някои букви е изразена с един и същ образ; 4. и у двама-
та автори буквите са персонифицирани: те говорят, страдат, движат се, 
разтревожени от своята участ; 5. диалогичната форма, и в двата случая 
употребена, – с тая разлика, че Минаев я смесва в началото на стиховата 
си творба с монологична, а Вазов в края, – се свежда в своето съдържание 
към обвинение, оправдание или присъда; 6. тонът и в двете работи е ху-
мористичен, лек, безобиден; 7. сходната дължина на стиха. – По-нататък, 
взрем ли се в други подробности, които се долавят в изрази и обрати, 
натъкваме се на близост и съответствия. Така, Минаев изразява тона на 
отношението у съдниците към ѣ с епитет: „буква жалкая“. За същата цел и 
Вазов си служи с подобни епитети: ѫ е „безобразна“, „скверна“, я – „без-
стидна“. Ареопагът на Минаев произнася над ѣ присъда: „Выдти вонъ изъ 
алфавита Приглашаемъ въ зту дверь“, а у Вазова ѫ се оплаква: „Мен искат 
да истикат, Кат’ дрипа стара, вѣта, На буквитѣ из ликът“. – На буква ѣ се 
казва още:

Тамъ, где люди e писали,
Е поставить било грeх.

5  досетка (остар. ) – подсещане (бел. ред.).
6  Фадей Венедиктович Булгарин (по рождение Ян Тадеуш Кшищоф Булгарин) (1789–
1859). На полски Jan Tadeusz Krzysztof  Bułharyn. Основоположник на жанра на аван-
тюрния плутовски роман, на фантастическия роман в руската литература, автор на 
фейлетони, нравоописателни очерци, издател на първия в Русия театрален алманах. 
Неговите романи са преведени на френски, немски, английски, испански, италиански, 
нидерландски, шведски, полски и чешки език (бел. ред.).
7  относба (остар.) – отношение, съотношение (бел. ред.).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD


317

Значи, да се пише е вместо ѣ в някои думи е грешно, светотатствено, 
Вазов отсенява, определя по-точно, когато ѣ се брани срещу е:

Без мен да пишат в e р а
Неще ли е кощунство?

У Минаев съдът изгонва θита, „нещастная гречанка“, като обосновава: 
„Кровной связи нетъ у васъ“. За тоя мотив загатва и Вазов. Неговата буква 
ф се гордее пред щ, че е по-полезна от нея, „макар и буква чужда“. – Както 
Булгарин почита θ, като пише името си (Ѳаддей) с нея –

Даже самъ Ѳаддей Булгаринъ 
Вeкъ писался чeрез θиту,

така и отец Пафнутий у Вазов едничък днеска още тачи и важното е, че тук 
се подчертава мотивът за необходимостта от буква θ. Него Вазов подхва-
ща три-четири пъти: за буква ѫ („а ѫгъл как ще пишат“), я („велики речи, 
Като: язикът, князът Без мене пишат вече), за ф – 

А на Фанито красно
Как името ще пишат?

От наведените примери, не може да не се пристъпи към решение на 
поставения горе въпрос. Изглежда, че Вазов ще е познавал стихотворе-
нието на Минаев. Отгде, как и кога? Не може да се отговори с положител-
ност. И днес Пловдивската народна библиотека пази някои от изданията 
на Минаев. Може дори да се предполага, че за своята работа той е получил 
и книжен повод от Д. Минаев. Трябва обаче да се отбележи, че плахите 
реминисценции от руския поет не определят нито качеството, нито цена-
та на Вазовото дело. Вазов е останал независим в главната своя творческа 
работа, дал е творение, в което се отразява наша действителност, оста-
вайки верен на своята поетическа стихия.
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 Литературни новини: Седмичен вестник за литература, изкуство и 
науки, Год. II, 31 март 1929, № 27, с. 3

ВОИСЛАВ ИЛИЧ1

Нито за Воислав Илич2, нито за неговия син Воислав Й. Илич3, който 
заедно с П. Петрович Негош4, със Змай Йован5 и Джура Якшич6, с 

1  Критическа реакция на Б. Йоцов срещу антибългарската позиция на поета В. Илич (бел. 
ред.).
2  Предполага се, въз основа на направените изследвания и логиката на текста, че Б. Йоцов 
е имал предвид бащата на изтъкнатия сръбски лирик Воислав Й. Илич, който също е бил 
поет и чието име е Йован Илич, а не Воислав Илич (бел. ред.).
3  Воислав Й. Илич (1860–1894) – поет, поставил началото на модерната сръбска лири-
ка, която следва особеностите на европейския постромантизъм. Главни характеристи-
ки на творбите му са: въздържаност на емоциите, обективност, възвръщане на интереса 
към Античността и миналото, сродство с живописта, проява на висока ерудиция, есте-
тическо отношение към формата на стиха. Най-познатите му поеми са „Зимско јутро“, 
„Зимска идила“, „Вече“, „Јесен“, „У позну јесен“. Неговият поетически маниер, наречен 
воиславизъм, се превръща в мода, последвана от множество сръбски поети в последните 
години на XIX в.  (бел. ред.).   
4  Петар II Петрович Негош (1813–1851) – една от най-ярките и своеобразни фигури в 
сръбската литература и нейния черногорски вариант. Негош влиза в две паралелни ис-
тории – в политическата и литературната – владетел на Черна гора, духовен вожд и вла-
дика на своя народ, едновременно с това и поет, обединил в своето творчество народната 
епика, стремленията на класицизма и постиженията на романтизма. Най-значимото му 
произведение е  поемата „Горски венец“. Тя е апотеоз на епичните борби на черногор-
ците за независимост от турците, възхвала на черногорския героизъм и продължение 
на юнашките епични южнославянски традиции. Израсла върху дълбоките фолклорни 
традиции, поемата бележи един от върховете на новата оригинална сръбска поезия. Има 
няколко превода на български език (бел. ред.).   
5  Йован Йованович Змай (1832–1904) – един от най-изтъкнатите представители на сръб-
ския романтизъм, здраво свързан, от една страна, с народната традиция, а от друга, с 
особеностите на гражданска поезия, претворена в любовни, хумористични и сатирич-
ни поеми, пропити с реалистичини и критически ноти, с дидактичен, морализаторски 
и просвещенски дух. Двете най-значими стихосбирки на Змай са „Розички“ и „Увехнали 
розички“, фрагменти от тях са преведени на български още в края на XIX в. от Иван Ва-
зов и Пенчо Славейков. В тези стихове поетът се представя като певец на опиянението и 
болката в любовта, на екстаза от словото, на желанието да се потопиш във вселената на 
природата (бел. ред.) 
6  Джура Якшич (1832–1878) – художник, поет, белетрист, драматург, най-изразителният 
романтик сред сръбските поети. В някои от най-популярните му стихове, познати и на 
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Милан Ракич7 и Йован Дучич8 представя сръбската поезия пред света – 
не за него искам да говоря. А за Воислав Илич9, нарекъл се Млади, за да 
не би някой от поменатите Иличевци да отнемат нещо от неговия поети-
чески ореол. Наистина – той става добре известен в родината си. Само 
защото някога, на младини, убива от дива ревност жена си, не защото 
написва няколко интимни стихотворения, особено такива, в които капят 
сълзи на горчиво разкаяние, като „Звони“ (преведено напоследък в „Ли-
тературни новини“, бр. 19, от  г. Ст. Георгиев), „У поштанским колима“ и 
др.  Но и затова, защото той е плодовит – обнародвал е „Туджински би-
сер“, 1901, „Песме“, 1909, „Крвави цветови“, 1914, „Нови крвави цветови“, 
1916, „Песме“, Сборно издание, 1920. А и защото се проявява като книжо-
вник с голяма амбиция, която често го прави самонадеян и дързък. Той не 
може да бъде само поет и затова издава през 1921 г. „Дела и људи“, сбирка 
от литературни статии и критики, и „Антологија српске лирике од Бран-
ка10 до данас“ – когато издаваш статии, в които се силиш да даваш нови 

българската публика, „На нощуване“, „Нощ в Горняк“, „Любов“, „Байрактар“ и др., читате-
лят се докосва до родолюбивата и пейзажна лирика, до живописността и пластичността 
на звънливия му стих (бел. ред.).
7   Милан Ракич (1876–1938) – вдъхновява се от френските символисти, от тях се учи на 
съвършенство на формата, прецизност в изказа, яснота, творческа самодисциплина. Не-
говите две единствени стихосбирки са пропити с интелектуален песимизъм. Централна 
тема в поезията на  Ракич е „изконно робското човешко битие“, чести мотиви са „изчезва-
нето“ и „несъществуванието“ („Долап“, „У квргама“ / „В примките“). От своя песимизъм 
Ракич напълно се освобождава единствено в родолюбивата си лирика. В цикъла „Са Ко-
сова“ / „От Косово“ струи националното въодушевление, обхванало сръбското общество 
в навечерието на Балканските войни (бел. ред.).  
8  Йован Дучич (1874–1943) – поет, прозаик, литературен критик, дипломат. Дучич е ем-
блематичен представител на сръбския индивидуализъм. Със своето творчество и пре-
ди всичко с лириката си, пропита от  идеите на символизма, развива поетическия език, 
който се отличава със съвършенство на формата и стилова елегантност. Основни теми 
са любовта, жената („Пјесма жени“), родината („Моја отаџбина“, „Царски сонети“), при-
родата („Јадрански сонети“, „Дубровачке поеме“). В последния етап от своя живот се 
обръща към мисловно-символния маниер на изобразяване („Сунчане песме“, „Лирика“). 
Най-добрата му творба в проза е „Градови и химере“ – сборник пътеписи от различни 
страни с поетически импресии. Дипломатическата служба в София, в края на първото 
десетилетие на ХХ в., осигурява на Дучич широките му връзки с артистичните среди в 
българската столица по онова време (бел. ред.).   
9   Воислав Илич Младжи (1877–1944) – поет, литературен критик, преводач. Пише сти-
хове за родината, родния край и любовта, има немалко детски, хумористично-сатирич-
ни, религиозни и монархически творби. Поезията му е със силен национален оттенък и 
любов към краля, поради което след 1945 г. преднамерено е забравен. Интересът към 
творчеството му се заражда отново през XXI век.  Някои от лирическите му произведе-
ния са преведени на български (1922 и 1929) (бел. ред.).
10  Бранко Радичевич (1824–1853) – родоначалник на сръбската романтична лирика, в нея 
се преплитат традицията на народна поезия и чужди, преди всичко немски романтич-
ни влияния. В стиховете „Девойката на кладенеца“, „Сръбската любима“, „Укор“, „Когато 
умра“, някои от тях преведени на български от Елисавета Багряна, лирикът пее за удачите 
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преценки, без да имаш дар, нито потребната подготовка – тогава, когато 
литературната критика в страната е толкова развита – това е непрости-
мо – простотия. Но да издаваш антология, където се изисква вкус и по-
знание, наред с антологията на Богдан Попович11 – „Антологиjа наjно-
виjе српске књижевности“ – това е най-малко престъпна безотговорност. 
Този „топъл и интимен лирик“ е известен още и с друга дързост. През 1909 
г. напечата в Чачак  против Йован Скерлич12, големия историк на сръб-
ската литература, задето не е отделил в своята „Историjа нове српске кни-
жевности“ страница или ред за него. В „Најновија књига Јована Скерлића, 
професора Универзитета и швајцарског доктора книжевности“ виждаме 
позната история: съска змийският език на писателска мания, неудостоена 
с любезния поглед на историка, разярена в своята безпомощност от го-
рното и презрително отношение на критика. Но известността на Воислав 
Илич Млади се дължи и на друго – известност на всеки търгаш, който 
гъделичка страсти, буди тъмни инстинкти, за да се вмъкне като нощен 
разбойник в съзнанието на своето общество. През време на войната тоя 
убиец написа стихотворения, в които като възпява хероизма на сръбския 
народ, подвига за тържеството на една национална идея, както толкова 
много свои събратя, неведнъж е забивал своето перо, мислейки го навяр-
но за бранен13 меч, в българското сърце. Неговите „крвави цветови“ пре-
търпяха до 1920 г. пет издания. Тъкмо затова искам да напомня за него 
– иначе не заслужава да си хабиш перото.

От 1914 г. тоя Воислав Илич – та до днес си остава все гадна душа. 
Сбирката „Крвави цветови“, в която българското име е унизено, българ-
ският воин е оскърбен, българската душа е оплюта варварски, в която не 
са пощадени най-свети национални светини, в която вандалствува шо-
винизмът на сръбската самозабравила се интелигенция, чийто възглас е 
– „Няма място на Балкана за короната на Симеона и за скиптъра на Ду-
шана14“ – очертава добре нравствения образ на нейния автор. За нея на 

и скърбите, а радостта и тъгата се сливат в едно – сякаш свидетелстват за единството на 
живота и смъртта, на светлината и тъмнината (бел. ред.). 
11  Богдан Попович (1864–1944) – сръбски литературен критик и есеист, основател на 
най-представителното литературно периодично издание от началото на ХХ век „Српски 
књижевни гласник“ (бел. ред.).
12  Йован Скерлич (1877–1914) – един от основоположниците на модерната сръбска лите-
ратурна критика (бел. ред.).  
13  бранен (остар. книж.) – от старобългарското бран ‘война’; боен, военен (бел. ред.).
14  Стефан Душан (XIV в.) – средновековен сръбски владетел, създател на Душановото 
царство през 1346 г. По негово време Сърбия достига предела на своето териториално 
разширение, превръщайки се в най-силната балканска държава. Стефан Душан издава 
Душановия законник, свидетелство за правното уреждане на обществения живот на Бал-
каните през Средните векове. Наречен е Душан, понеже убива баща си, затова е един-
ственият владетел от династията на Неманичите, който не е канонизиран за светец (бел. 
ред.).
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времето си писа Боян Пенев15 (вж. Le chauvinisme serbe, Sofia, 1916). За да 
допълним тоя образ, да хвърлим взор на по-късната, излязла в Белград 
през 1921 г., сбирка „Златне искре“. Тук, покрай лична и рефлексивна ли-
рика, има и патриотична, предимно от политически характер. В. Илич е 
пак певец на повишен национализъм, на горд милитаризъм, на експан-
зивен племенен егоизъм. Би помислил някой, като прочете стихотворе-
нието му „Ceвернoj сестри“ (отзив на Леонид Андреевия16 зов), в което 
се въстава енергично срещу болшевизма17 на Ленин18 и Троцки19, че той 
е поддръжник на идеята за славянско братство и единение, защото, като 
утешава Русия с нежни и патетични думи в горчивата ѝ мъка, той я уверя-
ва, че нейната вярна сестра, Сърбия, заедно с други славянски държави, 
няма да забрави своя дълг, а ще напрегне сили да я избави от нейната жес-
тока съдба. В „Малим потомцима великог Рима“ (На малките потомци на 
великия Рим) Воислав Илич не е вече славянин, а чист сърбин, който в 
своя патриотичен екстаз се удря като площаден агитатор в юнашка гръд 
и заплашва днешния Рим, посягащ към сръбски земи на Адриатика, с Ку-
маново20, Брегалница21, Каймакчалан22... „Ние сме, казва, възвишен народ, 

15  Боян Пенев (1882–1927) – един от най-изтъкнатите български литературни историци 
и критици от първите десетилетия на ХХ в. Многобройните му критически изследвания 
се простират както върху писатели от Възраждането, така и до негови съвременници. 
Автор е и на четиритомен труд „История на новата българска литература“. Ментор на Б. 
Йоцов (бел. ред.). 
16  Леонид Андреев  (1871–1919) – руски писател, белетрист и драматург, смятан за осно-
вател на руския експресионизъм (бел. ред.).
17  Болшевизъм – пролетарско движение, основано от Ленин през 1903 г. в  Русия, застъп-
ващо се за  революционно завземане на властта и установяване диктатура на пролетари-
ата (бел. ред.).
18  Владимир Илич Ленин или само Ленин (1870–1924) – руски и съветски политик и 
държавен деятел, революционер и един от главните организатори и ръководители на 
Октомврийската революция (1917 г.), която в действителност е болшевишки преврат. 
Резултатът от него е победа на болшевиките и създаване на първата социалистическа 
държава в света – съюз от 15 републики, наричан Съветски съюз, просъществувал до 
1991 г. (бел. ред.).
19  Лев Троцки (1879–1940) – съмишленик на Ленин (бел. ред.). 
20  Кумановската битка (1912 г.) – сред основните сражения в Македония по време на Бал-
канската война. Сръбската армия разбива турската войска и открива пътя за сръбското 
настъпление във Вардарска Македония (бел. ред.).
21  Битката при река Брегалница (1913 г.) – събирателно название за боевете между 
сръбските и българските войски по време на  Междусъюзническата война, водени  по 
течението на реките Вардар  и Брегалница и склоновете на Осоговската планина, при-
ключили с отстъпление на българите и утвърждаване на сръбската власт във Вардарска 
Македония.
22  връх Каймакчалан (1916 г.) – там се е състояла една от битките на Солунския фронт 
по време на Първата световна война. Участниците в нея са Кралство Сърбия и Царство 
България. Сражението ще остане в историята с огромните жертви, които дава сръбската 
армия и с отстъплението на българската дивизия (бел. ред.).
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когото на земния шар23 никой никога не може да купи, нито да продаде“, 
„наемна талига не сме мъкнали; деца на светата свобода, наследници на 
славната Спарта, трепали сме с черешов топ турски везири и извикали 
гласно почудата на Бонапарта24“. Не забравя да хвърли и срещу нас, бълга-
рите, една от стрелите на своя „свещен“ гняв. Брегалница за него е славна 
и незабравима, символ на сръбската непобедна мощ, гробница на гнусния 
„брат“. И някакво задоволство грее в душата му, че тоя гнусен „брат“ (за 
Илича българите не са славяни, а татари!) е повален в гроба от Сърбия, 
едничка достойна за светла бъднина. – А Каймакчалан? Знаете ли го, дето 
в гняв сръбските войни са сграбчили с мъжка здрава ръка колелото на 
войната, завъртели са го мощно – с титански мах – в обратна посока – в 
посока на вечна слава? – За тоя Каймакчалан говори и в „Село“. Там вкъ-
щи влиза стопанин, с жеста на някакъв цар, защото носи безсмъртната 
слава на победата при тоя връх. Не го забравя дори и в одата си „Над гро-
бом воjводе Мишића“, което авторът само е рецитувал при погребението 
на възславяния воин. Каймакчалан е за него – „корона на сръбската сла-
ва“. В написаната пък нарочно за празника на св. Сава декламация „После 
три године рабовања“ (След три години робство) Илич не забравя да от-
рони някоя блага дума за гнусния брат. Като напомня, че под оковите на 
българи, шваби и маджари сръбският народ е чакал три години слънцето 
откъм Вардара, той негодува срещу кърволочеството на диви и варварски 
народи, дигали бесилки по друмища, налагали със сила „щура швабска 
книга“, маджарска „просвета“ и българска „култура“. Плитката му ирония 
се сменя в края на стихотворението с поетически „екстаз“, който намира 
израз в тия перли:

Браћо мила, овамо! Са све четир стране!
Од китњастог Солуна до беле Љубљане!
Од Тимока до Јадранског Мора,
од Охридског jeзepa до Алпиjских Гора,
браћо, свуда: на Дрини, Неретви, ил’Драви,
ускликнимо с Љубављу Светитељу Сави!

Да не разгръщаме повече печалните страници за миналото! Защо да 
възкресяваме безвкусните нелепости на един посредствен поет, който 
тръпне в наслада, когато му замирише на кръв, когото не трогва сълзата 
на човешкото страдание, за когото няма по-висши идеали в живота. И 

23  шар (остар. книж.) – кълбо, топка (бел. ред.).
24  Наполеон I Бонапарт (1769–1821) – гениален пълководец, прогресивен реформатор 
и император на Франция, завладял половин Европа, умира в изгнание на остров Света 
Елена (бел. ред.).
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бива ли нашето внимание да се спира върху него, колчем речем да въз-
радваме душата си от чистия извор на сръбската поезия? То е все едно, 
ако там, в Белград, за да се запознаят братята сърби с нашата поезия, пре-
ведат и напечатат на видно място с черни букви някое стихотворение от 
нашия Любомир Бобевски25. Наистина, това би било странна благосклон-
ност към автора на „Съюзници, разбойници“, но и каква провокация към 
сръбското обществено мнение. – Да не събуждаме мъртвите, които нищо 
ново няма да ни кажат, а само ще будят у нас мъчителна досада. В сръб-
ската поезия има толкова светли имена – не би ли могло към тях да от-
правим поглед – да запознаем нашия народ с техните творчески устре-
ми. Ако отминем даровитите поети от по-старата генерация, днес има 
няколко нови имена, които биха ни дали възможност със своята хубава 
песен да заживеем с чистотата и светостта на божественото слово. А това 
е словото, което разтваря сърцата, възгорява душите, вдъхновява умове-
те, води на поклонение пред великия мъченик на земята – човека, заставя 
да се освободим от низостта на своето бренно битие, за да закопнеем за 
своята изгубена родина, когато нашата мисъл е била чиста като ангел. Да 
знаеш, че можеш да доловиш такова слово в братската страна и да го от-
минеш, дори и когато те зове, е грешка. Но още по-голяма грешка е, че ни 
се напомня за Воислав Илич Млади, за тоя стар грешник, на чиято съвест 
тегнат кървавите петна на един човешки живот, като му се дава известно 
признание от българската култура, от тая култура, която той отрича. Во-
ислав Илич – това е гавра с поезията.

25  Любомир Бобевски (1878–1960) – български поет и белетрист, автор на множество во-
енни песни, както и на марша „Съюзници – разбойници“, посветен на враговете на Бъл-
гария в Междусъюзническата война – сърби, черногорци, гърци и румънци (бел. ред.).
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Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание, Год. V, 
1932, № 6, с. 87–90

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ И АДАМ МИЦКЕВИЧ1

Великият полски поет-пророк, Адам Мицкевич, с чиято душа живее 
цял народ, в чиято поезия грее величието на славянския гений, е 

могъл, от висотата на своя царствен поетически трон, сред записите на 
своите творчески блянове и политически идеали, да отдели поглед и за 
нас, българите – и то във време, когато към нас рядко са били отправяни 
погледи на люди2 като него.

Още през първата половина на 40-те години от изтеклото столетие, 
като професор по славянски литератури в Париж, в College de France, той 
все успява, колкото и да е бил неосведомен, да каже нещо и за нас, да раз-
крие представа за нашия народ. Това време той знае за плана на поляци 
като Михаил Чайковски3, Адам Чарториски4 и граф Замойски5 да дадат, 
с подкрепата на Френското правителство, особено със съдействието на 
Гизо6, нова насока на българското образователно дело – насока, която 

1  В този текст Б. Йоцов осъществява един сравнителен прочит на творчеството на двамата 
автори, като допуска влияние на  полския месианистичен романтизъм върху творчест-
вото на Пенчо Славейков. Като основа за наблюденията на Йоцов са „Книга за полския 
народ“ и „Кървава песен“ като картини на историческата съдба на двата народа (бел. ред.).
2  люди (остар.) – хора, люде (бел. ред.).
3  Михаил Чайковски (1804–1886) – известен още като Мехмед Садък Паша, полски ро-
манист („Казашки повести“, „Вернихора“, „Стефан Чарнецки“) и политически деец, поло-
нофил и потомък на украинските казаци, представител на украинската школа на Полския 
романтизъм (с А. Малчевски, С. Гошчински, Б. Залески). След краха на Ноемврийското 
въстание пребивава във Франция, заедно със Замойски свързан с политиката на княз А. 
Чарториски (бел. ред.).
4  Адам Йежи Чарториски (1770–1861) – княз, политически деец, меценат, поет, мемоа-
рист. Дебютира с елегичната поема „Полски бард“ (1795), 1804–1806 министър на външ-
ните работи на Русия, от 1833 г. е в Париж и до края на живота си управлява политиката 
на консервативно-либералната група „Хотел Ламбер“ (бел. ред.).
5  Владислав Замойски (1803–1868) – граф, генерал на турската дивизия, полковник в пол-
ските войски в Ноемврийското въстание (бел. ред.).
6  Франсоа Пиер Гийом Гизо (1787–1874) – френски историк, оратор, държавник, минис-
тър на образованието (1832–1837), посланик в Лондон, външен министър (1840–1847), 
министър-председател 1847–1848), автор на множество трудове (бел. ред.).
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да се използува един ден при борбите за реализация на полския идеал за 
освобождение. По-късно, когато пламва Кримската война (1853–1856), 
Мицкевич мисли, че е настъпил момент, в който трябва да се работи дей-
но за възкресението на Полша, като се организира в Турция силен полски 
легион, още повече, щом са там Чайковски и Замойски. Затова, движен 
и от намерение да се запознае с културното състояние на славянските 
народи, над които тежи властта на полумесеца, през есента на 1855 год. 
той изоставя Париж и се отправя за Цариград. Тук, в града на падишаха, 
разочарован от раздорите между Чайковски и Замойски, след тримесеч-
но пребиваване, прекъснато от едно посещение в Бургас, той умира от 
холера. На 30 декември, когато се изпращат останките му за Марсилия и 
Париж, между тия, които отдават последна почит на великия поет, има и 
наши българи. Наши българи, с черни калпаци, вземат участие в скръбта 
на полската емиграция, на полския народ. За голяма изненада на поляци-
те, както изтъква в спомените си Зигмунд Милковски7 (срв. Боян Пенев, 
Мицкевич и българите, в. Радикал, г. XI, 1916, бр. 151–154).

Ето това са били връзките на А. Мицкевича с България. Неговото сло-
во не е могло да проникне сред българския народ, сред българската ин-
телигенция. И дълго време след неговата смърт това слово, вдъхновено, 
пророческо, не е могло да стигне до нас.

Едва след Освобождението, през 90-те години на миналия век, то раз-
пламва едно българско сърце – и то в чужбина. Разпламва, за да окрили 
мечти и блянове, за да вдъхнови за подвиг. Кое е това сърце? То е сърцето 
на Пенча Славейков.

През 1892–1898 год. Пенчо Славейков учи философия и филология в 
Липиска8. Тук Славейков пише много от своите зрели творения. Тук за-
мисля и своята „Кървава песен“. Още през юни 1896 год. той написва пре-
людията към нея – „На Балкана“. Не дълго след като обнародва в „Мисъл“ 
тая прелюдия, ако и да издава следи от Шелли, един от неговите състу-
денти, изтъква, че „Кървава песен“ се твори по образец на „Пан Тадеуш“, 
гениалната творба на Мицкевича (срв. Йордан Маринополски, Българ-
ската литература подир Освобождението, Вратца9, 1898, с. 40). Значи, 
още твърде рано Славейков се запознава с полския поет. И още тогава 
не скрива своя възторг от него – възторг, който не може да бъде праз-
но слово, когато Мицкевич е четен и изучаван с любов и увлечение (срв. 
Йордан Маринополски, Прояснени небосклони, София, 1922, с. 107). Из-

7  Зигмунд Милковски (1824–1915) – псевдоними: Теодор Томаш Йеж, Владислав Бонар, 
З.Ф.М., Фортунат Метко, полски писател романтик, публицист и политик, бори се за не-
зависимостта на Полша като водач на Полската лига, член на Дружеството на сръбската 
словесност (по-късно Сръбската академия на науката и изкуството) (бел. ред.).
8  Липиска – град Лайпциг, Германия (бел. ред.).
9  Вратца – град Враца (бел. ред.).
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глежда, ако се съди по някои библиографски вести, че интересна и въз-
торжена относба10 към делото на Мицкевича са пробудили и наложили 
Йоханес Фолкелт, който в труда си Aesthetische Zeitfragen казва, че „Пан 
Тадеуш“ прилича на омировски епос“, и Георг Брандес11, който в „Роlеn“ 
„признава, че това е единствената сполучлива епическа поема създаде-
на през деветнайсетия век“ (срв. П. Славейков, Събрани съчинения, том 
седми. Чужди литератури, София, 1925, с. 106). Че Славейков се увлича 
от Мицкевича, че го изучва и обиква едновременно когато изучава Ниц-
ше, Пушкина и Гьоте, личи от следния факт. Още през 1899 г., по случай 
пренасяне на Мицкевичевите останки от Париж във Вавел12, той печата 
в „Мисъл“ очерк „Адам Мицкевич“, гдето разкрива, че е чел в оригинал 
най-хубавите творения на полския поет – освен „Пан Тадеуш“, и „Dziady“ 
(„Задушница“), и „Книги на полския народ и на полското пилигримство“. 
На своята обич към Мицкевича не изменя дори до последния синор13 на 
земния си път. Работейки до края на живота си над своята национална 
епопея, той не може да забрави тоя, който в дните на тежки страдания и 
мили копнежи по родината го е вдъхновил за дело, едно от най-свидните 
му между толкова други. През 1937 г., когато е във Варшава, той не забра-
вя да навести и паметника на Мицкевича, радост му е да се фотографира 
пред него, да мечтае и се размисля, дори и да се вдъхнови и да напише там 
стихотворението „Жрец на живота“, приписано на Иво Доля в „Острова 
на блажените“, 1910 год. (срв. Полски бюлетин, София, 1917 г., бр. 24).

При такава относба на Славейкова към Мицкевича и неговото дело не 
без основание е бил поставян въпросът за връзката между „Кървава пе-
сен“ и „Пан Тадеуш“ – нещо повече дори – за влиянието на полския поет 
върху нашия. И Йордан Маринополски14 (Българската литература, 1898, 
с. 40), и Алфред Йенсен15 (Rad jugosl. akad., 1914, кн. 203), и М. Николов16 

10  относба (остар.) – отношение (бел. ред.).
11  Георг Морис Коен Брандес (1842–1927) – датски критик, публицист и учен с огромно 
влияние върху скандинавската и европейската литература в края на XIX в. Повлиян от 
Иполит Тен, Ернест Ренан, Джон Стюарт Мил, той е считан за теоретик на „модерния 
пробив“ (реализма, натурализма) (бел. ред.).
12  Вавел – кралският замък в Краков (бел. ред.).
13  синор (остар.) – бразда (бел. ред.).
14  Йордан Маринополски (1874–1924) – литературен критик, есеист и образователен 
деец, останал в сянката на д-р Кръстев и Пенчо Славейков, на чиито текстове опонира; 
преводач на Дени Дидро, Томас Мор и др. (бел. ред.).
15  Алфред Йенсен (1859–1921) – шведски писател, славист, преводач на Пушкин, Сенке-
вич, Мицкевич, Негош, Ботев, Славейков, Вазов, Яворов и др. на шведски. Дава висока 
оценка на творчеството на П. Славейков (бел. ред.).
16  Малчо Николов (1883–1965) – литературен критик, автор на над 15 сборника и моно-
графии върху българската и руската литература. Б. Йоцов има предвид статията му „Пан 
Тадеуш и Кървава песен.“ // Училищен преглед, Год. ХХХII, 1928, № 4–5, с. 376–393 (бел. 
ред.).
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(Училищен преглед, 1928, кн. 4–5), и Владислав Бобек17 (Sborník Маtice 
slovenskej, 1931, кн. 1–4) са хвърляли светлина върху поставените въпро-
си, без обаче да се изчерпят и без да се стигне до крайното им разрешение.

П. Славейков се импулсира преди всичко от Мицкевича – от живота 
и делото му. „Кървава песен“ и „Жрец на живота“ винаги извикват сянка-
та на великия поляк. Потици18, настроения и вдъхновения той получава 
от творенията му още твърде рано. За техния характер можем да съдим 
както от очерка му за твореца на „Пан Тадеуш“, така и от някои негови 
поетически творби. Това са потици, които идат от съприкосновение с 
голям дух, със силно творческо въображение, с могъща творческа сти-
хия. Освен това, такива, които изясняват известни състояния у сродна по 
структура душа на Мицкевича. Те се изразяват в първи замисли, в първи 
начертания, в стремеж към прояснение на известна мисъл, в обмисляния 
върху постройка на цялото, в планиране развоя на действието, в очерта-
ния на някои фигури и образи – все в „Кървава песен“. Или пък – в раз-
мисъл над живота, в изяснение на образ, в концепцията на поет – жрец, 
като изразител на миров дух – в „Жрец на живота“. Най-после – в общи 
настроения, в творчески унеси и устреми, насочващи към стил на изобра-
жение, сроден или сходен на оня, що срещаме у Мицкевича. Не бива да се 
мисли, че в изпълнението на тия подбуди Славейков е следвал напълно, 
покорно образци от полския поет.

Славейков се учи у Мицкевича като поет, сиреч от него той долавя ня-
кои тайни в техниката на поетическото изкуство. Разбира се, тук първен-
ство има може би Гьоте и Хайне, а също и Омир. Но за „Кървава песен“ 
има значение повече Мицкевич. Преди всичко не е без значение „Пан 
Тадеуш“ за композицията на „Кървава песен“. Tpите мотива, които Сла-
вейков намира в „Пан Тадеуш“ – освобождението на Полша, крамолата 
между Хожешко и Соплица и любовта на Тадеуша и Зося – срещаме и в 
„Кървава песен“. Излишни са тук подробности, за да проследяваме чужди 
следи в делото на нашия поет. Ще посочим само на усилието му да съвла-
дее19 целия епически материал в няколко песни, органически споени по-
между си, но същевременно независими една от друга, в смисъл, че всяка 
една представя завършена цялост. После – не е без значение и изкуството 
на Мицкевича да зачленява20 лицата в събитията, да ги увежда21 толкова 
разнообразни и в такова множество, да ги изобразява цялостни и пълни, 

17  Владислав Бобек (1902–1942) – полски славист, словакист, полонист, изследовател на 
полско-словашките литературни и културни връзки и  историята на славянските литера-
тури (бел. ред.).
18  потик – подтик (бел. ред.).
19  съвладея (остар.) – подчиня, овладея (бел. ред.).
20  зачленя (остар.) – включа, направя част от нещо (бел. ред.).
21  увежда (диал.) – въвежда (бел. ред.).
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свежи и живи. Характеротворното изкуство на Славейкова в тая посока, 
проучено основно, ни натъква на явни следи от общението му с Мицкеви-
ча. Пряка и косвена характеристика, статично и динамично изображение, 
обрисовка чрез дела и действие – в мярка и тон напомнят на места пол-
ския поет. Също така и в областта на изобразителното изкуство Славей-
ков се открива като добър познавач на „Пан Тадеуш“ и на „Кримски соне-
ти“. Описанията на природа, на обстановка, на предмети, изображенията 
на битови моменти и сцени, изложенията на странични случки и деяния, 
проследят ли се основно и съпоставят ли се с такива у полския поет, от-
криват подробности, които говорят за съзнателна относба у Славейко-
ва към великите свои образци. Най-после, стилът на нашия поет, дори и 
стихът му, биха могли да се поставят във връзка с Мицкевича. Метафора-
та, сравнението и олицетворението, както перифразата и възклицанието, 
които придават пластиката и патоса на неговия стил – в своя зародиш, 
строеж и развитие намират някои, неслучайни, съответствия, отгласи, 
дори заемки у твореца на „Задушница“. Всичко това се загатва бегло, за 
да се изтъкне, че Славейков, който остава независим поет и художник в 
своите съкровени помисли и деяния, се е учил от Мицкевича.

Бихме отишли и по-нататък и бихме казали, че и в мирогледа си Сла-
вейков открива някои моменти, които загатват, че могат да възникнат 
и от общение с великия полски романтик. Неслучайно Славейков знае 
по-добре и цени по-високо Мицкевича в първия период на творчеството 
му, преди да се увлече от учението на Андрея Товянски22. Мистицизмът 
на полския поет е чужд на нашия. Творецът на „Кървава песен“ обича и 
цени Мицкевича като „реалист, поет на живата действителност“, както 
сам казва в своя ранен очерк за него. Така го възсъздава и в стиховата си 
творба „Жрец на живота“. „Между всички поетически творения на пол-
ската литература от първата половина на нашия век, казва той, „Пан Та-
деуш“ е единственото здраво творение.“ Така че за свежия, художествения 
реализъм на Славейкова, съчетан с устрем към идеала, реализъм на прак-
тика и на теория, не е без значение въздействието на Мицкевича. Славей-
ков възприема от баща си, после от Гьоте култа към народната песен. А и 
Мицкевич е един от горещите изповедници на тоя култ, особено в своите 
балади. И Славейков като Мицкевича има чувство за влиянието на ви-
сши, свръхестествени сили върху човешкия живот. Това сродство по въз-
глед дава възможност за затвърдяване на една вяра, на едно естетическо 

22  Анджей Товянски (1799–1878) – полски мистик с огромно въздействие върху полска-
та емиграция в Париж по времето на Романтизма, застъпник на идеята за миролюбиво 
разрешаване на междучовешките конфликти, основател на „Кръжок на Божието дело“. 
Идеите му разединяват Словацки, Гошчински и Мицкевич, като последният дори губи 
преподавателското си място заради проповядване на товянизма от университетската ка-
тедра в Колеж дьо Франс (бел. ред.).
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верую у нашия поет. Можем да предположим, че чрез Мицкевича Пенчо 
Славейков е осмислил до известна степен личната и световната неволя, 
особено страданията на своя народ. Полският и българският промете-
изъм23 неслучайно се досягат чрез Славейкова и Мицкевича. Може би и 
мечтата на Славейкова да се възмогне като поет-пророк на своя народ, 
като осмисли своя индивидуализъм, има корена си в творенията на Миц-
кевича, в онова отношение на преклонение, което имат поляците към 
своя велик син. Също така и размислите му върху хода на българската 
история, върху българската историческа съдба можем да считаме, че са 
оплодявани от полския поет. Не случайно се откриват образи и мисли в 
„Кървава песен“, навеяни или заети от „Книги на полския народ“ и „Книги 
на полското пилигримство“. Заченките на български месианизъм у него 
имат своя корен в творенията на Мицкевича, в полския месианистичен 
романтизъм изобщо, ако и тия корени да не са внедрени тук толкова дъл-
боко. В цялата идеология на „Кървава песен“ има зърна на мистически 
национализъм, ведър и свеж, не мъгляв и болезнен.

Ето, в тия общи линии се очертава въздействието на Мицкевича върху 
нашия поет. То ни най-малко не подценява нито делото, нито творческия 
дар на Славейкова. И най-големи творци не са могли да избегнат едно или 
друго влияние. Въздействието на полския поет върху автора на „Кървава 
песен“ е от такъв характер, че не погубва творческата индивидуалност, 
а я разкриля24 и възвисява. То изяснява неясни стремежи, смътни жела-
ния, вътрешната природа. Размерите му са сведени в кръга на определени 
творчески възможности, границите му са ясно очертани. То е по-скоро в 
дълбочина, отколкото в ширина. А това значи, че то е промислено и ос-
мислено, че е обосновано от вътрешни условия, че е творческо – и затова 
благодатно. Никога не отива до подражание, празно и комично наподобя-
ване, до заемане, което се налага от липса на поетическа, творческа мощ. 
То не дава право да кажем, че Славейков е ученик на Мицкевича, ако и да 
се е учил, особено в първите си стъпки, от него. Между двамата творци 
винаги има граница в отношенията им – граница между две затворени в 
себе си, независими и горди, индивидуалности. Това личи и от обстоя-
телството, че Славейков търси въздействия не от цялостния Мицкевич, 
а само от оногова, който се възмогва на полския поетически небосклон, 
преди да се запознае с Анджей Товянски, сиреч от трезвия, свежия, ре-
алистичния художник, който, ако и да знае силата на чувството и въз-

23  Прометеизъм – романтическа тенденция по името на древногръцкия титан Прометей, 
който дава огъня на хората, характеризираща се с поведение на героя в името на тълпите, 
които не разбират кой е Прометей (бел. ред.).
24  разкриля (остар.) – разгърна, представя с размах (бел. ред.).
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действието на тайнствени сили върху човека, все си остава привързан 
към земната гръд.

Така гениалният поет на полския народ, чрез Пенча Славейкова, се 
съпричастнява25 с българската поезия – оставя в нея свои следи, които 
могат да бъдат крайно благотворни за нейното развитие. Затова и дело-
то на Славейкова, огряно с благодатните усмивки от звездата на полска-
та поезия, крие един завет. Тоя завет е да се запознаем основно с твор-
чеството на Мицкевича и да му отворим път в душата си. Би трябвало да 
има в нашия духовен живот повече такива моменти, в които се срещат, в 
които се докосват две нации чрез най-ярките свои представители, чрез 
най-големите си художници на словото. Неслучайно Пенчо Славейков 
в едно от най-типичните средища на немската култура, когато жално се 
нирва26 в света на едни от именитите изразители на западноевропейска-
та художествена и философска мисъл, отправя своя поглед като творец 
и към създанията на славянския поетически гений. Пушкин и Толстой, 
Тургенев и Короленко27, заедно с Мицкевича, имат не по-малко дял в 
кристализацията на художествения му мироглед, отколкото Гьоте, Хай-
не, Ницше, Тенисон28. Колкото и да иска да бъде европеец, той не забравя, 
че е славянин. И тъкмо славянският момент у него, в който се изявява и 
Мицкевич, го държи близко до родната земя; дава по-дълбоки извори на 
националната стихия в поезията му, отрежда му право да бъде не само 
един от най-високите върхове на българската художествена мисъл, но и 
един от ярките представители на славянските литератури пред чуждия 
свят. Общенията му с велики славянски поети и художници се подклаж-
дат не чрез внушенията на теоретизацията, а от заложбите на неговата 
природа. Адам Мицкевич е един от изяснителите и вдъхновителите на 
тая природа. Той е дал нещо от прекрасното на своя дух на българския на-
род чрез Пенча Славейков. А би могъл да даде още много – и то не само на 
братя по перо, но и на тия, чието сърце възгорява29 от магията на поети-
ческото слово. Би могъл, ако следваме завета на нашия поет, да проникне 
по-дълбоко в душата на народа ни, да стане един от любимите автори на 
българския читател. Особено сега, когато нашата родина, разпъната на 
кръст, както някога Полша, трябва да се подготви за своето възкресение.

25  съпричастнява се (остар.) – приобщава се към, става част от нещо (бел. ред.).
26  нирвам се (остар.) – потапям се, гмуркам се (бел. ред.).
27  Владимир Короленко (1853–1921) – руски писател от украинско-полски произход, 
журналист, прозаик, обществен деец, остър критик на царизма. Автор на „Сънят на Ма-
кар“ (1885), „Слепият музикант“ (1886) и др. (бел. ред.).
28  Лорд Алфред Тенисън  (1809–1892) – първи барон, поет лауреат на Обединеното крал-
ство (1850–1892), един от най-популярните и цитирани английски поети, автор на бай-
ронически стихове, на елегии, пиеси и др. (бел. ред.).
29  възгорява (ост.) – разпалва се (бел. ред.).
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Някога нашите деди изпратиха Мицкевича от Цариград, нека сега, 
следвайки Славейкова, да го посрещнем като най-мил, най-свиден гост.
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Полско-български преглед: Год. Х, 1933, № 1, с. 12–21

СТАНИСЛАВ ВИСПЯНСКИ

(1869–1907)

Да се говори за Станислав Виспянски, това значи да се говори за Пол-
ша, за трагичната съдба на полския народ и за зорницата на неговото 

възкресение. Това значи да си спомним за трите поделби на тая страна 
– през 1772, 1793 и 1795 г., за ужаса в мъката на последния ѝ крал Станис-
лав Август Понятовски1, но това значи да си спомним и за ония върховни 
усилия за отбрана на свещеното право за живот и за ония кървави борби, 
които тя води за своето освобождение – да си спомним за хероя Тадеуш 
Косцюшко2, за неговата победа при Рацлавице и за неговия плен при Ма-
чейовице през 1794 г., за въстанието през 1830/1831 и 1863 г. във Варшава, 
за народните буни3 в Галиция и Познан, през 1846 и 1848 г., все в името на 
един идеал, намерил израз и в платната на Гротгера4 и Матейка5. Значи, да 
си спомним за хилядите жертви, за заточениците в Сибир, за изгнаниците 
по Европа, за измамените надежди, за покрусените мечти, за дълбоката 
скръб, която ляга над полската земя. Не можем да не иззовем6 и сенките на 

1  Станислав Август Понятовски (1732–1798) – избран за крал на Полша през септември 
1764 г. благодарение на мълчаливото одобрение на Екатерина Велика; Станиславовото 
време се свързва с Конституцията от 3 май 1791 (първата в Европа, втора в света), новата 
образователна система, както и ежеседмичните литературно-научни „четвъртъчни обе-
ди“ по модел на парижките литературни салони (бел. ред.).
2  Тадеуш Косцюшко (1746–1817) – национален герой на Полша, Литва, Беларус, САЩ; 
участва в полско-литовските борби срещу Русия и Прусия, водач на въстанието на 
Косцюшко (1794, потушено 1795) (бел. ред.).
3  буна (остар. диал.) – размирица, бунт (бел. ред.).
4  Артур Гротгер (1837–1867) – полски художник, роден в дн. Украйна; виден представи-
тел на изобразителното изкуство на Романтизма и предвестник на неоромантизма; изо-
бразява предимно сцени на епични битки, портрети, коне; автор на серията „Полония“ в 
отговор на потушеното Януарско въстание от 1863 г. (бел. ред.).
5  Ян Матейко (1838–1893) – един от най-изтъкнатите полски художници, историософ, 
автор на исторически и батални картини и други емблематични произведения, вкл. порт-
рети на исторически личности; учител на Виспянски (бел. ред.).
6  иззова (рядко) – призова (бел. ред.).
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духовните вождове на полския народ, образите на ония, които цял живот, 
дома7 и в чужбина, топли пламъкът на идеята за свободата, ония, които, 
обагрени с кръвта на собственото си страдание и със страданието на цял 
народ, обръщат своето слово, носител на дивна художествена мисъл, в 
жива трагедия на полската земя – Адам Мицкевич8, Юлиуш Словацки9, 
Зигмунт Крашински10. Тия, които тръпнат в романтични пориви на духа 
и чезнат в месианистични11 визии, вещаейки полската съдба, които чрез 
своите творения дават ново евангелие на своя народ, като му внушават, че 
трябва да осмисли своето страдание, което възвисява; че трябва да вярва 
и да чака своето спасение – защото полският народ е избран народ, той 
има своя мисия, той има участта на Христа – и затова ще възкръсне, за да 
спаси и възвиси света. Чуден мир на месианистичен романтизъм, с който 
Полша смути съвестта на човечеството.

Станислав Виспянски, който излиза от кръга на Млада Полша12, през 
последната четвърт на залезлия век, знае делото и мъката на тия поети 
– пророци, още повече, че през половина столетие се докосва с тях – че 
той стои на върха на оная вълна на духовен подем в страната, що записва 

7  дома (остар. диал.) – вкъщи (бел. ред.). 
8  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“, „Задушни-
ца“, „Кримски сонети“ (бел. ред.).
9  Юлиуш Словацки (1809–1849) – полски писател, поет, драматург, епистолограф, един 
от т. нар. „трима големи“ полски поети-пророци (заедно с Мицкевич и Крашински), ав-
тор на собствена романтическа космогония и месианистична идея (бел. ред.).  
10   Зигмунт Крашински   (1812–1859) – поет, драматург, романист и философ. Един от 
т. нар. „трима големи“ полски поети-пророци на Романтизма. Автор на „Небожествена 
комедия“, „Зазоряване“, „Псалми на бъдещето“ (бел. ред.).
11  Месианизъм – характерно схващане от времето на Полския романтизъм, въведено от 
Юзеф Хьоне-Вронски и припознато от Адам Мицкевич, което въвежда идеята за Полша 
като „Христос на народите“, а подялбите ѝ като Христовата жертва (бел. ред.).
12  Млада Полша (1890–1914) – полският модернистичен еквивалент на Млада Сканди-
навия, Млада Германия и др. Получава името си от Квазимодо (Артур Гурски) на стр. 
на краковското сп. „Жиче“ (1897–1900) в манифестния му текст за характеристиките на 
течението, до 1898 г. известно като Модерна на Пшибишевски. Разночетения на идеята 
за „изкуство заради самото изкуство“ при: Ян Каспрович, Кажимеш Пшерва-Тетмайер, 
Стефан Жеромски, Владислав Ст. Реймонт, Зенон Пшесмицки – Мириам, Антони Ланге, 
Тадеуш Мичински, Станислав Виспянски др. (бел. ред.).



334

в съзнанието на народа имена като Пшибишевски13, Тетмайер14, Каспро-
вич15. 

Тоя странен, самотен клас сред буйната нива на полския художествен 
гений сякаш бива орисан да прозре дълбоко в Светая светих на изкуство-
то. Още твърде рано той бива пленен от поезията на Омира, той може 
да почувствува трагичното в съдбата на човека – в делото на Есхила, на 
Софокла и Еврипида, успява да проникне в елинския култ към красотата 
и да заживее в света на елинските херои и богове. Той се домогва и до 
върховете на западноевропейския художествен свят – в „Божествената 
комедия“ на Данте, в дълбоките пропасти на човешката душа у Шекспира, 
в хероизма на дълга в драмата на Корнея16 и Расина17, в болестните възле-
ти18 на философската мисъл у Ницше, в музикалната драма на Вагнера, в 
тайнствените и загадъчни настроения на Метерлинка19. Но нито Париж, 
нито Рим, като символи на две култури, нова и антична, не подмамват така 
силно неговия дух, както полската литературна и художествена традиция, 
както „Dziady“ на Мицкевича и „Kròl-Duch“ на Словацки, както Краков, 
гдето за пръв и последен път вижда Божието слънце. Краков, древната 
столица на Полша, със старинните си сгради, великолепни постройки и 
замайни паметници, с мистичната си музика на спомена и бляна, с плас-
тичните си и живописни изображения, със стари предания и легенди, 
още от дните на Пяста20 и Крака21, с дивния си замък Вавел, под чието 

13  Станислав Пшибишевски (1868–1927) – главен редактор на краковското сп. „Жиче“ 
(1898–1899); пише на немски и полски; автор на романа „De Profundis“, манифеста 
„Confiteor“, съпоставително изследване върху Ницше и Шопен, драми, поеми в проза и 
мн. др.; скандална личност, въвежда идеята за „голата душа“ (всички откровения и проя-
ви на душата, подсъзнанието) (бел. ред.).
14  Кажимеш Пшерва-Тетмайер (1865–1940) – родоначалник на младополската символи-
стична поезия; централен образ – полските Татри; автор на поетизирани разкази, ле-
гендарно-историческа проза, посветена на традиционния живот на полските планинци. 
Редица негови стихотворения се превръщат в песни (бел. ред.).
15  Ян Каспрович (1860–1926) – младополски поет, автор на експресионистичните „Хим-
ни“ в свободен стих (познати у нас в превода на Дора Габе), „Книга на нищите“ и др.; 
превежда емблематични автори от старогръцки, английски, немски, френски и др. (бел. 
ред.).
16  Пиер Корней (1606–1684) – френски драматург, представител на класицизма, автор на 
„Сид“ (бел. ред.).
17  Жан Расин (1639–1699) – френски драматург, представител на класицизма; заедно с 
Корней и Молиер един от тримата велики драматурзи на Франция през XVII в. (бел. 
ред.).
18  възлет (рус. взлет) – полет (бел. ред.). 
19  Морис Метерлинк (1862–1949) – белгийски драматург, поет, есеист; пише на френски; 
автор на „Синята птица“, „Слепците“ и др. (бел. ред.).
20  Пяст – легендарен родоначалник на първата полска управляваща династия (бел. ред.).
21  Крак (още Кракус) – легендарен основател на Краков, за който се твърди, че е убил Ва-
велския дракон и построил замъка Вавел (бел. ред.).
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подножие баща му резбар скулптор има своята работилня22, Вавел – с още 
по-дивната си катедрала, в чиито подземия спят толкова полски крале, 
прочут със своята свята, мистична нощ, когато се долавя зловещият лъх 
от дълбоката паст на вековете – тоя Краков, материализирана история на 
полския народ, символ на полската култура, засяда дълбоко в душата на 
Виспянски и го заставя да се замисли над съдбата на своята родина.

Излязъл от такава духовна среда, възпитан в богатата съкровищница 
на изкуство и поезия, запасил се с университетско и художествено обра-
зование, Виспянски трябва да осмисли рано проявения свой творчески 
дар. Из кой път? Пътят на античната, на европейската или на полската 
култура? Из пътя на големите полски поети – пророци? Или на тия, кои-
то търсят в позитивизма след 1863 г. нови форми на израз? Или – в пътя 
на неоромантиците, които изнемогват в студена апатия към живота, из-
мъчвани в своя болезнен индивидуализъм? Или – нови затруднения: към 
миналото, сегашното или към бъдещето – коя е връзката между вчера, 
днес и утре в полския живот? Изкуство – за самото изкуство, изкуство 
– забава и лукс, или изкуство за живота? И дали само със средствата на 
баграта, на тона или на словото да постигне израз на своята душа? И – 
лирика, епос или драма? Индивидуализъм – дали тоя, който се изражда 
в жалък, дребнав егоизъм, или тоя, който извежда към ледената планина 
на свръхчовека, или оня, който израства върху почвата на националните 
страдания, оня, който може да бъде Конрад от „Задушница“ („Dziady“) на 
Мицкевича, понесъл мъката на милиони, защото иска да бъде слънце в 
техния живот? С дълбока художествена култура, неспирно разширяващ 
своя духовен кръгозор, Виспянски се домогва до своеобразна, неочаквана 
синтеза, която му дава възможност за смели постройки и гениални кон-
цепции. Голям синтетик – той тръгва в посока на най-тежките изпитания 
– и прави завоевания, които могат само да учудват, в които се изявява 
нов мир и нов дух. В петнадесет години поетическа дейност – толкова 
разнообразие, такова богатство, което все пак, поради обединителната 
мощ, на творческата личност избива предимно в класически, историче-
ско-легендарни и историософически23 мотиви – и в лирически творения, 
и в епически рапсодии, и в драматически изображения.

Виспянски, който със страст изучва изкуството и поезията на Елада, 
особено когато е в Париж, вниква така дълбоко в елинската трагедия и 
в Омировския епос и така властно овладява техния вътрешен и външен 
стил, че стига до оная творческа суверенност на духа, която му дава пра-
во да заема оттам мотиви и сюжети и да ги подлага на нова разработка. 
Не знаете как да се справите с класичните форми в „Мелеагер“, гдето с 

22  работилня (остар.) – работилница (бел. ред.). 
23  историософия – философия на историята (бел. ред.).



336

изненадваща сила е изобразена трагедията на Алтеа. Майката напразно 
иска да отмени присъдата на съдбата, що тежи над нейния син, Мелеагер 
– той гине заедно със своята Атланта, защото трябва да си изкупи една 
вина. След вината неизбежно следва наказанието. Все със същата прони-
кливост24 в „Протезилас“ и „Лаодамия“ е разкрита мъката на изгубилата 
своя спътник съпруга: в мъката ѝ грее някакъв хероизъм: тя смогва да 
възвърне с молба своя другар от подземния мир – както Орфей възвръща 
за живот своята Евридика. С каква прелест, с каква класична простота е 
проследена психологията в трагедията на хероя, на трагизма в хероич-
ното в кръг от вътрешно обединени сцени, онасловени „Ахилес“. Или 
пък – в „Завръщането на Одисея“ – образът на Омировия херой вечното 
копнение по Итака, вечното скитничество на човешкия дух. – Виждаме 
сякаш през тия творения целия античен свят, но не светлия, ведрия, а 
мрачно-трагичния, песимистичния, със своята жестока мойра25. Елин-
ският свят, с неговите хероични образи, с неговите страсти и възторзи, 
с възвишено смели устреми, е разкрит с трогваща непринуденост, при 
това от позицията на европейския и полския дух. Не са умрели хероите, 
не са изгаснали стихиите, не са изчезнали идеите на Елада, тях долавяме 
и днес, те са дошли по моста на вековете заедно с вечното, неизменното 
у човека. Затова Виспянски понякога гледа на сегашното, на полската съ-
временност, през очите на елинския свят и крои драми, от полски мате-
риал, в стила на класическата трагедия – „Проклятие“ и „Съдии“, които 
мамят26 с психологичната анализа и с трагическия си патос.

Това вникване в трагедията на стария свят, тая трагична концепция 
за човека и живота не може да не застави Виспянски да не се ужаси над 
полската съдба, както са се ужасявали негови велики, далечни и близки, 
предходници, не може да не види в полската история една трагедия, чий-
то главен херой е полският народ. Освен това той бива принуден да се по-
стави в определена относба27 към полския месианистичен романтизъм, 
чийто чар познава твърде рано. Той, който възвестява в „Даниел“, драма 
с познат библейски сюжет, възслава на поезията като символ на нацио-
нални идеали, на национална свяст в дни на най-кървави изпитания, сега 
вече е готов да отрече правото на поетокрацията28, като се замисля над ко-
рена на полската трагедия. Той търси вината, за да определи наказанието. 
Някои негови исторически рапсодии, които допълнят замислени от него 
стъклописи на Вавелската катедрала, заедно с драми, които разработват 
теми из полските въстания, пълни с мрачна печал, сурова безнадеждност 

24  проникливост (рядко) – проникновеност (бел. ред.).
25  Мойра (гр.) – участ, съдба (бел. ред.).
26  мамя (прен.) – привличам (бел. ред.).
27  относба (остар.) – отношение (бел. ред.).
28  Поетокрация (гр.) – буквално „управление на поезията“ (бел. ред.).
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и още по-сурова присъда над романтичната поезия. В драматичната пе-
сен „Варшавянка“, гдето с особена сила се налага горчивият размисъл на 
Виспянски над ноемврийското въстание във Варшава през 1830 г., вижда-
ме отречена романтичната измама в образа на Мария, която вещае, като 
Касандра, гибел, но пак нуди29 към смърт. Нейният избраник, Хлопицки, 
води воините в борба, но без вяра в победата. Тук, в липсата на вяра и в 
романтиката на мечтата, лежи причината за поражението. Какъв е сми-
сълът на жертвата за родината, безсмислена е тя когато става в името на 
гибел, на смърт! В "Ноемврийската нощ", пак със сюжет от това въста-
ние, поетът е примирен – измива петното на вината от лицето на полския 
въстаник, байронически романтик? Доколко го вълнуват събитията през 
1830–1831 г., това посочва драмата му "Лелевел". В лицето на Йоакима 
Лелевел, учен и философ, участник във въстанието, е представен ро-
мантик в политиката, жертва на Мицкевича, на неговата месианистична 
идеология – един Конрад в живота, присвоил си правото да се чувствува 
призван да пророчествува и да нарежда съдбините на своя народ. Той, 
републиканецът, революционерът, влиза в противоречие с другия вожд 
на бунта – Адам Чарториски30, въплъщението на монархичния принцип – 
и така, вместо успех в борбата има гибел. – Още по-строго се произнася 
Виспянски към поезията, издигнала в култ миналото, в драмата "Легион". 
– Тук вече е осъден и развенчан самият Мицкевич, бащата на тая поезия. 
В дванадесет сцени се изобразява устремът на Мицкевича през 1848 в 
Рим – да образува там полски легион – в надежда, че е ударил часът да 
възкръсне от мъртвите Полското кралство. Поетът пророк е представен 
от Виспянски изобщо като образ на полската романтична поезия – пое-
зия, която приспива волята, която слага в душата червея на разложението 
– заблуждения и химери, гибелни за народните надежди в утрешния ден. 
Ето тая поезия е причина за безпомощността на народа, за трагизма на 
търпението и примирението в полската душа. Болеслав Смели, както и 
по-късната ѝ идейна обосновка Скалка31 (подземието на Вавелската ка-
тедрала) със странна символика и мистика изтъкват, как и в далечното 

29  нудя (остар. диал.) – принуждавам (бел. ред.).
30  Адам Йежи Чарториски (1770–1861) – политически деец, меценат, поет, мемоарист. 
Дебютира с елегичната поема „Полски бард“ (1795), 1804–1806 министър на външните 
работи на Русия, от 1833 г. е в Париж и до края на живота си управлява политиката на 
консервативно-либералната група „Хотел Ламбер“ (бел. ред.).
31  Скалка (Църквата на Скалата) – разговорно наименование на сакралния комплекс, 
обединяващ базиликата „Св. Архангел Михаил и св. еп. и мъченик Станислав“, манастира 
и църквата на паолините. Църквата на Скалка е издигната върху варовиково възвишение, 
разположено над Висла в близост до Вавел. В подземието на църквата на паолините се 
намира криптата с положените саркофази с тленни останки на заслужилите поляци. Чес-
то Скалка и Вавелската катедрала се смесват, защото се намират близо една до друга (бел. 
ред.).
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минало на полския народ Виспянски може да търси оправдания за своята 
присъда над поезията на романтичната заблуда.

Борейки се с тая поезия – в душата си и в душата на полския народ, 
Виспянски, който отнима една илюзия – поставя нова, завещава ново съ-
кровище, издига идеала на подвига, на делото, на устрема. И още веднъж 
той преброжда полската душа, нейните съмнения и колебания, нейните 
полети и надежди в три драми, които вътрешно са споени в една цялост 
– и не без основание са наречени полска "Божествена комедия" – "Сват-
ба", "Освобождение" и "Акропол". В "Сватба", най-хубавата и оригинална 
работа на Виспянски, гдето се срещат шляхта, интелигенция и народ, сред 
радостта и веселието се вестяват сенки от миналото – Хохол, който сим-
волизира поезията на миналото, на заблудата; Станчик, сатирик, съвестта 
на Полша от времето на Зигмунда I и II32 (XVI в.); Вернихора, народен 
прорицател от края на XVIII век, предрекъл полското освобождение. На-
празно тропа Вернихора на съвестта у съвременното на Виспянски поко-
ление, то е приспано в тая поезия, негодно е за подвиг. А и селянинът още 
не е съзнал мисията си в борбата за възстановката на полското кралство, 
изразена в идеята на Рацлавице, когато селяните с коси и с въодушевения, 
водени от Косцюшко, нанасят победа на врага. – В "Освобождение" Вис-
пянски, търсейки подвига, се вслушва в приветните поздрави на бъдеще-
то. Той долавя тътена на това, което иде неотразимо, велико, опиянява-
що. Той може да рече: „бъдещето принадлежи нам и нашето задължение 
се зове бъдеще“. Тук е изобразена борбата, която води поетът сам, под об-
раза на Конрада, с романтичната поезия. Конрад (от „Dziady“, Дрезден), 
сам освободил се от нея, символизирана в Гениуш-Хохол, иска да освобо-
ди и народа – той трябва да направи жертва за избавление на тоя народ. 
Основната идея, от която изхожда, това е семейството, домашното огни-
ще, богинята Хестия. Затова дига факела, даден му от Хестия, и тръгва да 
буди своя народ – там във Вавел. Народът тръгва след Конрада, народът 
е освободен от поезията на гроба. Виспянски, сам против вождовете, се 
готви да стане вожд на своя народ. – "Акропол" загатва за плана на Вис-
пянски да създаде от Вавел, заедно с хълма при Висла, грамаден амфите-
атър, като атинския – и да го обърне във величествена народна светиня. 
Тук пак се явява Конрад, който иска да бъде освободен от отмъщението 
на ериниите33 (символизиращи майката поезия, отхвърлена от него), от 
проклятието, което висне над него и над неговата родина. Това освобож-
дение ще извърши Бог, Аполон – Христос – възкресението на природата, 

32  Зигмунд I „Стари“ (1467–1548) – крал на Полша и велик княз на Литва (1506–1548); 
Зигмунд II Август (1520–1572) – син на Зигмунд I и Бона Сфорца, крал на Полша и велик 
княз на Литва (1548–1569), първи владетел на Полско-литовската Жечпосполита (1569–
1572) (бел. ред.).
33  еринии – древногръцки богини на отмъщението и справедливото наказание (бел. ред.). 
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на слънцето се свързва с възкресението на Христа, с възкресението на 
Полша. Една „Великденска мистерия“, с пророчески смисъл. Носи се вече 
песен на надеждата.

Минем ли през тъмния лес на символичните видения на Виспянски, 
гдето мъчно може да се върви без водач, не можем да не спрем, за да си 
отдъхнем, замаяни и очаровани, смутени от много загадки и много тайни. 
Долавяме в него пределността на човешката мощ, дори и тогава, кога-
то грее съзнание, че тя е безпределна; суровото вето на съдбата, когато 
искаме да изменим нейното решение; дълбоката горест в чувството за 
предопределението; трагизмът на величието в неговото ненадейно по-
ражение; възвишеното като израз на божествено, но коварно следено от 
трагичното. Долавяме още безкрайната мъка в противоречността между 
блян и действителност; смисълът на смъртта за родния край; гибелната 
власт на миналото над поколения, които нямат усет за съвременното и 
за действителността; отровата в познанието за трагизма на един народ, 
чиято мощ е приспана, лишен от духом прояснени и възвисени вождове; 
ужасът да мислиш, че си вожд и да не можеш да помогнеш на тия, които 
чакат от тебе помощ; прозрението в жребия на народа, но да бъдеш без-
силен да го измениш, бидейки жертва на праха от останките на миналото. 
Най-после: ето устрем към спасение като жестока повеля на собственото 
битие, бунт срещу всека химера, която сковава волята, неизбежността – 
за изплащане на всеки грях, изкупната цена на страданието. Една музика, 
в която се долавя стонът на поражението и възторгът на победата; плачът 
на совата и ликуването на чучулигата, грохотът, тътенът на бурята, тихи-
ят шепот на бляна и звънът на меча.

Виспянски търси вечната линия на проява на човека и по тая линия 
подрежда и своите херои, между които слага и себе си, ту явно изявяващ 
се, ту скриващ се зад поставени лица. Нищо странно, че те имат най-пъс-
тър произход – той ги взема из литературните творения, антични и за-
падноевропейски, из митологията, легендите и преданията, из полска-
та литература и изкуство, из историчното минало на полската родина, 
далечно и най-близко, из различни обществени съсловия. Вестяват се в 
творенията му образи на отвлечени понятия, алегорични и символични 
фигури, които имат своя мъдрост. И всички тия люде са съчетани в орга-
нична цялост, която не се долавя веднага, всички изпълняват определена 
служба в композицията на творението, имат своето нравствено и идейно 
оправдание. Ярки, призрачни, тайнствени или загадъчни, те говорят и 
действуват, явяват се и изчезват, често пъти външно съвсем немотиви-
рано, за да изразят не само себе си – но изобщо трагедията на човешкия 
живот или да подчертаят, колко дълбоко техният създател проживява 
участта на своя народ. Това са лица повече все с трагична маска, които 
изявяват остри и дълбоки контрасти, чудновати идеи и състояния – ту 
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тихи и спокойни, ту бурни, ту трезви и сатирични, ту екстатични. Всички 
сякаш играят на сцената на живота под знака на невидим някой режи-
сьор, всички трябва – в края на своите деяния – да подчертаят идеята за 
ада, чистилището и рая, през които минава всяко човешко сърце. Има из-
вестни нравствени императиви, за човек и народ, които не могат да бъдат 
отминати безнаказано, дори и тогава, когато се схващат като заблужде-
ния или се чувствуват като предразсъдъци. Хероите изплащат с дива мъка 
и скръб всеки погазен човешки и божествен закон. Затова тия, които са 
възвишени, обикновено са крайно трагични. За тези херои няма граница, 
време и пространство – това, което е било преди векове, става и сега – 
Хектор е бил вчера, той е днес, ще бъде и утре! Една новост в подбора на 
лицата, в организирането им в единност, в подчинението им на творческа 
воля – единствена в световната литература. Да снемеш от Вавелската ка-
тедрала скулптурни изображения, да свалиш фигурата на Мицкевича от 
Краковския му паметник, да вземеш образи от някои картини, да ги сло-
жиш на сцената и да ги заставиш да говорят, като ги зачлениш34 в общия 
ход на драматичното действие това е похват, който друг поет не знае. Да 
се движите в тоя свят от херои – това значи, да не можете да се справите 
с тях, да се почувствувате сломен, съкрушен.

Човекът у Виспянски е в постоянно напрежение, той е неспирно гонен, 
преследван – или пък сам се преследва, томен35 в своята гръд – неизмен-
но устремен към преодолявания, към завоевания и победи. Така Виспян-
ски възславя хероичното у човека, което го прави истински син на Бога. 
Затова, въпреки всичко, въпреки че се плиска до нас Червеното море на 
страданията, в творчеството на Виспянски гpee бодър оптимизъм – оп-
тимизъм, роден след кървави битви36 на духа, философски просветен, из-
бликнал в съзнание за мощ и в съзнание за оправданието на страданията. 
Неговият свят от личности и идеи е конципиран нравствено-религиозно. 
Наистина, такова схващане за живота не е ново в полската литература, 
но у него то има свой тон, своя краска. Виспянски не зависи толкова от 
католическия канон, от черковния обряд. Затова той умee да изживява и 
да придава в някои свои творения такова религиозно настроение, което 
може да бъде знак само на дълбоко вярваща душа. Често стига до екста-
тични състояния – оттук и дарбата му да импровизира и да схваща твор-
ческия акт като религиозен – да твориш, то е да свещенодействуваш, да 
бъдеш осенен от Божия дух жрец. Това жреческо начало у него стои във 
връзка с неговия мистицизъм – не болезнен като у Словацки, не такъв, 
който убива волята, а такъв, който води към светли, възторжени полети 

34  зачленя (остар.) – включа, направя част от нещо (бел. ред.).
35  томя се (остар.) – измъчвам се (бел. ред.). 
36  битва (остар.) – битка (бел. ред.).
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на духа и съпричастнява индивидуалното с космическото аз. Затова стига 
така дълбоко в прочувствуването на трагизма в полската душа – един про-
рочески вдъхновен национализъм, който има своето живо осветление от 
полската история. Екстатичните и мистични състояния го водят към ви-
зионерство, към видения и пророчески откровения. Един от най-голeми-
тe поети-визионери в световната литература – по силата на внушението и 
по очарованието на образитe и сценитe.

Всички стихии в творчеството на Виспянски не биха имали оная цена, 
каквато им се отрежда, ако тe не бяxa озарени от гения на поета и ху-
дожника. Има у него един безкраен артизъм, който се проявява в чудна 
щедрост, ако и не навсякъде в еднаква степен, в страницитe на неговитe 
творения. Един творчески дух, който чувствува и схваща света мислител-
ски, който се проглъбява и винаги търси зад преходното вечното, който го 
възприема и го възпроизвежда, при това като артист. И тъкмо затуй Вис-
пянски еднакво долавя изявата на творческия дух – във всички области 
на изкуството. И това единство у него на поезия, живопис и музика при-
дава особен изразен характер на неговото творчество. Затова и борави с 
особена, само нему така присъща, драматична техника, ако и да му е под-
сказана от „Задушница“ на Мицкевича, от „Възнесението на Ханеле“ на 
Хауптмана, от полската народна „шопка“37 – една техника и една компо-
зиция, която възвежда неговитe драми по характер към фантазно-екста-
тичнитe, към драмите на въображението и на дълбокото настроение, ако 
и да имат толкова общо по стил и мотиви с елинската трагедия и френска-
та хероична драма. Така Виспянски търси изображението на вътрешната 
борба, преодолява волно всякакво ограничение и всякаква теория, ако и 
да има толкова теоретични познания. Но той винаги иска да се мотиви-
ра, психологично да обоснове, като изчерпи в едри линии, а понякога и в 
подробности, характера, образа, фигурата. Важното е да има поетическа 
правда, щом има такава, тя ще се покрие с жизнената. За него драмата 
е един миг, един ден, само тогава тя има напрежение, вътрешна устре-
меност и трагически ефект. Съчетанието на антични, средновековни и 
класично-европейски мотиви е постигнато със завидна поетическа сила. 
Човек на въображението и волята, Виспянски постоянно твори в смел за-
мах, чийто замисъл не само изненадва, но често и учудва. За да изрази ар-
тистичните си преживявания, той прибягва към мерената реч, към стиха, 
но не забравя и ритмичната проза. Един стих, с богати ритмични отсенки, 
с разнообразна мелодия – най-непосреден израз на състояния и поло-

37  Шопка – традиционна коледна сценка (XIX в.), в която исторически краковски сгради 
се използват като фон на Рождението на Христос, а дървени фигурки на разнообразни 
персонажи на клечки се появяват и изчезват; включена в Списъка на нематериалното 
културно наследство на ЮНЕСКО (бел. ред.).
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жения, с различна дължина (обикновено осмосричен), с особени звукови 
багри. И един език и стил, лиричен и драматичен, образен и символичен, 
земен и серафичен38 – с чести антични и средновековни орнаменти. И 
ритъм, и пластика, и музика – се сливат в трагична експресия, което може 
да постигне само Виспянски.

Тая богата поетична, артистична природа на Виспянски, с неговата 
култура, с неговите знания, с неговата алегорика, символика и мистика, с 
неговата затвореност в полската история, в полската традиция, в полския 
бит, го правят трудно достъпен, особено за тоя, който е расъл под друго 
небе. Но неговата поетическа дарба го издига над предели и време – и 
прави пролом във всички сърца, които могат да горят с чистите трепети 
на поезията. Той, който смогва да улови вечното, трайното във великото 
у човека, да го изобрази с чаровна художествена хубост, като го облъхне с 
патоса на библейско вдъхновение, и то върху фона на съдбините на пол-
ския народ, става тайнствен извор на мъдрост и на поезия. Неразбран на-
пълно и недостатъчно оценен в полета на своята творческа мисъл, когато 
грееше още неговото слънце, той, който прорече великия ден на възкре-
сението на своя народ, се откройва днес като нов поет пророк на полската 
земя: – той заживява в душата на своите сънародници и оттам им праща 
пътеводна звезда да грее на техния небосклон. Национално, религиозно 
и артистично намират своето върховно единение, творчеството става ре-
лигия, а религията – изкуство. Тридесет и осем години земен път, който 
стига на посветения да каже ново слово – да завещае духовно наследство, 
с което може да се гордее и най-богатата световна литература. И да се до-
могва към най-великите поети на полската земя и на света – Мицкевич, 
Словацки, Крашински и Каспрович – най-верни изразители на полската и 
на славянската душа. И днес, когато той спи своя сън в скута на вечност-
та, там на Вавел, между полските крале, тоя крал на духа сияе като огнено 
сърце, пред светия олтар на своята родина, бихме казали, пред светия ол-
тар на човешките устреми и страдания, в които звучи възславата на Пол-
ша: да бъде благословена за свещения подвиг на любовта, свободата и 
красотата.

38  серафичен (фр.) – ангелски (бел. ред.).
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Българска мисъл: г. Х, 1935, № 1, с. 3–24

„КDE DOMOV MŮJ“ У НАС1

(Принос към историята на чешко-българските културни отношения)

В зората на миналото столетие българският народ е бил доста малко по-
знат на чехи и словаци. А и той, от своя страна, почти нищо не е знаел 

за своите братя от Вълтава и Вах. Възраждането на чехи и на българи съз-
дава благоприятни условия за взаимно опознаване. Славистиката, заро-
дила се и основала се в Чехия, чрез делото на Ф. Дурих2 и Й. Добровски3, 
засилва интереса на славянския свят към българския народ. България 
бива не само открита, но и изучвана и познавана от славяноведи, между 
които се вреждат толкова много имена на чехи и словаци. От 20-те годи-
ни на XIX век вече се знае, где повече, где по-малко, че на юг от Дунава, 
между Черно море, Тимок и Морава, от стените на Цариград до Албан-
ските планини, живее славянски народ, отличаващ се от сръбския, със 
свой език и характер, със свое сегашно и минало. Неговата робска участ 
буди братско съчувствие, нещо повече – нескривана обич. Събитията, 
които се разиграват на Балкана, будят напрегнато внимание в чешки и 
славянски среди, в широките народни слоеве на братската земя. Колкото 

1  С този текст Б. Йоцов разкрива един малко известен литературноисторически факт – 
осъществения превод от възрожденеца Теодосий Икономов (1868) на стихотворението 
на Йозеф К. Тил и определен като „подражание на чешката песня: Kde domov můj?“ и с 
българско заглавие „Где е родът ми?“. В статията си Йоцов прави паралел и със стихотво-
рението на Вазов „Де е България?“, а също коментира сходни тематични мотиви и у друг 
възрожденски автор – Петко Р. Славейков (бел. ред.).
2  Вацлав Фортунат Дурих (1735–1802) – чешки католически свещеник, първият чешки 
славист; изследва църковнославянския език, старочешките преводи на Библията, глаго-
лицата и кирилицата, както и славянската литургическа традиция (бел. ред.).
3  Йозеф Добровски (1753–1829) – чешки историк, литературен историк, лингвист, съз-
дател на славистиката и чешката филология като научни полета. Автор е на повече от 
триста и петдесет научни труда – книги, студии и статии в областта на бохемистиката, 
славистиката, историографията, литературната история, палеославистиката и др. (бел. 
ред.).
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повече расте чешкият народ в своята духовна възмога4, толкова България 
му става по-добре позната, по-близка и любима. За това свидетелству-
ват дейността на не малко културни дружества, прояви от обществен и 
народностен характер, митинги и манифестации, множество бележки, 
отзиви и статии по вестници и списания. Писатели и поети, като К. С. 
Махачек5, Прокоп Хохолоушек6 и В. Б. Тржебизски7, Адолф Хейдук8 и Ка-
ролина Светла9, Елишка Красногорска10 и Св. Чех11, разработват с нескри-
вана симпатия към изобразявания или възпявания свят, български моти-

4  възмога (остар. рядко) – възмогване (бел. ред.).
5  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.).
6  Прокоп Хохолоушек (1819–1864) – чешки прозаик и журналист, опреде-
лян в историята на чешката култура като съмишленик и връстник на Йо-
зеф Каетан Тил. Автор на проза, която рефлектира чешки, полски и 
южнославянски исторически сюжети. Журналистическата му дейност е белязана от ра-
дикално-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 публикува „Сведения за българите в по-стари чужди съчинения“ (Годишник на СУ, 
Ист.-лит. факултет, 1920, с. 1–42). Стилистиката на Хохолоушек е белязана от множество 
реторични обрати и фигури, описателност и силна емоционалност (бел. ред.).
7  Вацлав Болемир Тршебизcки (1849–1884) – чешки прозаик, автор на разкази и романи, 
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.).
8  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.).
9  Каролина Светла (1830–1899) – псевдоним на Йохана Ротова, чешка прозаичка, авторка 
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 об-
ществото и семейството. В литературноисторически план дебютът ѝ е свързан с поколе-
нието 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, А. Мицкевич, А. 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 лите-
ратурен канон (бел. ред.).
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ви. Други, като Б. Немцова12, В. Халек13, Я. Неруда14 и Св. Чех, желаят да 
посетят България, в пътуванията си на изток минават през нея или съжа-
ляват, че не са могли да навлязат и в нейни предели.15 Не малко са от това 
време и преводи от български автори – Раковски, Каравелов, Милади-
нови. А когато се засилват стопанските връзки между Турция и Австрия, 
български търговци се установяват във Виена и Будапеща, проникват в 
Прага и разнасят на Юг, в родна земя, славянския чар на чешкото име. 
Още от преди мартенската революция през 1848 г. в Чехия се стичат на 
учение българи, чийто брой постоянно расне – особено през 60-те години 
на миналото столетие в Табор, Прага и Писек. Това е първият мост, който 
България хвърля към страната на св. Вацлава. Тия българи се запознават 
добре с живота на Чехия, проникват се от духа на борбите за народностна 
независимост, от славянския характер на националната култура, обикват 
предано народа и земята му. Те разнасят вести за братски приютилата 
ги страна – пращат дописки в българския повременен16 печат, превеж-
дат чешки творения на роден език и ги правят по един или друг начин, 
достъпни на своите сънародници, влизат в лични връзки с видни тамош-
ни писатели, дейци и общественици и пренасят техни идеи на българ-
ска почва. Между тях се издигат Ив. Шопов, В. Д. Стоянов, Атанас Или-
ев, Михалаки Георгиев, Ангел Кънчев, Ив. Драсов – писатели, културни 
дейци, борци за духовно и политическо освобождение на своя народ.17 

12  Б. Немцова (1820–1862) – (псевдоним на Барбора Панклова) – чешка писателка, автор-
ка на романи, разкази, авторски приказки, считана за една от емблематичните фигури на 
реализма в чешката литература. Събира и издава чешки народни приказки, чиито персо-
нажи и мотиви оживяват в авторските ѝ текстове. Сред най-известните  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-истори-
ческото наследство, съставящо Чешкото национално възраждане (бел. ред.).
13  Витезслав Халек (1835–1874) – чешки поет, прозаик, драматург, литературен и теа-
трален 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 лите-
ратурни периодични издания. Като прозаик и литературен критик допринася за форми-
рането на чешкия литературен реализъм (бел. прев.).
14  Ян Неруда (1834–1891) – водеща фигура в поколението на т. нар. „майовци“  (после-
дователи и ценители на творчеството на К. Х. Маха от втората половина на 50-те го-
дини 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 литературнокритическо наследство 
разкрива литературата като поле на новаторство в неговото съчетание с умението да се 
популяризира художественото (бел. ред.).
15  Срв. Josef  Páta, Několik kapitol z dějin styků česko-bulharských, Osvěta, Praha, r. XLVII, 
1917, кн. 9–10, c. 622 сл.
16  повременен (от рус. остар.) – периодичен (бел. ред.).
17  За тях вж. Б. Йоцов, Братя Миладинови в Чехия, Годишник на Софийския университет, 
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Не малко българи, посещавали тогава Чехия, се запознават по-отблизо 
с нея, печатат дори там свои съчинения, като един Натанаил Охридски, 
по-късно пловдивски митрополит. Някои български публицисти следят 
дори чешкия политически живот, особено проблемите за националната 
независимост, дават преценки и статии за него във вестници, желаят ос-
вобождението на чехи и словаци, пишат срещу немци и маджари18. Любен 
Каравелов дори мечтае да се образува Дунавска федерация, в която да 
влизат България, Сърбия, Хърватско, Словенско и Чехия със Словашко.

Един от ония българи, които се учат в Чехия, е и Теодосий Икономов19. 
Роден в 1836 г. в Свищов, гдето получава и основно образование, àко20 
и непълно, той заминава за Киев. Тук завършва гимназия и следва Сла-
вянска филология. В края на 1859 г. отива в Прага, гдето вече се учи В. Д. 
Стоянов, за да продължи своето учение. Там следва до началото на 1861 г. 
Славянска филология, на която се предава, изглежда, с голям жар, защото 
по-късно той не забравя да изтъква значението ѝ за българската образо-
ваност. Завърнал се от Чехия, той се установява в Болград, Бесарабия, то-
гава под руска власт, като преподавател в тамошната българска гимназия, 
а по-после и като неин директор за известно време. В учителската си и 
обществена дейност Икономов се проявява като патриотично въодуше-
вен българин и романтично настроен славянин. Духовната атмосфера на 
Прага от средата на века не може да не остави по-трайни следи в дейност-
та и мирогледа му. В жизнения му път се очертава ясно и определено сла-
вистична посока. През 1864 год. той произнася слово пред болградската 
публика за значението на Кирила и Методия; на следната година друго 
– за значението и важността на преподаванията по славянознание; през 
1868 г. – трето: за епохата на Симеона Велики. В изложението си той спо-
менава, покрай А. Гилфердинг и С. Н. Палаузов, П. И. Шафарик, „най-го-
лемия и чудесния слависта“, и Фр. Л. Челаковски21, тоя „многозаслужил 

Клон историко-филологичен, XXX, 17, София, 1934, с. 17–22, 32; Ю. Иванов, Български 
периодически печат. София, 1893, с. 180–181; Ив. К. Урумов, Иван Тодоров Драсов, Ло-
веч и Ловчанско, историческо и културно описание, кн. IV, София, 1932, с. 99–106; Josef  
Holeček, Рего, Praha 1922, т. I., 438.
18  маджар (унг. остар.) – унгарец (бел. ред.).
19  Теодосий Икономов (1836–1871 или 1872) – възрожденски публицист, писател, жур-
налист и общественик и учител. Учителства в Браила, Свищов и Болград, а през 60-те 
години на ХІХ в. сътрудничи на Г. С. Раковски при издаването на в. „Дунавски лебед“ в 
Белград. Автор е на статии на историческа и образователна тематика, като част от тях 
публикува в организираното от самия него списание „Общ труд“ (Болград) (бел. ред.).
20  àко (диал.) – въпреки че (бел. ред.). 
21  Франтишек Ладислав Челаковски (1799–1852) – чешки поет. В творчеството си авто-
рът 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 
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покойник“, особено с „Čtení о srovnávací mluvnici slovanské“.22 Освен това 
той знае, каква цена има духовното общение между славянските братски 
народи, смисъла на законната културна борба, дълбоката мъдрост на оная 
политика, която цели да постига на етапи предпоставени задачи. Зарабо-
тил сред многобройната българска емиграция, сред българската колония 
в Бесарабия, той живее с оная идеология на народните наши будители и 
борци, която иска народът на Крума и Симеона да се подготви чрез мирна 
просветна дейност за духовна и политическа независимост. Не случайно 
той иска да бъде апостол на славянската култура в България. Тая култура, 
която повежда борба срещу елинизацията на неговите сънародници, от 
която изхожда идеята за независима българска църква, сиреч за духовно 
независим български народ. Той е тръгнал по линията на ония творения 
на наши писатели, които посочват и бичуват гръцки пороци, които се 
надсмиват на гръцкия народностен характер, той написва стихотворе-
ние – „Де й родът ми“.23 Под заглавието писва24 комедията „Ловчанският 
владика или беля на Ловчанския сахатчия25“, която издава в Болград през 
1863 г. Творение ценно с това, че обработва истинска случка с гръцкия 
митрополит в Ловеч, Мелетий, че изтъква грубо противогръцка тенден-
ция в разгара на гръцко-българските църковни разпри, че се прави опит 
за комично изображение на българската действителност.26 В 1868 г. той 
начева да издава в Болград двумесечник под наслов „Общ труд“ повремен-
но книжовно списание“. Àко и да не успява, от него излизат само четири 
книжки, то е все пак занимливо, най-малкото защото дава материал за ха-
рактеристиката на неговия уредник. В програмната статия Икономов оч-
ертава и своя нравствен лик. Историята, особено българската, езикозна-
нието, което ще се занимава с изследвания върху родния език, народно 
творчество, български народни обичаи, възпитание – лично и народно-
стно, животописи, „главно на знаменити славянски деятели“, всичко това 
влиза в кръга на неговите интереси. За изпълнението на тая програма са 

съвремието, руските богатири са представени повече като обикновени хора. Типично за 
Челаковски е авторизирането на фолклорните образци (бел. ред.).
22  Срв. Слово, изречено в Централното болградско училище в деня на празднуванието 
паметта на св. Кирила и Методия; За значението и важността на Славянската катедра. 
Слово, четено на тържествения годишен акт на Болградското централно училище, на 30 
юни, 1865 год., Епохата на Симеона Велики или Златният век на България –  Публична 
лекции, четена в салона на Централното Болградско училище на 24. март 1868, Общ труд. 
Болград, г. I, кн. I, с. 9–16, кн. II, с. 7–27, кн. I, с. 17–48.
23  Вж. г. I, 1868, кн. II, с. 68. За пръв път то бива обнародвано тук, а не в „Летоструй“, 1869, 
на Хр. Г. Данов, както твърдят Иванов, Касъров и Ганчев.
24  писва (остар. диал.) – написва (бел. ред.).
25  сахатчия (от тур.) – часовникар (бел. ред.).
26  За случката с Мелетия вж. Гено Иванов, Елинизмът в Ловчанската епархия през време 
на турското владичество. Ловеч и Ловчанско, географско, историческо и културно опи-
сание, кн. III. София, 1931, с. 19–22.
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необходими общи усилия. Затова и списанието е назовано „Общ труд“.27 
За голямо съжаление, дейността на Икономова скоро спира. През 1871 г. 
той умира в Болград  едва в разцвета на творческите си сили, засенен при 
това от Тодора Икономов, друг български учител и общественик, после 
министър в освободена България.28

Теодосий Икономов, превеждал от „Краледворски ръкопис“ на В. 
Ханка, обнародва в „ Общ труд“ и едно стихотворение – „Де й родът ми“. 
Под наслова Икономов бележи: „Подражанiе на чешскѫ-тѫ29 пѣснѭ: Kde 
domov můj?“

Де й родът ми? (2)
Сребробистър лей са Дунав,
Грозд расте в лозата хубав,
И Балканът гърделив –
Рай земя за който й жив:
Ти земи йе много красна –
Българско йе родът ми! (2)

II

Де й родът ми? (2)
Там истича и лей Марица 
Сребропенната с’водица,
Вред за драгост цвят цъфти 
Рай блаженство нам вести:
Ти земи йе с хубост пълна  –
Българско йe родът ми! (2)

27  Вж. Общ труд. Болград, г. I, 1868 г., кн. I, с. 1–6.
28  За Теодосия Икономов има доста малко вести. Срв. за него Ю. Иванов, Български пе-
риодически печат от Възраждането му до днес (от 1844–1890 год.). София, 1893, с. 89; 
Л. Касъров, Енциклопедически речник, първа част, А – К. Пловдив, 1899, с. 678, 679. 
Протойерей Стефан Ганчев, Свищов. Принос за историята му. Свищов, 1929, с. 258; В. 
Д. Стоянов, Няколко исторически, бележки за началото на драматическото изкуство в 
България, Дневник, София, г. V, 1906, бр. 1607, с. 1–2. У всички тия автори има доста 
грешки и непълноти по отношение на някои факти из живота на Икономова. – За Тодора 
Икономов вж. Иван Тодоров, Тодор Икономов и дейността му в служене на българския 
народ. София, 1929.
29  Според съвременната книжовна норма в изданието се използва прилагателното чешки. 
В своите публикации, Б. Йоцов използва още и прилагателните чески, чешки, чехски. 
В българския език съществителните имена, завършващи на звук -х образуват прилага-
телни с наставка -ски, като групата съгласни -хс- се опростява и променя в -ш-. В 30-те 
години на ХХ в., а и значително по-късно, въпреки че противоречи на фонетичните осо-
бености на нашия език, се използва и прилагателното чехски. Разнообразието на използ-
ваните варианти говори за нестабилността на книжовната норма през посочения период 
(бел. ред.).



349

III

Де й родът ми? (2)
Знайш ли нейде да царува,
Чест и правда да богува,
Мисъл ясна – й занапред…
Дарба сочи са отвред:
Българското племе й славно ––
В България й родът ми! (2)

След четири години „Де й родът ми“ се явява отново – в „Летоструй“30, 
но вече не с три, а с четири строфи – дали от Икономова, който не е вече 
жив, или от Яким Груева, който е редактирал изданието тогава, не се знае, 
една нова строфа е вече вмъкната между втората и третата, без други про-
мени в текста, строфа, която по размер не е напълно в хармония с оста-
налите:

Де й родът ми? (2)
Бързотечний Вардар бистрий,
Де расте памук сребристий,
Дето вее етер31 хладен 
Там живее юнак пламен;
Там земята е блаженна –
От века й за нас славна! (2)

Икономов сам посочва, че тая стихова творба е подражание на „Kde 
domov můj“, скромната песен, която пеe слепият гуслар Мареш в послед-
ното действие на комедията „Fidlovačka“ от 1834 г. на Йозеф Кайетан Тил32 
(1808–1856), която бива толкова много обикната от народа, в мелодията 
на Фр. Шкроуп (1801–1862), че се налага по-късно като чешки национален 
химн. Тил, тоя народен будител, уредник на „České květy“, „Vlastimil“ и 
„Pražský posel“; създател на драматични творения, които се играят с ус-
пех, будят народна гордост, надежди в бъдещето; актьор, който пропи-

30  Срв. г. IV, 1872, с. 228–229.
31  етер (гр.) – въздух (бел. ред.).
32  Йозеф Каетан Тил (1808–1856) – чешки прозаик, драматург, преводач, публицист, 
сатирик, поет, автор на текста на чешкия химн (Kde domov můj). Представител на сан-
тименталния и обществено ангажирания литературен романтизъм. В творчеството си 
рефлектира актуални обществени проблеми и участието на човешката индивидуалност 
в обществения живот. Пише множество разкази с патриотична, социална и селска те-
матика, а пиесите му са на исторически теми, като с тях той създава основата на чешкия 
театрален репертоар (бел. ред.).
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лява сили и младост за театрално дело, любим разказвач, оставя светъл 
спомен за себе си в душата на чешкия народ с „Kde domov můj“, „Где е 
моята родина“:

Kde domov můj? Kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
všadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled! 
A to je ta krásná země, 
Země Česká, domov můj!
Země Česká, domov můj!

Kde domov můj? Kde domov můj?
V kraji znáš-li bohumilém
duše outlé v těle čilém,
mysl jasnou, znik a zdar,
a tu sílu, vzdoru mar!
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj!
Mezi Čechy domov můj!

Стиховата творба на Й. К. Тил се състои от две шестостишни строфи, 
които съдържат отговора на поставения в началото основен въпрос, като 
в края им се повтаря последният шести стих. Първите четири рими са 
напластени, като петата се свързва със същата във втората строфа. Така 
се постига формално и музикално единство на цялата песен. Освен това, 
повторенията на шестия стих и в двете строфи не само затварят идейно 
и звуково всяка строфа, но и подчертават чрез две вариации един осно-
вен мотив – земята и народът като основни моменти в съдържанието на 
чешкия възрожденски национализъм. И наистина първата строфа прос-
то, но непосредно дава образ на чешката земя – толкова хубава, че окото 
в очарованието си може да я вземе за земен рай. С право се зебелязва33, 
че Тил тук изразява основна идея на чешкото народностно възраждане, 
която и по-късно, до деня на народното освобождение, 28 октомври 1918 

33  Срв. основния разбор на Kde dumov můj у М. Hýsek, J. К. Tyl, в Zlatoroh, sbírka 
iliustrovaných monografií, č. 45–46, Praha, 1926, c. 33–48.
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г., е жива – народът на Хуса34 и Коменски35 е твърдо прикрепен към земя-
та, предан е ней, свързва съдбата си с нейната. Затова и втората строфа, 
пак просто и непринудено, чертае образа на тоя народ, с мисъл ясна и със 
здраво тяло, с минало славно и с неугасваща духовна мощ, сиреч изтъква 
се оная идея, която е присъща на чешкия народностен характер, и която 
по-късно подхваща М. Тирш със своето соколство – основно достояние 
на чешката душа – здрава раса с мощен дух. Двете строфи, изпълващи 
идеята за земя и народ, образуват композиционно една цялост с основен 
мотив – смислена и дълбока любов към родината. И тъкмо тоя мотив, 
разработен в посока на разкриване идейното съдържание на чешкия ду-
ховен живот преди мартенската революция от 1848 г., което и днес остава 
като скъпо и мило наследие от миналото, запазва жизнената ѝ стойност, 
осмисля значението ѝ като национален химн. Текстът наистина не може 
да задоволи по-изискан художествен вкус и по-богат идеен свят, но свър-
зана с едно минало на страдание, напрежение и надежди, на борби и иде-
али, заседнала дълбоко в съзнанието на цял народ, тя остава като скъп и 
дълбок символ, в който всеки влага много от себе си, дотворява недотво-
реното в него, носи го с крилата на своя патос. А мелодията с мотив от 
музиката след Бетховена и от религиозната песен на чешките братя, верен 
израз на нейното съдържание, ѝ проправя път до всяко чешко сърце – в 
нея всеки чех може да намери своята родина.

Теодосий Икономов в четири строфи разработва същия мотив – лю-
бов към родината, но към българската родина. Строфите си строи на-
пълно по строфите на Тила – по размер и ритъм, дължина на стиха и ха-
рактер на рима той следва своя образец. Обаче не превежда дословно, а 
свободно нагажда вместо чешки български думи, за да запази и съответ-
ната мелодия. Мелодията играе първостепенна роля при превеждането, 
собствено към нагаждането на песента за българската среда. Доста обик-
нат похват у нас през 60-те и 70-те години на миналия век, използуван от 

34  Фр. Шкроуп (1801–1862) – чешки композитор и музикант, който печели популярността 
си като автор на музиката на чешкия химн, написана като песен на слепеца Мареш в коме-
дийна опера на Й. Каетан Тил, чиято премиера е на 21 декември 1834 г. През последните 
години от живота си Шкроуп работи в Ротердам като капелмайстор на местната Немска 
опера (бел. ред.).
35  Ян Амос Коменски (1952–1670) – виден чешки теолог, общественик и теоретик на съ-
временната 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 въз-
растови групи. Световна известност печели с две от съчиненията си – „Великата дида-
ктика“ и романа „Лабиринтът на света и раят на сърцето“, написани 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.).
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учителите и домораслите поети, за да задоволят напреднала жажда по 
музикална култура.36 И тук всяка строфа почва с два пъти зададен осно-
вен въпрос, на който се отговаря, и тук шестият стих се повтаря, за да се 
получи музикална и идейна цялост. В тая своя работа по приспособяване 
на чешкия текст Икономов не дава подражание, а по-скоро перифраза, и 
то българска перифраза. Що се отнася до идейния строй на песента, той 
напълно зависи от Тила. И тук земята и народът са двата основни образа, 
като се има предвид българската земя и българския народ. Подчертана е и 
идеализацията на земя и народ. Само че образът на българския народ не е 
ясно, определено загатнат – той остава в сянка, когато образът на българ-
ската земя е по-пълен, по-основно разработен. Тъкмо тук, в разработката 
на мотива, Икономов се явява малко по-самостоен. Две строфи за него 
са били недостатъчни – затова в четири строфи той се стреми да внуши 
любов към българската родина, като първите три посвещава на земята, а 
последната – на народа. Така той нарушава строфната устойчивост на „Де 
й родът ми“ – оная проста симетричност в композицията на „Kde domov 
můj“, която толкова допринася за композиционното единство, не е спа-
зена. В образа на българската земя и българския народ Икономов внася 
индивидуални краски, разбира се, като изхожда от чешкия текст, като на 
всеки чешки стих търси и намира съответния български, гледайки не тол-
кова смисъла, а общия дух. Така, срещу чешките лъки37, срещу боровете 
по скалите и буйния цвят през пролетта, той поставя „бистрия“ Дунав, 
гордия Балкан, хубавия грозд. Характерното за българската земя още не 
е изтъкнато, затова Икономов и във втората и в третата строфа добавя: 
„сребропенната Марица“ и „бистрия Вардар“, и като ехо от първата стро-
фа на „Kde domov můj“ – във втората строфа от своята песен: „Вред за 
радост цвят цъфти“. Точно според Тила, след като изтъква особеностите 
на земята, и той дава израз на възхищението си от нейната хубост. Сре-
щу „Zemský ráj to nа pohled... A to jest ta krásná země...“ той дава на същото 
място в трите строфи на ред вярна българска преправка: „Рай земя, за 
който й жив… тя земя е много красна“, „Рай блаженство нам вести… Тя 
земя е с хубост пълна“, или: „Там живее юнак пламен, там земята е бла-
жена“, гдето вече тя е по-свободна. Повторението на шестия стих и тук 
е спазено: „Země Česká, domov můj“ – „Българско е родът ми“. Тъй Ико-
номов дава по-ясен, по-точен и пълен отговор на поставения в началото 
на всяка строфа въпрос – „Де й родът ми“. Ако първата чешка строфа е 
разработена на български в три, бихме очаквали, че и с втората ще се по-
стъпи така. Обаче тя е удостоена само с една българска, при това – в бъл-

36  Срв. Б. Йоцов, Харалан Ангелов. София, 1934, с. LXXX– LXXXI; Ст. Чилингиров, Хара-
лан Ангелов. София, 1916, с. 28.
37  лъка – низина край река, обикновено с ливада (бел. ред.).
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гарските съответствия не се добива голям успех. Икономов не е могъл да 
схване по-основно смисъла в характеристиката на чешкия народ и не се е 
досетил да потърси призначност у българския. Ясната мисъл в здравото 
тяло, за което загатва Тил, духовната мощ и съпротивност на чешкия дух 
Икономов предава доста бледо, без да постигне при това някакъв образ, 
който би загатнал за българския народ. Срещу „Duše outlé v  těle čilém“ 
стои „Чест и правда да богува“, срещу „Mysl jasná, vznik a zdar“ и „tu sílu, 
vzdoru zmar“ – невъзможните стихове: „Мисъл ясна й занапред… Дарба 
сочи ся отвред“. У Икономов наистина се явява „мисъл ясна“, но в съчета-
ние, което е неясно, което е безсмислица. По-вярно е загатнато за слав-
ното минало: „То jest Čеchů slavné plémě“ – „Българското племе й славно“. 
Вярно е предаден и последният стих, който и тук се повтаря: „Mezy Čechy 
domov můj“ – „В България й родът ми“.

От направената съпоставка се вижда, че Т. Икономов не е вложил нещо 
свое в разработката на мотива. Размер, ритъм, стихово съчетание, стро-
фически цялости и идеен, дори и емоционален мир – всичко е заето от 
Тила, като е приспособено към българския живот. Така той не дава под-
ражание, а перифраза, наподобяване, побългаряване, сиреч постъпил е 
така, както постъпваха преди него и в негово време някои български раз-
казвачи – приспособяваха, кога по-ограничено, кога по-волно, към на-
шата действителност чужди разкази и повести.38 Подчинявайки текста 
на мелодията, той не е имал необходимата творческа свобода, за да даде 
по-свеж поетически припев. Той насиля фразата, нарушава езиков строй, 
извратява израз и облик, та няма нито плавен, звучен стих, нито свобод-
на, непринудено разгъната българска реч. Затова Л. Каравелов, който по-
знава добре звучността и хубостта на българския стих у П. Р. Славейков и 
Хр. Ботев, не подбира думи, за да поругае поезията на „Де й родът ми“. За 
да убеди в правотата на своята преценка, той цитува първите две строфи 
от стиховата творба. Наричайки поезията на „Де й родът ми“ „бездарна, 
куца, сляпa и безсмислена“, той се запитва: „Докога и до кой ден ще да 
бъдеме ние идиоти и безтактни39 мислители? Докога ще да се възхищава-
ме с глупавото и с безцветното?... Подобни стихове не са излазяле из под 
перото и на най-глупавото човечество. Ако някой да би добил желание да 
сравни тая песен с произведенията на г-на Сапунова III [български без-
дарен писател от времето на Каравелова], той би получил две квадратни 
глупости“.40 Явно е, строгият отзив на Каравелова не е за „Kde domov můj“, 
а за българската му несполучлива преработка.

38  Срв. Ст. Минчев, Из историята на българския роман. София, 1908.
39  безтактен (рядко) – нетактичен (бел. ред.).
40  Знание, издание за наука и литература. Букурещ, г. I, 1875, бр. 4, с. 62–63.
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„Де й родът ми“ бива обнародвано в 1868 година след като Хр. Ботев 
печата в „Гайда“ на П. Р, Славейков първата си песен, „Майце си“. Т. Ико-
номов, обаче е направил превода по-рано, в 1861 г., както бележи под те-
кста в „Общ труд“. С него той е разполагал твърде рано, и, като учител, 
той навярно го е разкрил пред учениците си преди още да го напечата, с 
неговата мелодия:41

Кое го е заставило да преведе, собствено – да приспособи за българ-
ските условия „Kde domov můj“? В Прага той е имал възможност да слуша 
и да се трогва от чешката песен. Може би още тогава, като вижда, че тя 
отговаря на български народностни настроения, у него се заражда поми-
съл да използува мелодията като вложи в нея български текст, българско 
съдържание. Като учител, той е бил жаден за песен, която да съдействува 
при обучението, следвайки общия дух на българската общественост. И 
твърде основателно е, че за пръв път тя прозвучава, с хубавата си мело-
дия, в Бесарабия, в гнездото на българските колонисти, Болград, в някое 
от класните стаи на тамошното българско средно училище. Оттук, по-
ради патриотичните си слова и сладостната си напевност, тя се пренася 
навярно в някое българско училище в Румъния, каквито тогава е имало 
доста. От Румъния мелодията ще е минала в България, и то най-напред в 
Шумен, гдето се е зараждала навярно друга патриотична песен – „Шуми 

41  Тук даваме саморъчния текст на Фр. Шкроуп (срв. М. Hýsek, пос. моногр., с. 29).
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Марица“42. В средата на миналия век в Шумен има доста, видни и невидни, 
емигранти от революцията през 1848 г. – чехи, поляци и маджари главно. 
Оттук и от това време започва музикалната култура в България. Тук има 
музиканти като Мярек, Габриел Шебек, Майснер и Шафран, има военна 
музика, има и ученически оркестър, за пръв път основан от Добря Вой-
ников. Нищо чудно, че текстът и напевът на „Де й родът ми“, попаднали 
в музикална среда, като средата в Шумен, могат да намерят не само до-
бър прием, но и изходище43 за по-широко разпространение. И наистина, 
както може да се съди по писмени вести и спомени, песента прониква по 
всички български краища – любовта към родината е едно от основните 
чувства на българската душа през времето на борбите за народното ос-
вобождение. В една от драмите на Добря Войников, „Въцаряването на 
Крума Страшни“, 1871, последното действие, войниците пеят първата 
строфа от „Де й родът ми“. Чешки инженери, които работят по строежа 
на линията Одрин – Т. Пазарджик44, разпространяват през 1872 г. не само 
мелодията, но и текста, според превода на Икономова, сред българските 
учителски среди. Особено се отличава тук Иржи Прошек45. Дори и след 
1878 година, след като се освобождава от робство българския народ, тя 
още се пее46. Тя става народна българска песен – подема се не само от 
училища, но и в обществото. Доста интелигентни синове на Чехия идват 
у нас, като взимат живо участие в духовното строителство на новата дър-
жава. Стига да посочим някои от по-големите имена – Ярослав Вешин47, 

42  Срв. Ив. Д. Шишманов, Историята на „Шуми Марица“, Денница., София, г. 11, 1891, кн. 
7–8, с. 353–361. Д. Устаганчов, Вазов и българският народен химн, Помен за Иван Вазов, 
1922 г., с. 515–519; Ив. Камбуров, За народния химн, в. Мир, София, г. XXXIV 1928, бр. 
8429; Б. Пенев, Из миналото на Шумен, Годишник на Софийския университет, Клон ис-
торико-филологичен, г. ХХШ, 1927, с. 25–31; С. Чилингиров, Шуми Марица, По случай 
50-годишнината от Освобождението на България, Българска мисъл, София, г. IV, 1929, 
кн. II и III, с. 103–112, 186–196.
43  изходище (остар.) – извор (бел. ред.).
44  Татар Пазарджик – старото име на град Пазарджик (бел. ред.).
45  Срв. VI. Sís, Vzpomínky na daskala Ralova, Чехословашки обзор, София, г. II, 1922, кн. 5, 
с. 34–35.
46  Иржи Прошек (1847–1905) – чешки инженер и предприемач, деен участник в осво-
бодителните борби. По-късно е главен инженер в Дирекцията на обществените сгради 
в София, участва в проектирането на Лъвов и Орлов мост в София. С брат си Бохдан 
Прошек създава първата българска печатница (1879) и пивоварна „Прошек“ (бел. ред.).
47  Ярослав Вешин (1860–1915) – чешки живописец, чиято творческа биография и препо-
давателска работа е изцяло свързана с историята на българското изобрацително изку-
ство и Държавното рисувално училище в София, където е поканен като преподавател от 
тогавашния министър на народното просвещение Константин Величков (бел. ред.). 
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Ив. Мърквичка48, Вл. Шоурек, Ян Вагнер, Ант. Ворачек, Вл. Шак49 и др. Те 
донасят и „Kde domov můj“ – мелодията зазвучава наново из българската 
земя. Оживява се стара, позната песен. Ворачек дори праща българския 
ѝ текст в Прага на Фр. Бенковски, за да го издаде по повод на петдесет-
годишния ѝ юбилей.50 Нещо повече, при тая чешка среда изпъкват му-
зиканти, композитори и капелмайстори, които не оставят да заглъхне 
една скъпа песен51  През 80-те години тя е толкова още любима, че намира 
достъп без особени промени, в народни песнопойки и нотни сборници, 
например в „Народна песнопойка“ на Ст. Н. Вардев, „Народна песнопойка 
на ноти“ на А. А. Стоянов, и др. Дори и по-късно, едно и две десетилетия 
след това, все още я срещаме в песенни сборници и песнопойки, във вто-
рото издание на Вардевата сбирка, в песнопойката на Ив. К. Божинов.52 
И днес още видни наши сънародници си спомнят как тая песен се е пяла, 
без да се знае авторът ѝ, както на текста, така и на мелодията, народът я 
пази като скъпо свое достояние. Дори и през 90-те години за нея все още 
си спомнят Алеко Константинов, като отразява спомен от посрещане на 
български излетници53 в Прага в своя „Бай Ганьо“, предава как неговият 
херой, бай Ганьо, взема „Kde domov můj“ за българска народна песен: „На 
перона задръстено от хора. Веднага една музика гръмна „Шуми Марица“. 
Един хор след това изпя „Kde domov můj“ за безкрайно удоволствие на 
всинца ни, а особено на бай Ганя, който похвали между нас чешкия народ, 
че доста добре изучил гласа на народната б ъ л г а р с к а (к. авт.) песен 
„Де е родът ми“, само че думите изговаряли малко неясно, та не се твърде 
разбирало“.54 „Бай Ганьо“, както се знае, излиза през 1894 г. – споменът за 
„Де й родът ми“ е все още жив. Нещо повече дори, тя зазвучава, както си 

48  Иван Мърквичка (1856–1938) – художник, роден и получил образованието си в Че-
хия, посветил творческата си и преподавателската си биография на българската живопис 
(бел. ред.). 
49  Владислав Шак (1860–1941) – чешки математик, поет, преводач, учител в България – в 
Сливен е поканен да работи като директор на гимназията, а по-късно е почетен гражда-
нин. Публикува множество статии в чешката периодика в защита на България. Автор е на 
стихове, либрето за опера. Превежда на чешки произведения на Ив. Вазов, К. Величков, 
Е. Багряна и др. (бел. ред.).
50  Срв. Fr. Bačkovský, Kde domov můj, Praha, 1884, c. XIV.
51  A. V. S. Vzpomínky na některé naše krajany, Чехословашки обзор, София, г. II, 1922, бр. 19 
сл.
52  Вж. Бай Ганьо (гл. 5, Бай Ганьо на изложението в Прага), Съчинения на Алеко Констан-
тинов, изд. Ал. Паскалев, т. III. София, 1922, с. 33–34.
53  излетник – турист, екскурзиант (бел. ред.).
54  Срв. Ст. Н. Вардев, Народна песнопойка, която съдържа всякакви училищни, вой-
нишки, народни, хороводни, любовни и руски песни, Събрал и наредил. София, 1882, 
с. 20–21; второ преработено издание, Пирдоп, 1892, с, 15–16; А. А. Стоянов и Р. М. Ра-
чов, Народна песнопойка на ноти, Русе–Варна, ч. I, 1886, с. 10; Ив. К. Божинов, Народна 
песнопойка, София, 1903.
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спомня един от нашите писатели, Д. Бабев, през Балканската война – през 
1913 г. сладката ѝ мелодия оглася бреговете на Мраморно море, над Бу-
лаир, в село Карачала. Гръцки рибари в мауната55 подхващат мелодията, а 
български войници пеят българския текст. Българската мелодия записва 
на времето си, през 1886 г., А. А. Стоянов, бащата на Андрея и Веселина 
Стоянов, известните наши компонисти56, която намираме в споменатата 
негова „Народна песнопойка“:

16. ДЕ Е РОДЪТ МИ?

Медленно57

За обичта, с която се е ползувала песента в България, говори и раз-
пространението на текста ѝ. Още след обнародването му в „Общ труд“, 
той бива препечатан два пъти в „Летоструй“ на Хр. Г. Данов – през 1872 
и 1875 г.58 – тъкмо това разпространение дразни Л. Каравелов, като има 
предвид неговата непоетичност: „За кой дявол са препечатва толкова 
пъти бездарната, куцата, сляпата и безсмислената à la „Българ рода“ пое-
зия „Де е родът ми“?59 Издателят и редакторът на „Летоструй“ са знаели 
обаче на каква известност се радва тая песен, та затова гледат сигурно да 
услужат с текста ѝ на нейните поклонници. Въпреки гнева на Каравелова, 
„Де й родът ми“ оставя следи със своя текст в творби на стихотворци и 
поети, непознати и доста славни. Някои стихотворения подхващат ос-
новния мотив на Т. Икономовата безмощно60 възпроизведената творба, 

55  мауна – тишина (бел. ред.). 
56  компонист (от нем.) – композитор (бел. ред.).
57  медленно (рус.) – бавно (бел. ред.).
58  Вж. Летоструй, Виена, г. IV, 1872, с. 228–229, г. VII, 1875, с. 120.
59  Знание,  Букурещ, 1875, бр. 4, с. 63.
60  безмощен (рядко) – немощен (бел. ред.).
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като изтъкват идеализацията на българската земя, неведнъж сравнена, 
по хубост, с небесния рай. Може би не случайно се явява в „Отечество“ 
на Пантелея Кисимов стихотворението, на френски език, „Ма patrie“, и 
то две години след „Де й родът ми“. Това стихотворение, от някой си N, 
добре владеещ френски език българин, носи странна дата 1850. Обстоя-
телството, че то се печата през 1870 г., не е без значение. Àко и доста дълго 
в широки разгънати стихове, то крие някои обрати и образи, които може 
би не се явяват в него ненадейно: 

Qu’il est baeu mon pays, beau pays sans pareil,
Ce fertile pays qu’anime un beau soleil
……………………………………………………
…………………………………………………...
Qui du haut de l’Hémus y regarde, se dit:
,,Le paradis terrestre est là, sans contredit“.

Ha същото мяcтo намираме „Славянско домовище“ – „Gdije slavska 
domovina“, в български и хърватски текст, от непознат поет – I. К. Със-
тои се от няколко тристишия. В първия стих се съдържа въпросът „Де й 
славянска бащиния“61, а в останалите два пак въпроси, които загатват за 
отговора – дали е в Русия, дали е в Полша, в Чехия и пр., докато послед-
ното тристишие дава и чакания ответ62:

Od Urala do Adrie 
na širokom svijetu tom 
Slavjanski je j e d a n dom.

Може би тук имаме хърватски отглас, далечен, от „Kde domov můj“, а и 
от „Hej Slované“, намерили разпространение и в други славянски страни.63 
Тук е изтъкната само основна нишка – въпросът за родината и неговият 
отговор. Най-верен отглас на „Де й родът ми“ дава обаче Ив. Кършов-
ски, който през 1876 г. почва да издава в гр. Плоещ, на влашки език, в. 
„Vulturul“, за да брани интересите на българския народ.64 През 1871 г. той 
печата в „Отечество“65 стихотворение „Где е българска татковина?“ И той 
се запитва, где е българската родина, за да отговори, че тя е там, гдето е 
Стара планина, между Дунав, Черно и Бяло море, гдето има богатство, 

61  Вж. Отечество, г. II, 1871, бр. 70, с. 277.
62  ответ (от рус.) – отговор (бел. ред.).
63  Срв. М. Hýsek, J. К. Ту1, с. 40, 45.
64  Вж. Юрдан Иванов, Български периодически печат. София, 1893, с. 582.
65  г. II, 1871, бр. 88, с. 350.
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изобилие, бистри реки, гъсти гори, красни цветя, „рай земни где се изо-
бражава“. Кършовски подхваща само първия момент от „Де й родът ми“ – 
образа на земята. От втория момент дава само слаба загадка – на тая земя 
е живял от давни66 времена българският народ. Тук, до известна степен, е 
и новото у него – по-силно е подчертана еднаквата съдба на земя и народ. 
Но тоя блед исторически спомен не говори по-определено за народа, за 
неговия характер и неговата съдба. Формално Кършовски почти не за-
виси от Икономова. В пет строфи по шест стиха, с неправилен размер, 
с несигурен ритъм, той разработва мотива за хубостта на родната земя. 
Само съчетанието на римите на места се свързват една след друга, както и 
повторението на двата последни стиха от първата строфа след четвъртия 
стих на всяка следваща, биха дали основание да мислим, че „Де й родът 
ми“ не е без въздействие върху него. Кършовски не постига поетически 
израз, равен стих, лирическо вдъхновение. Затова и творението му пада 
бърже под сянката на забравата. Дори и опитът му да се домогне до акро-
стих (началните букви от пeттe строфи образуват думата г о р к о) не го 
спасява:

Гдe е Българска татковина?
Где? – Там гдетʼ е Стара планина,
Гдетʼ ся ражда все в изобилност,
Где ври богатство безпреривност67!
Казват наши, от старина,
Там Българска татковина!
Овце где блеят, сладко пасат 
Овни вакли с четири рога,
Огради сгодни с цветове красят,
Онез създани места от Бога,
Казват наши, от старина,
Там Българска татковина! 
Рай земни где с’ изображава,
Радост чудесна все обкръжава;
Реки бистри где бързо текат,
Риба пъстърва води влекат,
Казват наши, от старина,
Там Българска татковина!
Кичяст дъб где спустнал клонове,
Клас плодни где краси полени,
Крин и ружя с разни цветове,

66  давен (остар. поет.) – древен (бел. ред.).
67  безпреривност (рус.) – непрекъснатост (бел. ред.).
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Кои нам дават плод безценни,
Казват наши, от старина,
Там Българска татковина!
Отвред води где бряг мий, пере,
Обкръжена красна градина,
От Дунав, Черно, Бяло море,
Основал нам прадед деднина,
Казват наши, от старина,
Там Българска татковина!

Настроението, което създава „Де й родът ми“ в българските по-обра-
зовани среди както в Румъния, така и в България, дава възможност да се 
подхване любимият мотив и от други поетически вдъхновения. Най-ярък 
израз то намира у Ивана Вазов. През пролетта на 1870 г. Вазов заминава 
за Румъния, в Олтеница, при чича си. С него той пътувал по търговия из 
някои места – Браила, Галац, Бъкъу, Букурещ и др., като обича да се движи 
из средата на българските емигранти. Тук той престоява до 1872 г. През 
това време той ycпявa да се прояви като поет – „Отечество“68 и „Перио-
дическо списание“69 печатат първите му работи – „Стара планина“, „Бор-
ба“ и „Борът“. Може би с „Де й родът ми“ той е запознат още в Сопот. В 
Румъния, на двадесет и една годишна възраст, той сигурно е вече знаел 
тая песен. Като излезем от основното разположение на неговия дух, па-
триотичните вълнения на неговото сърце, първите му поетически опити, 
можем да предположим, че творбата на Икономова не е му била далечна 
и чужда. Основният мотив и главните образи в нея не са могли да не зав-
ладеят сърцето и въображението му. Ето, в „Стара планина“ той възпява 
хубостта на българската природа, в „Борът“ дава изразителни картини на 
страшна буря, която ломи и руши – земята на неговите деди за него крие 
неизразимо очарование. Нищо по-естествено за него да изрази чувства на 
обич и възхищение от нейната красота. Освен това, той знае страданията 
и борбите на българския народ, както и неговото славно минало. Родина-
та – това е бил скъпият образ, който всеки българин тогава носи в душата 
си. „Де й родът ми“ може да даде, най-малко, външен повод, да пробуди с 
мелодията си, ако не с текста, чувства на дълбока любов към народ и земя. 
И наистина Вазов написва в 1870 г., в Бъкъу, Румъния, стихотворение-
то „Дe е България“.70 То изразява, чрез своите тринадесет четиристишни 

68  Срв. г. II, 1871, бр. 78, с. 312.
69  Срв. г. I, 1870–1871, кн. 2, с. 106–109, кн. 5–6, с. 201–204.
70  В Пълно събрание съчиненията на Ивана Вазов (книгоизд. Ал. Паскалев. София, 1911, 
също и 1921), т. I. Лирика (1875–1880), с. 17, 28, стихотворението е придадено към сбир-
ката "Пряпорец и гусла" (1876), без да е посочена дата на написването му. В "Пряпорец 
и гусла" (1875–1876), трето издание, Библиотека за мало и голямо, № 2, София, 1895, 
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строфи (в нова редакция дванадесет, изоставена е десетата строфа), с об-
раза на прекрасната земя и славния народ, предана обич към родината

Питат ли ме ме де зората 
Ме й огряла първий път,
Питат ли ме де й земята,
Що най-любя на светът?
Тамо, аз щъ отговори,
Де се белий Дунав лей,
Де от изток Черно-море 
Се бунтува и светлей;
Тамо, де се възвишава 
Горда Стара планина,
Де Марица тихо шава 
Из тракийска равнина!
Там, де Вардар край цветята 
Мътен лей се и шуми,
Де на Рила грей главата,
И при Охридски вълни.
Там, де днес е зла неволя,
Де народа й мъченик,
Дето плачат и се молят 
Се на същият език.
Там роден съм! Там деди ми 
Днес почиват под земя,
Там гърмяло тяхно име 
В мир и в бранните поля.

Сравним ли Вазова с Икономова, не можем да не доловим по-дълбо-
ките им връзки. Идейното и емоционално съдържание на „Дe е България“ 
е напълно в духа и стила на „Дe й родът ми“. Само че Вазов разработва 
по-свободно, по-независимо както основния мотив, така и образа на земя 
и народ. В първите шест строфи на „Дe е България“ той изчерпва съдър-
жанието на Икономовата песен. Останалите седем строфи не дават почти 
нищо ново – за идея, за образ, за дух. В тях има или излишни подробности 
в обработката на мотива, или повторения на чувства, мисли и образи, 
които разрушават цялостното единство на творението. И тъкмо тук Ва-
зов е най-независим от Икономова. Спомените от миналото, преклоне-

стихотворението не е поместено. В новото издание на "Избавление" (1877–1878), пак в 
споменатата библиотека, № 3, София, 1895, с. 19–30, то е напечатано, като е посочено, че 
е написано в Бъкъу, 1872 г.
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нието пред родината, желанието да умре в нея са нови моменти, които от-
далечават „Дe е България“ от „Дe й родът ми“. Но в първите шест строфи 
Дунав, Вардар и Марица, заедно с Балкана, са символ на българската земя. 
На тая земя е живял и живее народ мъченик, но народ със славно мина-
ло. „Светлата бъднина“ на родината се вестява в предпоследната строфа. 
Сравнението на българската земя, по пътя на естетичната идеализация, с 
рая, се явява в десетата строфа. Образът „рай земя“ е просто зает от Ико-
номова. Стихът „В България й родът ми“ от Икономова тук иззвънтява 
кратко: „Там роден съм!“ Композицията на Вазова също така е подсказа-
на, в основните си положения, от Икономова. И той, като него, отговаря 
на начално поставен въпрос. Срещу въпроса на Икономова „Де й родът 
ми“ стои въпросът на Вазова „Де е България“. Само че Вазов перифрази-
ра тоя въпрос в цялата първа строфа. Икономовото „там“ става у Вазова 
„тамо“ и „там“, повторено няколко пъти. Размер и ритъм на „Де е Бълга-
рия“ – четиристъпен хорей71 – не случайно съвпада с размер и ритъм на 
„Дe й родът ми“. Има разлика в съчетанието на римите, женски и мъжки 
– там са напластени, а тук са кръстосани.

Ив. Вазов обаче стои високо над Икономова, Той има чисто поетично 
вдъхновение, свободен, ритмичен и звучен стих, по-богато въображение, 
волна творческа воля. Не подражава, не наподобява, за него мелодията на 
„Kde domov můj“ не е била отправен момент на творческо възпроизвеж-
дане. Не е искал да нагласява песен, а поетически подхваща и разработва 
съвсем свободно един чужд мотив, който все пак е бил – и толкова нему 
присъщ, и толкова роден. Реминисценциите от „Де й родът ми“, наисти-
на, подсказват непълна поетическа независимост. С основание можем да 
приемем, че той дава далечен и свободен отглас, пряко творбата на Ико-
номова, от чешката песен „Kde domov můj“.

Бихме помислили, че „Де е България“ е последният отглас от чешкия 
народен химн. За такъв бихме посочили друго стихотворение, писано де-
сет години след Вазовото, през 1882 г., а именно „Татковина“ от П. Р. Сла-
вейков.72 „Летоструй“ на Хр. Г. Данов е бил познат на Славейкова, àко73 
не и „Общ труд“ на Теодосия Икономов. Толкова познатата и обикната 
песен „Де й родът ми“, която е въодушевявала българските културни сре-
дища, не е могла да не затрогне и застарелия народен трибун, който като 
учител в Пловдив пише песни за деца. И у него има идеализация на род-
ната земя, и тук Дунав, Вардар и Марица, заедно със Струма, означават 

71  хорей (литер.) – двусрична стихотворна стъпка с ударение на първата сричка (бел. 
ред.).
72  Срв. Песни и стихотворения за деца. Пловдив, 1882; Избрани съчинения. Книга първа, 
Стихотворения, 1901, стр. 172; Б. Пенев, Б. Йоцов, П. Р. Славейков, Стихотворения. Со-
фия, 1927, с. 365.
73  àко (диал.) – въпреки че (бел. ред.). 
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исторически български предели, отново срещаме познатия образ „земя 
рай“, пак долавяме вариант на излюбен мотив – любов към родния край. 
Новото тук, както и у Вазова, е по-определеният и по-ясният израз на 
тая любов. Освен това, напълно самостойната разработка на мотива. Не 
случайно, разбира се, Славейков употребя същия размер и ритъм – чети-
ристъпен хорей:

Хубава си, татковино,
Име сладко, земя рай,
Сърце младо и невинно 
За теб трепка, та играй.
Мили ми са планините 
И на север, и на юг,
Валозите, равнините,
Набраздени с наший плуг.
На уста ми сладка дума 
Ще да бъде този кът,
Гдето Дунав, Вардар, Струма 
И Марица си текат.
Дор на небо ясно слънце,
И на очи свят, живот,
Святи ще ми са на сърце 
Таз земя и тоз народ.

Стихотворението е толкова далеч от „Kde domov můj“ и „Де й родът 
ми“, че би изглеждало дори пресилено да го вреждаме във веригата на 
литературни отгласи и препеви. Но сложим ли го в тая верига, тогава по-
добре долавяме далечния му първоизвор, нравствената му атмосфера, 
както и личността на неговия създател. Чувствуваме, въпреки неговата 
творческа независимост, някои сподавени нотки, които загатват за първи 
по-дълбоки психологически корени. Славейков е могъл лесно да пресъз-
дава чуждо, като дава волни преработки, поетически препевки.74

Наистина „Kde domov můj“ има честита съдба в България. Излязла от 
далечна страна, от сродна славянска земя, тя бива пренесена в друга, по-
ради създалите се условия на взаимно общение, поради общение на духо-
вете, което начева по-определено от 40-те години на миналия век, на два 
братски народа. Това общение се засиля и задълбочава поради еднаквата 

74  Срв. например как Славейков преработва преводите на Н. Катранов от Гьоте – An die 
Entfernte или Kennst du das Land у Б. Пенев, Гете у нас, отдeлен отпечатък от Училищен 
прeглед. София, г. IX, 1908, кн. IX, и Периодическо списание, София, 1908, кн. LXIX, с. 
717–719.
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тяхна участ – да бъдат в робство и да копнеят за свободен живот. Понеже 
Чехия е по-издигната страна, естествено е, че оттам ще бъдат пренасяни 
ценности в нашата. Така че твърде обяснимо е една онародняла75 там пе-
сен да бъде обикната и от нашите сънародници и да бъде после пренесена 
на българска земя. Пък и самата песен, àко и проста в своите думи, има, 
особено за онова време, своя чаровност, която ѝ е отворила път и в други 
славянски страни.76 У нас тя има още по-голям чар, повече с мелодията 
си, отколкото с текста. Българската душа е жадна за песен през 60-те го-
дини. За това свидетелствуват и песнопойките на П. Р. Славейков77, който 
иска да измести широко разпространените тогава гръцки и турски песни 
с нови български. Българското училище, което се намира във възход, 
също така жаднее за песен. И когато от страната на Хуса долита мелодия-
та на „Kde domov můj“, тя запада дълбоко в душата на българската младеж. 
Още повече, когато засяга струни, които времето със своя идеализъм и 
патриотизъм, е напрегнало доста. Общата духовна атмосфера е такава, че 
всяко слово, всеки тон, всяка краска, що загатват или говорят за любов 
към земя и народ, пада на жаден за посев угар78. Когато тая мелодия по-
лучава своето българско съдържание, когато „Kde domov můj“ става „Де 
й родът ми“, в българската душа се пробуждат спомени, заговарят стари 
сълзи и възторзи. Както е изтъквано, текстът на „Kde domov můj“, даден 
от Йозеф К. Тил, не е оригинален.79 Той е перифраза на Миньонината пе-
сен от Гьотевия „Wilhelm Meister“ – „Kennst du das Land“, като Италия е 
заменена с Чехия и любовта към либето с любов към родината. Още в 
1853 г. Н. Катранов, първият у нас преводач на Гьоте, прототипът на Ин-
сарова в „Накакуне“ на Ив. С. Тургенев, запознава българския читател в 
превод с песента на Гьоте80 – „Ти знайш ли тоз край…“

Ти знайш ли тоз край, протокалът где зрей
из шума на слънце лимонът ся грей.
Де гроздове вятр прохладен люлей;
де с миртът прегърнат ся лавр големей…

75  онароднявам (рядко) – ставам близък до народа, ставам популярен (бел. ред.).
76  Срв. М. Hýsek, J. К. Ту1, с. 40.
77  Срв. Песнопойка. Букурещ, 1852; Веселушка. Цариград, 1854; Славейче. Цариград, 
1864; Песнопойка. Цариград, 1868, 1870, 1874.
78  угар (остар.) – изорана, но оставена незасята нива, за да възстанови плодородието си 
(бел. ред.).
79  М. Hýsek, пос. моногр., с. 37 сл.
80  Цариградски вестник, 1853, бр. 123.
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Преди това, още в 1852 г., П. Р. Славейков дава, чрез посредство на 
руски или сръбски поети може би българска перифраза на Миньонината 
песен – „Тамо“:81

Видя ли тамо где цъфтят 
Зелените ядоли,
И вършете си где плетат 
Високите тополи?
Видя ли Стара планина 
Със разни билки покрита,
И нейната височина 
Небето как подпира?...
Там желая аз 
Да бъда с вас…

Значи текстът на „Kde domov můj“ е бил вече подготвен – той лесно е 
могъл да бъде разбран, защото неговият немски корен е бил преди пре-
вода присаден и на българска почва. Освен това, и в нашата оригинална 
поезия основните мотиви на чешката песен, са били разработени. Добри 
Чинтулов в „Изпроводяк на едного българина из Одеса“ още в 1849 г.82 
разкрива копнеж и обич към българската земя, чийто символ са „милите 
планини“. Заедно с образа на хубавата родна земя се вестява и образът на 
поробения народ, славен никога – в „Стани, стани, юнак балкански“, „Где 
си ти, любов народна“, „Двама приятели“. А Г. С. Раковски в своя „Гор-
ски пътник“ от 1857 г. очертава, едва ли не в мистично преклонение, ве-
личествения и красен лик на Балкана, символ на българската земя, сочи 
славното минало на народа, мрачния образ на сегашното, светлия изглед 
на надеждата, устремена в далечните простори на бъдещето. В раздяла с 
родината, той шепне и повтаря странно сладостното „там“83 – една дума, 
която изчерпва цялото му душевно съдържание: и копнеж, и мъка, и ра-
дост, и възторг: 

Там! Там! скоро трябва да ида…

И Ботев, поетът на българската хайдушко-революционна романтика, 
в самоволното си изгнание, подхващайки тая дума от Раковски, влага в 

81  Смесна китка. Букурещ, 1852, с. 131; срв. Б. Пенев, Гете у нас, с. 718–719.
82  Срв. Цариградски вестник, 1849, бр. 59.
83  Горски пътник, у Нови Сад, 1857, с. 11.
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нея, както я намираме, в „До моето първо либе“, от 1871 г., целия патос на 
разкъсаното си от обич и болка сърце:84

Там… Там буря кърши клонове…

Ha хубавата българска природа отдава своята любов и П. Р. Славейков 
– както „Спомен“ от 1852 г., така и „Поздравление на Балкана“ от 1879 г., 
загатват за чувствата му към българската земя85. И той шепне в сладостен 
унес мъчителното „там“:

Тамо ми е, тамо ми е
Там ми е сърцето!...

Ясно е, че и българската поезия подготвя психологично и естетично 
възприемането на ония образи и на оня мотив, що толкова непосредно, 
с чиста поетическа наивност, изнася Й. К. Тил. За българския дух не се 
внася с чешкото слово нещо ново – напевът на Фр. Шкроуп просто ожи-
вява стари образи, извиква задрямали представи, буди отдавна леляени 
чувства и настроения. Той подхваща слова, писани и неписани, и ги пона-
ся волно на своите криле из българската земя – любовта към родината се 
разтапя в нежни и сладостни тонове. Същата тая любов, пред чийто олтар 
падат и гинат толкова много български синове, която се разнася бурно 
и мощно, почти по това време от „Шуми Марица“. В патоса на епохата 
Й. К. Тил, посредством Икономова, оплодява българската поетична ми-
съл, като оставя дири, где по-живи, где по-слаби, в творчеството на двама 
първенци на българското слово – П. Р. Славейков и Иван Вазов. И когато 
песента на чешкия поет заглъхва в началото на нашия век, най-нежните 
трепети на сърцето му сякаш остават да дремят в някои ноти на българ-
ската поезия. Една песен, която се пee, която радва сърцата, и никой не 
знае чешките ѝ творци, не знае след години вече и нейния българител86. 
И днес, когато е слязла от българска уста, тя примамва с очарованието на 
хубав, светъл спомен. Спомен, който възкресява името на един български 
книжовник, Теодосий Икономов, спомен, който говори за благодатно ду-
ховно единение между два братски народа, чешкия и българския.

84  Христо Ботйов, Съчинения, изд. Иванка Хр. Ботйова. София, 1907, с. 8–9.
85  Срв. П. Р. Славейков, Избрани съчинения. Книга първа. Стихотворения. София, 1901, 
с. 19–20, 147–148.
86  българител (рядко) – побългарител (бел. ред.).  
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Полско-български преглед: 1935, № 2–3, с. 69–102

АДАМ МИЦКЕВИЧ

(1798–1855)

В заника на XVIII век, когато почти всички славянски народи почват да 
се пробуждат за нов живот, Полша престава да съществува1. Мечът на 

Фридриха II, Мария Терезия и Екатерина Велика разсича на три пъти по 
три полската земя, пробожда гръдта на полския народ. Световната съвест 
сякаш не бди, тя е още безсилна – и приема победата на коронованите гла-
ви. Само полската душа въпие2, възроптава и негодува, за да сепне скоро 
правдата и справедливостта, да смути дори и Бога. Тадеуш Косцюшко3, 
преживявайки ужаса на упадъка на родината си, се опитва с революцията 
си в 1794 г., опрян на народната маса, да разпламени огъня на надеждата 
за спасението на бащиния край. Полският народ, чрез най-висшите пред-
ставители, не спира в устрема си за независимост. А от Запад иде нова, 
свежа струя на човешката мисъл – романтизъмът, който се оказва крайно 
благотворен за изкласяването и избуяването на националната идея. Поч-
ти цялата първа половина на миналия век е време на романтичен напор, 
устрем и бунт. Полша, която е близо до Европа, живяла с нейния културен 
мир, и сега не може да стои настрана от наченатия духовен възход. Поети 
и творци на разума и на студената безжизнена форма, като Крашицки4 и 

1  От края на XVIII и началото на XIХ в. Полша не съществува като държава на световната 
карта, тъй като територията ѝ е поделена между Русия, Прусия и Австро-Унгария (бел. 
ред.).
2  въпия (остар. и книж.) – да викна на висок глас, да се провикна (бел. ред.).
3  Тадеуш Косцюшко (1746–1817) – национален герой на Полша, Литва, Беларус, САЩ, 
който участва в полско-литовските борби срещу Русия и Прусия, водач на въстанието на 
Косцюшко (1794, потушено 1795) (бел. ред.).
4  Игнаци Крашицки (1735–1801) – полски поет, прозаик, публицист, комедиограф, един 
от най-известните полски писатели от епохата на Просвещението. Автор на първия 
просветителски роман „Приключенията на Миколай Дошвядченски“ (1775) и на енци-
клопедията „Събрани необходими сведения“ (1781). Съавтор на първия обществено-по-
литически вестник „Монитор“ (1765–1785), финансиран от полския крал Станислав Ав-
густ, който управлява Полша в периода 1764–1795 (бел. ред.).
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Немцевич5, Карпински6, Трембецки7 и Заблоцки8, почват да залязват, да 
сторват път на нови ратници9 на словото и делото – на Броджински10 и 
Гарчински11, на Малчевски12 и Залески13, на Крашевски14 и Ленартовича15, 
особено на Мицкевича16, Словацки17 и Крашински18. Чувството и въобра-
жението са освободени от надвластието19 на разума, подклажда се богат 
емоционален живот. Цъфтят блянове за по-честити дни. Съдбата на ро-
дината става основен въпрос на тогавашното време. Личността, колкото 
и да е надъхана от романтичната философия на индивидуализма, не се 
откъсва от средата. Метафизиката ѝ остава едва ли не чужда, мамят я 

5  Юлиан Немцевич (1758–1841) – полски поет, сатирик, драматург, политически и култу-
рен деец от епохата на Просвещението. Автор е на политическата комедия „Завръщането 
на депутата“ (1790) (бел. ред.).
6  Франчишек Карпински (1741–1825) – основоположник на полския сантиментализъм, 
автор на идилии, песни и лирически стихове (бел. ред.).
7  Станислав Трембецки (1739–1812) – полски поет от епохата на Просвещението. Автор 
на описателната поема „Софиувка“ (1806). Участник в ежеседмичните литературно-науч-
ни „четвъртъчни обеди“, организирани от крал Станислав Август Понятовски (бел. ред.).
8  Францишек Заблоцки (1752–1821) – полски поет, комедиограф и сатирик от епохата на 
Просвещението. Автор на идилични песни („шелянки“), оди и приказки (бел. ред.).
9  ратник (остар.) – войник, боец (бел. ред.).
10  Кажимеж Броджински (1791–1835) – полски поет, преводач, литературен теоретик. 
Автор на студията „За класичността и романтичността“ (1818) и идилията „Веслав“ 
(1820) (бел. ред.).
11  Стефан Гарчински (1805–1833) – полски поет, участник в Ноемврийското въстание 
(1831). Автор на том „Военни сонети“ (1833) (бел. ред.).
12  Антони Малчевски (1793–1826) – полски поет, автор на поетическата творба „Мария“ 
(изд. 1825), смятана за върховно достижение на Полския романтизъм и повлияна от 
творчеството на Лорд Байрон, с когото Малчевски се познава лично (бел. ред.).
13  Юзеф Богдан Залески (1802 –1886) – полски поет, романтик, създадетел на групата За-
Го-Гра съвместно със С. Гошчински и М. Грабовски (бел. ред.).
14  Юзеф Игнаци Крашевски (1812–1887) – полски писател, журналист, литературен кри-
тик, издател, политически деец. Автор на множество текстове, сред които „Улана“ (1842), 
„Колиба край селото“ (1854), „Графиня Козел“ (1873) и стихотворна трилогия за миналото 
на Литва „Анафеляс“ (1840–1846) (бел. ред.).
15  Теофил Ленартович (1822–1893) – полски писател, етнограф и скулптор. Преподавател 
в Болонския университет. Автор на „Полска земя (в картини)“ (1848), „Поезия“ (1858), 
„Ванда“ (1876) (бел. ред.).
16  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“, „Задушни-
ца“, „Кримски сонети“ (бел. ред.).
17  Юлиуш Словацки (1809–1849)  – полски писател, поет, драматург, епистолограф, един 
от т. нар. „трима големи“ полски поети-пророци (заедно с Адам Мицкевич и Зигмунт 
Крашински), автор на собствена романтическа космогония и месианистична идея (бел. 
ред.). 
18  Зигмунт Крашински (1812–1859) – поет, драматург, романист и философ. Един от т. 
нар. „трима големи“ полски поети-пророци на Романтизма. Автор на „Небожествена ко-
медия“, „Зазоряване“, „Псалми на бъдещето“ (бел. ред.).
19  надвластие (остар.) – господство, власт (бел. ред.).

https://bg.vvikipedla.com/wiki/J%C3%B3zef_Bohdan_Zaleski
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повече практически задачи. Крепне волята да се запази народностната 
индивидуалност. Поврат към миналото, култ към народа, към неговото 
творчество, нравите и обичаите му, към езика му, едни от основните чер-
ти на културния живот у всички поробени славяни през националния ро-
мантизъм, добиват особена разработка и глъбина. Освен това, осмисля 
се народното битие, буди се съзнание за отговорност, търсят се причи-
ните за народностната катастрофа, преценява се ролята на шляхтата20 и 
селската маса в политическите борби и раздори, които подравяха21 ве-
личието на Полша. Посочват се и средствата и пътищата за запазване на 
полския народ, за пробуждане на нравствените му сили, за приучването 
му към духовен отпор срещу чужди пристъпи. Организации, дружества, 
кръжци, единици – всичко работи на полската нива, за да не заглъхне сред 
плевели житното зърно на полския дух. Полският народ скоро изявява 
своя инстинкт за самосъхрана, устрема си за свобода, волята си за живот. 
И в 1830 г.22, през ужаси и кърви, рицари на полския дух, у които е жива 
доблестта на Владислава Варненски23 и Яна Собиески24, искат да пропра-
вят път през мрежите и окопите с меч и огън на свободния възход на своя 
народ.

Най-мощната, най-ярката и най-дивната проява на инстинкта за са-
мосъхрана у полския народ в царството на поезията е Адам Мицкевич. 
Никой от неговите славянски съвременници, равни нему или по-малки 
по достойнство и заслуги, като Пушкин и Лермонтов, Прешерн25 и Маха26, 

20  шляхта (пол.) – социалната прослойка на дворянството в Полша (бел. ред.).
21  подравям (остар.) –  подкопавам, подронвам (бел. ред.).
22  Полско въстание, наречено още Ноемврийско въстание (1830–1831) – национално 
въстание срещу Русия, започнало през ноември 1830 г. във Варшава и приключило през 
октомври 1831 г. (бел. ред.).
23  Владислав III Ягело (1424–1444) – полски крал (1434–44) и крал на Унгария (1440–44), 
който неуспешно опитва да изтласка османските турци от Балканите. Умира в битка с тях 
край град Варна и оттам посмъртно получава прозвището Варненчик (бел. ред.).
24  Ян III Собиески (1629–1696) – крал на Полша (1674–96), военачалник, който разгро-
мява османските турци в битката при Хочим (1673), като така за кратко възстановява за 
последен път величието на Полско-литовската държава (1569–1795) (бел. ред.).
25  Франце Прешерн (1800–1849) – словенски поет, който въвежда в словенската поезия 
няколко нови жанра, сред които баладата и сонетния венец. Издига сонета до нива, които 
според мнозина никога не са надминавани в словенската литература. Автор на поемата 
„Слово на младостта“ (1830), „Венец от сонети“ (1834) (бел. ред.).
26  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 фраг-
менти) са запазени в ръкописи, чужди преписи или са публикувани в периодичните из-
дания. Творчеството на Маха става източник на вдъхновение още от 50-те години на XIX 
в., а през ХХ в. към неговото наследство се обръщат някои от най-значимите имена в 
чешката литература и изобразително изкуство (бел. ред.).
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Мажуранич27 и Негош28, не е така своеобразен и свой, както той. Син на 
Литва, роден в 1798 г. в Завосе при Новогрудек, излязъл по мъжка линия 
от дребна белоруска шляхта, той минава честито детство в тих домашен 
кът. Учил се в родното си място при доминиканците, после в Новогрудек и 
във Вилно, гдето в 1819 г. завършва университет, той работи сам над себе 
си, като разкрива и задълбочава хуманитарното си образование – чете 
домашни автори, особено Немцевич, Карпински и Броджински, немски 
и английски писатели – най-вече Шилера и Гьоте, Шекспира и Байрона, 
френски – Волтера и Лафонтена, някои от които оставят и по-трайни 
следи било в мирогледа му, било в творчеството му. Освен това, студент-
ството във Вилно, жадно за самообразование, се обединява в сдружения 
и създава благотворна атмосфера за дейност. Между тях най-важни са 
дружеството на филоматите29, сиреч на любителите на науката, основано 
от Мицкевича, и дружеството на филаретите30, поклонници на доброде-
телта. Мицкевич не може да освободи творческия си дар от въздействи-
ето и на бащината си среда. Споменът за бащиния дом е сладък и скъп. 
Дълбоко е засегната детската му душа, когато вижда през 1812 год. баща 
си мъртъв, а – също да минават през Новогрудек и полски войски, водени 
от Наполеона срещу Москва, когато пламват толкова надежди в душата 
на Полша за свободен живот. Не може да забрави той и 1818 г., когато 
се запознава с Мариля Верещак31 – първата негова любов, чийто трънен 
венец украся свежата му младост. Помни и 1821 год., защото тогава лю-
бимата му, по принуда на родителите си, подава ръка не на бедния поет, а 
на богат граф. Мъката нараства, става още по-дълбока – в 1820 г. майка му 
умира, той е самотен. Още повече, щом от 1819 г. той е заставен да бъде 
учител в Ковно, да просветлява и да пилее даровете на своята богата при-
рода. Започнал да се създава като характер, като поляк и поет още в Но-
вогрудек, отгдето изхождат първите му творби, нестигнали до нас, и във 
Вилно, гдето проявява вече ясно своя поетически дар, Мицкевич, в дни на 

27  Иван Мажуранич (1814–1890) – хърватски епически поет от епохата на Романтизма. 
Автор е на хърватския национален епос – поемата „Смъртта на Смаил ага Ченгич“ (1845). 
Дописва поемата „Осман“ (пуб. 1826) на Иван Гундулич (бел. ред.).
28  Петър II Петрович Негош (1813–1851) – черногорски поет, княз, владика. Автор е на 
„Горски венец“ (1847), „Лъжливият цар Шчепан“ (1851) (бел. ред.).
29  Дружество на филоматите, т.е. на приятелите на науката – тайна студентска организа-
ция, която си поставя и политически цели, заради които руските власти образуват про-
цес срещу участниците в нея. Полският писател Адам Мицкевич е осъден на изгнаничес-
тво в Сибир, заради това, че е неин член (бел. ред.).
30  Дружество на филаретите, т.е. на приятелите на добродетелта – младежка организа-
ция, която си поставя и политически цели, заради които руските власти образуват про-
цес срещу участниците в нея и ги изселват във вътрешността на империята (бел. ред.).
31  Мария Верещак (1799–1863) – шляхтичка, в която Адам Мицкевич се влюбва и на коя-
то посвещава стихотворението „До М***“ (1823). Образът ѝ присъства още и в IV част на 
драмата „Задушница“ (1823) (бел. ред.).
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уединение и скръб, определя в Ковно окончателно своя жизнен път, път 
на творец и поет. Така от 1817 до 1824 г. той очертава своя ранен духовен 
лик. И наистина, в 1822 г. Мицкевич издава първия, а в 1823 втория том 
от своите творения под надслов „Poezje“ („Поезии“).

Тук срещаме Мицкевича в размаха на първите си творчески сили, 
най-първото негово богатство, добито във Вилно и Ковно – предимно 
балади и романци, песни, оди и химни, после поемата „Гражина“, „За-
душница“ – „Dziady“, част втора и четвърта, заедно с баладата „Вампир“ 
– „Upiór“. Един нов свят, непознат дотогава в Полша, в който личното 
и народното търсят своята смислена и оправдана синтеза. Ето народни 
вярвания, предания и суеверия, нрави и обичаи, духове, сенки и призра-
ци, народна мъдрост, непознат свръхземен свят – стига да се нирнем32 
в „Лилии“ – „Liljе“, „Гробът на Мариля“ – „Kurhanek Магli“, „Тукай“ или 
в „Швитежянка“ и „Швитеж“, „Завръщане на таткото“ – „Powrot Taty“, и 
др. Или пък в „Ода към младостта“ – „Oda do Mładošci“, гдето полетът  
на мисълта е щастливо съчетан с възторжен тон, вярата в мощта на чове-
ка граничи с младежкия устрем към възвишеност и чистота, искренният 
патриотичен тон е всъщност израз на чувствата за правда и красота в жи-
вота. Ето и „Химн в деня на благовещението на св. Дева Мария“ – „Hymn 
nа dzien Zwiastowania N. Р. Marji“ – с живописен стил, с трогващ образ на 
Богородица, с дълбоко религиозно чувство, понесено от сладката мело-
дия на стиха. Да се спрем ли на дълбокия размисъл, проникнат от чувство 
за собствената мощ на поета в „Плувец“ – „Źeglarz“, на това мъдро творе-
ние, в което чуваме ударите на едно раздвоено сърдце – между Верещак 
и Ковалска? Или пък на творбата „Към живописеца“ – „Do malarza“, где-
то чувствуваме размисления и разнежен Мицкевич пред нарисувания за 
него образ на любимата му Мариля? Тоя дух на силна мисъл, на размисъл, 
преценки и съждения, който властвува над младостта на поета, долавяме 
в „Към Лелевеля“ – „Wiersz do Lelewela“. Тук идеите на полския историог-
раф Лелевел33 са дадени в емоционален тон, в чувствова багра. Не бива да 
отминем и „Романтичност“ – не е само баладният мотив, който е заним-
лив, но и новото естетично верую на Мицкевич, а също така – и подчер-
таната вяра в свръхестествен мир, в силата на чувството, интуицията, от-
кровението. Възгласът „Имай сърце и гледай в сърцето“ открива жизнена 
правда, на която Мицкевич остава верен докрай. В първите си решителни 
стъпки към Парнас Мицкевич заразява с издържания си тон, с вярната 
стилизация, с разнообразния дух на изложението, със свободната раз-
работка на мотива, загатнат понякога в един или два стиха в народна-

32   нирвам се (диал.) – гмурвам се, потапям се (бел. ред.).
33  Йоахим Лелевел (1786–1861) – виден полски историк, считан за един от основателите 
на съвременната полска историческа мисъл (бел. ред.).
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та песен, със сполучлива, ако и бегла, рисунка на местната обстановка, 
с различните багри на настроението, със съответствие между душевно 
състояние и природна картина. Освен това, с чувството си за ритъм, за 
музикален тон, за свеж, неподправен израз, което той още от малък до-
бива. Ненапразно баща му е произнасял наизуст цели места от „Осво-
бодения Иерусалим“ на Тасо! Силата на чувството, на вдъхновението и 
въображението, разнообразната форма на творенията, просторността и 
замашността34 на мисълта, дълбоките ноти от лични размисли и настро-
ения, сочните и нови образи, живият език, изпъстрен с думи и обрати 
от народния говор около Новогрудек, естественият, с различни строеве 
и дължини стих – всичко това не остава незабелязано от времето, пък и 
днес, то се налага, то привлича и подмамва. Нов лъх, свеж живот, неочак-
ван свят – диша се леко и свободно. Макар и да се долавят в някои от тво-
ренията му следи и отгласи от Карпински, Трамбецки или Ошински35, от 
Шилера и Гьоте, Мицкевич е толкова свой, че критика и читатели веднага 
виждат в него поет от друг стил. Романтизъмът прави своите първи сме-
ли завоевания, френският класицизъм, намерил широк достъп в Полша, 
е сразен – една нова духовна вълна обхваща културната мисъл в страната 
на Мицкевича. Най-важното е, че Мицкевич, показал се поет по Божия 
милост, трудолюбив художник, който не се осланя само на вдъхновение-
то, но и на творческата преработка и обработка на веднаж създаденото, 
познавач на човешката душа, търси за своята възмога36 като поет опора в 
себе си, но също така – и в народната душа. Познал изкуството на своите 
домашни предходници, той не желае да се обляга на тях, а тръгва из свой 
път, работи над своята дарба бди за своето поетическо развитие, верен на 
творческото си призвание в живота.

В „Гражина“, наречена от Мицкевича „литовска повест“, в широки, от-
мерени, стройни и звучни, силни и ударни, макар и студени, стихове, с 
романтично развито действие, но с величави образи, в духа на хероични-
те поеми на класицизма, се изтъква необходимостта от единение срещу 
тевтонската стихия. Ето един миг от историческия живот на Литва. Пред 
замъка на младия княз Литавор – конски топот. Пратеници на тевтонския 
орден са спрели пред неговите порти в късен тъмен час. Какво искат тe? 
Защо от прозореца на княза блести неясен лъч? Князът бди. Но никой от 
стражата не се осмелява да го пробуди. Най-после, нека Римвид, вестите-
лят на господарската воля, който има достъп в неговите покои – нека той 
възвести, че пред замъка чакат кръстоносци. Римвид е смутен: Литавор 

34  замашност (остар.) – замах, размах (бел. ред.).
35  Лудвик Ошински (1775–1838) – полски литературен и театрален критик от епохата на 
Просвещението (бел. ред.).
36  възмога (остар.) – устрем, стремеж, възмогване (бел. ред.).
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му открива, че не може повече да понася надвластието на великия княз 
Витолд – той иска да бъде независим, затова, ако до вчера е дигал секира 
срещу немците, сега се съюзява с тях, за да потегли срещу Витолда. Нима 
той ще вдигне ръка срещу брата? Напразни са всички увещания. Той е 
твърдо решен да добие своята пълна свобода. Римвид, като не успява да 
убеди княза в гибелността на безумната му постъпка, бърза при Гражи-
на, неговата жена. Дали тя не може да го разубеди от замисления план? 
Напразно! Тогава тя дава заповед, мимо знанието на своя съпруг, да се 
върнат пратениците назад. Смелостта ѝ не спира дотук. Обидените кръс-
тоносци нападат замъка на Литавора. Гражина, преоблечена като воин, 
повежда войските. Но тя не умее да ги води на кървава и победоносна 
бран. В разгара на борбата се явява тайнствен рицар – Литавор. Подвигът 
на жена му го увлича, той прави стихиен отпор срещу немците. Победата 
е негова, но Гражина е ранена смъртно. Ето я в замъка, гдето умира. На 
другия ден останките ѝ трябва да бъдат изгорени. В пламъците загива не 
само тялото на жената-хероиня, а и Литавор. Той се хвърля сам, от мъка 
по обичната жена, сякаш за да изкупи тежкия си грях – личното трябва да 
се смири, макар и с цената на най-скъпото за благото на народа. Мощната 
и силна фигура на Гражина завладява. Моментите, в които се представя 
нейната решителност, ако и да не са психологически обосновани, ако и 
да носят своето оправдание от силния ѝ характер, трогват, поради дра-
матизма и пластиката в изображението. Художникът у Мицкевича взима 
надмощие над поета. Затова пък в „Задушница“ поетът е изцяло в своята 
стихия.

Още в 1821 г., когато загубва баща си, Мицкевич се замисля над загад-
ката на живота и смъртта. От друга страна, той се запознава с народния 
обред, наричан „dziady“ („задушница“), да се чествува паметта на умре-
лите. Тоя обред, с индоевропейско потекло, който се извършвал в гро-
бищата, или в гробищната черква, от средата на октомврий до средата 
на ноемврий, поразявайки със смесените в него християнски и езически 
особености, увлича сърцето и въображението на Мицкевича. И още през 
зимата на 1821–22 г., в Ковно, Мицкевич замисля да създаде творение, 
в сценичен вид, в което да съчетае личните си преживявания с култа на 
умрелите предци, така добре познат му още от Новогрудек. И написва, в 
откъслечна форма, първата част на „Dziady“ („Задушница“). В тая част, на 
която поетът се опитва да даде завършен вид едва след две десетилетия 
в Лозана, пред нас се изтъкват преди всичко образите на Девойката и на 
Густава. Под образа на Девойката Мицкевич крие Мариля, а под образа 
на Густава себе си. По това време любимата му чела романа на Крюде-
нера, „Valerie“ („Валери“), чийто херой, Густав Линар, е представен там 
като злочестник в любовта си. Затова и Мицкевич се представя тук като 
Густав. Освен това, срещаме хор от селяни, хор от младежи, чародеи, кой-
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то е душата на обреда за умрелите, старец и внук, обаче връзката между 
Девойката и Густав, от една страна, и култа на дедите, от друга, остава 
неясна. Личната нота звучи по-силно в отношенията между Девойката и 
Густава – първите трепети, съмнения, тревоги, мечтания, устреми на Ма-
риля и Мицкевича! Когато в 1823 г. почват да се печатат във Вилно вто-
рата и четвъртата част на „Задушница“, Мицкевич, вместо незавършената 
първа част, праща, като пролог към поемата, баладата „Вампир“. В нея 
виждаме израз на вярването, доста познато у европейските народи, във 
вампир: мъртвият може да излиза от гроба си и да се вестява на живите, 
за да ги измъчва. Ето младеж, разочарован в своята любов, туря сам край 
на живота си. Но в нощта, преди деня, когато се чествуват умрелите, на 
задушница, той идва всяка година между живите, за да напомни за себе 
си и за своите страдания. Тая балада, ценна не като поетическо творе-
ние, а като свидетелство за личните преживявания на Мицкевича, служи 
за връзка между незавършената първа, втората и трета част на „Джяди“ 
(„Задушница“). Тоя призрак, що срещаме във „Вампир“, се явява в края на 
споменатите две части от „Задушница“.

Във втората част Мицкевич представя народния обред в памет на 
мъртвите, тъй както го е наблюдавал в околността на родния си кът. Тук 
се явяват духове и призраци, като всеки от тях изрича по някаква поу-
ка или предупреждение, напътствие. Подчертана е вярата в общението 
между живи и умрели, в съществуването на някакъв невидим свят, който 
не е без влияние върху земните обитатели. Чрез тия тайнствени образи 
се изказва народната мъдрост: копнеейки за небето, обичай земята и из-
пълнявай своя земен дълг.  Ето ни в нощен час – в гробищната черквица. 
Тъмно и глухо е. Какво ще стане? Хор от селяни и селянки, донесли яс-
тия и пития за умрелите, се ръководи от тайнствения и владеещ закли-
нателната мощ на словото чародей – „гуслар“. Той изпълнява тук ролята 
на свещеника в християнската богослужба. Виждаме духовете на две деца 
ангели, които летят и не могат да стигнат в небето, защото на земята са 
били много щастливи. И чуваме признанието, Божията повеля: „Който не 
е познал горчевина ни веднъж, той не може да познае сладост в небето“. 
Ей синката на стопанин – тиранин, зъл господар, който през живота си 
е изтезавал подвластните си и сега моли за зърно пшеница, измъчван от 
хищни птици, но напразно – Божията повеля е: „Който веднъж в живота 
си не е бил човек, нему човек не може да помогне“. Ето и Девойката, която 
страда след смъртта си, защото не е искала никого да обикне на земята, 
не е изпълнила своя земен дълг. Горена сега от незнаен огън, терзана от 
досада, вятърът я мята като перо, няма за нея покой. Какво ѝ е нужно, 
за да се намери в небето, пита, както винаги, чародеят, за да се уталожи 
нейната мъка. Но тя изрича Божията повеля: „Който не се е докоснал нито 
веднъж до земята, той никога не може да бъде на небето!“. Най-после, 
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изпод земята излиза загадъчен, страшен дух с кървава ивица от гърдите 
до земята. Кой е той? Чуваме въпросите на чародея. Какво иска той? Има 
ядива, пития. Какво му е нуждно, за да отиде на небето? Това е Густав. 
Той мълчи. На всички запитвания и заклинания той оттоваря със своето 
измъчващо мълчание Той е още по-страшен, защото втренчва поглед в 
една овчарка, там между селянките. Едва когато чародеят нарежда тая 
овчарка девойка да бъде изведена от черквата, духът изчезва. Така Миц-
кевич, използувайки един народен обред, осмисля не само личното, но 
и човешкото тук на земята чрез една композиция, която в своя основен 
стил е музикална. Чрез явилите се духове се открива не само поучение, но 
и наставление как трябва да се живее на земята. А това значи, да се позна-
ят земните страдания, да се вижда ближният в лицето и на най-бедния, 
като му се отдаде почит и любов, да не се гледа отвисоко на земните неща, 
като се презират те и се мисли само за небесното, да не се търси само 
сладостта на земята, но и нравствената чистота и възвисеност. Според 
демонологията на новоплатонизма37, Мицкевич представя тук три вида 
духове: най-леки, най-тежки и средни. Образът на господаря, който е из-
мъчвал някога своите прислужници и работници, загатва за погледа на 
Мицкевича към полската действителност: относбата38 между шляхта и 
селяни за него е скръбна, защото основният тон в нея е враждата, а не 
бива да се изкориства нищетата и безпомощността на бедните и униже-
ните. Затова – нравственото съзнание на народа е изразено бляскаво в 
култа на мъртвите: повече правда и светлина, любов и истина, вярност 
към човешкия и християнски дълг, защото има наказание и страдание и 
отвъд света, защото ние, живите, зависим толкова много от умрелите.

В четвъртата част на „Задушница“, която се свързва идейно с втората, 
чрез вярата в единението между живи и мъртви, и образно, чрез фигура-
та на Густава, се дава предимство на личните, най-сърдечните и потайни 
преживявания на Мицкевича. Пред нас се откриват сцена след сцена, в 
които главното лице е Густав. – Дом на свещеник, верен син на църква-
та, отдаден на волята Божия, смирен и кротък, несмущаван от душевна 
тревога. Вечер пред задушница. При него са насядали около масата деца. 
Нека те станат и поблагодарят на Бога – утрешният ден е посветен на 
умрелите, да се молим за тях, за успокоение на техните души. Но кой там 
чука? Ето влиза пустинник, странно облечен и накитен. Свещеникът не 
го познава. Едва по-късно, когато се чуват да пеят за първи път петли, 
ненадейният гост му се открива. Това е Густав, неговият ученик. Но това 

37  Нео- или новоплатонизъм – философско течение, основано на учението на древно-
гръцкия философ Платон (427–347 пр. н. е.) за надмощието на Духа над материята (бел. 
ред.). 
38  относба (остар.) – отношение  (бел. ред.).
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е собствено неговият дух, това е вампир, който е дошъл на земята, за да 
преживее отново своите страдания. Тоя самоубиец идва на земята, за да 
разкаже в три часа всичко за себе си – в час на любовта, на отчаянието и 
на предупреждението. След всеки час една свещ угасва. Чуйте, Густав из-
плаква своята любов, разкрива бездната на своето отчаяние, което води 
към смърт. Густав забива камата в гърдите си. И все пак моли свещеника 
– да запази култа на дедите, на мъртвите. Когато бие третият час, лампата 
угасва, той изчезва. Хор изпява Божията повеля: „Тоя, който в живота си 
е бил поне веднъж на небето – той не ще получи след смъртта си отказ“. 
Простата линия на развитие в поемата разкрива непознато душевно бо-
гатство – за пръв път в Полша се заговорва с такъв език, че Мицкевич се 
налага като голям поет. Долавяме тук мъката и риданието на страстната 
обич, жалбата от разбита младост, скръбния спомен за запустял бащин 
дом, светлите багри на родната природа. Толкова искрено, естествено, с 
неподправен реализъм е разказана психологичната история на една лю-
бов, с такава нежност и топлота е набелязан образът на любимата Мариля, 
с такова богатство от средства е постигнат поетическият израз! Могъща 
духовна стихия, дълбочина и полет се чувствуват, живописни и музикал-
ни тонове, чудни ритмични движения на речта, като отглас на душевните 
вълнения, пленяват, очароват, смущават. Личността намира своя блес-
тящ, възвишен, съвършен поетически израз – и с такава мощност на духа 
заговаря, че класична Полша е сломена – романтизъмът е в пълна побе-
да. Въстава яркият образ на Густава, наред с образа на Юлия от Русо, с 
Вертера на Гьоте. Наистина, Русо оказва с „Нова Елоиза“ силно влияние 
на Мицкевича, също и Гьоте със „Страданията на младия Вертер“, но тук 
литературното въздействие е толкова незначително, че то бива сподаве-
но от могъщата вълна на личния момент. Густав се родее с някои велики 
самоубийци в литературата, той носи от своите предходници душевното 
си разломение, болезнеността на преживяванията. Но те нямат съзнание 
за тая болезненост, когато той има чувство и поглед за нея. Той се подлага 
на самонаблюдение и анализа, като прави с дива напрегнатост, с драма-
тичност и дълбок лиризъм своята изповед на страдалец и мъченик, той 
има ясна относба към себе си, към качеството и естеството на душевните 
си страдания. Целият живот на Мицкевича в тежките за него дни във Вил-
но и Ковно се излива като буен поток, шуми и вилнее като вихър – тук, в 
тая последна част на „Задушница“. Едно от най-хубавите постижения на 
великия поет, от най-ценните достояния на световната литература, гдето 
романтичната скръб от неутолена любов се превръща в ридание на човека 
изобщо, увековечава се в дивна художествена красота.

През 1823 година филомати и филарети, заедно с членове на други 
тайни ученически и студентски дружества, биват заподозрени в заговор 
срещу държавата. Мицкевич също бива затворен във Вилно и осъден на 
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вечно изгнание. През есента на 1824 г. напуска завинаги Вилно и Полша. 
И ето го в Русия – в Петербург, Одеса, Крим, Москва и пак в Петербург, 
за да се раздели с нея през Кронщад, в пролетта на 1829 год. Изпитано-
то страдание в родината, впечатленията, наблюденията и настроенията в 
Русия определят нов момент в неговото творческо развитие. Тук съзрява 
не само поетичната му дарба, но и нравственото му битие. Към тридесет 
и първата си пролет той все повече се заслушва в духовната си природа. 
Той е романтик, живее с гордата представа за собственото си аз, но съще-
временно в душата му зазвъняват все по-дълбоки религиозно-мистични 
тонове. Това, което се таи в духовните му глъбини, бива изяснявано не 
само чрез размисъл над него, над лична и народна участ, но и от прочит 
на книги, гдето кипи душата на художник и на идейник, но и от общение 
с лица, високо нравствени, вътрешно хармонични, мистично настроени, 
с твърд поглед за нещата и света. Юзеф Олешкевич39, таинственият по-
ляк в Петербург, живописец, зидар и мистик, с когото поетът е душевно 
близък, разбужда етичното същество у него. Потребно е да се гледа през 
зрителния ъгъл на вечността, да не се осланяме само на личната си воля и 
собствения си разум, а и на онова свръхлично битие, което е просъщест-
вувало от край света, едничката и сигурна същност – Бога. Запалените 
въглени в душата на Мицкевича смущават творческата му природа. Освен 
това, Бестужев40 и Рилеев41, прочутите бунтари декабристи, Пушкин – ге-
ният на Русия, вземат участие, кой повече, кой по-малко, във възвишава-
нето на поляка, човека и поета у него. Той опознава Русия и руския народ 
– вижда нейното могъщество, наблюдава и нейната слабост. Дружбата 
пък с поляци в Одеса – му дава възможност да проживее минути на раз-
мисъл и скръб за родния край, на забава и разтуха, на копнежи и радости. 
И навсякъде Мицкевич разнася очарование със силния си дух, високата 
си култура, дарбата си да импровизира. През 1927 година в Петербург, 
сред руско-полските кръгове, той импровизира трагедия за Самуел Твар-
довски42, също и други творения, и то – по зададена тема. Това, което 
оставя той, което изяснява същността на вътрешния му живот в Русия, са 

39  Юзеф Олешкевич (1777–1830) – полски художник, който твори картини на истори-
чески, религиозни и митологични теми. Близък приятел е на Адам Мицкевич и автор на 
негов портрет (1828) (бел. ред.).
40  Александър Александрович Бестужев (1797–1837) – руски писател, критик, декабрист, 
публицист от епохата на Романтизма. Заедно с Кондратий Рилеев издава алманах „По-
лярная звезда“ (1823–1825) (бел. ред.).
41  Кондратий Рилеев (1795–1826) – руски поет от епохата на Романтизма, декабрист. За-
едно с Александър Александрович Бестужев издава алманах „Полярная звезда“ (1823–
1825) (бел. ред.).
42  Самуел Твардовски (ок. 1600–1661) – полски бароков поет, епик, панегирист, сатирик, 
преводач. Автор на „Владислав IV“ (1649), „Дафнис“ (1638) (бел. ред.).
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„Кримски сонети“, излезли през 1826 в Москва, „Конрад Валенрод“, обна-
родван в Петербург в 1928 година, и „Фарис“, 1829.

В 1825 г. Мицкевич предприема с някои пребиваващи временно в Оде-
са поляци излет до Крим. Богатата с багри, форми и линии южна приро-
да, животът, настроенията и възгледите на тамошните жители, дворци-
те и развалините от палатите на татарските ханове пленяват погледа и 
въображението на Мицкевича. Впечатлителна натура, с усет за земното 
и вечното, той бива засегнат по-дълбоко. Той се вслушва и в ударите на 
собственото си сърце. И създава бляскавите „Кримски сонети“. Не повече 
от двадесет сонета, в които кримската природа и вътрешният мир на по-
ета се обединяват в чудна поетическа хубост. Работил дълго над тях, за да 
овладее не само сонетната форма, но и поетическия стил, открил се като 
художник на баграта и линията, той затрогва с дълбочината на чувството 
и мисълта, със свежестта, сочността и чаровността на образа, с хармо-
низацията на настроението, с чистотата и искреността на израза. Ликът 
на поета е осенен от тихата печал на спомена, от мъката по родината, от 
устрема към висините, от потайната скръб, свила гнездо в сърцето му, от 
самотността, която вечно го следи, от здрача на заглъхналата любов. Не 
знаете на кой сонет да се спрете – дали на „Акермански степи“, гдето изх-
липва в края болезненият стон, след измамата в тишината, че може да до-
лови глас от Литва: „Да вървим, никой не зове“; или на „Плаване“ – гдето 
пък чуваме възклик: „Леко ми е! свежо, приятно! зная, що значи да бъдеш 
птица!“; или на „Гроба на Потоцка“, с предчувствието на поета, че може да 
го стигне смъртта далеч от родния край – с прекрасния образ на Потоц-
ка43, за която преданието в Крим казва, че ханът Керим Гирай е издигнал 
паметник след смъртта ѝ, Потоцка – бедната и прекрасна полякиня, коя-
то в копнение за родината си, обръщайки поглед все на север, е запалила 
с огъня на очите си толкова много звезди; или пък на „Буря“, с тънкото 
и просто при това описание на вилнеещето море, с изблик на дълбока, 
горда и горчива мисъл: „Честит е, който не губи духовна мощ, или който 
може да се моли, или който има с кого да се прости“; а ето и – „Морска ти-
шина“, с чудната успоредица между морето и човешката мисъл: в дъното 
на морето спи полип, когато небето е бурно, а в тишината разпуска ши-
роко пипалата си – в глъбината на мисълта живее хидрата на спомените, 
що спи сред страстите бурни, но когато сърцето е спокойно, тя впива в 
него своите нокти. Да споменем ли за „Бахчисарай“, „Бахчисарай нощем“ 
– „Bakczysaraj w посу“, за „Развалините на замъка в Балаклава “–„ Ruiny 
zamku w Ваłakławie“ – поезията на живота е изчезнала, останала е поезия-

43  Клаудина Потоцка (1801–1836) – полякиня, свързана с полската емиграция, меди-
цинска сестра и организатор на помощна служба по време на Ноемврийското въстание 
(1830–1831)  (бел. ред.).



379

та на спомена, на рушевината44, красотата има властна сила в страхотното 
мълчание на нощта, времето е минало над замъка, и за неговия вечен ход 
напомнят печални останки – пустош и скръб, спокойствие и смърт. Ето и 
ония сонети, гдето долавяме величието и хубостта на Кримската приро-
да, заедно с дълбок сърдечен трепет, с изненадващи сравнения и съответ-
ствия между душа и свят, с мъдра, спокойна и тиха мисъл, отсечена, афо-
ристична – „Чатирдаг“, „Планината Кикинеис“ – „Gora Kikineis“, „Аюдаг“, 
„Алуща денем“ – „Ałuszta w dzień“ и „Aлуща нощем“ – „Ałuszta w nосу“, 
„Байдари“, „Пътят над пропастта в Чифут-кале“ – „Droga nad przepaścią 
w Czufut-kale“. Ето величествения Чатирдаг, забол глава в небесата, слу-
ша само какво говори Бог; великата планина Кикинеис, която прилича 
на птица, възпявана от някои поети, със своите знамения и заплахи за 
излетника45; източната нощ, която приспива с нежност като одалиска46, 
но щом почне да идва сън, пак събужда за ласки и страст; нещата, които 
се виждат над пропастта, не могат да се разкажат с езика на живите – за 
тях ще се говори след смъртта. Навсякъде свежо чувство, чист реализъм 
в описанието, мъдрост на пророк, вдъхновение с ясен поглед, високо по-
етическо слово, верен музикален тон. И в еротичните си сонети Миц-
кевич домогва към формално съвършенство, но там – тоя реализъм на 
чувствата стига на места до сладостна чувственост, заедно с възвишена, 
платоническа чистота. Зрелият мъж, жаден за рая тук на земята, забравя 
за неземните полети на духа.

В Москва Мицкевич се размисля над могъществото на Русия. И виж-
да, че Полша е безсилна да се бори с нея. Какво е средството за борба? Да 
таи тя своите чувства, да крие стремежите си за свобода – и в сгоден за 
нея час да изпълни своя дълг към себе си. Защото за безсилния роб ос-
тава само едно средство – потайността, мъстта, измяната, коварството. 
И Мицкевич замисля да представи трагедията на измяната, на робската 
безпомощност, като вземе събития и лица не от руско-полската съвре-
менност, а от историята на пруско-литовските борби. И написва през 
1825–27 г. поемата си „Конрад Валенрод“. Мицкевич веднага ни запозна-
ва със своя херой – сред тевтонския орден47, сред рицарите кръстоносци. 
Конрад е литванец, но никой не знае неговото потекло. Спечелва дове-
рието на тевтонците, овладява военното им изкуство, бива дори избран 
за техен вожд. От детинство обаче той таи в душата си една мечта – да 
отмъсти за Литва, за родината си, за поруганата народна чест, за разби-
тия бащин дом. Неговият зъл дух – това е Халбан, също литванец, някога 

44  рушевина (остар. и диал.) – руини, отломки (бел. ред.).
45  излетник (остар.) – екскурзиант, турист, пътешественик (бел. ред.).
46  одалиска (книж.) – наложница, жена от харем (бел. ред.).
47  Тевтонски орден (от нем.) – наричан още германски, един от трите най-големи ордени 
на рицарите кръстоносци от края на XII в. (бел. ред.).
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жрец певец, а днес – довереник на Конрада. Сега, сега е ударил часът за 
великото отмъщение – да потегли срещу Литва с немските рицари, но да 
води борбата така, че Литва да възсияе с победа, орденът да бъде разгро-
мен. Конрад се колебае – той бърза в нощта под стените на мрачна кула, 
в която се е затворила, отрекла се от живота неговата някогашна жена 
– отшелницата Алдона. Халбан бди над Конрада. Когато вождът на ор-
дена дава тържество в чест на сключеното примирие между него и княза 
Витолд, Халбан, преоблечен като вайделота48, като литовски жрец певец 
от поганско49 време, пее прослава на народната песен, на домашните пре-
дания, като дава израз на най-възвишените народни копнежи и надежди. 
Но той не спира тук, а подхваща наново песен, повест на вайделота, която 
всъщност е житие-битие на Конрада Валенрод. Ето – литовците се връ-
щат от нощен поход. Те са свикнали да горят на клада немските рицари. 
Двама рицари, един млад, друг – приведен от годините, бягат в Ковно. 
Там ги приема княз Кейстут. Какво е потеклото, какво е името на младия? 
Нищо той не знае – помни само как немци нахлули една нощ в бащиния 
му дом, как бил грабнат – а след него – острият писък и стон на майка му. 
Напустнал Литва, но не я забравил, той е при Винрих, вожд на немските 
кръстоносци, възпитаван и обучаван. Името му е Валтер-Алф. Но в това 
време е бил при него и непознат литовски вайделота, който го води на 
брега на Неман50, за да погледа оттам на родната и скъпа Литва. И колко 
пъти той замисля да избяга от ордена, мамен от гласа на родната земя. Но 
тайнственият вайделота му казва: „Ти си роб, едничкото оръжие на роба 
е измяната! Остани още при немците и изучи тяхното военно изкуство, 
старай се да спечелиш тяхното доверие, по-нататък ще ти кажа какво да 
почнеш!“. Да продължава ли своята повест литовският вайделота? В Алфа 
се влюбва Алдона, дъщерята на Кейстута. Дори князът се съгласява да 
благослови брака между нещастния литванец и дъщеря си. Алдона, пле-
нена от Алфа, е толкова щастлива! Но Алф забягва, изоставя я, мъчен 
от жажда за мъст, ненамерил щастие при нея, защото го няма изобщо в 
родината. Защо е смутен така Конрад от песента и разказа на литовския 
певец? Дали не се сепва душата му от спомени за миналото? Но страшен 
огън пали душата му. И запява страхотна песен, баладата „Алпухара“, съ-
баря в злостта си масата, чашите с вино и пада в безсъзнание, злият дух на 
отмъщението тържествува. Халбан е така близко до изпълнението на по-
ставената задача. Мицкевич също не спира – пред нас е гибелният поход 
на Конрада, следващ не славата на ордена, а своята заветна цел – отплата 

48  Вайделот (от прус.) – общо название за езическите жреци у балтийските народи (бел. 
ред.).
49  погански (остар.) – езически, нехристиянски (бел. ред.).
50  Неман – река, преминаваща през Литва, Беларус и Русия (бел. ред.).
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за поруганото отечество. Той се завръща от похода не с победа, а с раз-
бити пълчища. Жалки и немощни. Тайният съд обаче долавя, че Конрад е 
извършил измяна. Той е водил така войските, че те трябвало да бъдат сра-
зени. Той е осъден на смърт. Знаят се и неговите тъмни шепоти под кулата 
на Алдона. Но Конрад не се страхува от смъртта. В късен час се разделя 
с отшелницата, някогашната своя жена, отрекла се от слънцето и живота 
заради него. Нека тя гледа от своята кула в неговата: всяка заран ще слага 
той на прозореца си черна кърпа, всяка вечер лампа ще пали: когато някое 
утро кърпата е изчезнала, а вечер лампата угаснала – това е знак, че той 
загива. Като не желае да падне в ръцете на кръстоносците, Конрад изпива 
отрова. Лампата на неговия прозорец угасва. Алдона вижда, издъхва. На-
истина, във висша степен занимливо, пълно с романтика действие, раз-
гъващо се в патриотичен ритъм. То е насочено към възслава на една идея 
– идеята за родината, която е в очарованието на земята, на майчиния дом, 
в спомена за миналото, в преданието, в песента и легендата, в словото. 
Нейният образ, вечен, скромен, непобедим, е Халбан, носителят на на-
родностното съзнание, представител на народа, който свято пази нрави 
и обичаи, език и дом. Тоя народ ще излъчва своите мъченици и херои – те 
са призвани за подвиг, те трябва да служат до себеотрицание на идея-
та за poдината. Такъв е Конрад – силен и любящ, който издига родината 
над всичко, който погазва най-свети чувства, за когото целта оправдава 
средствата – отмъщението размътва здравия разум, възвишените чув-
ства. Затова Алдона е неволна мъченица, хероиня на страданието, която 
не е за борби и кърви, християнското ѝ търпение е безплодно, за общото 
благо – излишно. Но тя именно сочи пътя за нравствена възмога, това, 
което не знае Конрад. Хероят на измяната и отмъщението е без Бог, той е 
мрачен индивидуалист, не се замисля над проблемата как да се оправдае 
нравствено борбата за свободата на родния край, как да се сложи етич-
на основа на буйния, безпределен в своите възможности патриотизъм. 
И тук е неговата вина, трагична вина. Нравствено разломен, той не може 
да постигне нещо по-възвишено. Той е ненужен след своето отмъщение, 
той трябва да загине под развалините на собствените си прегрешения. 
Така Мицкевич не възславя измяната, а показва нравствения громол51 на 
човек, който няма по-трайна духовна опора в живота за изпълнение на 
висока цел. Мислейки не за Литва и Прусия, а за Полша и Русия, Мицке-
вич иска да изтъкне по-висш етичен идеал – не е отмъщението, а нрав-
ственият подвиг за родината, който може да бъде възхвален. Затова ни 
представя във „Фарис“, в лицето на арабския рицар бедуин, тържеството 
на човешкия дух, на личната воля, която преодолява толкова спънки в 
арабската пустиня – тържество не за самозадоволство от съзнанието за 

51  громол (книж.) – грохот, трясък, громолене, преносно упадък, разрушение (бел. ред.).
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собствената мощ, но за благото на света. Колко е призначно за фариса 
онова душевно състояние след преминатия път в пустинята – горд, ра-
достен, той обгръща целия свят, мисълта му отива в небето, сърцето му 
се разтапя в успокоение.

От Русия Мицкевич излиза душевно разломен, тревожен. Гордият, ро-
мантичният индивидуалист у него е още бодър. Ненапразно той минава 
през трагедията, мъдростта и царственото спокойствие на силни, херо-
ични личности. Валенродизъмът трябва да бъде преодолян. Дали „Фа-
рис“ не сочи пътя към духовна, нравствена възмога? От Кронщад Мицке-
вич, неспокоен, жаден за широки кръгозори и простори, отива в Берлин, 
гдето познава Хегел, оттам – ето го в Дрезден, в Прага, после във Ваймар, 
при великия олимпиец Гьоте, и, през Венеция и Флоренция, се спира в 
Рим. Тук вижда непосредно тържеството на кръста, на бедния кръст над 
пищния меч на великата и величествена някога империя. В семейство-
то на граф Станислав Анквич52, чиято дъщеря Анна спечелва сърцето му, 
долавя лъх на свята набожност. Люде като Станислав Холоневски53, Тома 
Кемпийски54 и Сен-Мартин55 му говорят, чрез жива беседа или вдъхнове-
на книга, за вечната сигурност, за Божието величие – и той почва да чув-
ствува все по-дълбоко своята зависимост не вече от неземни духове, но 
от една единна, несломима във вселената личност – Бога. Етичният човек 
става и религиозен, мистичен, това, което посява Олешкевич по-рано, 
почва силно да кълни. Но мъченическият образ на родината не го оставя 
спокоен. Творения като „Вечерен разговор“ – „Rozmowa wieczorna“, „Към 
майката полякиня“ – ,,Do matki Polki“, „Разум и вяpa“ – „Rozum i wiara“, 
„Към Марцелина Лемпицка“ – „Do Marceliny Łempickiej“, пълни с дълбок 
религиозен размисъл, с искрен философски патос, със задушевни лирич-
ни тонове, говорят прекрасно за вътрешния живот на бедния изгнаник 
в Рим. Отдаващ се на Бога, жадуващ за мъдро спокойствие – той бива 
смутен от злокобна вест през ноемврий 1830 г.: в Полша негови братя, 
другари, земляци са грабнали оръжието, за да извоюват свобода за род-
ния край. Кое го спира да не полети до Варшава? Дали неговата душевна 

52  Станислав Александър Анквич (ок. 1786–1840) – полски граф, баща на Хенриета Eва 
Анквич, една от любимите на  Адам Мицкевич  (бел. ред.). 
53  Станислав Холоневски (1791–1846) – католически свещеник, писател, философ и ли-
тератор. Много близък приятел на Ян Потоцки и Юзеф Игнаци Крашевски. Автор на 
множество текстове с религиозна тематика, пише за списание „Athenaeum“ (1842) под 
редакцията на Крашевски (бел. ред.).
54  Тома Кемпийски (1379–1471) – християнски богослов, вероятен автор на книгата „Под-
ражание на Христа“ (ок. 1400), която с изключение на Библията е смятана за най-влия-
телното произведение в християнската литература (бел. ред.).
55  Луи-Клод дьо Сен-Мартен (1743–1803) – френски философ, един от водещите предста-
вители на илюминизма, философско движение от XVIII век, което се опитва да опровер-
гае рационалистичните философии, преобладаващи през този период (бел. ред.).
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разломеност? Ето го – през април на 1831 г. – той лети на север по-близ-
ко до родината си, по-близо до Познанско, чува родна реч, вижда полско 
село, спомня си детските години в Завосе. Бунтът е потушен с меч и огън, 
въстаницитe се пръскат по Европа. Мицкевич е сломен, търси утexa – и я 
намира в решението и той да не остане длъжен към отечеството си. В 1832 
година, от март до юний, той се приютява в Дрезден, гдето се долавя още 
дима на току-що угасналия в Полша пожар. И се предава на литературно 
творчество – дивно, неочаквано и за самия него – нов момент в неговото 
духовно и поетическо развитие. Покрай стихотворения от патриотически 
характер, като „Песен на войника“ – „Pieśń Źołnierza“, „Смъртта на пол-
ковника“ – ,,Śmierć pułkownika“, „Редутът на Ордона“ – „Reduta Ordona“, 
„Песен на пилигрима“ – „Pieśń Pielgrzyma“, и др., в които бие горещо сър-
це, гори пламтящо чувство, сияе богатство от образи, звъни мелодично 
изразена поетична мисъл, Мицкевич написва в Дрезден, в 1832 година, 
знаменитата трета част от „Задушница“.

И в душата му се разиграва драматична борба, която търси разреше-
ние в една или друга посока, борба, която разтърсва издъно творческото 
му същество.  Какъв е смисълът на личната гордост? Какъв е смисълът на 
смирението? Сиреч, не оная надменност, надутост, безкрила, безплодна, 
що се ражда от самонадеяния разум, а гордостта, в която извира вярата и 
мистичното познание, че човек носи в гръдта си искра Божия – и в името 
на тая искра той намира основание да иска да се домогне към най-висши-
те сфери на познанието и мъдростта, да размахва крилата на своя дух за 
хероични и божествени подвизи. Особено, когато той живee с вярата, че 
е събрал в душата си страданието на милиони, че това страдание му дава 
право да говори на света с повишен тон, да тропа на мировата съвест, да 
въпие пред Бога. Не и онова смирение, оная покорност на убитото, сму-
тено от собствена безпросветност съзнание, с ограничен кръгозор, със 
заключени извори за вдъхновение и прозрение. А тая покорност, която се 
излъчва от вярата, безусловната, безпределната вяра в Бога, в тая духовна 
ведрина, в която се поражда чувство за човешката нищожност, но това 
чувство не гнети и не измъчва, защото човек знае Божието величие, Бо-
жията милост и любов. Тая борба намира непосредния си израз, колкото 
вдъхновен, толкова и поетически съвършен, в третата, а всъщност – по-
следна част на „Dziady“ („Задушница“). Това е сложна сценична компози-
ция, пълна с динамика и патос, в която в девет сцени и един пролог и 
епилог, се изобразяват, от една страна, страданията на филомати, фила-
рети, както и на други членове на тайни организации, през знаменитата 
1823 год.56, когато и Мицкевич бива затворен за половин година, а от дру-

56  През 1823 г. Адам Мицкевич и дузина други членове на Дружество на филаретите са 
арестувани и затворени в затвора във Вилнюс (бел. ред.).
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га – мощният напор и устрем на полския дух към свобода и човешки жи-
вот. В епилога Мицкевич дава израз на впечатленията и наблюденията си, 
добити в Русия. Връзката му с цялото е повече вътрешна. В пролога виж-
даме как в килията на един манастир във Вилно лежи затворник. Над него 
– добри и зли духове. Едни будят чисти, възвишени чувства, други – чув-
ства на мъст и омраза. Кой е този затворник? Той се открива сам – напис-
ва на стената: „Тук умря Густав на 1. ноемврий 1823 г.“ И веднага след това: 
„Тук се роди Конрад на 1. ноемврий 1823 г.“ Както в четвъртата част на 
„Dziady“ („Задушница“), под образа на Густава, Мицкевич представя себе 
си, така и сега – под образа на Конрада изписва своя собствен лик. Исто-
рично тоя Конрад е от 1823 г., но психологично – той е Мицкевич от 1832 
г., когато пише в Дрезден, след трагедията на въстанието, новата част от 
„Задушница“. И в няколко сцени, първа и седма, осма и девета, той пред-
ставя страданието на затворниците. Ето затворниците в манастирските 
килии шепнат, разговарят. Това са все младежи. Ян Соболевски разказва, 
смутен, измъчен, как са натоварени на кибитки57 студентите – за Сибир, 
как пеят „Jeszcze Polska nie zginȩła“58, ако и да знаят, че отиват на мъка и 
смърт. Затворниците не униват – те подхващат смело бунтовна песен. 
Разбужда се и спящият Конрад. И запява песен за мъст – песен богохулна, 
сатанинска. Конрад е вдъхновен, той импровизира, но още не е ударил 
часът на грозното, страшното и божествено вдъхновение. Идва стража, 
всички се прибират в своите убежища, Конрад е сам, но не е съвсем на 
себе си. Ето ни, по-нататък, в един салон – във Варшава. Тук, сред висше 
общество от чиновници, военни, дами, се говори с равнодушие за страда-
нията, на които е подложена полската младеж. Друга група – младежи и 
двама стари поляци – говорят със съчувствие за същото, като искат да 
осмислят жертвите в борбата за свобода. Слушайте, там се разказва за 
съдбата на един мъченик, Чиховски, в затвора на Варшава – от мъка полу-
дял. Ето и сенаторът Николай Новосилцов, дошъл нарочно от Варшава 
във Вилно, за да разследва заговора; пред него е сляпата Ролисонова, коя-
то го моли за милост над нейния син, затворен и измъчван. Привидно се 
съгласява: той изрича тихо заповед да се отвори прозорецът на затвор-
нишката килия, за да се даде възможност на затворения да избяга – да се 
хвърли от него и по такъв начин да намери своята смърт. Така и става. С 
Ролисонова е и свещеникът Петър. Поруган, той казва на двама прислуж-
ници на следствието и доносничеството, че скоро ще бъдат изправени 
пред Божия съд. Настава знаменита сцена. Сред веселието и танца на из-

57  кибитка (от тюрк.) – тип превозно средство, руска закрита каруца, карета (бел. ред.).
58  „Още Полша не е загинала“ или още наричан „Мазурка на Домбровски“ – полският 
национален химн. Написан е от Юзеф Вибицки през 1797 г. Първоначално песента се е 
пеела в полските легиони в служба на Наполеон, но скоро след създаването ѝ се възпри-
ема като национален химн на Полша (бел. ред.).
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брано общество, което немари59 за участта на полската младеж, влиза от-
ново Ролисонова, узнала за трагичния край на сина си. Нейните думи – 
това са мълнии на майчина мъка и ненавист. Мрачни облаци на 
небосклона. Удря гръм. Смущение. Вик и писък настава. Какво е станало? 
Убит от огън Доктора! Този, на когото Петър предрече близка смърт. 
Доктор Август Бекю, вторият баща Юлиуш Словацки, за когото се е зна-
ело, че е сътрудничил в делото на Новосилцова. Ето най-сетне и „нощта на 
дедите“, оная нощ, в която чародеят въззовава духа на умрелите. Идва 
жена, сир. Мариля, за да иззове духа на своя любим, Густав. Напразно. 
Нейният любим е с друго име – Конрад. Вместо това, гледайте – върволи-
ца коли, със затворници изгнаници летят към Русия. Между тях е и Ко-
нрад. Между тия сцени са включени други, в които се разкриват, с внуши-
телна сила, Конрад и Петър, Ева и Новосилцов. Ева, под чийто образ 
Мицкевич крие Ева Анквичова, е толкова чиста и възвишена, че има, в 
селски дом под Лвов, райско видение: множество ангели, преобразили се 
на цветя, обкръжават Св. Богородица. Новосилцов пък сънува – дяволи 
го измъчват и му показват най-страшното за един чиновник като него – 
губи благоволението и милостта на царя. Тия видения насън загатват за 
въздействието на свръхземния свят върху човека. Най-силни по замисъл 
и изпълнение остават обаче три сцени – втора, импровизацията на Ко-
нрада, трета и пета, килията на Петра, който има чудно видение. Тук се 
крие и основата на третата част „Dziady“ („Задушница“), разкрита е с не-
подражаема мощ борбата между безумната гордост и кротката покор-
ност, чиито образи са Конрад и Петър. Да надникнем ли в килията на Ко-
нрад? Той е измъчен, блед, мрачен. Сам със своето страдание. Какво ли 
мечтае той, какво се взира? Ето го, той се чувствува творец, мислите му 
летят към небето. Той иска да проникне там не с разум, а с чувство. Пе-
сента му е звезда зад пределите на света. Песен, достойна за Бога, за света, 
песен – безсмъртие. Той с мисъл завладява Бога. Обхваща го безумна гор-
дост, която все повече нараства. В самотната и страхотна нощ той пее за 
себе си, защото се чувствува мощен, с чувство и мисъл стига Бога, защото 
е сам. Изтръгва се стон от гърдите му: „Аз обичам целия народ!“ ,,Ja 
kocham cаły naród!“ Той се е родил творец, той не се страхува от Всевиш-
ния. И иска от него да му даде власт над земните души. Власт не за свое 
благо, за доброто на своите братя. Нека му посочи път към нея. Никакъв 
отговор. Конрад става дързък. Лъжа е, измама е, който е нарекъл Бога ми-
лост и любов. Той е само мъдрост. Пак мълчание. Конрад обявява война 
на Бога. Някога е воювал със сатаната, нека сега се бори с Него. Нека се 
смири, да не го презира, бедния човек. Конрад ще му даде битва60, достой-

59  немаря (книж.) – нехая, отнасям се небрежно, не се интересувам (бел. ред.).
60  битва (остар.) – битка (бел. ред.).
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на за него, по-кървава и люта от битвата с дявола. Сатаната е воювал с 
разум, Конрад ще воюва с чувство, ще въззове сърцата. Сега той чувству-
ва, че душата му е самата родина. „Аз и отечеството – това е едно“ – ,,Ja i 
ojczyzna – to jedno“. Той се нарича милион, защото зарад милиони обича и 
страда. Гледа на бедната своя родина, както син на своя баща, каран на 
смърт, както майката усеща в утробата болките на своя плод. Той страда, 
а Всевишният мъдро управлява. Казват, че не греши. Ако Бог е любов, ако 
обича света ... нека отговори. Но Бог мълчи. Тогава Конрад, разкрил до 
глъбината на сърцето си своите страдания, го заклина – да му даде власт; 
с колко малко власт той би създал щастие! Мълчание. Ако не дава за сър-
цето, да даде за разума! Той го познава по-добре от неговиге архангели. 
Бог мълчи. Той не вижда огнището в душата на Конрада. Чувството. То 
избухва, разпламва се, за да протътне като вулкан, да избухне като огнена 
лава. Нека Бог се отзове, да изгърми срещу своето творение. Конрад ще 
издигне глас по цялата вселена, който ще пролитне от поколение на поко-
ление, за да каже, че той не е баща на света, но... Чува се глас на сатаната 
– изрича това, което Конрад не посмява, не успява да каже: цар! Конрад 
пада в изнемога, както Мицкевич, след написването на тая величествена 
импровизация. Дяволи съжаляват, че Конрад не е стигнал в богохулство-
то си докрай – златна корист се е изскубнала от ръцете им. В усмирението 
на Конрада взема дял и бедният бернардинец61 – свещеникът Петър. Ви-
дял го в припадък сред неговата килия, той издумва молитви – и с тях 
изгонва злия дух на гордостта от него. Успокоен, Конрад заспива. Над 
него – съд от архангели. Той е оправдан – защото е обичал безумно своя 
народ. Богоборецът е успокоен, но Бог не му дава това, което иска. А как-
во става там, в килията на Петра? Дали в нея не е слязъл сам Бог? Петър 
шепне молитва на смирение, благост и кротост. Той е прах, нищо. Но ко-
гато признава пред лицето на Бога своята нищожност, той ще проговори 
чрез него. Затова Бог го щедро награждава – чрез смирение той постига 
мечтата на Конрада. Прекрасно видение: Полша възкръсва! Ето – върво-
лица брички отвеждат бунтовници за Русия, ето там на кръста. Исус е 
разпънат, то не е Исус, а Полша, ето, най-сетне, тя възкръсва чрез волята 
и душата на мъж, чието име е четиридесет и четири. Кой е този мъж – ни-
кой не е могъл да отгатне досега. На великия, гордия, силния Конрад Бог 
не открива бъдещето на родината му, а на смирения, бедния, подчинения 
на неговата воля Петър. Полският Прометей обаче няма вяра във Все-
вишния; мисли, че неговият патриотизъм му дава право да иска, да запо-
вядва. Петър носи чисто религиозния мотив. Той не се изкушава от злия 
дух, отпъжда го с вярата си в Бога, той знае силата на страданието, изку-

61  Бернардинец (фр.) – в католическата църква – последовател на ордена на св. Бернард 
(бел. ред.).
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пителната му мощ. Срещу богоборчеството се издига кръстното смире-
ние, християнското търпение и страдание. Никога в полската литерату-
ра, пък и в световната, любовта към родината не е изразена с такава дивна 
мощ, с такъв полет на духа, с толкова глъбина на мисълта. Творческата 
импровизация на Мицкевича е толкова велика и дълбока, че само поет с 
божествена искра на вдъхновението може да я притежава. Чрез Конрада 
Мицкевич застава решително зад поста на родината. Личното е преодо-
ляно, Густав е мъртъв. Чрез Петра Мицкевич намира път за примирение, 
за душевно спокойствие. Мистичният месианизъм намира тук своя трог-
ващ образ.

Когато от Дрезден Мицкевич отива в Париж, той е сред вниманието 
на полската емиграция. Емиграция от воини на една народностна идея, 
на идеята за свободата. Тия воини биват посрещнати изпърво едва ли не 
възторжено в Германия и Франция. В тях нараства съзнанието, че въста-
нието от 30. 31 година62 е от значение не само за Полша, но и за цяла Евро-
па. От това съзнание се ражда вярата, че тя, заедно с Полша, едва ли нямат 
някаква мисия. И когато във Франция, след като минава първият възторг, 
те биват разпращани във вътрешността, когато бива отслабена тяхната 
мощ, като ги напада при това нищета, идейно и нравствено разединение, 
настъпва момент, когато ще трябва да се спре духовното разложение, не 
толкова заради тях, колкото за Полша. И Мицкевич, който е пребродил, 
като добър католик, Библията, овладял простия стил и спокойния тон на 
тая книга, намерил при това съответствия между участта на Израиля и на 
Исуса и участта на своята родина – от поет, с вдъхновението на мистичен 
национализъм, взема позата, колкото и искрена, ако и неотговаряща на-
пълно на възрастта му, на библейски пророк – и написва в 1832 г. „Книги 
на полския народ и на полското пилигримство“ (Ksȩgi narodu polskiego i 
pielgrzymstwa polskiego). Едната книга отговаря на Стария, а другата – на 
Новия завет. В първата – като определя мястото на Полша в историческо-
то развитие на Европа, разкрива своя философски поглед за света, а във 
втората – посочвайки пътя за нравственото възвишение на пилигрими-
те, сиреч на емигрантите, изтъква надеждата за възкресението на Полша. 
Философският поглед на Мицкевича, в който се намират следи от идеи 
на Сен-Мартина и на Ламене63, както и на други западни философи, се 
свежда към следното, обгръщайки времето от началото на света до из-
мъчването на полския народ: Изпърво съществувала вяра само в един Бог 
– и съществувала свобода на света. Но след това хората се отрекли от еди-

62  Така в оригинала, има се предвид въстанието от 29-30 ноември 1831 г. срещу Руската 
империя (бел. ред.).
63  Фелисите Робер де Ламене (1782–1854) – френски свещеник, писател, засягащ фило-
софски и политически теми. Опитва се да съчетае политическия либерализъм с римока-
толицизма след Френската революция (бел. ред.).
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ния Бог и си създали идоли; затова Бог им пратил наказание – робство. 
Воюващи едни срещу други, всички паднали – под властта на римския 
император, който се нарекъл Бог. След тая епоха – настъпва друга: идва 
Синът Божий, Исус, за да учи хората, че всички са братя, деца на един Бог, 
като казал: „Който тръгне след мен, ще бъде спасен, защото аз съм правда 
и справедливост“. Когато учил така Христос, уплашили се съдиите, които 
съдили в името на императора римски, и казали: изгонихме из страната 
справедливостта, а ето – тя се връща; да я убием и да я погребем в земята. 
И я погребали. Но Христос възкръснал и като изпъдил императорите, за-
тъкнал своя кръст над техните столици. И веднага господарите освободи-
ли своите роби и познали в тях братя, а кралете, помазани в името Божие, 
признали над себе правото Божие и се върнала на земята справедливост-
та. И всички народи, които повярвали, смятали себе си за един народ и 
бил наречен тоя народ християнски. Обаче скоро кралете се отрекли от 
християнството – сатаната се вселил в тях. И те си създали нови идоли. 
Само полският народ не се кланял на нов кумир, а останал верен на Бога 
– отначало докрай. И полските крале отивали далеч да бранят християн-
ството – като Владислав при Варна, Ян Собиески – при Виена. И дал Бог 
на полските крале и рицари Свобода, в която всички се наричали братя. 
И с конституцията от 3. май 1791 г. кралят и рицарството намислили да 
направят всички поляци братя – всеки християнин да се нарича шляхтич. 
И казала най-сетне Полша: „Който дойде при мене, ще бъде свободен и 
равен, щом аз съм Свобода“. Ала кралете – Фридрих, Мария-Терезия и 
Екатерина, като чули това, казали: изпъдихме от земята свободата, а ето 
връща се в лицето на справедливия народ, който не се кланя на нашия 
кумир. Да вървим и да убием тоя народ. И сключили помежду си заговор. 
Пруският крал изиграл ролята на Юда, Гал си умил ръцете като Пилата. 
И след тоя съд – полският народ бил мъчен, сложен в гроба. А кралете си 
казали: „Убихме и поробихме Свободата“. Но полският народ не умрял – 
тялото му лежи в гроба, душата му излязла из земята. И в третия ден тя 
ще се върне в тялото –  и ще възкръсне народът, както Исус, и ще осво-
боди всички народи в Европа от робство. Ще настане – третата епоха, 
която ще бъде вечна, няма да се смени. Това е Исусова Полша, тя, разпъ-
ната заради Христа, ще го върне на света отново. И тогава ще се схване 
правилно историческата мисия на полския народ – да възвиси към Бога 
цялото човечество.

„Книги на полското пилигримство“ представят нравствено-политиче-
ското учение на Мицкевича. Чрез тона на Евангелието, с реминисценции 
из Библията, с притчи, на места чрез катехитична форма, с трезв поглед 
за съвременното нему политическо състояние на Европа и положението 
на Полша, особено след въстанието през 1830–31 г., той дава наставления 
и поучения на полските емигранти. В последната глава на тоя си дълбок 
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труд той изповядва, че нищо не е измислил, а всичко е събрал от история-
та на родината си, от старите книги, предания и учения на поляците, люде 
набожни, посветили се на отечеството, мъченици, проповедници и пи-
лигрими. Някои неща са от милост Божия. С това той загатва за особения 
характер на своята изповед на пророк. Нека всички братя да се вслушат в 
нея, по-старите да я тълкуват и разясняват на по-младите. Защото воини-
те началници се грижат за своите подчинени, както родители за децата. Те 
са почнали войната на народите, Бог ще им даде да я завършат щастливо. 
А какъв е смисълът на полското пилигримство? Душата на полския народ 
е полското пилигримство, полското апостолство, започва своето откро-
вение поетът пророк. Всеки поляк в пилигримство не се нарича мъченик, 
нито изгнаник. Полякът в пилигримство няма още свое име, то ще му 
бъде отсъдено по-късно, както на последователите на Христа името им е 
било после дадено. Но сега полякът се нарича пилигрим, защото е тръгнал 
на поклонение по света, защото търси свободната своя родина, дал е обет 
да странствува, да пътува и да не спира, докато не я намери. Полският 
народ обаче не е Бог като Христа. Душата му, пилигримствуваща, може да 
сгреши, да изпадне в заблуди – връщането ѝ в тялото може да не се осъ-
ществи тогава, може да не възкръсне. Затова тая душа трябва да се пази, 
да се напътствува – да следва онова евангелие, което е написано с кръвта и 
сълзите на полските мъченици и пилигрими. Полските емигранти, пръс-
нати из Европа, трябва да изиграят по отношение на родината си това, 
което направиха апостолите за Христа. Те, пречистени, въодушевени от 
изпитанията и страданията на Полша, трябва да подготвят тържеството 
на нейната правда, на учението ѝ за новия свят, който ще се роди над ней-
ния гроб. Не е необходимо да бъдат те силни, мощни, за да плава техният 
кораб по бурите световни. Рибарската лодка, когато в нея има трезви и 
бдящи плувци, води по-често до спасителния бряг. Големината и мощта 
на параходите внушават, наистина, доверие, но без звезда и компас – те 
са нищо. Затова полската пилигримска лодка ще изплава през бурите с 
вяра и милост – без вяра и милост люде силни, могъщи, бойки, изпадат в 
заблуда, водят към крах. А защо е дадено на полския народ в наследство 
свободата? На кого богатият или бедният оставят своето наследство? На 
най-силния ли? На най-разумния ли? Или на тогова, който го обича, стои 
при него, грижи се за него? А защо полският народ трябва да възкръс-
не? Не затова, че той е бил силен, славен, просветен! Първият мъртвец, 
когото Исус е възкресил от гроба, е бил Лазар. А той е бил беден, него 
Христос го е обичал. А кой сега е Лазар между народите? Нека полските 
емигранти, апостоли на Полша, да не се домогват до власт, да не търсят 
да използуват тоя или оня силен човек на деня. Исус е имал една власт 
и сила – това е кръстът, на който е бил разпънат и мъчен. Наместникът 
на Исуса се е назовавал слуга на слугите. Науката, знанието, казал Исус, 
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трябва да бъде словото Божие, хляб, извор на живота. Човек не живее, 
казал е той, само с хляб, но и със слово. Емигрантите ще бъдат преслед-
вани, мъчени, като апостолите, но те трябва да останат верни на своята 
мисия. Да не се плашат от по-силните. Римският император е бил могъщ, 
но Исус пратил срещу него не голямо войнство, а само дванадесет бедни, 
тихи, скромни мъже – и го победил. И забил кръста над величествения му 
град. И светът тръгнал след него. Казват, че полските емигранти трябва да 
се научат на цивилизация. Но що е цивилизация? Да ядеш добре, хубаво 
да се облечеш, прекрасно да се наспиш! Това е поганска, не християнска 
добродетел. По-възвишена е християнската, която учи да се посвещава-
ме в служба не само на родината, но и на човека. Цивилизация – мате-
риална култура! Единствената, достойна за човека цивилизация – това е 
християнската. Християнската църква е като оня баща, който се грижи 
за своята челяд, особено за оная, която е останала вярна на неговите за-
вети. А поляци, ирландци, унгарци – те са, които са страдали, които но-
сят на крилата на своя дух свободата. На кои синове отечеството трябва 
да възлага най-много надежди? Не на тия, които най-добре изкористват 
благата на живота. Но на бедните, смирените, но велики по своя дух – 
отдадени на идеята като апостоли. Полският пилигрим, когато тръгне за 
свобода, нека напусне родината си, да бъде готов да се жертвува. Защото, 
изгубвайки я, той ще я намери. Най-лошият от тия пилигрими е по-съ-
вършен от най-добрия иностранец64, защото у него има дух за саможерт-
ва. Между чужденците полските емигранти са като пътници, изхвърле-
ни на брега след корабокрушение. Мъдростта е там, да се намери път и 
средство за щастливо завръщане в бащиния край. Необходимо е не само 
благоразумие, но и такт, план, воля. Да не се увличаме от словоборците, 
празднодумците. Кой може с месо и вино да възкреси родината си? Нека 
емигрантите да избягват свади, препирни. Всички са само едно – поля-
ци. Заслугата за отечеството е като барут: колкото е по-дълбоко заровен, 
толкова ще избухне по-силно, ще остави дири след своя път. Има братя, 
които следят какво е хубаво и лошо в отечеството. Някои казват: отечест-
вото е там, гдето е добре. Емигрантите да казват – то е там, гдето е зле. Да 
вземем пример от Божия народ – евреите. Те са пръснати по целия свят, 
нямат огнище, но с една мисъл, с един дух – те не загубват своята родина. 
Да не стоим пред леглото на болната майка като лекари, които не могат да 
дойдат до съгласие за цера65 и я оставят да я гнети болестта. Добре е пи-
лигримите да не разискват за бъдещата управа на Полша. Когато отидат 
някъде, да казват: нека свободата да бъде между вас! А когато свободата 
седне на трона на света, тя ще съди народите. В света има две партии – 

64  иностранец (книж.) – чужденец (бел. ред.).
65  цер, цяр (остар.) – лечение, лекарство, изцеление (бел. ред.).
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едната на свободата, другата на робството, насилието, едната е полска, 
другата – руска. Нека пилигримите бъдат съвършени като апостоли-
те – правдата ще ги следва, макар пътят им да бъде каменист, стръмен, 
страдалчески и мъченически. Защото те търсят не само възкресението 
на Полша, но напредъка и доброчестината, правдата и справедливостта 
в света. Така Мицкевич поучава своите събратя по изгнание. За да може 
добре да се разберат „Книги на полското пилигримство“, необходимо е да 
се знаят и отношенията в полската емиграция. Макар да са писани за оп-
ределен момент, и днес – със своята мъдрост, с християнската си етика, с 
религиозно-патриотичния си патос, тe остават един от основните извори 
за народностното възпитание на Полша.

От тая вътрешна разломеност, жестока, мъчителна борба Мицкевич 
не се освобождава скоро – тя продължава дълго, докато намери успокое-
ние в товянизма66. Между това – настъпват тихи, спокойни минути – има 
в душата му запазен кът, до който не стигат сякаш вълните на трагичната 
борба. Това е споменът за Литва, за златистата младост, за оня бит в род-
ния край, гдето всичко лъха на родно, ухае на полски дух. Неведнъж той се 
унася в разговори с другари за детските дни, за хубостта на родния край, 
там около Завосе, при Новогрудек, гдето е протекъл един честит живот, 
гдето са пламнали и утихнали първите трепети на неговото сърце, неосъз-
нало още трагичната участ на родината. Една идилия, която го мами – да 
я възпроизведе, той, който така живо я чувствува, чиято памет е толкова 
свежа, чийто зрак67 и слух е толкова силен, че той я вижда, родината, чува 
глас през далечините от нея. Познал поезията на Омира и на Вергилия от-
давна, очаровал се от изображенията на английския живот у Валтер Ско-
та68, познал Гьоте и неговата поезия, класичната ѝ простота в „Херман и 
Доротея“, той подхваща епос, за да изобрази идилията на полския живот, 
като в средището сложи любовта между две прекрасни същества – Зошя 
и Тадеуш. Обаче – съдбата на Полша не оставя спокойно неговия дух. 
Нима е до идилия там, гдето всъщност има трагедия? Което е било, то си 
отива, което е – ражда бъдещето. Дали не може да се слее сегашното с бъ-

66  Товянизъм –  мистично идейно течение, създадено около личността на Анджей Товян-
ски, полски мистик с огромно въздействие върху полската емиграция в Париж по вре-
мето на Романтизма, където живеят и творят най-известните представители на периода: 
Адам Мицкевич, Юлиуш Словацки, Северин Гошчински. Товянски e застъпник на идеята 
за миролюбиво разрешаване на междучовешките конфликти и основател на „Кръжок на 
Божието дело“. Учението му печели привърженици, но и засилва противоречията сред 
полската емиграция. Словацки излиза от организацията, Гошчински никога не приема 
учението, поради проповядването на товянизма Мицкевич губи преподавателското си 
място в Колеж дьо Франс (бел. ред.). 
67  зрак (книж.) – зрение (бел. ред.).
68  Уолтър Скот (1771–1832) – шотландски писател, поет, историк и биограф, който се 
смята за създател на историческия роман (бел. ред.).
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дещето, идиличното с трагичното и хероичното – в една творческа син-
теза? И започната през декемврий 1832 г., поемата бива завършена през 
февруарий 1834 г., в 12 песни, като последните ѝ три песни носят нови об-
рази, нови мотиви – и изместят в друга посока целия ѝ вътрешен ритъм. 
Затова се налагат вложки69 в първите песни, за да се приведат в хармония 
с последните и за да се оправдае неочакваният преди завой в развитието 
на действието. Идилията минава в национална епопея – в духа и стила на 
големите световни епопеи: Раn Tadeusz czyli ostatni zajazd nа Litwie („Пан 
Тадеуш, или последна саморазправа в Литва“), излезла в Париж, 1834 г.

Един нов, усложнен вече замисъл, в който се проявява и творческата 
мощност на Мицкевича. Един план, който зрее и се изяснява в процеса 
на самото му изпълнение. Мицкевич помни своите увлечения в Мариля 
Верещак, в Анна Анквич, чийто горд баща прогонва мъката му да се раз-
стапя по бреговете на Леман70. У него е още жив споменът за Ян Сопли-
ца, зъл, крамолен71 съсед, който заплашва баща му с унищожение. Той 
познава полската шляхта, едрите и дребни земевладелци, привичката им 
да влизат в саморазправа, да прилагат сами решенията, понеже в репу-
бликата не е имало полиция, на съдебната власт – да правят нападения 
за изпълнение на присъдитe, да се самоизяждат в прения и ненависти, а в 
това време да ги издебва враг и да им нанася поражения. Ала знае и тях-
ното въодушевление – в минути на опасност да забравят крамоли72 и под 
знамето на родината да поразяват своя враг. Той помни и похода на Напо-
леона през пролетта на 1812 г. срещу Русия, пролет, която събужда толко-
ва много надежди, за да бъдат заменени с горчиви разочарования, когато 
през есента се връщат войските разбити. На душата му лежат спомените 
за насилията на руската власт, на Новосилцова, преследвал и него, тежки-
ят спомен за разгрома през 1831 год., и той тръпне в помисъл, че новите 
поколения ще изгубят може би способността си за съпротива, за копнеж 
по освобождение. Полша, която е олицетворение на доброто, трябва да 
воюва със злото, чийто образ е Русия – необходимо е, като се излезе от 
здравите сили на народа, да се посочи надежда в утрешния ден, да се въо-
душевят и възпитат сърцата и волите за отпор и борба. Така идиличното 
заговорва за неизчерпаемия източник на сила у полския народ, трагич-
ното – за хероичните му устреми към свобода, за посвещението му – да 
служи на свободата, не само на Полша, но и на всички народи, сковани 
във вериги. Оттук се изяснява и художествената тенденция на поемата.

69  вложки (рус.) – вставки, нещо, което се добавя, влага (бел. ред.).
70  Леман – река в Русия (бел. ред.). 
71  крамолен (остар.) – свадлив, който обича свадите, крамолите (бел. ред.).
72  крамола (остар.) – свада, разпра (бел. ред.).
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Поетическата мисъл на Адам Мицкевича се движи в три посоки: полска 
земя, полски народ, полски дух, сиреч – природа, бит, устреми и надеж-
ди. И върху тоя общ фон – любовта между Зошя и Тадеуша, които душата 
на народа и бурята на събитията увличат в своя стихиен поток. Простото 
събитие взема размери на извънредна значимост, защото чрез него се из-
явява народната душа. Ето Соплицово, имението на Яцек Соплица – ето и 
имението и замъка на Хорешко. Една потайна вражда ги дели – кой трябва 
да изтъкне повече своята суетност пред хорския поглед? Но над тая враж-
да се издига маслинено клонче – Яцек е влюбен в дъщерята на Хорешко, 
протяга той към нея ръка, но тя бива грубо отблъсната. Когато веднъж 
замъкът на Хорешко бива нападнат от руски войски, Яцек Соплица, по-
несен от бесния вихър на жаждата си за мъст – убива стария Хорешко. 
Убива го и се запилява по света. Неговият брат сега живее в Соплицово. 
Той е настойникът на сина му, Тадеуш, който се учи във Вилно, той е опе-
кун и на малката дъщеря на убития Хорешко – Зошя. Враждата не залязва 
над двата дома. Графът, наследникът на Хорешко, като се размисля, иска 
да се смири със Соплицово, но Герваци, старият слуга, който е видял как 
е бил убит господарят му, е непримирим. Затова зове за отмъщение. Гра-
фът събира дребната шляхта, и –  напред срещу Соплицово! Заграбват го. 
Пируват. А ето и руски войски се втурват, за да въдворят ред, войски на 
Плута и Рикова. Опомват се двата стана, учени и наставявани за поми-
рение от тайнствения монах Робак, и прогонват врага. Това е бащата на 
Тадеуша. Тадеуш отива да се бие в други страни. Когато Наполеон идва, 
той се завръща в родното си място. И празнуват всички сватбата му със 
Зошя. Един въззив се носи: „Да се обичаме!“ – „Kochajmy siȩ!“.

Нирнете се и вижте – кое мами тук? Не е ли това полската земя, с тайн-
ствената си хубост, с мистичния си зов, със следите си от славното ми-
нало? На домашната природа Мицкевич дава широко изображение. Тя е 
разкрита в своя разцвет, с пищните си краски, с упоителното си ухание, 
със слънчевата си жизненост. Нейният живот не е уединен, чужд за чове-
ка – и сутрин и вечер, и пролет, и есен, и на пладне и в полунощ, и в тихо 
спокойствие и царско величие, в буря и гняв – тя е все с човека, с неговата 
радост и мъка, с неговия труд и отдих. Тя радва окото, тя насища слуха – 
тя е и картина, и музика, ласкава усмивка и сладък шепот. Мицкевич е не 
само живописец, но и музикант – толкова богатство от краски и тонове, 
от линии и форми, че бихме казали: колко е хубав Божият свят! Свеж ре-
ализъм – огрян от усмивката на Божието слънце. Ами народът, неговата 
шляхта? Селяни и благородници са обединени в благодатния труд, в ста-
рите нрави и обичаи, в забавите и развлеченията. Битът е изобразен в не-
говите физиономични прояви – и нещо повече – не е украса, сама за себе 
си, а е зачленен в строежа на цялата композиция: чрез него диша сякаш, 
открива себе си, същността на своето битие, цял народ. Не мъртва етно-
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графия, ненужен фолклор, а мощ, която определя мисленето и действува-
нето, която дава облик на попската душа. Затова не може и да бъде вечен. 
Той си отива със старите поколения, новите носят свой мир, естествено 
– и свой начин на живот. Едрата шляхта, със своя консерватизъм е при-
мамна, тя е в залез, тя не е вече творчески елемент – твърде много зависи 
от съзнанието си за историческите си права. Дребната шляхта е, в чиито 
недра кълни здравото зърно на народния живот. Животът не спира – идва 
ново поколение, което се издига над вражди и дребнави борби – не се ли 
раждат нови полети на полския дух? Пролетта над полската земя е пролет 
и над полския дух – в единението, в обичта между всички поляци, без раз-
лика на произход и положение, пламва великото вдъхновение на народа, в 
което се ражда всеки велик подвиг.

С каква непосредна сила на художник Мицкевич изобразява лицата, 
които движат събитията, или които събитията увличат в своя вихър, без 
да убие в тях собствения им лик! Гордият магнат Хорешко, който може да 
се гаври с човешкото достойнство; хищният Соплица, който е щастлив да 
заграби от чуждия имот; Графът, който прибягва към саморазправа; Вой-
ски – смелият, независимият; Янкел, евреинът патриот, който със своята 
песен събужда юначеството на кръвта и благородството на духа; и стари-
те, служащи в двата враждуващи рода, Герваци и Протаси, които са толко-
ва предани и верни, че последни от всички се смиряват; или Зошя, нежна-
та, чудната и чиста в наивността си девойка, заедно с кокетната застаряла 
Телимена, и толкова други – това е цялa галерия от образи, ярки, свежи, 
рисувани от натура, често чрез контрастен похват, със свой живот, всеки 
със свой език – чудна пластика и душевно богатство. Смисълът на пое-
мата се изяснява и чрез образите на Графа и Соплица, на Герваци и Про-
таси, на Зошя и Тадеуша, на Янкеля дори – стига толкова саморазправа, 
вражда, взаимно изтребление: любов трябва, за да се живее честно, за да 
бъде честита и родината. Но най-добре се подчертава тоя смисъл от об-
раза на монаха Хиацинт Робак. Кой е той? Това е Яцек Соплица, убиецът 
на Зошиния баща, забегнал, станал монах, бил се в Прусия, в Австрия и 
в Русия за родината си, нравствено се възвисил, пречистил и върнал се 
тайно в нея, като френски емисар да подготвя войната срещу Русия. Той 
носи идеята за смирението и покорението, той се втурва срещу руски-
те войски на Плута и Рикова, за да издъхне, в предсмъртния си час да се 
разкрие кой е – бащата на Тадеуша, без да се гордее с подвига си. Той се е 
отдал в служба на родината, която не иска от нас велики дела, а скромна, 
тиха, всеотдайна работа. Затова и над смъртния му одър Бог го осиява със 
златен ореол на мъченик и светец. Неговият син, Тадеуш, който се ражда 
духовно в друга епоха, епоха на смирение и примирение, ще продължи де-
лото на баща си – за Полша, която трябва да престане да бъде мъченица, 
а светла царица на щастие и блаженство, честита съпруга на свободата.
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Поемата на Мицкевича със своя устрем и стил, със своята така бляска-
во изразена природа добива вече по-друго предназначение: тя не може да 
радва сърцето само, а буди тревога в душата, поставя задачи, нуди73 към 
размисъл. Нейният дух – във висока степен полски, се съпричастнява74 
с пламенен патриотизъм, който има пророчески патос, дълбоки нравст-
вено-религиозни ждрела. Патосът на нравствения подвиг, на духовното 
възвисяване, на колективната воля, съзнанието, че народът е най-висша-
та действителна ценност, че дребнавият индивидуализъм е осъден от 
здравия нагон, заедно с идеята за свободата като най-скъпо достояние на 
всяко по-високо духовно битие, проправят път на поемата към сърцето 
на народа. А нейната художествена изисканост – пластиката в изобра-
жението, благият хумор на места, свежата колоритност, индивидуализа-
цията на фигурите, задушевният и здрав лиризъм, живият, чист и прост, 
подвижен и непринуден стих помагат за по-бързото ѝ възприемане. Пък 
мощната личност на поета, която не се натрапва, а неусетно се налага с 
нравствения си лик, от която се излъчва очарованието не само на пре-
дан син на своята родина, а и на нравствено възгорян и възвисен човек, 
сломява всички прегради – поемата се възприема като просто, но мъдро 
откровение, което не знае, нека не се боим от преувеличение, зависимост 
от време и пространство. Затова, ако първоначално недобре оценена от 
съвременната критика, почувствувана и схваната в истинското ѝ величие 
само от по-големите синове на Полша – като Броджински, Залески, Сло-
вацки, Крашински, тя скоро изпълня онова послание между народа, кое-
то ѝ налага времето. Тя храни и днес полската душа – сочи нравствената 
мощ на народа, великото прояснение, че всеки вожд може да се уповава 
на колективната воля, когато е потикната и вдъхновена от него, че трябва 
да се съхрани не само земята, не само езикът, не само народът, но и това, 
което е полско, което е присъщо само на полския народ – полският дух, за 
да пребъде Полша навеки.

След като завършва такова велико творение, Мицкевич, който едва е 
по средата на жизненото поприще, се открива ту като борец с нуждата и 
грижата в живота, ту като литературен историограф и философ, ту като 
общественик и политик. Обаче – не и като поет. До края на земния си 
път, почти цели още две десетилетия, той не слага нито един нов лист 
на увенчаното си с лавър чело. Сам той преживява болезнено самочув-
ство – разперва крила на поетическия си дух, но творческият полет е 
невъзможен, трагизъмът на поетическата безпомощност – в смисъл, че 
липсва предишното могъщо вдъхновение – е горчиво съзнаван, творче-
ската воля не е безустремна, но победите не радват строгия към себе си 

73  нудя (остар.) – подтиквам, принуждавам (бел. ред.). 
74  съпричестнявам се (остар. и книж.) –  ставам част от нещо, свързвам се с (бел. ред.).
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воин. Довършен в 1835 г. превод на „Гяур“ от Байрона – превод, започнат 
още в Ковно, две драми, написани на френски език в 1836 год., с надежда 
да бъдат поставени на сцена в Париж – „Барски конфедерати“ и „Якуб 
Яшински“, изводи в стихове от немски и френски поети и мислители – 
„Съждения и бележки“ (Zdania i uwagi), пак от 1836 год., няколко лири-
чески творения от 1839–40 г., стихотворно писмо от 1841 г. до Богдана 
Залески – с това се изчерпва неговата поетическа жетва, която не може да 
се сравни с оная, що постига така бляскаво само в едно десетилетие – от 
1824 до 1834 г. Наистина, искрите на някогашното вдъхновение блесват 
тук-там, но това са искри на угасващ огън. И все пак това са отблясъци от 
творческия огън на голяма личност. От 1834 до 1840 год. Мицкевич води 
борба наново със себе си, вътрешно разтерзан, носещ бремето на мъката 
и скръбта, воюва с външни несгоди, в гонитба за насъщния хляб. В 1834 
г. се оженва за Целина Шимановска75, която го дарява не само с деца, но и 
с грижи. Но той твърдо отбива пристъпите на живота, не пада сразен от 
него – дочаква в 1839 г. място на преподавател по латински език и римска 
литература в Лозана, гдето надеждата за по-честит живот се окрилява. 
И не забравя, въпреки всичко, да работи над своя дух. В 1834 г. основава 
дружество „Сговорни братя“, следвайки линията на ония мисли, които е 
развил вече в „Книги на полския народ и на полското пилигримство“. Си-
реч, работа над земната душа, нравствена възмога на човека, по-близко 
до Божия дух – не само на Полша, но и на цялото човечество. Тук сякаш 
долавяме устрем у Мицкевича към вътрешно примирение, към синтеза 
между Конрада и Петра. И скоро той осъществява в себе си тази синте-
за – когато в 1840 г. става професор по славянски литератури в Париж, 
в Collѐge de France, и когато в 1841 г. се запознава с Андрея Товянски76. 
Година по-млад от Мицкевича, роден в Литва, високо образован, религи-
озен мечтател и мистик, Товянски увлича Мицкевича не само със закли-
нателните думи, с които оздравява жена му, но и със своята необикновена 
личност, със силата на духовните си настроения, с възгледите си за света 
и за участта на Полша. Макар и да бива изгонен в 1842 година от Париж, 
Мицкевич не скъсва с него още дълги години – едва в 1847 год. той охлад-
нява от него, вижда безизходността на усилията за духовно възвисяване 
в кръга на неговите последовници. Товянски се представя за избраник 

75  Целина Шимановска (1812–1855) –  съпруга на  Адам Мицкевич (бел. ред.).
76  Анджей Товянски (1799–1878) – полски мистик с огромно въздействие върху полска-
та емиграция в Париж по времето на Романтизма, застъпник на идеята за миролюбиво 
разрешаване на междучовешките конфликти, основател на „Кръжок на Божието дело“. 
Учението му печели привърженици, но и засилва противоречията сред полската емигра-
ция. Словацки излиза от организацията, Гошчински никога не приема учението, а поради 
проповядването на товянизма Мицкевич губи преподавателското си място в Колеж дьо 
Франс (бел. ред.).
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Божий, дошъл да предизвести нова ера в духовния развой на човечест-
вото. Христос, пратен на земята, за да разискри Божия пламък в душата 
на човека, оставя след себе си устрема към духовно съвършенство. Сми-
сълът на земния живот се крие в постоянното приближаване към Бога, в 
превръщане на земята в Царство Божие. Над човека, който все пак има 
възможност да прояви своята воля, владеят светли и тъмни духове. Свет-
лите са негови закрилници и помощници, щом видят, че той се стреми 
да се възвиси като нравствено битие. Трябва да се вярва в ония истини, 
които са откровение свише, чийто извор е божественото вдъхновение. 
Мицкевич долавя в учението на Товянски, изложено в неговата „Беседа“, 
отзив на своя собствен глас, на най-скритите си и дълбоки блуждения 
и копнежи – и повярвва, че наистина вижда човек, когото той толкова 
години е чакал, оръдие на провидението, човек, който ще осъществи на 
земята правдата и справедливостта. Но когато разбира, че Товянски е 
бездеен мечтател, а не пламенен деец, че държи повече на своето учение, 
отколкото на освобождението на родината си, Мицкевич се освобождава 
от мощта на неговото очарование – бидейки, въпреки това, независим и 
горд великан на духа.

Под сянката на Товянски разпламва наново творческата мощ на Миц-
кевича. Но не за поетически постижения, а за духовни завоевания. Миц-
кевич се възмогва на върха на оня развой, който начева още от дните на 
неговата младост, развой към завършена личност, към ясно установен 
характер, към пророк и вожд на своя народ. На тоя връх затихва бор-
бата между гордия индивидуализъм и смиреното себеотрицание. В лек-
циите му по история на славянските литератури, с които въодушевява 
аудиторията си от 1840 до 1844 г., ние чувствуваме не толкова учения, 
колкото философа, който вижда явленията и събитията през призмата на 
своята вътрешна правда. Тук Мицкевич е толкова близко до своите първи 
стъпки, до своите поетически творения, колкото и далеч – в завършена-
та кристализация на своята философска мисъл. Пророк и мистик, с ясна 
и мощна мисъл, той става най-дълбок тълкувател на своята поетическа 
природа, на своята хероична и страдалческа гръд. Говори ли тук за исто-
рията, религията и обществените отношения, за езика и писмеността на 
славянските народи; засяга ли руско-полските културни връзки, руската 
и полската литература през XVIII и половината на XIX век; изяснява ли 
отношението между славянския и германския свят, полската и немската 
философска и политическа мисъл; подлага ли на критика съвременното 
нему състояние на Европа; тълкува ли и преценява ли един или друг сла-
вянски писател и мислител; излага ли учението на Товянски въз основа на 
неговата „Biesiada“ („Беседа“), Мицкевич строи свой идеен и нравствен 
свят, своя етика, историо-софия. Чувствуваме, че той се е достроил тук 
като човек и поет, като мислител и критик. Той проповядва нова правда, 
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правдата на откровенията, на божественото вдъхновение – тя се подема 
от полския народ и се разглася из света. Тя се крие в неговия месиани-
зъм, сиреч, в учението му за посланието на полския народ тук на земя-
та, за неговата роля в историята на света. Полша е заслужила това – не 
чрез хероичните си подвизи, а с мъката и страданията си. Съзнанието за 
нейната мисия се е родило не в дни на разцвет и мощ, както в Русия, а в 
години на упадък, на смирение и безпомощност, както в древния Израи-
ля. Ако Вронски77 пръв употребя думата месианизъм78, то Броджински и 
Гарчински най-напред загатват за нейното съдържание – и то с оглед към 
съдбата на Полша. Мицкевич задълбочава месианистичната идеология на 
мистична почва – и изтъква, че жертвата, всеотдайността, възкръсването 
в смъртта определят християнската мисия на полския народ. Полша е за-
гинала, поради вината на кралската мощ и на шляхтата, но тя ще възсияе 
чрез мъченичеството на своя народ и ще дочака нов ден, когато материа-
лизъмът на света, главно на Европа, ще бъде съкрушен от правдата. Зато-
ва Мицкевич иска да види Полша възвисена, нравствено очистена – за да 
бъде апостолка на новия ред. Но това се постига преди всичко чрез духов-
ното съвършенство на личността. Когато единицата се доближи до Бо-
жия дух, може да се надаваме, че масата ще бъде, в своята многобройност, 
по-чиста, способна да възприеме възвишеното учение. Бъде ли полският 
народ толкова духовно просветлен, той ще има сила да осъществи своя 
идеал. Само че това осъществяване той ще постигне не сам, а чрез издиг-
нати свои синове. Във вътрешния си растеж, в духовното си възвисение 
той ще излъчи из своите недра човек, който ще носи в душата си цялото 
негово минало, сегашно и бъдеще, ще изяснява най-скритите и неясните 
негови помисли и копнежи. Това ще бъде човекът синтеза, вечният човек, 
за какъвто мисли и ламти всеки народ. Това е онзи, който е вдъхновяван 
от Бога, който вярва в тайнствената зависимост между земния и небес-
ния мир, радее преди всичко за вътрешна, а не за външна свобода, коре-
ни в колектива и се проявява чрез дело и подвиг. Всеки народ има свои 
херои, чрез които осъществява своите исторически задачи. Те обаче не 
бива никога да излизат от предуречения им път, защото ще изменят на 
себе си и на народа, който ги е откърмил. Историческото послание се по-
стига най-успешно, когато мистичната връзка между личност и колектив 
се запази цялостна. Да бъде един народ верен на своя вожд, това значи да 
остане предан на себе си, на своя характер, на своето предопределение, 
на надеждите, които се раждат в мълчанието на неговото страдание. Чрез 

77  Юзеф Мария Хьоне-Вронски (1776–1853) – полски философ, математик, физик, изо-
бретател, юрист и икономист (бел. ред.).
78  Месианизъм – характерно схващане от времето на Полския романтизъм, въведено от 
Юзеф Хьоне-Вронски и припозното от Адам Мицкевич, което въвежда идеята за Полша 
като „Христос на народите“, а подялбите ѝ като Христовата жертва (бел. ред.).

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A5%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D0%B5-%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
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това преклонение пред хероичното в живота и историята, която схваща 
като проява на божествената воля, Мицкевич изявява не само своята мъ-
жествена природа, силата на своя дух, но и отричането си от личното в 
служба на безшумното, но духовно просветлено, множество. Особено, 
когато това множество е полският народ, който страда за човечеството.

Мистичният месианизъм, който издига в култ вдъхновението и подви-
га, намира прекрасен израз в политическото дело на Мицкевича. Полити-
кът иска да осъществи мечтата на своя народ. И когато в 1848 г. Европа се 
разтърсва от бурята на революцията, когато в Париж е cвален Луи Филип, 
за да бъде после възтронен Наполеон III, Мицкевич бърза да се намери в 
Рим – и основава там легион от родните свои братя за освобождение на 
отечеството. И втори път подема дело – в 1853 г. избухва Кримската вой-
на, Турция, Англия, Франция и Сардиния са извадили меч срещу Русия. 
Не е ли това началото на осъществяването на един блян, лелеян в душата 
цял живот! А досега Мицкевич е изразил политическото си верую не само 
в „Основни начала“ (Skład zasad), писани за полския легион в Рим, но и в 
статиите си, печатани през 1849 г. в „La Tribune des Реuples“79. Религиоз-
ният мечтател има толкова живо чувство за действителността – той знае 
раните на Европа, безправието, на което са подложени толкова народи, 
неутешимостта от съвременния нему строй. Затова иска Полша да бъде 
носителка на християнска мисъл, да даде права, когато бъде свободна, на 
своите граждани, да се домогне до изборност във всички свои институ-
ции, права на жените, мир и любов между всички съсловия. Вярата му в 
побратимяването на народите е могъща, не споделя учението за борба на 
класите като едничка двигателна в историята, социализмът на любовта 
към ближния е най-мощният чинител80 за правда и съвършенство. На-
деждата на Мицкевича във Франция не гасне – затова и Наполеон се ве-
личае като най-големият човек в най-новата история на света. Макар и 
да е всецяло погълнат от събитията на своето време, Мицкевич отделя 
минути на углъбяване в себе си. Изследването му, така проникливо, ако 
не и цялостно, за Якоб Бьоме81, немския мистик от XVII век, което ра-
боти през 1853 г., последен израз на нравствено-религиозния му разми-
съл, подчертава още веднъж вечната, неугасващата духовност на неговата 
природа. Нали тъкмо тая духовност понася на своите крила в 1855 г. по-
литикът в Цариград, за да влезе там във връзка с Михаила Чайковски82, с 

79  „La Tribune des Peuples“– френско списание от 1849 г., което проповядва радикални 
идеи за освобождаване на потиснатите народи и преустройство на Франция. През 1849 г. 
Адам Мицкевич става негов редактор (бел. ред.).
80  чинител (остар.) – фактор, условие  (бел. ред.).   
81  Якоб Бьоме (1575–1624) – германски философ и мистик, оказал голямо влияние вър-
ху по-късни интелектуални движения като идеализъм и романтизъм (бел. ред.).
82  Михал Чайковски (1804–1886) – известен още като Мехмед Садък Паша, полски ро-
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неговия казашки легион, с надежда, че е ударил часът за освобождението 
на Полша? И не е ли странно, че Мицкевич, повален от смъртта в столи-
цата на султана, загива като борец, не като мечтател, като воин и вожд на 
своя народ?

Адам Мицкевич, верен син на родна гръд, почувствува, че на полския 
народ е необходима вяра. Дълбоко вярващ католик, осмеляващ се при 
това да подлага на критика римската църква, той всажда в душата му кул-
та на Христовото мъченичество. Защото мисли, че така Полша ще се са-
мосъхрани – ще устои на бури и изпитания. Сам той е най-дълбокият из-
раз на тая вяра на народа. Той е немислим такъв, какъвто се открива пред 
нашия вътрешен взор, без съдбата на своята родина. Един от най-редките 
случаи в духовния живот на света: поет – да закотви изцяло в нравстве-
ните глъбини на своя роден край, да понесе в душата си неговото минало, 
сегашно и бъдеще, да кълни от жизнените сокове на народностния дух, да 
бъде окървавен в трагедията му и вдъхновен в хероизма на неговия идеал, 
и същевременно – името му да има световна слава, да говори и на чужди, 
не само на полски сърца, да вълнува съвестта на човечеството. Затова – 
че народностните идеи претворява в общочовешки, че полската съдба за 
него е въпрос на божествената справедливост, че осветлява страданията 
на своя народ в духа и смисъла на християнската етика на себеотрицание-
то, в религиозно-романтичното преклонение пред колектива, из който 
изхожда величествен и цялостен. Тук няма познатото възпяване на на-
родни мъки, надежди и борби, не срещаме толкова обикнатото припява-
не на народни песни, гдето все пак се чувствува, че личността е отделена 
от своята среда. Едно мистично единение между народ и поет, което дава 
право поезията да не бъде забава и лукс, нито върховна естетична наслада 
на духа. а една жизнена потреба83, насъщен хляб за душата, поезия, която 
чрез образи и символи внушава как да се пази народът, неговата земя, 
културата и традициите му, всичко онова, що е неотменима съставна част 
на най-съкровеното му битие, що е негова воля и дух. А това послание на 
поезията, тъй както то се изявява чрез творческия подвиг на Мицкевича, 
е изпълнимо не само с художествените ѝ достойнства, с поетичните в нея 
съкровища, а и с онова нейно емоцинално, идейно и нравствено-религи-
озно съдържание, което най-вярно изразява съкровения склад на народ-
ната душа. Необходим е могъщ творчески дух, колкото с ясна, толкова и с 
вдъхновена мисъл, който чрез страданията на отечеството може да схва-

манист („Казашки повести“, „Вернихора“, „Стефан Чарнецки“), дипломат и политически 
деец, полонофил и потомък на украинските казаци, представител на украинската школа 
на Полския романтизъм (с А. Малчевски, С. Гошчински, Б. Залески). След краха на Но-
емврийското въстание пребивава във Франция, свързан с политиката на княз А. Чарто-
риски (бел. ред.).
83  потреба (остар.) – нужда, необходимост (бел. ред.).
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не и почувствува мъката на света. Ето защо Мицкевич и Полша това е все 
едно. Той грабва веднага душата на своя народ. И през земните си дни, и 
след като минава в незнайното отвъд, той заживява в съзнанието на свои-
те сънародници. И поезията, която се чувствува като мечта и блян, като 
освобождение от действителността, се превръща в подвиг, в удар, в меч, 
пресъздателка на самия живот. В 1863 г., когато пламва в Полша наново 
бунт84 за свобода, Мицкевич, жив в своята поезия, е на огнената линия. В 
1914 г., когато полското сърце бива сложено връз кладата на световния 
пожар, той, със своето въдхновено слово, е пръв между бедните войници, 
на позициите – при устремните началници, на върха – при общия вожд, 
чието име е Юзеф Пилсудски85, и подкрепя неговата десница, сочейки му 
идеала, оня, заради който то цял живот страда, бори се и загина. Един ди-
вен романтик, велик, защото неговите страдания не остават безплодни, 
а устремяват волята за подвиг на цял народ. Защото никой не е бил, не е 
и няма да бъде велик, вечно жив, ако неговият поглед не е обърнат към 
небето, а  корените на неговия дух не са отправени дълбоко в недрата на 
земя и народ.

84  Полско въстание, наречено още Януарско въстание (1863–1864 ) – бунт срещу руското 
управление в Полша през периода; въстанието е неуспешно и води до налагането на по-
строг руски контрол над Полша (бел. ред.).
85  Йозеф Пилсудски (1867–1935) – полски революционер и държавник, първият държа-
вен глава (1918–22) на новата независима полска държава, създадена през ноември 1918 
г. При избухването на Първата световна война сформира Полските легиони, които се 
бият на страната на Централните сили. Пилсудски е вдъхновител и реализатор на режима 
на санацията (1926–1939), по време на който в страната се извършва известна финансо-
во-икономическа стабилизация, но парламентаризмът е сменен с военно-администра-
тивна диктатура (бел. ред.).





III
Полемики. Портрети





405

Златорог: Месечно списание, Год. III, 1922, № 10, с. 624–27

БОТЕВ НА ЧЕШКИ1

Christo Botjov: Básně. Přeložil a opatřil úvodem i poznámkami Zdeněk 
Broman. Vydal J. Otto v Praze

Христо Ботев е превеждан откъслечно на чешки от покойния учител 
Й. А. Ворачек (в „Slovanský sborník“ 1885, дето са поместени „На 

прощаване“, „В механата“, „Моята молитва“, „Патриот“), Зденек Броман2, 
също учител (в „Květy“, 1908 – „Хаджи Димитър“ и др.) и известния у нас 
Владислав Шак3 (в „Z bulharského Parnasu“, 1909 – „Моята молитва“ и „Ха-
джи Димитър“); но изцяло той биде представен от Зденек Броман.

На тримата ние дължим много: те представиха в чешката литература 
не само Ботева, но – с повече или по-малко работи – почти всички бъл-
гарски писатели до войната. Изключително от техни преводи е съставена 
поменатата по-горе българска антология, която издаде радетелният4 ад-
вокат д-р А. Рудолф, уредник на издаваната в Прага „Българска библио-
тека“.

Като преводач на Ботева, Броман има предимства над Ворачека и Шака. 
Последните, колкото и да спазват оригинала, колкото и да дават в прево-
дите си отделни хубави – емоционално и образно – места, все пак не по-
стигат по-дълбоко съдържанието и формата на Ботевата поезия. Броман 

1  Този отзив е публикуван в раздел „Преглед“, рубрика „Литературни бележки“. В отзива 
Йоцов прецизно  сравнява оригинала с превода на Броман, обръща внимание на изпус-
нати определения, но оценява усилията да се достигне чрез превода „съдържанието и 
формата на Ботевата поезия“ (бел. ред.).
2  Зденек Броман – един от псевдонимите, с които се подписва Франтишек Тихи (1886–
1968) – литературен историк, поет, публицист, издател и преводач (от френски, българ-
ски и др.) (бел. ред.).
3  Владислав Шак (1860–1941) – публицист, преводач, автор на сонети, вдъхновени от 
българската действителност, пропагандатор на българската култура в чешка среда. Клю-
чова фигура в историята на чешко-българските културни връзки. От 1882 до 1908 г. жи-
вее и работи в България, първоначално като преподавател по математика в гимназията в 
Сливен, а по-късно и в Софийския университет (бел. ред.).
4  радетелен (остар. книж.) – усърден, старателен (бел. ред.)
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се е запознал по-отблизо с Ботева, изучавал го е грижливо, справял се е 
с по-важните трудове върху него, и за това вярно го представя в увода 
към своята книга. С вкус, с тънко чувство и верен музикален усет, той се 
е вживял в неговата поезия, прочувствувал я интимно, и дава преводи, 
които стоят, на места, поразително близко до оригинала – по съдържание 
и дух, по ритъм и тон, по стил и техника. Сравнително най-хубаво е преве-
дено „На прощаване“, сетне „Хайдути“, „Обесването на Левски“ и пр. Ако 
познавате Ботева, като ви се чете някой превод с глас, без да схващате съ-
държанието му, ще разберете по ритъма, по звуковете, че слушате негова 
песен. Хубаво е предадено лирическото чувство на поета:  когато се обръ-
ща към майка си да го прости, че оставя нея „клета да жали“, когато оставя 
своя пророчески завет да търсят месата му по скали и орляци, когато ще 
срещне – след борбата – либето и майка си… Хубаво е предаден енер-
гичният жест на Ботева в „До моето първо либе“, особено дето я подканя 
да остави „думи отровни“ и да запее песен „на жалост“ – ó, рryč ta slova 
jedovatá! (о, махни тез думи отровни). Или: ó, pěj mi děvče, ku žalosti, | jak 
bratři bratry prodávají, | jak hynou síly ve mladosti, | jak pláče osiřela vdova, | 
jak trpí děti bez domova. Такива места, класически предадени, могат да се 
посочат доста много. Напр. първия куплет от „Обесването на Левски“: ó, 
má matko, rodičko má milá, proč tak usedavě, žalně pláčeš? | Černý havrane, 
ty kletý ptáku, | na čí hrobě to tak hrozně kráčeš? Или от „Хайдути“: Aj, naduj, 
dědo, kaval svůj, | ať s tebou hlasně zapěji | junácké písně hajducké, písně o 
starých vojvodech, – | Čavdaru, strašném hajduku, | Čavdaru, starém vojvodě 
– | o synu Petka Strašnika! Подобни места има в „Хаджи Димитър“, „Зададе 
се облак тъмен“, „Борба“, „Пристанала“, „Ней“ и др. Бихме отишли доста 
далеч, ако се отдадем на изкушението да посочим всички хубости на пре-
вода – постигнатите образи, ритмичното движение на стиха, искреното 
чувство и техническата изисканост. Броман дори поправя някои техни-
чески грешки и недостатъци на Ботева – мъжките рими в „Хаджи Дими-
тър“, „Делба“, „Борба“. Като се знае, какви трудности се срещат при всеки 
превод; че, за да ги преодолее, Броман е прибягвал до благосклонната ус-
луга на някои българи, трябва да се радваме, че се е справил успешно със 
задачата си; а също така – не трябва да се учудваме, ако не е могъл да по-
беди някои недостатъци, засягащи както съдържанието, така и формата 
на Ботевата поезия. Няма да се спирам на тия недостатъци по отделно във 
всеки преводен къс, а само ще посоча по-общите и по-важни, убеден, че с 
това няма да се уязви достойнството на превода.

Броман често се отклонява от текста, защото на места недостатъчно 
правилно го схваща, третира го малко по-свободно. Има грешки, които 
засягат идейния строеж на стихотворенията. Ботев казва: „Тоз, който 
падне в бой за свобода, той не умира“, а Броман провежда: kdo padne в 
boji za právo směle, nezemře… всичко спазва, но превежда „свобода“ (тази 
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дума изразява цялата Ботева стихия) с „право“ – и преводът губи откъм 
идейна осмисленост. Юнакът обича Балкана – „аз искам, сестро, тук да 
загина“; това е заветната му мечта, последната му воля, – и затова той не е 
само „радостен“ че ще умре тук, както предава този стих Броман: „potom 
již, sestro, rád umřu tady!“ – В „До моето първо либе“ Ботев се обръща към 
своята другарка, защото ней прави изповедта на сърцето си, и рязко отси-
ча: „остави таз песен любовна!“, а Броман се обръща към любовната песен 
да смлъкне, да отиде другаде: “Mlč, písni milostná, jdi jinam“. В „Елегия“ 
Ботев запитва: „Той ли – кажи ми?“ и, като не получава отговор, веднага 
добавя отсечено: „Мълчи народа!“, а Броман идейно и емоционално изме-
ня стиха – „Теn-li? Rci! – Mlč, národe, bud’ němý“ („Той ли? Кажи! – Мълчи, 
народе, бъди ням !“). – Когато Стояниният баща в „Пристанала“ вижда 
Дойчина, дъщеря си, хайдушкия байрак, той се обръща към гората с пре-
клонението на стар хайдутин: „Горо, горо, майко мила...“ У Бромана той не 
чувствува гората като майка-хранителка на хайдушката свобода, не под-
чeртава тайнствената обич между хайдутин и гора; у него, поради разлика 
в граматически родове, срещаме следното: Lesy, lesy, bratři milí – лесовете 
са „братя мили“– образ, който е чужд за Ботевата и за народната поезия.

Има и други грешки, които докосват нюансите на мисълта, прелив-
ността в движението ѝ, а също така и образното съчетание в стиховете. 
Така, в „Хаджи Димитър“ куплетът: „Жътва е сега ... Пейте робини | тез 
тъжни песни! Грей и ти слънце! | В таз робска земя ще да загине | и тоя 
юнак... но млъкни, сърце!“ е предаден така: Žně jsou tu... Pějte smutnými 
hlasy | roby, své písně! Slunce nechť dýše | žár v zem tu otrockou! Smrt zlá 
zhasí | i tento život. Srdce, buď tiše! Такива грешки се срещат и в други ку-
плети на „Хаджи Димитър“, а и на други стихотворения.

На някои места Броман не е предал достатъчно силно елегичния и 
сатиричен характер на Ботевия лиризъм. Той избягва точния превод на 
остри думи и изрази, ала така не изразява напълно темперамента на по-
ета. Напр. „зъбим се на тирана“ превежда – nа tyrana smějeme se; „право-
славните скотове“ – hlupáčkové pravověrní; „човек ли е той или скот“– zda 
je člověk nebo zvíře и пр.

За да преодолее някои технически затруднения, Броман често прави 
добавки и оправки, а често – и съкращения, като уврежда силата на въ-
трешния израз. – На някои места той усиля употребата на междуметията. 
Ботев се обръща към майка си или към народа просто, с искрено чувство, 
като си служи с междуметие там, дето трябва да изрази върха на емоцио-
налната вълна: „не плачи, майко...“, „не кълни, майко...“, „кажи ми, наро-
де...“. Броман е повишил тона: ó, neplač, matko…, však klň, ó, matko..., rci, 
ó, rci mi, národe... – Другаде отслабва епитетите, поясненията и пр. Така: 
„черна робиня“, „мъжка ръка“, „зла песен“ – bědná otrokyně, ruka smělá 
(mužská ruka y Ворачек), nedobrou píseň и np. – От същия характер са и 
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добавките. Ботев казва твърдо и решително: „на смърт, братко...“, а пре-
водачът: nа smrt, drahý bratře („Делба“); „търпи, и ще си спасиш душата“ 
(„Елегия“), а в превода – с добавката pro věk celý и пр.

На други места Броман изпуска някои думи, от значение за текста, или 
пък преправя. Ботев иска пиян да забрави „край роден“, „род беден“ – в 
превода епитетите сa изхвърлени. В „Елегия“ поетът се възмущава, по-
край другото, от тия, които са облечени „в сюртуци, в реси“ и които са 
„слепци с очи“, ала Броман е отминал расото – V šubách, k slepcům, kteří 
mají oči, като „скотско племе“ е превърнал в robské plémě. По съображе-
ния, може би, Броман е изоставил около двадесет стиха от началото на 
„Хайдути“. Устремният ритъм и пламенно напрегнатото чувство, енерги-
ята на израза, твърдата воля не могат да се почувствуват на някои места в 
превода на „Делба“, „Към брата си“, „До моето първо либе“.

Тия недостатъци се дължат на това, че не са спазени някои особености 
на Ботевата реч, особености, които живо изразяват огнения темперамент 
на поета. Броман на много места не предава залитанията и повишенията, 
както и акцентировката и засичанията на фразата, изнежва я, не я подхва-
ща с повторения, отминава звуковите ѝ ефекти и пр. Така, слабо действие 
– поради ограничаване на глагола: „и при юнака дойдат та седнат“ – k 
junákovi si usedají; „летят и пеят, дорде осъмнат – lítají až do ranního jasu 
(„Хаджи Димитър“); „ахна, тръшна се, заплака“ – vzdychne, zachvěje se v 
рláči („Пристанала“). Или пък отслабване на енергични изрази, като в „До 
моето първо либе“: „Запей, или млъкни, махни се, ах, тез песни и таз ус-
мивка | кой глас ще ми викне, запее“ – Рěj, jinak kéž bys oněmila, ach, píseň 
ta, to usmívání, či hlasem se jen ozve mi? Такива са и засичанията на фра-
зата, напр. в стихотворението „В механата“: „Тежко! Тежко! Вино дайте“! 
– Mně tak těžko! Vína nalij (у Ворачека – Těžko, těžko! ...). Енергията в емо-
ционалното движение в целия куплет „крещим, но щом изтрезнеем, | за-
бравяме думи, клетви | и немеем и се смеем | пред народни свети жертви!“ 
не е предадена: Avšak vystřízlivíme-li, | zapomenem’ proklínání, smějeme se 
oněmělí, žertvám národním, jich planí – От същия характер са и случаите, 
дето са изпуснати повторенията, особено в „До моето първо либе“, „Еле-
гия“, „Борба“.

На много места има ненужни изнежвания на фразата: matíčko – вместо 
„майко“; že ve vězení zahynu, / že za živa mne rozlámou – вместо „а ще да 
гния в тъмница | и ще ми капнат месата“. За силата на израза влияят и зву-
ковите съчетания, обаче на някои места те са похабени в превода – може 
би, защото са непреводими. Напр. звуковите картини в „До моето първо 
либе“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Левски“.

Ако се вникне в изтъкнатите грешки, ще се види, че Броман не е предал 
достатъчно вещо някои картини, някои образи, които крият очарование-
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то на хайдушката поезия, тайниците на народната душа. Затуй на някои 
места – сравнително малко – не се долавя добре българският дух.

Посочените недостатъци у Бромана се срещат и у Ворачека и Шака. 
Ала трябва да признаем, че у първия те се много повече изкупват с по-
ложителните качества на превода, особено като се вземе в съображение, 
че се отнасят предимно до подробности, до вглеждания, до по-дълбоки 
вниквания. Общото, цялото е постигнато сполучливо. А при едно гриж-
ливо и старателно коригиране, те биха се избегнали и преводите би спе-
челили извънредно много.

Броман, Ворачек и Шак, колкото и да се различават в преводите си, 
се обединяват в едно: в любовта, с която са подели и изпълнили своето 
дело, в старанието си да представят нашия поет в истинския му образ. И 
трябва да се признае, че техните усилия имат значение не само за чешката 
литература, но и за нашата – внасят се български художествени ценности 
в една чужда литература.

Не знаем с какви чувства е посрещнат Ботев на чешки, но можем ис-
крено да кажем, че на техния благороден труд българското сърце отвръща 
с дълбока благодарност.



410

Златорог: Месечно списание, Год. V, 1924, № 9–10, с. 477–479

ДРУГ ПЛАГИАТ В СП. „ХИПЕРИОН“1

Заведующ Отдела чешка литература в сп. „Хиперион“ е г-жа Люба Ка-
сърова2. Неотдавна (год. II, кн. 4–5) тя печата един превод („О, Всемо-

гъщий“) из Отокар Бржезина3, със своя характеристика за поета.
Прочетете ли ги, оставате в недоумение: преводът, обезобразил идей-

ната линия на оригинала, показва пълно неразбиране на Бржезина; очер-
кът за Бржезина – обратно: проникновение в делата му.

Недоумението още повече се усилва, като сравните прозаическия език 
на стихотворението с поетическия стил на очерка.

Вземете ли, обаче, книгата „Impressionisté a ironikové“ (1903) на Иржи 
Карасек4, и отворите страници 47–58, дето е поместена скицата му за 
Бржезина, веднага разбирате: почтената г-жа е извършила непочтена 

1  Кратък и силно критичен отзив на Йоцов за един превод на Отокар Бржезина, направен 
от Люба Касърова, като я обвинява в „непочтена кржба“  от труда на Иржи Карасек. Този 
отзив издава не само критическия рефлекс на Б. Йоцов, но и  силно отстояваното му 
чувство за  авторска доблест (бел. ред.).
2  Люба Касърова (1887–1946) – българска писателка, преводачка, редакторка и общест-
веничка, родена в семейство на чешки преселници в България след Освобождението от 
1878 г. Завършва висше (хуманитарно и музикално) образование в Музикалната акаде-
мия в Прага и в Карловия университет. Поезията ѝ излиза от печат през 30-те години на 
ХХ в. Превежда от чешки език чешки писателки от XIX в. (бел. ред.). 
3  Отокар Бржезина (1868–1929) – чешки поет, прозаик, есеист, ключова фигура на чеш-
кия символизъм и модернизъм. Поезията и есеистиката му обвързват модернистичната 
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.).
4  Иржи Карасек (от Лвовице) (1871–1951) – поет, прозаик, литературен критик и прево-
дач, ключова фигура на чешкия литературен декаданс и съосновател и един от първите 
редактори на модернистичното списание „Модерно ревю“. През ХХ в. е дин от най-се-
риозните колекционери на славянска живопис и графика в чешка среда.  Книгата на И. 
Карасек „Импресионисти и ироници“ („Impresionisté a ironikové“) съдържа негови лите-
ратурнокритически студии, писани между 1892 и 1902 г., представя възгледите му за съ-
временното изкуство и излиза от печат с подзаглавието „Документи към психологията 
на литературното поколение на 90-те години“ (бел. ред.).
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кражба – преписала е цялата работа на поменатия писател и… турила си е 
своето собствено име под нея.

В експозето върху последния си плагиат за Байрона, г. Людмил Стоя-
нов5 бе изнамерил следната теория: щом някой автор казва нещо вярно за 
някого, то става „факт“ (защото добива значението на общозадължителна 
истина, „факт“), а фактите са общи: всеки може да се ползва от тях, т. е. 
всеки може да задига от чужди автори, както и на практика г-н Л. Стоянов 
прилага теорията си – цели статии, стихотворения, каквото му хареса,  ги 
дава като свои.

Изглежда обаче г-жа Л. Касърова се отнася с известен скептицизъм 
към теорията на своя патрон, счита, че върши едно непочтено дело и за-
това се старае като лисица, която мята опашката си наляво-надясно, да 
заблуди ловеца, да прикрие следите си. Крадежната ѝ метода обаче е дос-
та плитка: отклонява се умишлено от чешкия текст. В началото на стати-
ята си, 20–30 реда, казва няколко общи думи (които могат да се вземат 
от всеки учебник по чешка литература) за Махара6, за Сова7 и Бржезина, 
в края перефразира бегло Иржи Карасек, а в средата на много места пре-
вежда по-свободно, изменя думи, изоставя фрази, разкъсва периоди и 
пр., но винаги върви ръка под ръка с Карасек.

Посочваме тук паралелни извадки от оригинала на Карасек и „ориги-
нала“ на г-жа Касърова. Te освобождават от неприятния труд да се при-
вежда на чешки и български цялата статия за Бржезина.

У Карасек:

Tajemné dálky. V ní duše básníkova rozžehuje se v slabý svit jako 
voskovice na oltáři Neznámého. Poeta uniká světu reálnímu, jenž ho 
zraňuje, životu, jenž ho hněte.

5  Людмил Стоянов (1886–1973) – български писател, общественик, преводач, публицист, 
чието творчество стои близо до идеята за обществения ангажимент на литературата. 
Превежда от английски (У. Шекспир, Дж. Байрон), френски (О. дьо Балзак) и руски език 
(А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гогол, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой и др.) (бел. 
ред.).
6  Йозеф Сватоплук Махар (1864–1942) – чешки поет, прозаик, публицист, обществе-
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.).
7  Антонин Сова (1864–1928) – чешки поет, автор на романи и разкази и ключова фигура в 
история на чешкия символизъм. Пише също така импресионистична поезия и природна 
пейзажна лирика. Социалната ангажираност в неговото творчество се открива в по-ран-
ните му произведения от 90-тте години на XIX и началото на ХХ в. (бел. ред.).
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Буквален превод:

Тайнствени далечини. – В нея душата на поета мъждее в слаба 
светлина, като вощеница пред олтара на Неизвестното. Поетът бяга от 
реалния свят, който го наранява, от живота, който го гнети.

У Л. Касърова:

Тайнствени далечини. – В нея душата още мъждее като светлина-
та на вощеница пред олтара на Неизвестното. Поетът бяга от реалния 
свят, който го ранѝ, от живота, които го гнети.

Продължава:

У Карасек:

Šel vždy cestami ponížených, a chudoba ryla vrásky do jeho čela.

Буквален превод:

Той винаги е вървял по пътищата на унижените, и нищетата е 
дълбала бръчки по челото му.

У Л. Касърова:

Той върви неизменно из пътя на унижените, и бедността дълбае 
бръчки по челото му.

По-нататък:

У Карасек:

Tak mu mýjel den po dni, bez úsměvu barev, bez květů, bez vůně 
a světla. Se stromu času básník trhal suchý plod žití, chutnající popelem. 
Vzpomíná mladosti, zhaslých jar a mrtvých chvil.

Буквален превод:

Тъй минават за него ден след ден, без багрена усмивка, без цветя, 
без ухание и светлина. От дървото на времето поетът къса сухия плод 
на битието, който има вкус на пепел. Спомня си младостта, отминала-
та пролет и мъртвите минути.



413

У Л. Касърова:

Животът му минава без цветя и светлина. „От дървото на бити-
ето поетът къса плод, който има вкус на пепел“. Спомня младостта, 
отминалата пролет и мъртвите минути.

Може би някого ще спрат кавичките („От дървото“…) – какво ли зна-
чат? Значат страха на „авторката“: изразът е доста образен, невероятно е 
да бъде неин, някой може да се усъмни и подири... Нека се предотврати 
съмнението, да се види, че което заема – заема, а останалото е нейно. 
Плитка хитрина, която я спасява само от 5-6 думи – и от тях дори не спа-
сява, защото не посочва автора (веднага би се открило всичко).

У Карасек:

Vidí, jak všechno bylo klamem, čeho duše žádala od života a po čem 
tesknila. Sladké hrozny rozkoše hořkly měnilo se v trpké víno poznání.

Буквален превод:

Вижда, че всичко което душата е искала от живота и към което се 
е стремяла, е измама. Гроздето на насладата се вгорчава и се изменя в 
тръпчивото вино на познанието.

У Л. Касърова:

Вижда се, че всичко, което душата е искала от живота и към което 
се е стремила, е измама. „Гроздето на сладострастието се вгорчава и се 
изменя в тръпчивото вино на познанието“.

Кавичкосването тук е същата хитрина, както и в по-горния цитат.

У Карасек:

A tehdy odpoutává se od reálního, jež jej tolik zraňovalo. Vychází 
z pozemského vězení. ... Probuzuje se uprostřed Veliké Noci. Duše jeho 
dychtivě naslouchá v nekonečné dálky. Z černé, neproniknutelné temnoty 
zaznívá k jeho sluchu úder hodin s věží Věčného města. – Tajemný hlas 
mluví k básníkovi z temné hloubi Noci — Místo reálních zjevů chce stavěti 
t y p y  a  i d e j e , a místo života – s y m b o l  a  s y n t h e s i.
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Буквален превод:

И тогава той се откъсва от реалното, което толкоз го е терзало. 
Излиза от затвора на земята… и се събужда сред Великата Нощ. Душа-
та му жадно се вслушва в безкрайните далечини. Из черната, непрог-
ледна тъмнина до неговия слух долита удара на часовника от кулата на 
Вечния град. – Тайнствен глас мълви към поета из тъмните глъбини на 
нощта. – Вместо реални представи иска да създаде т и п о в е  и  и д е и  
и вместо живот – с и м в о л   и  с и н т е з.

У Л. Касърова:

И тогава той се откъсва от реалното, което толкова много го е 
терзало. Излиза от затвора на земята... и се събужда сред великата нощ. 
Душата му жадно се вслушва в безконечните далечини. И из черната 
непрогледна тъма до неговия слух долита удара на часовника от кулата 
на Вечния Град. – Тайнствен глас говори към поета из тъмните глъби-
ни на нощта. – Вместо реални предостави иска да създаде т и п о в е  и  
и д е и  и вместо живот – с и м в о л   и  с и н т е з а.

Точност – даже графическа: и разредкитe на думите са спазени.

У Карасек:

Mysticismus Březinův není religiósní. Je vlastně spíše ideologií, než 
mysticismem dle pojetí náboženské poesie středověké.

Буквален превод:

Мистицизмът на Бржезина не е религиозен. Той е по-скоро иде-
ология, отколкото мистицизъм според понятието на религиозната 
средновековна поезия.

У Л. К а с ъ р о в а:

Мистицизмът на Бржезина не е религиозен. Той е повече идеоло-
гия, отколкото религиозния мистицизъм на средневековната поезия.

И още няколко извадки  от разни места:
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У Карасек:

Takový jest ideový rythmus poesie Březinovy. V něm skrytý rythmus 
duše v hlubinách podvědomí odpovídá ohromnému rythmu kosmickému. 
Březina jest básníkem s y n t e s e a ne analyse. Březina jest básník-architekt, 
strateg, duch veskrze racionální, positivní, objektivní. Je duch, jenž 
vyměřuje, vypočítává, konstruuje vysoko architektury poetické.
Básník a vědec je Březinovi jedno a totéž. Historik duše je mu týmž pojmem 
jako historik přírody, přírodozpytec. Takových strof, v nichž plno jest 
astrochemie i astrofysiky...

Буквален превод:

Такъв е идейният ритъм в поезията на Бржезина. Скритият ри-
тъм на душата в глъбините на подсъзнанието отговаря на великия кос-
мически ритъм. Бржезина е поет на синтезата, а не на анализата. Брже-
зина е поет архитект, стратег, дух съвършено рационален, позитивен, 
обективен. Дух, който измерва, пресмята, гради в архитектурата на 
поезията. За Бржезина поет и учен са едно и също. Историкът на душа-
та е за него историк на природата, естествоизпитател. Такива строфи, 
пълни с астрохимия и астрофизика...

У Л. Касърова:

Такъв е идейният ритъм в поезията на Бржезина. Скритият ри-
тъм на душата в глъбините на подсъзнанието пулсира заедно с великия 
ритъм на Всемира. Бржезина е поет на синтезата, а не на анализата. 
Бржезина е поет архитект, стратег, дух рационален, позитивен и обек-
тивен. Дух, който измерва,  изброява, гради възвишената архитекту-
ра на поезията във всемира. За него поетът и ученият са едно и също. 
Понятието за историк на природата и естествоизпитател е също както 
историк на душата и психолог. Такива стихове, пълни с астрохимия и 
астрофизика…

Стига!

Почнахме от началото на очерка и свършихме с края. Не бихме се спи-
рали, ако това не е признак на опасна нравствена епидемия у нас, ако г-жа 
Л. Касърова не се представя – не само в родината си, но и в чужбина – за 
писателка. Де е съзнанието за писателски труд и отговорността за него? 
Не трябва ли писателят да има съвест поне колкото най-обикновения ра-
ботник? Ами какво, ако би се научил Иржи Карасек?... Или  и нему ще 
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поднесем Людмил-Стояновата теория за фактите, от които всеки могъл 
да се ползува?

Прага
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Листопад: Седмично литературно-художествено списание, Год. VIII, 
1926, № 2–3, с. 108–110

„ВИТЛЕЕМСКА ЗВЕЗДА“  
(„Hvězda králů“) от Франтишек Кубка1

Това е една от последните книги на тоя поет2, чието име след войната 
времето издига на своето знаме. Попаднал като пленник в Русия, той 

споделя съдбата на чешките3 легионери, пребродва Сибир, Манджурия, 
стига във Владивосток, оттам в Пекин, през индийското море, та в род-
ната страна. Богат опит, множество впечатления и приключения, доби-
ти под небосклона на Азия – ето предметната основа и на последната му 
лирическа сбирка. Вътрешно осмислена, идейно подредена, макар и не 
богата и разнообразна в тонове и краски, тя буди жажда в душата ви, за да 
останете неутолен.

Франтишек Кубка се разкрива като учудено дете и стъписан воин, по-
несъл бремето на културна Европа, вперил поглед в непознатия му изто-
чен материк. И затова много зависи от лириката си, както и в разказаната 
си проза, от своите усети, от своя инстинкт. Той иска да долови скрития 
смисъл на тоя живот, разлага го често динамически, слага го на култур-
но-философски фон, разкрива го с някакво странно опиянение. Струва 
ви се, че изнася пред духовния ви взор мистиката на реалността – и то в 
три посоки, които загатват и за трите основни елементи в неговата ли-
рика – физическо, кръвно единение със земята; чувствена хищност към 
жената; сърдечна печал и философска размисъл пред безкрайността, пред 
тайнствената огромност на света. Над тия съставки стои баграта, мимо-

1  Рецензия на стихосбирката „Hvězda králů“ („Звезда на крале“, издадена в Прага, 1925, 
в поредицата „Авентинум“ на издателство „Ot. Štorch-Marien“) на писателя Франтишек 
Кубка (бел. ред.). 
2  Франтишек Кубка (1894–1969) – чешки журналист, прозаик, преводач (от немски и 
руски език), автор на пътеписи и литературен критик. Работи като дипломат, пристига 
в България като посланик на Чехословакия (1946–1949). Неговата книга „Карлщейнски 
бдения“ става популярна след екранизациите от 40-те и 60-те години на ХХ в. (бел. ред.).
3  Навсякъде у автора чехски (бел. ред.).
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летният усет, патетическият възглас – „Цъфтете, лъки!“, „Моят свят“, 
„Краят на анабазиса“ и др.

Още в първата – посветена на Русия – песен, която увежда в поетиче-
ския свят на „Витлеемска звезда“, се долавя, покрай свежия образ и исто-
рическия размисъл, чувствено преклонение пред земята, пред великата 
руска земя. За него тая славянска страна е чудна – едва ли не като сфинкс. 
Нейната природа го опива със сочните си багри, пленява го със зимния 
си пейзаж, с просторната си степ, дори – и с белите си брези. Ала винаги, 
изключвайки главно няколко къса, изпълнени почти в импресионисти-
чески маниер, зрителните и слуховите си впечатления той слага в тона на 
философско-пантеистично настроение, сплита ги с неочаквани разумо-
ви поанти, кити ги със смътни културно-исторически реминисценции. И 
често той чувствува мистическата необятност на руската земя, има жадно 
око и ненаситна душа, физически трепне да се слее с дивата ѝ растител-
ност, дори с нейната черна гръд: вижда брезите и в него заговаря странна-
та радост да се влее в стъблата им и заедно с тях да стои край пътечките, 
из които минават неговите братя; вслушва се в шепота на тръстиките – 
иска да легне сред тях и да затвори очи. Тия желания и трепети на негова-
та плът най-силно звучат в стихотворението „Станах земя ...“ –  едно диво 
дете, с инстинкта на животно, се разлага сякаш на своите първични сти-
хии, заживява като материя, която трепти във вечните и неизменни зако-
ни на битието. Същият тоя основен усет, макар и понякога модифициран 
и нюансиран, се долавя и в отношението на поета към другите страни 
на Азия. Тия мотиви са разработени главно в „Русмо!“, „Руски мотиви“, 
„Степ“, „Север“, „Брези“, „Славянска земя“, „Русия“, „Манджурска пролет“.

Тук екзотиката му се разкрива не само в предметни описания и деко-
ративни украси, но и в тона на една дива чувственост, но и във формите 
на лирическата печал пред неизвестната безконечност. Сред индийското 
море той вижда само вода, вода, вода – и под нея лодката с човека. И 
казва: една песен се носи – вечност и човек. Но той чувствува, с болката 
на принизен човек, и огромността на нашата планета, трагическата за-
висимост между нейните пет свята. И тогава се чуват, като в „Сингапур“ 
например, социални нотки и метафизически жалби, или се долавя – като 
в „Пекин“ – трагиката в преходността на нашите земни дни. Радвате се на 
тая хубава действителност – и тръпнете, почувствувате ли студения ужас 
на нейния механизъм. Особено когато динамичният поглед към нея се 
подклажда от една будна, неспокойна мисъл.

Тази философска мисъл го заставя да гледа и на жената като мисти-
чески извор на битието, пред който ние стоим вечно жадни. Той хищно 
гледа своята сибирянка (жената на поета е рускиня от Манджурия), която 
знае да целува с нежността на лотоса и с отровата на дивата азиатка – и 
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с нея той чувствува мистическия плод на азиатския мир4: в нейната кръв 
кипи страстта на екзотическите лъки, в очите ѝ говори бездънността на 
пралесовете, бурята на моретата, в душата ѝ звъни вятърът на руската 
степ и песента на сибирската река. Устата ѝ ухаят на череши и на вино – 
целува ли я, целият свят става вино, забравя се – пиян се срутва в бездна-
та на вечността. Затова говорят най-добре „Варварска уста“, „Ти“, „Зимни 
камбани“, „Руска девойко!“, „Сибирянката“ и др.

И тоя скитник по света копнее да се върне в своята родина, дето Вит-
леемската звезда му сочи младенеца на великата любов – „Hvězda králů“.

Богатата предметност на тая лирика, заедно с вътрешно необоснова-
ните ѝ лирически екстази, често пъти сподавят чистата душевна мелодия. 
Обяснимо е, защо Кубка не може да се освободи напълно от своя опит, 
защо не смогва винаги да го претвори във формите на един художествен 
лиризъм, защо не успява понякога да алгамира5 органически мисловните, 
предметните и емоционални елементи на своята песен. Още повече, че 
той не пее, а твори. Ала със свежестта на багрите, със сочността и стран-
ността на образите (макар че се срещат у него немалко обикновени и из-
лишни), със своята варварска, емоционално-биологическа бихме казали, 
стихия, той заставя да се вслушаме внимателно – сред хора на чешките 
лирици в неговия глас. Още не се знае каква посока ще вземе неговото 
развитие и какви плодове ще донесе поетическата му инспирация, но тая 
лирика – свежа, бодра, жизнена, някъде дори словословна, подмамваща 
с любовта към живота като трепет и вълнение, като душа и закон – под-
сказва где трябва да се чака пълното обособяване на неговата поетическа 
физиономия.

4  мир (книж. и остар.) – свят (бел. ред.). 
5  алгамирам (от фр. amalgame) – смесвам, споявам (бел. ред.).
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Листопад:  Седмично литературно-художествено списание, Год. VIII, 
1927, № 4, с. 141–142

НОВ ТРУД ВЪРХУ ЛИТЕРАТУРАТА НА ЛУЖИЦИЯ

Прага, станала след войната средище на славистични изучвания, про-
дължава чрез някои от своите най-добри синове да се интересува от 

съдбата на най-малкия славянски народ. На Лужиция, която искаше да 
се присъедини към младата Чехословашка република, си посветяват си-
лите млади учени и културни деятели, които вдъхновяват не само чисто 
академически цели, но и високия идеал за славянско братство и едине-
ние. Чехско1-лужичкото2 дружество3, което почти двадесет години без-
шумно върши своята културна дейност, обединява тия сили, между които 
се очертават ярко професор Йозеф Пата4, М. Кречмар, К. Крейчи5, Влад. 
Замешкал и др. Със своя „Lužickosrbský věstník6“ и своята „Česko-lužická 

1  В други свои публикации Борис Йоцов използва прилагателното чешки. В българския 
език съществителните имена, завършващи на звук -х образуват прилагателни с наставка 
-ски, като групата съгласни -хс- се опростява и променя в -ш-. В 30-те години на ХХ в., а 
и значително по-късно, въпреки че противоречи на фонетичните особености на нашия 
език, се използва и прилагателното чехски (бел. ред.).
2  Под влияние на сръбски Борис Йоцов употребява прилагателно лужички. В нашия език 
установената фонетична форма е лужишки. Навсякъде в оригинала, освен при заглавия 
на самостоятелни издания,  лужички се заменя с лужишки (бел. ред.). 
3  Дружество, основано в Прага от лужишкия студент Ян Брила през 1907 г. Цялото име на 
дружеството е Чешко-Лужишко дружество „Адолф Черни“. Извършва широка просвети-
телна дейност, издава собствен вестник („Lužicko-srbský věstník“), различни книги, пос-
ветени на лужишките сърби. Дружеството съществува и днес под името „Общност на 
приятелите на Лужица“ (бел. ред.).
4  Йозеф Пата (1886–1942) – чешки славист, сорабист и българист. Основните му научни 
занимания са свързани с културата и езика на лужишките сърби, на българите, с въпроса 
за славянското единство. Изследва както езиците, така и литературите, като популяри-
зира редица български автори в чешка среда. Популяризира езика и литературата на лу-
жишките сърби (бел. ред.).
5  Карел Крейчи (1904–1979) – чешки славист. Занимава се най-вече с чешка и полска ли-
тература. Изследва литературата като позитивист като добавя в изследванията си соци-
ологически и сравнителни методи (бел. ред.).
6  Вестник, излизал в Прага от 1920 до 1939. Заглавието първоначално е  „Lužicko-srbský 
věstník“. Основна цел на вестника е да популяризира лужишко-сръбската култура. Издава 
го дружеството „Общество на приятелите на Лужица“ (бел. ред.).
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knihovnička“7, редактирани от неуморимия д-р Йозеф Пата, те продължа-
ват делото на Яна Махала8, Лудвика Куба9, Адолфа Черни10.

От „Чехско-лужичка библиотека“ са излезли досега десет книжки, 
твърде ценни, поучителни и информативни. Между тях заслужват да бъ-
дат споменати тук книжките за Хандрий Зейлера11 и Лудвика Куба, напи-
сани от Йозеф Пата, после книгата за Арнощ Мука12 от Кречмара и Пата, 
за Адолфа Черний от К. Седлачек, Фр. Тихи13, Кречмара и Пата. – Послед-
ната книга от тази библиотека е „Sborníček Jakuba Čišinského“14 (Наредил15 
проф. д-р Йозеф Пата, в Прага, 1926, стр. 77 + l л.).

Този сборник за лужишкия поет Якуб Чишински, макар и неголям, е 
съдържателен, спретнат, при това и хубав. Издаден е по случай 70-годиш-
нината от рождението на поета.

Първият дял от сборничето, който се открива с портрета на поета, съ-
държа стихотворение от Йозеф Пелишек16 под надслов „Якуб Чишински“.

7  Серия от книги, под редакцията на Йозеф Пата, която запознава читателите с различни 
личности от Лужица или с чехи, вършили някаква дейност в Лужица (бел. ред.).
8  Ян Махал (1855–1939) – чешки славист, историк.  Представител на литературния пози-
тивизъм в чешката литература. Изследва славянските литератури и фолклор, подробно 
се занимава с чешката литература на XIX век, литературата на лужишките сърби и др. 
(бел. ред.).
9  Лудвик Куба (1863–1956) – чешки художник и събирач на народни песни. Пътува из 
редица страни и събира народни песни, които впоследствие издава в редица сборници. 
Събира южнославянски песни и песни на лужишките сърби (бел. ред.).
10  Адолф Черни (1864–1952) – чешки поет, преводач, редактор и университетски препо-
давател, радетел на идеята за славянска взаимност, проявява голям интерес към култу-
рата на лужишките сърби, което се отразява и в неговото творчество (бел. ред.).
11  Хандрий Зейлер (1804–1872) – лужишки теолог и фолклорист, автор на химна на лу-
жишките сърби „Красива Лужица“. Пише „Кратка граматика на лужишкия език“, участва 
в създаването на „Матица сръбско-лужишка“ (бел. ред.).
12  Арнош Мука (1854–1932) – лужишки поет, славист. Издава три сборника с песни от 
Горна и Долна Лужица. През 1888 г. издава изследване, което дава сведения за земите, 
обитавани от лужишки сърби. Основен негов труд е „Историческа и сравнителна гра-
матика на долнолужишкия език със специално внимание на пограничните диалекти и 
горнолужишкия“ (1891). Активно участва в дейността на Матица сръбска (бел. ред.).
13  Франтишек Тихи (псевдоними: Рут, Броман) (1886–1968) – чешки славист, редактор, 
преводач. Интересува се от славянски литератури и работи по популяризирането на ре-
дица от тях в чешка среда. Превежда от български, украински, френски, немски. Живо 
се интересува от словашка литература и дебатира въпроса за единстството на чешкия и 
словашкия народ (бел. ред.).
14  Якуб Чишински (1856–1909) – лужишки католически свещеник, поет, писател, драма-
тург. Пише на горнолужишки език. Дебютира със сборник сонети. Пише редица произ-
ведения, като комедията „Старият лужичанин“ (бел. ред.).
15  нареждам (рядко, диал.) – подготвям (бел. ред.).
16  Йозеф Пелишек (1889–1969) – чешки поет, фейлетонист и преводач. Поетическото му 
творчество се доближава до реалистичното движение на изданието „Време“ (Čas). Пре-
вежда от различни славянски езици като освен от български, превежда от руски, горно-
лужишки, сърбохърватски (бел. ред.).
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Вторият дял ни запознава с живота, дейността и делата на Чишински. 
Тук е интересната, хубаво написана, изпълнена и с лични спомени статия 
на Й. Пата – „Якуб Чишински“. Постига с бегли черти профила на поета. 
– К. Крейчи, подбуден от университетските лекции на Пата, разглежда 
Чишински като драматик, а М. Кречмар излага критически възгледите на 
Чишински върху модернизма.

За да се оживи по-добре образът на поета, Йозеф Пелишек печата спо-
лучливи преводи (около петнадесет) на стихотворения от различни него-
ви сбирки. Все затова са поместени и няколко образци от неговата поезия 
на лужишко-сръбски език.

В последния отдел е дадена ценна библиография върху творчеството 
на Чишински, със сведения за живота му. Така се дава възможност на тия, 
които биха се заинтересували от тоя поет на нещастна Лужиция, да се 
запознаят по-отблизо с него.

Целият сборник е съставен умело. В него се долавя не само добро по-
знаване на поета, но и предана обич както към него като човек и поет, 
така и към неговата родина, която и днес още изнемогва под културния и 
политически гнет на немския народ.
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Македонски преглед: Списание за наука, литература и културен живот, 
Год. III, 1927, № 4, с. 135–144

KAREL J. VOPIČKA1, TAJE BALKÁNU 

Sedm roků diplomatova života v bouřlivém centru Evropy. Napsal – 
mimořádný vyslanec Spojených Států a zplnomocněný ministr pro 

Rumunsko, Srbsko a Bulharsko, 1913–1920. Praha. Nakladatel F. Topič, 
knikupec, 1928, str. Vl + 307.  

(Тайни на Балкана. Седем години живот на дипломат в бурния 
център на Европа. Написал Карел И. Вопичка2, извънреден пратеник 
и пълномощен министър на Съединените щати в Румъния, Сърбия и 

България, 1913–1920. Прага. Издател Ф. Топич, книжар, 1927.)

Тая книга, разделена на тридесет и две глави и снабдена с около сто и 
петдесет снимки, между които има и доста от България (под снимка-

та на „Ал. Невски“ погрешно стои: „Черната джамия в София“), е писана 
с желание, както се казва в краткия, но съдържателен предговор, да се 
хвърли малко светлина около загадките на световната дипломация, около 
причините и сетнините3 на Общоевропейската война4, най-грозното от 
всички извършени досега престъпления над човечеството, около съби-
тията в последните години от историята на Балкана, едно от най-безпо-
койните места в Европа. Затова, възвръщайки се към своите спомени, г-н 

1  Има разминаване при посочване на годината на издаване. В заглавието е посочена 1928, 
а в текста Б. Йоцов уточнява, че за американския читател книгата е завършена през м. 
юли 1927. Това е една обстойна рецензия на Б. Йоцов на книгата на Вопичка „Тайни на 
Балкана“, в която не спестява и критичното си отношение към позицията, заета от Во-
пичка, за Македония (бел. ред.).
2  Карел Йозеф Вопичка (1857–1935) – американски дипломат от чешки произход. На-
пуска родното място и отива в Съединените щати, където получава гражданство и впо-
следствие става дипломат в България, Сърбия и Румъния. Написва една книга „Тайни на 
Балкана. Седем години живот на дипломат в бурния театър на Европа“ (1928) (бел.ред.).
3  сетнина (диал.) – последица, резултат (бел. ред.).
4  Общоевропейска война – Първата световна война (бел. ред.).
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Карел Вопичка се старае да разкрие пред нас всичкото богатство на своя 
опит, добит от седемгодишно пребиваване сред балканските народи, като 
подчертае политическия и нравствен момент в него с оглед на своя идеал 
за възвишеното послание на световната демокрация в живота. Ала не-
дейте чака да намерите в книгата му документи, недейте търси потайни-
те игри на някои отговорни лица, нито дълбоките причини на известни 
отношения, не искайте да познаете с една реч тайните на Балкана5. В нея 
няма тайни – и това е може би един от нейните характерни белези. Защо-
то нейният автор, заемал толкова важен пост, старал се да изпълни въз-
ложената му мисия достойно, предава само това, което може да се каже 
в такива случаи от лице, знаещо добре своите права и задължения дори и 
тогава, когато е престанал да бъде изпълнител на правителствена и дър-
жавна воля. Затова пък в нея са изнесени, около хронологическата линия 
на събитията от 1913 година до 1920, наблюдения и размисли, впечатле-
ния и преживявания, интересни, разнообразни и живи, с непосредността 
и топлотата на отзивчиво сърце.

Понеже г-н Вопичка се обръща със своето слово и към американския 
читател (книгата е писана в Чикаго и завършена през юли 1927 година), 
той иска да бъде достъпен и разбран, за да може по-добре да разкрие пред 
него смисъла на балканските събития. Затова излага, преди да пристъпи 
към своята непосредна задача, доста кратко, не без фактически грешки, 
историята на държавите, пред двора на които е представявал Съединени-
те Щати (гл. I.). Завършил своя исторически екскурс6, веднага се заема да 
възкреси със спомените си от Сърбия, Румъния и България оная пeчална 
действителност, която и днес още тегне на нашето съзнание като мъчи-
телна мора7. Във време, когато политическият небосклон на Балканите 
предвещава бури, той бърза от столица на столица, за да се представя на 
короновани глави, като следи внимателно всички тържествени приеми и 
церемонии, свързани с високия му посланически сан (гл. II и III).

С умело прикрита симпатия авторът говори за деянията и събитията 
в Сърбия. Така говори и за първите сръбски успехи в началото на Общо-
европейската война. Ала изобщо спокойно излага по-важното от всичко 
видяно и чуто в тая страна, особено в Ниш, което има някакво отноше-
ние към войната и някаква връзка с неговата длъжност като пълномо-
щен министър и председател на международната комисия за контрола над 
пленническите лагери във воюващите държави. Тук сме изненадани с не 
една печална сцена (гл. IV и VI). В същия дух предава впечатленията си из 

5  Борис Йоцов използва Балкана в 2 значения: 1. Балкански полуостров; 2. Стара планина 
(бел. ред.).
6  екскурс (книж.) – отклонение от главната тема за обясняване на страничен въпрос (бел. 
ред.).
7  мора (поет.) – мъчително страдание, мъка (бел. ред.). 
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Сърбия след намесата на България във войната, особено когато говори за 
критическите дни на сръбската армия, за нейния громол8 след отчаяни-
те ѝ усилия да отбие напора на врага, за отстъплението ѝ през Албания. 
Трябва да се съжалява, че не е дал израз на сръбските чувства и настро-
ения към България преди и след намесата ѝ във войната, и то не само на 
масата, но и на интелигенцията и ръководните деятели. Също така, че не 
ни посочва сръбските надежди и планове в тия паметни дни. Може би тия 
неща нарочно се премълчават. Заслужва обаче да се отбележи съобще-
нието на г-н Вопичка, че преди България да прибегне към оръжие за за-
щита на своите законни интереси, немците обещавали на Сърбия пълно 
спокойствие на бойните линии, стига тя да позволи да се превозят през 
територията ѝ бойни припаси за Турция (гл. VII).

Най-много страници от книгата се отнасят до Румъния, гдето поради 
стеклите се обстоятелства г-н Вопичка престоява повече. И тук се стреми 
спокойно и безпристрастно да изложи спомените си. Като ни запознава с 
кралския двор (гл. II и III), той се старае да загатне и за неговата роля в 
политическия живот в страната, особено през онова време, когато Румъ-
ния се подготвяла за война срещу Австро-Унгария. Мимоходом се спира 
върху личността на крал Карола, който бил подиграван и нападан остро, 
защото искал да се  присъедини към Германия, ала все пак най-после 
склонил да се вслуша в съветите на народните вождове, които настоявали 
на всека цена да се вземе страната на Съглашението. Три дена преди да 
знае светът, Вопичка съобщава в Америка, че Румъния ще се намеси във 
войната (гл. IX). След първите успехи в Трансилвания, Румъния била бита. 
Генерал Илиеско, помощник на главнокомандуващия крал Фердинанд, 
направил изявления пред представителите на съглашенските сили, че за 
поражението във Влахия е виновна Русия. Още от началото на Общоев-
ропейската война, казал той, румънското правителство било убедено, че 
ще вземе участие във войната, и то срещу Германия и Австро-Унгария. 
Затова в 1914. г. почнала да подготвя армията си. Необходимо било да се 
създаде армия дееспособна, като се увеличи съставът ѝ от 183,000 на 
820,000 души, от които 500,000 трябвало да бъдат готови за война. Броят 
на офицерите трябвало да се увеличи трикратно. При това страната не 
разполагала нито с достатъчно количество патрони и гранати, нито с кар-
течници. И затова и през юли 1916 г. армията не могла да бъде подготве-
на. И все пак Русия заставила Румъния да влезе във война. „Сега или ни-
кога!“, гласяла заповедта от Петроград. Руското правителство предложило 
в Букурещ готови планове за военните действия. Обаче то забравило да 
вземе под внимание поведението на България. Когато било запитано, как-

8  Борис Йоцов използва обикновено „громол“ със значение „грохот“. В този случай „гро-
мол“ е производно от глагола „громя“ и означава „разгром“ (бел. ред.). 
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во мисли за България, то отговорило, че последната няма никога да влезе 
във война с Русия. А когато от него били поискани 200,000 руски войници 
за подкрепа в Добруджа, то възразило, че за политическа демонстрация 
не е нужно такава голяма армия. Два пъти било настоявано от румънска 
страна в Петроград руската армия да започне военни действия срещу 
България като заеме десния бряг на Дунава. За да се гарантирала столица-
та на Румъния, трябвало да се завладее Русе. Русия изпратила заповед да 
не се прибягва към тая акция. А откак се почнала войната, руската армия 
не напреднала нито стъпка, макар че тя била доста облекчена на трансил-
ванския фронт. Правителството на Щюрмера принудило Румъния да за-
почне без време войната, за да се прикриело лявото крило на Руската ар-
мия в Буковина. Поражението на Румъния било очаквано в Петроград. То 
било в плана на Щюрмера, който мислел да използува громола на Румъ-
ния, за да тури край на войната, като сключи отделен мир при условия, 
благоприятни както за правителството, така и за Николая II. Румъния 
била поразена не толкова поради по-добрите командни сили на неприя-
теля, колкото поради намеренията на германските привърженици в Пе-
троград да бъде тя пожертвувана. Така можел да се обясни и неуспехът на 
50-хилядната румънска армия, която минала Дунава, ала била отблъсната 
от българите, като оставила 5,000 убити и ранени (гл. X.). Също така мо-
жел да се обясни фактът, че руското правителство обещало на Румъния 
2.800 вагона стреливо9, обаче изпратило само 100 преди започването на 
войната. Твърдяло се, че Щюрмер наредил всички останали вагони да се 
откарат на други места в Русия. А когато уверявал румъните да не се стра-
хуват от българско нападение, той много добре знаел, че България желае 
войната със своята дунавска съседка. Няма нищо чудно тогава, че събити-
ята, за чийто ход се говори от г-н Вопичка доста кратко, довели немските 
и българските войски в Букурещ (гл. XI.). Немската окупация била тежка 
и страшна за Румъния. Макензен, чиято желязна ръка се стоварила върху 
Букурещ, все повече и повече ограничавал американския пълномощен 
министър, докато го заставил да се пресели в Яш, който станал по необхо-
димост столица на разгромена Румъния (гл, XII, XIII и XIV). В тоя град, 
гдето нахълтали около 300,000 бежанци, най-силно се чувствувала ру-
мънската трагедия. Румъния била поставена между два вражески лагера, 
между немци и болшевизирани руси. Когато избухнала руската револю-
ция и когато Русия сключила отделен мир с Централните сили, румъните 
се страхували да не би един нов удар на Макензена с освободените от ру-
ския фронт войски да ги доубие. Искали разрешение от Съглашението да 
сключи отделен мир, но поради развиващите се усложнения на събитията 
били принудени да влязат в незабавни преговори с врага. Положението 

9  стреливо (чеш.) – боеприпаси (бел. ред.).
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било толкова тежко, че още през ноември 1917 год. кралят, поддържан от 
генералния щаб, искал да се изтегли с армията си в Русия. Благодарение 
на генерал Щербачева, командуващ руските войски на румънския фронт, 
който бил враг на болшевишките идеи, Румъния могла да устои срещу 
Москва и да запази дисциплината в армията си. Сам г-н Вопичка замисля 
отпор срещу Русия, като иска от своето правителство да му отпусне суми 
за организация и издръжка на украинската армия. Ако навреме била въз-
приета неговата идея, мисли той, руският болшевишки режим щял да 
бъде съкрушен още в началото му и съдбата на Европа може би щяла да 
изглежда по-друга (гл. XV и XVI.). Наистина г-н Вопичка, проявяващ го-
лям интерес към развиващите се събития, които вече записвал редовно в 
своя дневник, се е стремял да услужи, колкото може повече, на съглашен-
ските сили. Неговата дейност в Яш е била свързана с много неприятности 
и отговорности, ала той все е смогвал да бъде спокоен и с бистро око да 
следи живота в Румъния. От примирието до сключването на мира Румъ-
ния била заставена да приеме почти всички условия. Била заплашена, че 
ще бъде поделена между Германия и България. Граф Чернин, австроун-
гарски пълномощник, искал от краля да отстъпи Добруджа не само на 
българите, но изобщо на Четворния съюз. Интересна е и бележката на 
Вопичка, че при преговорите за мир в Брест-Литовск българските пред-
ставители били до известна степен недоволни от немските си колеги (гл. 
XVII и XVIII). След това се изобразява тежкото положение на Румъния и 
след подписването на мира до българския погром. Новият кабинет на 
Маргиломана приел условия, които давали възможност на немците ико-
номически да заробят Румъния. Най-ценните ѝ богатства минавали в ръ-
цете на немците, които и после продължавали да предявяват нови усло-
вия, дори да дават насока и на политическите избори, извършени при 
тежката Макензенова окупация. Страната била застрашена от глад, осо-
бено през  1918 год., когато житната беритба била доста слаба. Едничката 
радост на Румъния през това време била унията ѝ с Бесарабия, която то-
гава, според Вопичка, имала 2.700.000 жители, от които 2.000.000 румъни 
и 700.000 немци, руси, евреи, българи, чехи, гърци и др. (гл. XX–XXIV). 
Румъния е трябвало да действува много изкусно, за да бъде положението 
ѝ между двата воюващи лагера не само по-облекчено, но и по-изгодно. 
След септември 1918 год. тя се стремила да се измъкне от веригите на 
Германия и да се нахвърли срещу нея. На 16. септември 1918 г., значи ко-
гато се начева катастрофата на Южния ни фронт, последната настоявала 
да се ратифицира по-скоро мирният договор, като предлагала на Румъ-
ния Добруджа със Силистра и Добрич, Влахия със старата граница откъм 
Карпатите и Бесарабия. Когато обаче съглашенските войски навлезли в 
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Румъния откъм Дунава, крал Фердинанд кабелирал10 на Уилсона11, че не-
говата армия отново подема борбата срещу Германия (гл. XXV. и XXVII.). 
Сега румънското правителство настоявало да се възвърне на страната 
Добруджа, окупирана още, съгласно с примирието в Солун, от български 
войски. На 20. октомври 1918 г. „народният“ Добружански комитет из-
пратил до представителите на Великите съглашенски сили молба, с която 
искал от тях да се застъпят пред своите правителства Добруджа да бъде 
час по-скоро изпразнена от българите, за да могат се завърнат там бежа-
нците. На 21. октомври същата година румънското правителство благо-
дарило на съглашенските представители за уверенията, които получило 
от тях относно благоприятното разрешение на въпроса за Добруджа. Ос-
вен това изказвало своята крепка вера, че на Румъния ще се възвърне и 
оная част от нея, която биде придобита през 1913 година. Когато на 28. 
октомври генерал Бертло станал командант12 на Букурещ и Братияно със-
тавил нов кабинет, Съглашението все още хранело известно недоверие 
към Румъния. Затова пълномощните представители на съглашенските 
сили, познавайки изключителните условия, при които Румъния била за-
ставена да сложи оръжието, се застъпили на 7. януари 1917 год. пред 
своите правителства в полза на румънските искания, като успели, наис-
тина, да изтръгнат благоприятни обещания и уверения. Чрез същите 
представители Румъния гледала да разреши и въпроса за Добруджа (гл. 
XXVI–XXIX). Няма съмнение, за да се подобри положението на Румъния, 
като се премахнат всички недоразумения между нея и Съглашението, 
твърде много е допринесъл и г-н Вопичка, награден с ордени за заслуга 
както от румънския, така и от сръбския крал. Наистина първите хора на 
Румъния са били в постоянен досег с него. За това свидетелствуват бе-
лежките му за крал Фердинанда, за кралица Мария, както и за други ви-
дни дейци през време на войната (гл. XXX).

На България са посветени само някои глави, и то не изцяло. Естест-
вено г-н Вопичка, престоял малко у нас, не е могъл да добие впечатления 
от по-широк кръг на наблюдение. Като хвърля поглед върху най-важните 
моменти от българската история (гл. I), той ни говори доста сдържано за 
първите си впечатления от България, за приема у Фердинанда, за царица 
Елеонора, за княгините и пр. Не забравя да спомене за ролята на царя в 
политическия и духовен живот на страната, за благоразположението му 
към него като пълномощен министър, за политическите му настроения 

10  Като технически термин в българския език „кабелирам“ означава „монтирам кабелна 
обвивка; изолирам“. Борис Йоцов го използва в случая като „предавам съобщение по 
кабелна връзка“ (бел. ред.).
11  Според начина на английското изписване Борис Йоцов изписва името на президента 
Удроу Уилсон като Уилсон (бел. ред.).
12  командант (остар.) – комендант (бел. ред.).
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(гл. II и III). От нашия пълномощен министър в Белград той могъл да до-
лови желанията на България. Преди още да се отвори войната българско-
то правителство искало да се осведоми, дали Сърбия би била наклонна13 
да отстъпи на България част от Македония, обаче получила категоричен 
отказ. Този отказ имал голямо значение за определянето на България (с. 
33). Когато войната избухнала, г-н Вопичка отишъл в София и искал да уз-
нае, какво е настроението тук. Народът бил разделен, казва той, сякаш на 
два еднакви лагера. Мнозина предполагали, че ако Сърбия бъде поразе-
на от Австро-Унгария, и България няма да има по-завидна участ. Прави-
телството и хората около него мислили обратното и желаели победата на 
Австрия (гл. IV). Поведението на България се следяло от Великите сили. 
Още в началото на австро-сръбския конфликт били правени опити, и от 
едната, и от другата страна, да се накара София да определи ясно своето 
гледище по развиващите се събития. От речите на представители и ми-
нистри в Народното събрание през септември 1915 г. Вопичка могъл да 
изведе заключение, че българите са славяни, ала преди всичко – българи. 
Речта на Радославова била в смисъл, че България ще пази неутралитет. 
В такъв дух бил уведомен за положението в България и Държавният де-
партамент на Америка. Г-н Вопичка докладвал, че България се стреми по 
дипломатически път да спечели това, което е изгубила в миналите войни. 
Тя се надявала, че ще може да получи Македония от Сърбия, Кавала от 
Гърция и Силистра от Румъния без война, обаче на всяко предложение 
се отвръщало с решителен отказ. По-сетне той изказал мнение, че с Бъл-
гария не може да се направи нищо, освен ако положението на Германия 
и Австро-Унгария би се влошило. От друга страна, Съглашението би уп-
ражнило необходимия натиск върху споменатите по-горе държави да на-
правят на България отстъпки, само ако то почувствува абсолютна нужда 
от нея. Невъзможно е обаче българското правителство да тръгне с Цен-
тралните сили против волята на народа, който бил наклонен към Русия. 
То вярвало, че би могло да спечели повече от Германия, отколкото от Съг-
лашението. България била убедена, че Русия желае разширението на Сър-
бия, което означавало, че голяма част от Македония, намираща се тогава 
под властта на Белград, не би била отстъпена ней. През време на руски-
те победи от октомври 1914 година до април 1915 Тройното съглашение 
било напълно бездействено. Дори представителите на Англия и Русия 
заявили на Радославова, че нямат нужда от България. По-късно обаче, 
когато Русия търпяла разгром подир разгром и Германия и Австро-Унга-
рия печелили вред14 победи, България се присъединила към последните 
и нападнала Сърбия. „Убеден съм, казва г-н Вопичка (с. 46), че ако през 

13  наклонен (книж.) – склонен (бел. ред.).
14  вред (диал.) – навсякъде (бел. ред.).
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април 1915 година на България бяха предложени три окръга южно от Ско-
пие в Македония и ако им беше даден заем от 500, 000 лева, тя би остана-
ла неутрална или би се присъединила към Съглашението. Още през май 
1915 год. България искала заем от Франция и Англия, но било ѝ отка-
зано. Консуларният агент на г-н Вопичка, г-н Керемекчиев, питал дали 
България може да сключи заем в Америка. Донесено било на Държания 
департамент, обаче дълго време не се получил никакъв отговор. Затова 
след 15. май било му известено, че България не ще може да чака повече и 
ще се опита да сключи заем в Германия. Генерал Марков, ползувайки се с 
голямото доверие на Фердинанда, бил изпратен през м. юли в Германия, 
за да подготви заема. А повече от сигурно било, че при преговорите за 
тоя заем военната помощ на България е била важен фактор за благопри-
ятния им край. „От тоя момент, пише г-н Вопичка (с. 47), вярвах твърдо, 
че България рано или късно ще се присъедини към Централните сили“. 
По-нататък, на същата страница: „Още на първи юли 1915 г. английският 
пълномощник в София прояви интерес към заема, а на 10 същия месец 
предложих на сръбския министър-председател, че ако Сърбия отстъпи 
на България земите южно от Скопие, Съглашението би могло по друг на-
чин да я обезщети за възникналата загуба.

Сръбският парламент разисквал върху това, обаче се оказало, че е 
твърде късно за каквито и да било преговори“ (гл. V). В сръбската неот-
стъпчивост г-н Карел Вопичка могъл да се убеди сам непосредно. През 
юли 1915 г., когато трябвало да направи преглед на военнопленническите 
лагери, той се спрял в Скопие, гдето бил посрещнат твърде любезно от 
висшите сръбски власти. Жупанът го запитал за мнението му по някои 
въпроси. „Казах му (с. 57–93), че като посланик на Съединените щати не 
мога да разкрия официално своите възгледи. От свое име изказах съжа-
ление, че съществува разпра по въпроса за Македония, изказах убежде-
ние, че би трябвало по тоя въпрос Сърбия някак да се спогоди с България. 
Запита ме за каква разпра говоря, а аз отговорих, че българите биха ис-
кали три окръга южно от Скопие и че ако бях решаващ фактор в сръбска-
та политика, бих считал за напълно мъдър жеста да се отстъпят на Бъл-
гария тия три окръга, предполагайки, че останалата част от тая хубава 
земя би останала на Сърбия. Той и някои офицери станали и извикали: 
„Какво си мислите, господине посланико?! Тия три окръга са сръбски, не 
български!“. Отговорих: „За основа на своето мнение взимам това, което 
съм слушал от американската здравна мисия, която има своето седалище 
във Велес, и от други, които са ме уверили, че тия три окръга са повече 
български, отколкото сръбски, гръцки или турски“. Г-н Вопичка им казал 
още, че Сърбия ще бъде обезщетена с други земи, обаче те не искали да 
чуят, за каквато и да е било отстъпка. Тоя възглед бил изказал във време, 
когато Русия търпяла поражения. Той не бил още убеден, че е дошло вре-
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ме за спогодба между България и Съглашението. Обаче знаел, че Бълга-
рия ще направи всичко, за да получи исканата част от Македония, че дори 
би била в състояние да наруши, каквото и да е съглашение с Германия, 
ако това би било необходимо. Значи, за лошите отношения между бъл-
гарския и сръбския народ, според г-н Вопичка, не малко вина носи сръб-
ското правителство, защото България е имала законни основания да иска 
земи от Македония (гл. VI). Предвижданията на Вопичка се сбъднали. 
На 4. октомври 1915 г. България обявила война на Сърбия, понеже не ѝ 
било възможно да постигне каквото и да било споразумение с нея. Когато 
през май 1916 г., по покана на г-н Мърфи, посетил България, за да пре-
гледа някои пленнически лагери, г-н Вопичка се срещнал с Радославова. 
Нашият министър горчиво се оплакал пред него, че Съглашението зле се 
държало с България, като му обяснил, че ако сърбите били направили ка-
квито и да било отстъпки в Македония, той никога не би се присъединил 
към Германия. Руският и английският посланик му казали, че България 
не им е потребна и че нищо няма да направят за нея. Ала пълномощният 
министър на Съединените щати много добре схващал причините на бъл-
гарската намеса и отговорността за нея. Българският народ, според него, 
не бил изобщо наклонен да следва политиката на своето правителство. 
Цар Фердинанд и неговият пръв министър, В. Радославов, не могли да 
направят правилна преценка на събитията и се увлекли от временните 
успехи на Германия. От друга страна, блазнел ги един национален идеал. 
„България (с. 62) винаги се е стремяла да присъедини Македония, не само 
защото желаела да се разшири, ала най-вече затова, за да може да осво-
боди българите, живеещи под турска власт“. И за да може по-скоро да 
наложи своите искания, „Фердинанд ламтял да влезе в Цариград още през 
първата балканска война, но срещнал възражения от страна на Русия“. 
Заради този народностен идеал България воювала два пъти със Сърбия. 
Отговорността за несполуките г-н Вопичка посочва ясно. „Фердинанд, 
казва той (с. 63), винаги твърдеше, че генерал Савов (в книгата: Sabot) ус-
корил втората балканска война, ала масата чувствувала, че той сам, като 
главнокомандуващ, бил отговорен“. По-късно Фердинанд се присъединил 
към Германия, защото бил твърдо убеден, че тя ще победи. Същата вяра 
имал и Радославов. Веднъж той запитал г-н Вопичка, като бил в София, за 
изхода на Общоеврепейската война. Получил не само отговор, че не е на 
прав път, но и жалба над съдбата на България. Радославов обаче с пълна 
вяра му отговорил, че Централните сили ще победят. Съдбоносна грешка 
било, казва г-н Вопичка, че народът нямал властта в ръцете си, защото 
по-голяма част от него била против делото на Фердинанда и Радославова. 
„Да вярваме, казва г-н Вопичка (с. 63), че неговият син, сегашният цар на 
България, ще се поучи от грешките на баща си и че под неговото управле-
ние страната ще стане пак голяма и ще преуспява“ (гл. VII).
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Както виждаме, бившият пълномощен министър изказва известни 
благопожелания за нашата страна. Дали те са израз на учтивост, толкова 
обикновени за хора от неговия ранг, на съжаление към един народ, чий-
то меч биде преломен, или на будна  съвест, която не може да затваря 
поглед пред неправда и несправедливост, сторена от когото да било? На 
тоя въпрос може да ни даде, макар и косвен отговор последната, XXXI 
глава, която има за предмет възможността от бъдещи войни в Европа. 
Като хвърля поглед върху създаденото положение на нашия материк, 
г-н Вопичка се спира върху картата на Балканите и казва с прискърбие 
(с. 300–301): „България е едничката страна, която има основание да се 
оплаква. Укорява се, че извършила престъпление, като се присъединила 
към Германия и Австро-Унгария през време на Световната война15, обаче 
трябва да вземем под внимание, че българският народ изцяло не желаеше 
да се присъедини към Германия и че напротив, симпатиите му бяха към 
Съглашението. Цар Фердинанд и министър-председателят Радославов са 
отговорни за участието на България в Световната война като съюзница 
на Централните сили, а те днес живеят в изгнаничество, без да могат се 
завърна в България, Мисля, че трябваше да се вземе под внимание стано-
вището на българския народ преди войната, преди да се изрече над него 
присъдата на съглашенците. Сега, когато вече е издадена присъдата срещу 
България, убеден съм, че тогава биде твърде строго наказана. Не биде ѝ 
отнета само Тракия, ала и излазът ѝ на Егея. – Мислим ли за бъдещия мир 
в Европа, трябва да мислим и за България. Земите на нейните по-ранш-
ни съюзници са значително увеличени, когато България стана по-малка. 
Вярвам, всички сме съгласни, че България трябваше да бъде наказана, 
не обаче така строго, както в действителност стана. Трябваше да получи 
граница на юг до Егейско море, но затова пък трябваше да заплати мал-
ко повече обезщетение. Необходимо ли е да владее на Балканите траен 
мир, трябва да се вземе под внимание и България. Съседите ѝ, както и да 
мислят за нея, трябва справедливо да съдят. Ако България, която изгуби 
всички претенции за Македония, бъде много угнетявана, може да стане 
причина за постоянно безпокойствие, а това значи, че Съглашението би 
трябвало да отстрани неговите основания още в наченките му“.

Няма съмнение, че тук говори съвест на човек, който иска да бъде 
справедлив. Той мисли, че на България трябва да се даде излаз на Егея, 
ала загатва и за Източна Тракия. „Турското господство, казва, той (с. 302), 
трябва да бъде ограничено само в Мала Азия, а бъде ли отстранена от 
Европа и наказанието на България облекчено, европейският мир ще бъде 
осигурен за дълго време“. Както се вижда, много изтънко се избягва въ-
просът за Македония и Добруджа. Ала като се знаят неговите признания 

15  Световната война – Първата световна война (бел. ред.).
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за народностния облик на Македония и като се не забравя желанието му 
да бъде внимателен и тактичен, лесно ще си обясним, защо той мисли, 
че българският народ е безмилостно и при това несправедливо наказан. 
Лесно ще си обясним и страха му, че онеправдана и угнетена България 
може да стане причина за нови безпокойства в Европа. Защото г-н Во-
пичка, който като сподвижник на Уилсона и гражданин на Съединените 
щати иска да бъде справедлив съдник на Балканите, който като чех и сла-
вянин величае героизма на чехословашката легия в името на велик осво-
бодителен идеал (гл. XIX) и изявява дълбоката си вяра в светлото бъдеще 
на Русия (гл. XXXI), който като демократично настроен идеолог изри-
ча горещи въззиви16 за мир и братство между народите, за „вечна власт 
на правдата и справедливостта“, не може да не знае, где е най-жестокото 
нещастие на България, коя е най-свирепата несправедливост, извършена 
над нея. И като укорява немския „Drang nach Osten“17, той не може да не 
укори напора на други народи към юг, които искат да минат през трупа 
на Македония, за да стигнат Солун. И неволно се запитваме дали в ония 
тежки дни за нас, когато се режеха части от нашия организъм, за да се за-
доволи страшната жажда за мъст, е дигнал ръка, за да защити България? 
Сиреч18 за защита на правдата и справедливостта? Отговор ни дава него-
вата книга. Тя е изпълнена с желание да се каже само това, което е било, 
и което действително се е случило, и то просто и непринудено, без да се 
следва някаква историческа логика. В нея няма старание да се внушава 
любов или ненавист, да се преувеличават или намаляват достойнствата 
на този или онзи народ, Това отношение на г-н Карел Вопичка дава въз-
можност на читателя да се увлече в потока на събитията, като забрави 
неговата личност. Изобщо, в нея личи сподавен стремеж към обектив-
ност. Затова толкова повече има значение нейната защита, макар и косве-
на, на страната ни. Тя зове съвестта на Европа и Америка. И ако г-н Карел 
Вопичка беше повишил гласа си за правда и справедливост и ако беше 
посочил по-открито, где най-жестоко е онеправдан българският народ, 
убедени сме, неговият зов към тая съвест би имал по-голяма нравствена 
сила, а и самият той щеше по-добре да изпълни своя нравствен дълг на 
безпристрастен съдия. Именно по въпроса за Македония трябваше той 
да бъде по-откровен, да не угажда с мълчанието си на завоевателите на 
Македония, понеже се касае за най-святото право на човека и на народите 

16  въззив (остар. книж.) – призив, апел (бел. ред.).
17  Drang nach Osten (нем., натиск на изток) – първоначално журналистически израз, въ-
веден в немската преса през 1849 г. от полския журналист Юлиан Клачко. По-късно става 
историографско и политическо понятие, означаващо както немскоезични изследвания 
върху Европейския изток, така и политически амбиции на Германия през ХХ в. (бел. 
ред.).
18  сиреч (остар. книж.) – с други думи, тоест (бел. ред.).
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– свободата, която безмилостно биде похитена на македонските българи 
и поради която толкова много кръв се проля.
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Литературни новини: Седмичен вестник за литература, изкуство и нау-
ка, Год. II, 30 септември 1928, № 1, с. 3

ЕДИН ЧУЖД УЧЕН ЗА НАШАТА ДРАМА1

Той е добре известен у нас – д-р Франк Волман2, професор по славян-
ска литература в Братиславския университет, обнародвал неотдавна, 

в 1924 и 1925 год., обширни изследвания върху сърбо-хърватската и сло-
венска драма. Следвайки своя предпоставен план да проследи историята 
на южнославянската драматика, от най-стари до наши дни, той изненад-
ва сега научния и литературен свят с нов труд, този път върху нашата 
драма, под надслов „Bulharské drama (spisy filosofické Fakulty university 
Komenského v Bratislavě, IX. Bratislava, 1923, c. IV + 166), насърчен как-
то от философския факултет на споменатия университет, така и от ми-
нистерството на народната просвета в Прага, което охотно подпомага, за 
негова висока чест и хвала, славянските изучвания на тамошните учени. 
Така, следвайки завещаната традиция от Шафарик3, който в 1848 г. напи-
са „Разцвет на славянската книжнина в България“, на Иречек, който преди 
своята „История на българския народ“ състави „Книгопис на новобъл-
гарската книжнина“ в 1872 г., след трудовете на Милош Вайнгарт4 вър-

1  Тази рецензия на Б. Йоцов е публикувана в рубрика „Книги“. Йоцов оценява постигна-
тото от Волман „сбито и прегледно“ проследяване на историята на българската драма  
(бел. ред.).
2  Франк Волман (1888–1969) – университетски преподавател в Масариковия универси-
тет в Бърно, Братиславския университет „Ян Амос Коменски“ и други висши училища в 
Чехословакия. Ключова фигура в чешката компаративистика и славистика, театролог, 
литературен историк, историк на славистиката, фолклорист, автор на статии по теория 
на литературата. От 1952 г. е избран за член-кореспондент на Чехословашката академия 
на науките (бел. ред.).
3  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 славян-
ската взаимност, като не споделя русофилската позиция на своето поколение (бел. ред.).
4  Милош Вайнгарт (1890–1939) – чешки езиковед, славист, бохемист, българист, слова-
кист, византинист, литературен историк и преводач, публицист и издател на старосла-
вянски и църковнославянски паметници; университетски преподавател. Автор е на пър-
вия чешки българистичен литературноисторически очерк, посветен на средновековната 
българска книжнина („Преглед на българската литература“, Прага, 1919) (бел. ред.).
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ху нашата стара книжнина, той свързва името си с нашата научна мисъл, 
ставайки, може би за наш укор, първият с крупна и ценна работа историк 
на българската драма. 

Изработил наистина за кратко време своя труд, имайки вече богат 
опит от по-раншните си изследвания, използувайки и добре познатия от 
него метод – сравнителен и историко-генетичен, изхождайки при това 
от по-широко, европейско, славянско и южнославянско гледище, той ус-
пява изобщо да се справи с изворния материал с тримесечна усилна ра-
бота у нас, да се добере до потребните исторически книжовни и книго-
писни податки, да се запознае с творенията и творците, да се осведоми 
правилно върху местните културни и политико-обществени условия, 
да се вживее, което е от особено значение за чужденец, в духа на нашия 
литературен живот и да се домогне не толкова до цялостен синтетичен, 
колкото до историчен образ на нашата драма, като я свързва при това с 
развоя на нашия театър, на сценичното ни изкуство, на нашата театрална 
критика. Трябва да се признае, той смогва сбито и прегледно да обгър-
не главните развойни моменти на българската драматика, като започва 
от 1857 г., от зачатъка на нашата сцена, от първите преводи, после от 
училищните диалози и първи творчески опити, от Войников5 и Друмев6, 
спирайки се по-подробно върху освобожденската романтика, реализма 
и символизма на Величков7, Вазов и Михайловски8, на А. Страшимиров9, 

5  Добри Войников (1833–1878) – възрожденски драматург и журналист, възприеман като 
основоположник на българския театър; организира своя театрална трупа, в която за пър-
ви път участват актриси. Автор на драми с исторически сюжети – „Райна Княгиня“ (1866),  
„Покръщение на Преславский двор“ (1868), „Възцаряването на Крума Страшний“ (1871) 
и др. Комедията  „Криворазбраната цивилизация“ (1871) успява да намери място в лите-
ратурния канон като класика (бел. ред.).
6  Васил  Друмев (митрополит Климент Браницки и Търновски) (1840–1901) – възрожденски  
писател, драматург. Автор на първата българска повест „Нещастна фамилия“ (1860) и на 
най-добрата историческа драма през Възраждането „Иванку, убиецът на Асеня“ (1872) 
(бел. ред.).
7  Константин Величков (1855–1907) – български поет, писател, преводач, художник, дра-
матург, политик. Сред известните му произведения са драмата „Невянка и Светослав“ 
(1874), „Цариградски сонети“ (1899) и неговите спомени „В тъмница“ (1899); изявява се и 
като художник. К. Величков е първият преводач на поемата „Ад“ от Данте на български 
език (1906) (бел. ред.).
8  Стоян Михайловски (1856–1927) – български поет, философ и публицист, автор на пър-
вия новобългарски училищен химн („Върви, народе възродени“, 1892). Пише множество 
сатирични творби, в които разкрива моралния упадък и недостатъците на тогавашното 
общество –  драмата „От развала към провала“ (1905), „Сатири. Нашите писачи и газета-
ри“ (1893; „Нашите партизански вестници“ (1895) и др. Сатиричният му талант се изявя-
ва в „Книга за българския народ“ (1897). Остава в литературната история и като автор на 
сонети („Философически и сатирически сонети“, 1895) (бел. ред.).
9  Антон Страшимиров (1872–1937) – български писател, публицист и драматург. Сред най- 
четените и коментираните му произведения е романът „Хоро“, посветен на Септемврийското  
въстание от 1923 г. Автор е също така на драми и на комедията „Свекърва“ (1907) (бел. ред.).
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К. Христов10 и Ст. Л. Костов11, на П. Ю. Тодоров12, Яворов13 и Грозев14, 
за да премине най-сетне върху устремите след войната, когато се тър-
сят нови форми за драматически израз главно върху Л. Стоянов15, Ем. П.  
Димитров16, Рачо Стоянов17 и др. В тая обща рамка, както може да се до-
лови, той съвладява щастливо, в общи линии, творци и творба, определя 
на всеки и на всяка мястото и значението в общия развой, като се стреми 
да ги подложи на правилно изяснение и вярна преценка. В усилията си да 
постигне пълнота в изложението и да проследи нишката на развитието 
той не се страхува да спомене дори малки и забравени имена.

10  Кирил Христов (1875–1944) – български поет, прозаик, драматург и преводач. Него-
вият  „Откривател“ (1933) е считан за първата българска научнофантастична пиеса (бел. 
ред.).
11  Стефан Л. Костов (Стеля идва от съкращението на името му Ст. Л., което се е чело 
„Сте ле“) (1879–1939) – български комедиограф и етнолог. В своите комедии той осмива 
негативни обществени явления, недъзи и пороци. Най-известната му комедия е „Голема-
нов“ (1928), както и „Златната мина“ (1926), „Мъжемразка“ (1912), Новото пристанище“ 
(1931), „Комедия без име“ (1938) и др. Писателят проявява интерес и към българската 
етнография, като учредява през 1921 г. сп. „Известия на Народния етнографски музей“ и 
печата различни изследвания като „Сокаи“ (1921), „Амулети против уроки“, (1921), „Во-
тиви“ (1921), „Парите като накит“ (1923) и др. (бел. ред.).
12  Петко Ю. Тодоров (1879–1916) – български драматург, поет, писател, член на лите-
ратурния кръг „Мисъл“. В българската литературна история оставя трайна следа със 
своите драми  „Зидари“ (1899), „Страхил страшен хайдутин“ (1932), „Самодива“ (1904), 
„Невяста Боряна“ (1932), „Змейова сватба“ (1932) и „Първите“ (1934) (бел. ред.).
13  Пейо  Яворов (псевдоним  на Пейо Тотев Крачолов) (1878–1914)  – виден  български  
поет и драматург, ярък символист, един от членовете на кръга „Мисъл“. Изявява се като 
драматург с драмите „В полите на Витоша (1910), „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“ 
(1912) (бел. ред.).
14  Иван  Грозев Петков (1872–1957) – български поет, драматург и критик. В творчество-
то си се проявява като символист и мистик с интерес към фолклорното и баладичното. 
Негови произведения са „Змей. Планинска легенда“ (1902), стихосбирката „Видения и 
съзерцания“ (1919) и драмите „Наши хора“ (1903) и „Съдний ден“ (1945) (бел. ред.).
15  Людмил Стоянов  (псевдоним на Георги Стоянов Златарев ) – български поет, писател 
и драматург. В поезията си той има подчертана връзка със символизма – „Видения на 
кръстопът“ (1914), „Меч и слово“ (1917). Като участник в няколко войни той пише разка-
зи на военна тематика „Отмъщението на Рафаил Давидов“ (1919), „Чайлд Харолд“ (1919), 
„Милосърдието на Марса“ (1923), „Краят на Лъкавишката съветска република“ (1930), 
„Против Аллаха“ (1933); автор на драмата „Гибелта на Раковица“  (1924) (бел. ред.). 
16  Емануил Попдимитров  (1885–1943) – български поет, писател и драматург, автор на 
стихотворения за деца. Творчеството му е белязано от различни художествени концеп-
ции като символизма, експресионизма, футуризма и реализма. Автор е на поемите „Чер-
нозем“, „Народ“, „Обожествяване“, „Злачни ниви и бойни полета“, както и на философски 
статии (бел. ред.).
17  Рачо Стоянов  (1883–1951) – български писател, драматург и поет. Дебютира като пи-
сател със сборника „Разкази“ (1909), който впоследствие е преиздаден без негово знание 
от Георги Бакалов. Следва конфликт помежду им и той се отказва от социалистическите 
идеи. Голяма популярност печели с драмата си „Майстори“, която отпраща към някои от 
мотивите в драмата „Зидари“ на Петко Тодоров (бел. ред.).
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Защото г-н Франк Волман умее с особено изкуство да се приобщи към 
нашата критична мисъл, като се осланя обаче и на своя по-широк лите-
ратурен кръгозор, на своя добре школуван вкус, на своя творчески усет. 
Така той сполучава да даде доста ценни осветления, да посочи съответ-
ствия, сходства и влияния, които не могат да бъдат отминати от нас. Той 
доста добре оправдава мисълта, че литературният историк не може да не 
бъде и критик. Говори ли за Войников като основател на нашия театър, за 
Друмев като баща на драмата у нас, или за Вазов и Кирил Христов като 
писатели без драматически талант, за Ив. Кирилов18, че е писал и пише, за 
да се следят чуждите влияния у нас, за Масалитинов19 и Лилиев20, които са 
два от стълбовете на театъра, подчертава ли с особена радост взаимните 
връзки между Друмев, П. Ю. Тодоров и Яворов, в които вижда на скъпи 
съкровища и най-ценни заложби за успешното развитие на българското 
драматическо изкуство, посочва ли лекия и свеж хумор на Ст. Л. Костов, 
спира ли се на Рачо Стоянов, той все може да разкрие някой интересен 
момент, да схване под една или друга форма на ценното и значителното, 
да отдели къклицата от чистото житно зърно.

 Видял под такъв ъгъл нашия драматически гений, г. Волман не може 
да не даде и с основание при всичката своя обективност и строгост на 
метода, нерадостен образ на нашата драматика. Обаче той е от тия, кои-
то, заставайки на развойно становище, винаги вярват в утрешния ден. В 
страната, толкова близко до развалините на Дионисиевия театър, все ще 
се намерят борчески сили, които по пътя на П. Ю. Тодоров ще подемат 
баладичната драма, към която цели и сърбо-хърватската, за да доловят 
националния патос на българската душа, като се възвърнат към мита, към 
жертвения олтар на старата гръцка трагедия, към който се възвръща днес 
сякаш и европейската драма в лицето на своите най-големи представите-
ли.

На г. Волман – нашия привет и нашата благодарност!

18  Иван Кирилов – български писател, поет и драматург. Ранното му творчество се от-
личава със силни социални мотиви. По-късно се вдъхновява от естетическата програма 
на кръга „Мисъл“ (през 1905 драмата му „Слепец“ излиза като притурка на сп. „Мисъл“). 
Друга част от творчеството му е наситена с различни фолклорни мотиви (бел. ред.).
19  Николай  Масалитинов (1880–1961) – български артист и режисьор  от руски произ-
ход, родоначалник на съвременната театралната школа в България. Играе в редица пи-
еси, като става любим актьор в Русия, впоследствие се мести в България, където става 
режисьор в Народния театър. Поставя пиеси от световни автори на българска сцена като 
„Тартюф“, „От ума си тегли“, „Ревизор“, „Без зестра“, „Живият труп“, „Врагове“, „На дъно-
то“, „Платон Кречет“ и мн. др. (бел. ред.).
20  Николай  Лилиев (псевдоним на  Николай Михайлов Попиванов)  – български поет и 
критик. Един от най-ярките български поети символисти.  Драматург на Народния теа-
тър (1924–1928). Сред най-значимите му книги са стихосбирките „Птици в нощта“ (1919) 
и „Лунни петна“ (1922). Публикува мемоари и критики за известни български писатели 
(бел. ред.).



439

Литературни новини: Седмичен вестник за литература, изкуство и  
наука, Год. II, 9 декември 1928, № 11, с. 3

HERMANN WENDEL – AUS DER WELT DER SÜDSLAVEN1

Тоя път пише за Ботев не поет, не критик и литературен историк. Пише 
Херман Вендел2, добре известен у нас, но още по-добре в Югославия, 

кърмачка на неговия гений. Един журналист, един публицист, който пъ-
тува из Югославия, може би след сладка покана от Белград, може би за 
да се освободи от културното бреме на западна Европа, на Франкфурт 
на Майн, може би за да се увери наистина, следвайки Шпенглер3, че кул-
турата на западния свят е към своя заник, дори – че Балканът ще спаси 
прогнила Европа, както известяваше някога разпаленият теоретик на зе-
нитизма Любомир Мицич4. В своята книга „Aus der Welt der Südslawen“ 
(Berlin, 1926, s. 282), която остана незабелязана у нас, макар че в нея има 
интересни за един публицист статии от политически характер, Херман 

1  Б. Йоцов публикува тази  рецензия в рубрика „Книги“. Той критикува мнението на  нем-
ския публицист Х. Вендел за политическите възгледи на Хр. Ботев, които са представени 
необективно и от просръбска позиция (бел. ред.).
2  Херман Вендел (1884–1936) – немски политик, историк, журналист писател и изследо-
вател на Балканите. Публикува множество студии и статии, посветени на връзките меж-
ду Германия и южнославянските етноси и държави. Неговите статии излизат от печат 
предимно в седмичника на немските социалдемократи „Die neue Zeit“. Основният пред-
мет на неговите занимания са западнобалканските славяни – сърби, хървати, босненци, 
македонци и др. В неговата терминология понятието südslawisch (южнославянски) поч-
ти никога не включва географията на Балканите, населявана от българи. През 1936 г. на 
негово име е кръстена улица в Белград (бел. ред.).
3  Освалд Шпенглер (1880–1936) – немски историк и философ, чието най-значимо изслед-
ване „Залезът на Запада“ (1918) разглежда световната история и обосновава културата 
като жив организъм. Б. Йоцов отпраща нееднократно към философията на О. Шпенглер. 
Неговата трактовка на славянството е едно от основанията на Б. Йоцов в опитите му да 
предложи актуални за своето съвремие аргументи за възкресяването на идеята за сла-
вянската взаимност (бел. ред.).
4  Любомир Мицич (1895–1971) – сръбски поет, писател и критик, който е един от съз-
дателите на авангардисткото поетично движение „зенитизъм“, обединено около еднои-
менното списание „Зенит“ в Сърбия. Автор е на поемите „Самолет без двигател“ (1925), 
„Антиевропа“ (1926) и др. (бел. ред.).
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Вендел отделя – представете си – няколко страници (221–231) за нашия 
поет Христо Ботев. 

Бихме оставили на забрава тази книга – нека се радват на нея други, 
– ако тя не криеше в своите пазви едно име – скъпо на всяко българско 
сърце.

Запознае ли се западният човек с живота на Ботев, не може да не бъде 
поразен. Затова и Вендел иска да спечели веднага, ако не сърцето, то поне 
въображението на своя читател. Ето, Ботев заема Радецки, целува българ-
ската земя при Козлодуй, ето го в Русия, в Браила и Букурещ. Странен жи-
вот, разказан сбито, но увлекателно, някъде с недостоверна подробност, 
заета навярно от Захари Стоянов5. Живот на скитник, хъш, авантюрист. 
Но немският публицист вижда в по-друга светлина личността на нашия 
поет. У него той долавя благородни черти, високомерна и горда душа, сил-
на и смела личност, която усеща в себе си магесна сила да вълнува и води 
масите. Ботев, отрицание на българската затвореност, със силно развито 
социално чувство, не е сух и мрачен фанатик, човек на огненото сърце, на 
тържествуващата жизнена мощ. Така Вендел си обяснява не само стран-
ните подвизи на хероя, но и пламенното слово на поета. Но не се задо-
волява само с един биографски очерк. Във втората част на очерка си той 
разкрива мирогледа на Ботев, и то предимно оная негова страна, която 
извиква образ на социален бунтар. Изглежда, че му е бил познат добре 
трудът на Ив. Г. Клинчаров6, ако не на Евгений Волков. За Вендел Ботев, 
който е възпитан от руската обществена мисъл на 60-тe години, главно 
от Добролюбов7, Писарев8 и Чернишевски9 –  е открит проповедник на 

5  Захари Стоянов (1850–1889) – български журналист, революционер, политик и писа-
тел, чиито „Записки по българските въстания“ до днес са ценен документ на свидетел-
ския поглед върху хода на Априлското въстание от 1876 г. Активен участник в общест-
вения живот на следосвобожденска България и автор на биографии на революционери 
като Хр. Ботев и В. Левски (бел. ред.).
6  Иван Георгиев Клинчаров (1877–1942) – български политик и публицист, който е съста-
вител и един от авторите на статии в „Литературен алманах“, печатан в печатница „Нова 
мисъл“. Автор е на множество статии и книги, посветени на български възрожденци, 
като например „Христо Ботйов – биография“ (1910), „Васил Левски – Дяконът, живот и 
революционна дейност“ (1924), „Любен Каравелов“ (1925) и др. (бел. ред.).
7  Николай Александрович Добролюбов (1836–1861) – руски поет и литературен критик, 
автор на множество сатирични творби и критически студии върху историята на руската 
литература. Посвещава се на педагогиката в книгите си – в „За значението на авторите-
та във възпитанието“ (1853–1858), „Основни закони на възпитанието“ (1859) и др. (бел. 
ред.).
8  Дмитрий Иванович Писарев (1840–1868) – руски публицист, литературен критик и 
преводач, който е считан за една от важните литературни и обществени фигури в Русия 
от 60-те години на ХІХ в. Обявява се публично срещу самодържавието на династията Ро-
манови и е затворен в Петропавловската крепост в началото на 60-те години. Превежда 
немска художествена литература и историография (бел. ред.).
9  Николай Гаврилович Чернишевски (1828–1889) – руски писател, литературен критик 
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социална революция – не само на Балкана, но и в Европа. Бакунист, той 
не може да не бъде срещу буржоазния обществен строй, срещу западния 
капитализъм и източния царизъм. Така си обяснява немският журналист 
отрицателното отношение на поета към Европа. Така тълкува той и враж-
дебната критика на сръбската политическа олигархия. Ботев не вярва на 
Белград, града на Милош и Михайло, измамил българските революцио-
нери, но вярва на сръбския радикализъм, на Светозар Маркович10, в чи-
ято изборна победа той е готов да види доказателство за тържеството на 
идеята за южнославянско обединение. Вендел иска да подчертае, че Бо-
тев е бил апостол не на южнославянска федерация, а на южнославянско 
обединение. На какви начала трябва да стане това обединение? Вендел не 
казва. Явно е, че той е склонен да види осъществен тоя идеал от днешна 
буржоазна Югославия. Обаче забравя, че родината на Ботев отрича такова 
обединение, което е израз на хищен шумадийски пансърбизъм. За да при-
даде на своята работа обективност, немският словоборец си позволява да 
отбележи, че Ботев е негодувал срещу сръбската пропаганда в западните 
области на страната, считайки ги за български. Той не само няма доблест 
да каже какви са тия области, но дори не развива и не изяснява мисълта на 
тогова, когото иска да представи в Германия като значителен идеолог на 
цяло движение. Като си слага маска на честен и правдив социалдемократ, 
той става волно и неволно агент на сръбската буржоазия, срещу която не 
може да има друго отношение, освен отрицателно. На социалния револю-
ционер, на бакуниста, както е представен Ботев изключително в очерка, 
на пламенния идеолог, който не може да бъде подозрян дори, камо ли да 
бъде обвинен в шовинизъм, един последовател на Карл Маркса11 не вярва, 
а може да вярва на една буржоазна власт, на един Жика Лазич12 например! 
Та нали тъкмо затова Вендел не говори никъде за Ботева като патриот, 
нали затова не го сравнява с Кьорнер и Петьофи13, а със Самсон. Ботев е 

и философ, в чието творчество той рефлектира множество социални проблеми на Русия 
през ХІХ в. Най-известното му произведение е романът „Какво да се прави?“ (1862–1863). 
Негови идеи оказват силно влияние върху обществената дейност на В. И. Ленин, както и 
на сръбския общественик Светозар Маркович (бел. ред.).
10  Светозар Маркович (1846–1875) – сръбски политик, критик и журналист. Интересува 
се от социалистическите идеи, с които се запознава от трудовете на Н. Чернишевски и 
Ал. Херцен. Неговата литературнокритическа практика отстоява последователно изоб-
разителните принципи на литературния реализъм (бел. ред.).
11  Карл Маркс (1818–1883) – немски философ и икономист, ключова фигура в историята 
на европейската икономическа теория през ХІХ в. и автор на фундаменталното изслед-
ване „Капиталът“ (1867) (бел. ред.).
12  Жика Лазич (1876–1958) – сръбски политик и активен участник в процеса на дебъл-
гаризацията на Вардарска Македония. Известно време е бан на Вардарската бановина с 
център Скопие (бел. ред.).
13  Шандор Петьофи (1823–1849) – унгарски поет и революционер, считан за един от го-
лемите национални поети на Унгария. В неговата поезия важно място има жанрът на 
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представен само като образец на социална справедливост. За личността 
на поета се говори малко, а за поезията му – не се казва почти нищо. Само 
за по-голяма идейна илюстративност Вендел цитува три строфи от Боте-
ва (две от „Хаджи Димитър“ – „Der Abend kommt, der Mond aufgeht… Wer 
da fällt in der Freiheit Turnier14 – и една от „Обесването на Васил Левски“ 
– О Mutter mein, o liebes Vaterland…). Така Ботев е принизен – до един 
обикновен проповедник на обществено движение. Ако беше отминат и 
животът на Ботев, чарът на една изключителна личност щеше да остане 
съвсем непознат на немския читателски свят.

Да се пише за наши писатели в чужбина, не е, разбира се, без значение 
за нас. Ние се радваме дори и тогава, когато очерк за наш поет не се осно-
вава на нарочни, по-грижливи и по-дълбоки проучвания. Даже и тогава 
когато този очерк може да бъде едностранен. Защото, все пак, той запоз-
нава чужд свят с нашата литература; освен това в него може да се долови 
отношение на чужденец, при това културен, към наши духовни  съкро-
вища. Но странно изглежда, когато един чужденец като Херман Вендел, 
с оглед на своята предпоставена задача, поставя Ботева в оня отдел на 
своята книга, в който излага историята на сръбския социализъм, при това 
наред със Светозар Маркович, Димитрий Туцоевич15 и Душан Попович16. 
Не само защото Ботев е велик не със своя социализъм, а със своята лич-
ност, със своя подвиг, със своята поезия, а и защото неговият социализъм 
е малко от по-друг характер. Той не може да бъде кличка на онова знаме, 
което под булото на идеята за южнославянско обединение става символ 
на шумадийския пансърбизъм. Ботев е преди всичко българин, и после 
човек и южнославянин. И в името на човека и за човека той издига глас 
към  Бога на световната съвест, за права не само на българския народ, но 
и на всички угнетени народи. Тъкмо това не е разбрал или е не искал да 
разбере г. Вендел. Като поставя неговото светло име върху сръбско зна-
ме, той не вижда, жалко е, че върши нещо повече от светотатство.

поемата, автор е на сатиричната поема „Селски чук“ (1844) и на поеми, в които черпи 
вдъхновение от фолклорната традиция („Победителят Янош“, 1844) (бел. ред.).
14  „Der Abend kommt, der Mond aufgeht… Wer da fällt in der Freiheit Turnier.  – О Mutter 
mein, o liebes Vaterland (нем.) – Настане вечер, месец изгрее… Тоз, който падне в бой за 
свобода. […] О, майко моя, родино мила (бел. ред.).
15  Димитрий Туцоевич (1881–1941) – сръбски политик, един от основателите на Сръб-
ската социалдемократическа партия и ръководител на нейното революционно крило. 
Редактор е на вестник „Радницке новине“, който е печатно издание на сръбските социал-
демократи (бел. ред.).
16  Душан Попович (1885–1918) – сръбски политик, член на Сръбската социалдемократи-
ческа партия и редактор в нейния печатен орган „Радницке новине“ (бел. ред.).
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Български преглед: Списание за славянска филология,  Год. I, 1929, № 1, 
с. 148–158

ДВЕ ИСТОРИИ НА СЛАВЯНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ1

1. J a n M á c h a l, Slovanské literatury, díl I и II. Novočeská bibliotéka, 
číslo XXXVI, v Praze 1922 и 1925; 2. F r a n k W o l l m a n, Slovesnost Slovanů. 
Библ. Slované. Kulturní obraz Slovanského světa, díl II, Vesmír, v Praze 1928.

Едва сто години след „Geschichte der slavischen Sprache und Literatur 
nach allen Mundarten“, Ofen 1826, на П. Й. Шафарик2 се поставя откри-

то и смислено въпросът за една сравнителна история на славянските ли-
тератури. От средата на миналото столетие, когато се слагат първи осно-
ви на сравнително славянско езикознание, та до днес са излезли наистина 
доста ценни научни трудове върху литературата на славянските народи. 
Лекциите на Ад. Мицкевич3 като професор по славянски литератури в 
Collège de France през 1840–1844 г., обнародвани в Париж 1845 и 1849 год. 
под заглавие „Cours de littérature slave“ и „Les Slaves“, при все че са дело – и 
при това от значение, на един миров4 поет, не са от такъв характер, че да 
могат да бъдат признати за работа със строга научна стойност. Дори и 
А. Н. Пипин5, със своята „История славянских литератур“, С. Петербург 

1 Рецензия на Б. Йоцов на двете литереатурни истории на двама от най-значимите учени 
на ХХ век – Ян Махал и Франк Волман. Йоцов е критичен към непълното и повърхностно 
представяне на средновековната българска литература, но оценява обемния материал, 
обхванат в историите, и ги приема като успех при прочита на славянските литератури 
(бел. ред.).
2  Павел Йозеф Шафарик (1795–1861) – словашки езиковед и историк, публикува на чеш-
ки 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.).
3  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“, „Задушни-
ца“, „Кримски сонети“ (бел. ред.).
4  миров (остар., книж.) – световен (бел. ред.).  
5  Александър Пипин (1833–1904) – руски литературовед. В Руската империя пръв из-
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1879 и 1881 (I и II), вече е застарял. Неговото дело не само че не е пълно 
– в него не е застъпена руската литература, а е отделено място на мало-
руска и белоруска – не само че има места доста слаби, а също и такива, 
които биха могли да бъдат подложени на строга ревизия, но и със своя 
паралелен метод, с последовно6 отделно разглеждане на всяка книжнина 
(полската от В. В. Спасович) не дава обща, историко-генетично обосно-
вана картина на славянските литератури като цялост. Същия път следват, 
ако и да излизат от по-здрави научни начала и да постигат по-сигурна 
разработка, А. Веселовски7, Ал. Брюкнер8, Ян Махал9 и М. Мурко10 в своя 
общ труд „Die slavischen Literaturen“, Berlin und Leipzig 1908 (в „Die Kultur 
der Gegenwart“, herausgegeben von Paul Hinneberg, T. I, Abt. IX). Все така 
са разработени и други общи прегледи на славянските литератури от раз-
лични западноевропейски автори. Те се опират главно на славянски тру-
дове в тая област. Дори и първият опит на Йозеф Карасек11 да даде цялос-
тен образ на славянските литератури от сравнително гледище, не стои на 
висотата на научните изисквания. Неговата „Slavische Literaturgeschichte 
I–II“, Leipzig 1906, Sammlung Göschen, 277 und 278 (преведена от руски 
на български невъзможно небрежно от Васил Йорданов и издадена от 
книгоиздателство „Живот“ в София, 1920 год.) си остава прегледна, но 
повърхностна наръчна книга.

Новите завоевания на модерната литературна история, както и от-
давна прилаганият в относба12 на западните литератури сравнителен 

следва историята на славянските литератури систематично. Заедно с Владимир Спасо-
вич издава „Исторiя славянских литератур“ (1879–1881) в два тома (бел. ред.).
6  последовен (книж.) – последователен (бел. ред.).
7  Александър Николаевич Веселовски (1838–1906) – руски литературен историк, профе-
сор в университета в Петербург (от 1872 г.), изследовател и преводач на литературата на 
Италианския ренесанс, автор на значимото изследване „Историческа поетика“, поста-
вило си за цел да се дефинира индуктивният път, по който да се изследва развитието на 
литературните форми от всички времена и на всички народи (бел. ред.).
8  Александър Брюкнер (1856–1939) – полски литературен историк. Пише редица изслед-
вания върху славянските езици и литератури. Смята, че балтийските и славянските ези-
ци са имали общ корен (бел. ред.).
9  Ян Махал (1855–1939) – чешки славист, историк.  Представител на литературния пози-
тивизъм в чешката литература. Изследва славянските литератури и фолклор, подробно 
се занимава с чешката литература на XIX век, литературата на лужишките сърби и др. 
(бел. ред.).
10  Матия Мурко (1861–1952) – словенски славист и литературен историк, преподавател 
в Пражкия университет, където през 20-те години на ХХ в. Борис Йоцов се среща с него 
в Катедрата по славистика. Автор е на множество изследвания върху устната култура на 
сърби, хървати и словенци, на монографична студия върху Ян Колар, както и на изслед-
ването върху влиянието на немската култура върху Романтизма в славянските литерату-
ри (бел. ред.).
11  Йозеф Карасек (1868–1916) – чешки славист, автор на „История на славянските лите-
ратури“ (на немски – 1906 г., и на руски – 1910 г.) (бел. ред.).
12  относба (остар.) – отношение (бел. ред.).
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метод, налагат да се пристъпи към по-друго разглеждане литературата 
на славянските народи. Известната „Geschichte der älteren südslavischen 
Litteraturen“, Leipzig 1908, на M. Мурко, както и сбитият „Obzor literatur 
slovanských“ на Яна Махал, гдето се разглеждат моменти из славянска-
та книжнина от 80-те години насам, в сборника „Slovanstvo. Obraz jeho 
minulosti a přítomnosti”, Praha 1912, откриват нови възможности. И на-
истина, пръв най-сериозен опит да се разработи историята на славян-
ските литератури от сравнително гледище направи Ян Махал с отпе-
чатаните през 1922 и 1926 г. два тома от своето крупно дело „Slovanské 
literatury“, а след него Франк Волман13 със завършената си през 1926 г., 
но обнародвана едва през 1928 г., смело замислена, макар и в по-малки 
размери, „Slovesnost Slovanů“. Единият е от 1926 г. професор в оставка, 
от 1895 г. заемал катедрата по славянски литератури в Пражкия Карлов 
университет, а другият – титуляр на същата катедра като редовен про-
фесор в Бърненския университет „Масарик“. Значи и двамата имат зад 
себе си значителен преподавателски опит, изискана научна подготовка, 
практика по въпроси от методологията на славянските литератури. Ма-
хал, опитен литературен историк, решил не една проблема в областта на 
чешката и на другите славянски литератури, закърмен в атмосферата на 
Табор през 60-те и 70-те години, гдето се учи българска и сръбска мла-
деж под бдителното славянско око на Вацлав Кршижек14, после ученик на 
Миклошича във Виена, носи в душата си идеала на Коларовата славянска 
взаимност. Франк Волман, автор на трудове върху южнославянската дра-
ма („Srbochorvatské drama“, „Slovinské drama“, „Bulharské drama“, Bratislava 
1924, 1925, 1928), син на друго поколение, приближил се към критичния 
реализъм на Масарика от 90-те години насам, е освободен от романти-
зма на славянската идея, склонен е дори да разглежда между славянските 
отношения от трезво реалистично гледище. Но и първият, и вторият се 
стремят да бъдат еднакво критични в своя метод на работа. Някои ко-
лебания и несигурности не подценяват техния метод. Както Махал – с 
класичната простота на слога15, с яснотата в изложението, стига до попу-
лярен тон, проявяващ се повече като школуван историк – така и Волман 
– със синтетизуващата си мисъл, с философски склонности и устреми, с 

13  Франк Волман (1888–1969) – университетски преподавател в Масариковия универси-
тет в Бърно, Братиславския университет „Ян Амос Коменски“ и други висши училища в 
Чехословакия. Ключова фигура в чешката компаративистика и славистика, театролог, 
литературен историк, историк на славистиката, фолклорист, автор и на статии по теория 
на литературата. От 1952 г. е член-кореспондент на Чехословашката академия на науките 
(бел. ред.).
14  Вацлав Кршижек (1833–1881) – чешки педагог, автор на учебници и съставител на реч-
ници, издава своята „История на славянските народи“ през 1871 г. (бел. ред.).
15  слог (рус.) – сричка (бел. ред.).
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поетически дух – се определят като обособени личности в своето научно 
дело. Но двамата, като учени, по-определено, като автори на двата труда 
по история на славянските литератури, са близки един на друг. И двамата 
изхождат преди всичко от европейско становище: славянските литера-
тури за тях са вътрешно зачленени16 с духовните течения на западна Ев-
ропа. От друга страна, и двамата схващат славянските литератури като 
една цялост и ги разглеждат не като Пипина, а сравнително, като търсят 
не това, което ги дели, а това, което ги свързва и обединява. У Махала 
обаче получавате впечатление, че не се разглеждат напоредно17 отделни 
литератури, но отделни моменти от техния общ развой, а у Волмана – 
че границите между тях, по време и пространство, са заличени, че има 
единна литературна територия, че има само една – славянска литерату-
ра. Мнозина тук биха могли да се позамислят, особено тия, които като В. 
Ледницки (вж. неговата встъпна лекция, държана в Брюксел: Existe-t-il un 
patrimoine commun d’études slaves? Le Monde Slave, 1926, № 12, p. 411–431) 
търсят предимно отликите, индивидуалния развой, единичния принцип. 
В общата си цел Махал и Волман не се делят: първият иска да даде един 
„наръчник“, ръководство, както и вторият – „наръчник за първа потре-
ба“. Явно е, че те са прекалено скромни в своите задачи. Но докато Махал 
изпълнява плана си по синхронистичен път, следейки внимателно раз-
войната линия, Волман го постига от птичи полет, като дава синоптична18 
идеографска19 синтеза. Делото на Махала още не е завършено: то стига 
до края на романтизма; Волман дава преглед на славянските литератури 
до голямата война. Поради крайно ограничения размер на своята рабо-
та, Волман е принуден да изостави множество подробности, да отмине 
набърже често много важни моменти от развоя на славянските литерату-
ри, да гони само върховете на художественото творчество, да следи ейдо-
графската20 нишка само там, гдето най-силно се проявява. И на двамата 
най-голямата мъка е била, особено на Волмана, как да спазят съотносбата 
между ценностите. Ако и да избягва Франк Волман естетичните анализи 
и преценки, той все пак се стреми да постави всеки писател по възмож-
ност на съответното му място. Ограниченият размер му налага също така 
да не постави библиографските си указания нито под линия, нито в края 
на всяка глава, както прави Махал, а в края изобщо на книгата, и то като 
посочи не съобразно с плана на своето ръководство, а за всяка една лите-
ратура отделно общи и специални съчинения от историко-литературен 
характер. Тъй библиографската част сякаш органически не е споена със 

16  зачленен (остар.) – включен, направен да е част от нещо (бел. ред.).
17  напоредно (остар.) – последователно, по ред (бел. ред.).
18  синоптичен (гр.) – сбит, обобщен (бел. ред.).
19  идеографски (гр.) – който дава обща идея, концепция (бел. ред.).
20  ейдографска (гр.) – свързан с образа (бел. ред.).
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синтетичния текст. Докато Махал дава по-пълна характеристика на вре-
ме, движения и личности, целейки не дълбочина, а прегледност и ясно-
та, Волман се стреми да бъде по-дълбок, сбит, с по-тежка фраза, някъде 
обаче е доста бегъл, като че ли дава импресионистична картина, инфор-
мативен преглед, другаде е крайно сдържан, дори се задоволява само с 
библиографска споменка21. Затова пропуските, грешките, недогледките 
в подробностите са по-обясними у Волмана, колкото у Махала. Понеже 
и двамата слагат своето дело върху историята на всяка славянска лите-
ратура поотделно, върху общи и специални изследвания, както и върху 
сравнителни студии, няма съмнение, че успехът им в изпълнението на 
предпоставената задача, тежестта на тяхната работа зависи не само от 
умението им да се домогнат до литературна прагматика, синхронистична 
или идеографска, но и от опитността им да се справят с проблема за срав-
нителното проследяване развоя на славянските литератури и за тяхната 
периодизация. Дали тук няма да се стигне до насилие над фактитe и явле-
нията, за да се спази една линия на относба прекалено строга?

Ян Махал дава история на славянските литератури, а в нея отделя осо-
бено място на устната народна словесност. За да избегне несъвмести-
мостта между понятията, чиито обем и съдържание са строго установени 
от литературната теория, Франк Волман, който също така отделя място 
на народното творчество, назовава своята история „Словесност на славя-
ните“, по-свободно – „Славянска словесност“. Волман, който изобщо по-
знава добре опита на Махала, избягва и друго неудобство, което може да 
има едно обширно ръководство. Махал дава дялове (досега два: единият 
посветен на литературата от най-старо време до края на XVIII век, а дру-
гият – на романтизма), които разсича на части, а по-нататък – на глави, а 
Волман обгръща целия литературен развой на славяните от първите му 
корени до европейската война, и то – в девет глави само, в които обикно-
вено влага цял момент, период, цяло движение. До началото на реализма 
в славянските литератури в разпредялбата на историческия материал 
Махал и Волман вървят почти заедно. У Волмана има само една глава, 
начална, Stopy mythické tvorby (Следи от митична творба), която у Маха-
ла не намираме. Освен това, след романтизма Волман дава три глави 
(VII–IX), гдето той допълня делото на Махала: tendenční realismus, 
romantická synthesa a kosmopolitismus, moderna.22 Трябва обаче да се забе-
лежи, че там, гдето Волман върви заедно с Махала, той се стреми, следей-
ки своята идеография, да отбегне някои неудобства при периодизацията 
и класификацията в „Slovanské literatury“. В първия дял на своя труд Ма-

21  споменка (разг.) – бележка, отбелязване (бел. ред.). 
22  tendenční realismus, romantická synthesa a kosmopolitismus, moderna (чеш.) – тенденци-
озен реализъм, романтичен синтез и космополитизъм, модерн (бел. ред.).
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хал поставя на всяка част наслов: doba stará, národní epika slovanská, 
renesance a reformace, osvícenství.23 Както се вижда, тук няма единен де-
литбен критерий: единият е развоен, а другият идеен, културно-истори-
чен. При това, границите на периодите тук, както и изобщо в делото на 
двамата добросъвестни автори, невинаги е точно определена. За едно 
прегледно ръководство да се поставят под всяка глава дати, които да изя-
сняват веднага времето, това значи да се засили желаната прегледност и 
инструктивност. Где собствено завръшва периодът „стара доба“ за всяка 
славянска литература, напр. за руската, сърбо-хърватската или българ-
ската? За нас старата българска литература продължава до 1762 г. Но от 
XIV до XVIII век у Махала и Волмана имаме Ренесанс, Реформация, Като-
лизация, Просвещенство. У Махала не е ясно дали терминът „стара епо-
ха“ обгръща цялото развитие на славянските литератури до XIX век. То-
гава първият дял би трябвало да носи заглавие: doba stará. Волман се 
старае да избегне, и избягва действително, тая непоследователност. 
Най-старата литература на славяните той обгръща под наслов: církevně 
slovanská vzdělanost a feudálnĕ-národní písemnictví západoslovanské24. У 
Волмана има по-голям успех: стига до известна синтеза, обединяваща 
православната славянска писменост със западната католическа. Махал 
тук разглежда: начало на славянската писменост; писменост глаголска и 
писменост църковнославянска, най-напред в България, а после в Сърбия 
и в Русия, след което дава преглед на старата писменост в Чехия и в Пол-
ша. Синтеза тук няма. Освен това има и непоследователност: говори ли 
се за църковнославянска писменост в България и Сърбия, не се остава с 
впечатление от заглавието, че се обгръща и тая в Русия. Така ни подсказва 
заглавието Počátky písemnictví nа Rusi. А и самото заглавие не отговаря на 
съдържанието в поменатата глава: говори се за начало, а се прави преглед 
на руската литература до XV век, до „Повѣсть о взятïи Царяграда“. Някой 
може би ще се замисли и над наслова на Волмана. Дали наистина с него се 
постига разликата и общността между източна и западна славянска лите-
ратура в средните векове? И дали само западните стари славянски лите-
ратури са феодално-аристократични? Махал, който отделя повече място 
за най-старата славянска дейност, като говори (гл. I) за началото на цър-
ковнославянска писменост, се спира в отделни глави (II и III) върху апок-
рифната книжнина и книжнината с романтичен материал. Същото прави 
и Волман, само че той отбелязва книжнина с апокрифни и романтични 
мотиви, като ѝ отделя по-малко място. Но тук изпъква въпросът защо не 

23  doba stará, národní epika slovanská, renesance a reformace, osvícenství (чеш.) – Среднове-
ковие, славянска народна епика, Ренесанс и Реформация, Просвещение (бел. ред.).
24  církevně slovanská vzdělanost a feudálnĕ-národní písemnictví západoslovanské (чеш.) – за-
паднославянско църковнославянско образование и феодално-народна книжовност (бел. 
ред.). 
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се посочва друга една посока в славянските стари литератури – хрони-
карската25, така силно подчертана, особено по-късно, у чехи и руси? Са-
мият материал подсказва и за друга възможна делитба, обединяваща, но 
същевременно и индивидуализираща: нравствено-религиозна, визан-
тийско-православна и римо-католическа литература: 1. канонично-дог-
матична; 2. апокрифно-романтична; 3. хроникарска. Трябва да се при-
знае, че тук има големи трудности, като се знае, че всички славянски 
литератури не почеват и не завръшват едновременно своя кръг на разви-
тие. По-широки схеми – синхронистични, идеографски или ейдографски 
– тук се налагат, които биха се изяснили, може би, с подзаглавия при глав-
ните наслови, ако и да пострада прегледността в изложението. Волман 
намира връзка между народното творчество на славяните. Докато Махал 
говори за народна епика само, той говори за епика и лирика, и така не от-
деля място само за източните и южни славяни, гдето епосът отбелязва 
богато развитие, но и за западните. Наистина, това е една щастлива ми-
съл. Само че като се разглежда, уместно, разбира се, народното творчест-
во след църковнославянската писменост, не е добре изтъкнат органични-
ят развой на славянските литератури. Още повече, тая народна 
литература не се разглежда изцяло, а само отчаст. Лириката – в една иде-
ографска скица – стои доста откъсната от общото. При това, народната 
епика и лирика се развиват паралелно с другата, изкустната литература. 
Затова и Волман поставя устната епика и лирика не веднага след църков-
нославянската писменост, както прави Махал, а след Реформацията и ху-
манизма, и с по-голямо основание, защото тия две посоки – народна и 
интелигентска – от XV век нататък съвпадат по време и се развиват, как-
то се каза, напоредно. По-друго разрешение на въпроса за мястото на на-
родното творчество в развойната верига на славянските литератури, едва 
ли е възможно. Някога, особено у руски историци на литературата, а от 
тях и у български, народното творчество изцяло се разглеждаше в нача-
лото на труда. Оттук нататък връзките между славянските литератури и 
Европа се засилят и литературният историк е в по-добра възможност за 
работа. Махаловата трета част, озаглавена renesance a reformace, в която 
се разглежда всъщност и хуманизмът, и католицизмът главно в славян-
ския запад, Волман определя по-ясно, като спецификува в самия наслов: 
reformace, humanismus (изоставя renesance), katolisace, barok.26 Трябва да 
се признае, че Волман успешно определя главните посоки в славянските 
литератури от XIV до XVIII век. Това са обаче европейски посоки, доста 

25  хроникарска (гр.) – тип средновековна книжнина, която включва хрониките и летопи-
сите и описва историята на света (бел. ред.).
26  reformace, humanismus (изоставя renesance), katolisace, barok (чеш.) – Реформация, ху-
манизъм (изоставя Ренесанс), католизация, барок (бел. ред.)
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силни на славянския запад, но слаби на славянския изток и юг. Връзката 
тука между славянските литератури е сякаш по-слаба и не намира израз в 
наслова. В Русия, напр., не може да се говори за католизация. Правосла-
вието там е толкова силно, че експанзивността на католическия абсо-
лютизъм, ако и да оставя следи на Балканите, не стига до Москва, дори и 
до Киев. Слабите влияния не са от значение. Или когато на Запад, сред 
славяните, цъфти хуманизмът, в България имаме „епоха на тъмно 
робство“ (тоя термин, уведен в българската литературна история за пръв 
път от А. Теодоров-Балан, биде атакуван от новата школа историци и ли-
тературни историци, изтъквайки, че националното самосъзнание у бъл-
гарите никога не е гаснало, но той трябва да се схваща метафорично, като 
израз на едно културно състояние, което, в сравнение със съдбата на дру-
ги народи или със състоянието на българския народ в друго време, наис-
тина е „тъмно“). Най-добре са разработени, както у Махала, така и у Вол-
мана, ония части и глави, гдето се разглежда просветеният абсолютизъм 
(просвещенство) и романтизъмът. Това са течения западни, но доста сил-
ни и в духовния живот на всички славяни. Волман е имал щастливата ми-
съл да отсени тия движения още в насловите в славянски дух. Срещу Ма-
халовите osvícenství, romantism, у Волмана стои: obrodná hnutí za 
osvícenství и romantické obrození27 (възродителни движения през време на 
просвещенството и романтично възраждане). В дела за романтизма у Ма-
хала не е прокарана становищно-последовна делитба. Най-напред се го-
вори в отделни глави за начало, а после за разцвет на романтизма. Значи, 
то е развойно становище. Но по-нататък се следи не развоят изобщо на 
романтизма, а по-скоро развоят на литературните родове на драмата и 
романа. Тук няма нито начало, нито разцвет. Освен това, в разцвета на 
романтизма Махал слага и литература, която, по основните си тенден-
ции, не е чисто романтична, и затова у автори на отделни славянски лите-
ратури тя не е поставена в отдела за романтизма. Тая литература, която 
има реалистични корени повече, Волман разглежда с основание като тен-
денциозен реализъм (напр. Неруда, полския натурализъм, руските 
шестдесетници и пр.). Романтизъмът у Волмана, една от най-хубавите 
глави на неговата история, е разгледан сбито, но затова най-обширно (за-
едно с главата за модернизма) и прегледно. Чувствува се, наистина, че 
сега славянските литератури имат повече от всякога единност и общност. 
Оттук нататък Волман се отделя от Махала. Но тук настават за него нови 
изпитания в стремежа му да съвладее усложнения литературен живот на 
славяните – след полското въстание в 1863 г., след алманах „Мáj“ от 1858 

27  osvícenství, romantism (чеш.) – Просвещение, Романтизъм; obrodná hnutí za osvícenství, 
romantické obrození (чеш.) – възродително движение за Просвещение, романтично Въз-
раждане (бел. ред.).
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г.28, след Светозара Маркович29 и Любен Каравелов у южните славяни, 
след 1861 г., края на крепостничеството в Русия. Известна несигурност 
изглежда, че има във вътрешната постройка, с личния си състав, на по-
следните три-четири глави в „Slovesnost Slovanů“, особено в Romanticka 
synthesá a kosmopolitismus и в Moderna. Така напр. в отдела за романти-
зма, по-ограничено – при историзма в драмата и романа, се говори за 
Друмева и Каравелова. А тук по би прилягало, вместо Каравелов, да се 
посочи Д. Войников, а Каравелов, както е направено, да се разглежда в 
главата за тенденциозния реализъм. Или: неправдоподобно изглежда Ва-
зов да бъде вреден между тенденциозните реалисти, а Величков и Михай-
ловски – между романтиците синтетици и космополити. Модернизъмът 
е схванат от Волман в най-широк смисъл. Така можем да си обясним защо 
наши писатели като Антон Страшимиров, Пенчо Славейков, П. Ю. Тодо-
ров и др. са представени като модернисти, наред с руските осемдесетни-
ци и деведесетници, наред с А. Чехов30 или Балмонт31, Сологуба32 и Гуми-
льова33, или наред с поетите и писателите от „Млада Полша“34, с 

28  Алманах „Май“ (1858) – сборник с проза, поезия и литературна критика, съставен от 
чешките писатели Ян Неруда и Витезслав Халек. В книгата участват множество чешки 
автори от различни литературни поколения, но в литературната история изданието ос-
тава като един от знаковите жестове на почит към романтика Карел Хинек Маха, както и 
като трибуна на най-младото поколение чешки писатели в средата на ХІХ в. (бел. ред.).
29  Светозар Маркович (1846–1875) – сръбски журналист и политик. Учи в Русия, където 
се запознава със социалистическите идеи на Чернишевски и Херцен. След завръщането 
си в Сърбия развива своеобразна политическа философия, която съчетава руското на-
родничество със сръбските реалии. Неговите идеи срещат прием в ранната идеология на 
Народната радикална партия (бел. ред.).
30  Антон П. Чехов (1860–1904) – световноизвестен руски прозаик, драматург и публи-
цист, чиито произведения са преведени на сто езика, а три от пиесите му – „Чайка“, „Три 
сестри“ и „Вишнева градина“, се поставят с успех на множество театрални сцени по целия 
свят (бел. ред.).
31  Константин Дм. Балмонт (1867–1942) – руски поет символист, преводач, есеист. Пре-
вежда и издава сборник български народни песни „Златен сноп на българската поезия“ 
(бел. ред.).
32  Фьодор К. Сологуб (1863–1927) – руски писател, поет, драматург и публицист. Виден 
представител на руското декадентство, автор на романа „Малкият бяс“ (1902), прерабо-
тен впоследствие като драма (бел. ред.).
33  Николай Ст. Гумильов (1886–1921) – руски поет, прозаик, драматург, основател на 
течението акмеизъм. Първият поетически сборник „Пътят на конквистадорите (1905) 
въвежда екзотиката и пътуването до далечни места в руската литература. Първата акме-
истична книга на автора е „Чуждо небе“ (1912) (бел. ред.).
34  Млада Полша (1890–1914) – полският модернистичен еквивалент на Млада Скандина-
вия, Млада Германия и др. Получава името си от Квазимодо (Артур Гурски) на страници-
те на краковското сп. „Жиче“ в манифестния му текст за характеристиките на течението, 
до 1897 г. известно като Модерна на Пшибишевски. Разночетения на идеята за „изкуство 
заради самото изкуство“ при: Ян Каспрович, Кажимеш Пшерва-Тетмайер, Стефан Же-
ромски, Владислав Ст. Реймонт, Зенон Пшесмицки – Мириам, Антони Ланге, Тадеуш 
Мичински, Станислав Виспянски др. (бел. ред.).
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Пржесмицки35 и Пшибишевски36, с Каспровича37 и Виспянски38. Изобщо, 
както Махал, така и Волман, не са могли да не влязат в противоречие при 
периодизацията с отделната история на литературата за всеки славянски 
народ. Да се изтъкват тия противоречия, би се отишло твърде далеч. 
Трябва да добавим веднага обаче, че една синтетична история на славян-
ските литератури като цялост не може без тях. Но идеалът може да бъде: 
да се сведат те до възможния минимум. Едно от най-големите противоре-
чия у Махала е българската литература да минава в литературата на юж-
ните славяни. Преди всичко, както у него, така и у Волмана, не е дори из-
мерено съдържанието на понятието jihoslovany. Веднъж под тоя термин 
се схващат само югославците, друг път – и българите. Така, Махал отделя 
нарочно място за романтизма у южните славяни – у словинци, хървати, 
сърби и българи. Но защо тогава не се говори за романтизъм у източните 
и западните славяни, а се разглежда по отделно романтизъмът у руси, ук-
раинци, поляци, чехи, дори и лужички сърби? Не може да се схваща лите-
ратурата на южните славяни като единна – тя няма органичен развой. Пак 
една методологична непоследователност в делитбата, която Волман се 
стреми да избегне. Още повече, когато българският романтизъм има пре-
димно руски корени. Тъкмо това обстоятелство показва, че колкото по-
вече е усложнено славянското литературно развитие, колкото по-ярко се 
изявява националната индивидуалност, толкова е по-трудно да се сведат 
общите посоки в славянските литератури под един знаменател. Така че 
периодизацията и класификацията, съобразно с развоя на всяка славян-
ска литература, не биха могли да се смятат, ако и в едри линии да останат 
непоколебими, за окончателни.

35  Зенон Пшесмицки – Мириам (1861–1944) – полски поет, преводач и литературен кри-
тик, част от „Млада Полша“. Издава едно от авторитетните модернистични списания, 
варшавската „Химера“ (1901–1907). Открива и публикува голяма част от творбите на 
късния романтик Ц. К. Норвид (1821–1883) (бел. ред.). 
36  Станислав Пшибишевски (1868–1927) – главен редактор на краковското сп. „Жиче“ 
(1898–1899); пише на немски и полски; автор на романа „De Profundis“, манифеста 
„Confiteor“, съпоставително изследване върху Ницше и Шопен, драми, поеми в проза и 
мн. др.; скандална личност, въвежда идеята за „голата душа“ (всички откровения и проя-
ви на душата, подсъзнанието) (бел. ред.).
37  Ян Каспрович (1860–1926) – младополски поет, автор на експресионистичните „Хим-
ни“ в свободен стих (познати у нас в превода на Дора Габе), „Книга на нищите“ и др.; 
превежда емблематични автори от старогръцки, английски, немски, френски и др. (бел. 
ред.).
38  Станислав Виспянски (1869–1907) – революционер и новатор на полския театър и 
драма, вдъхновен от Вагнеровия театър в Байройт и от Ницше; ученик на Ян Матейко, 
рисува множество витражи и картини; сценограф, театролог, автор на т.нар. от Б. Йоцов 
„полска „Божествена комедия“: драмите „Сватба“, „Освобождение“, „Акропол“ (вж. пове-
че в статията  на Б. Йоцов „Станислав Виспянски“ в настоящия том) (бел. ред.).
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Как са застъпени отделните славянски литератури в подробности у 
Махала и у Волмана? Как са се справили с биографския, библиографския 
и поетически материал? Какви са характеристиките на времето и лично-
стите? Как са се справили с множеството дати? Как са проследени вза-
имните връзки между славянските литератури? Всички тия въпроси са 
намерили и у двамата своето подходно разрешение. Но нямането сравни-
телни студии из областта на славянската словестност се отразява върху 
тяхното дело. Разбира се, както се каза по-рано, недогледки, пропуски, 
грешки не могат да уязвят стойността на тяхното дело. Като се има пред-
вид, че всяка една славянска литература си има своя история, разработ-
вана от редица именити домашни учени, лесно е да си обясним защо там, 
гдето тя е била в помощ, „Slovanské literatury” и „Slovesnost Slovanů” могат 
да издържат по-строга критика.

Но там, гдето тя не е била взимана под внимание, или гдето тя отсът-
ствува, гдето авторът е бивал принуден сам да прави проучвания, би мог-
ло доста да се възрази. Възражения обаче, които не изменят общата цена 
на делото. Това особено важи за българската литература, най-мъчно дос-
тъпна за чужденците, а освен това – най-често пренебрегвана от тях. Да 
засягаме тук и други славянски литератури, бихме отнели доста място. 
Но за нашата литература, необходимо е да се хвърли поне бегъл поглед. 
– Така, Махал в увода си към първия дял на своите „Slovanské literatury“, 
като прави преглед върху историческата съдба на славянските народи, 
споменува, че Македония била владяна, през времето на Душана, от сър-
бите. Но, не намира за уместно да отбележи, че тая страна, люлка на бъл-
гарската култура, е била във владение, и много по-дълго време, на българ-
ската държава. Като говори за българското просвещенство, посочва, че на 
това движение не е била чужда и западна България. Отбелязва делото на 
Кирила Пейчинович и хаджи Йоакима Кърчовски, единият от Тетово, а 
другият от Кратово, но не казва, че тая западна България е Македония. 
При Жинзифова обаче Махал поправя недогледката – отбелязва, че е ро-
дом от Велес в Македония. Този факт, както и делото на братя Миладино-
ви, не е могъл да бъде отминат. Франк Волман пък не казва какъв е езикът 
на Кирила и Методия, като споменува, че те превели богослужебни книги 
на южномакедонско наречие. Той е склонен да мисли, или така дава да се 
разбере, че в началото на славянската писменост лежи някаква обща 
„сръбско-българска“ писменост. Досегашните изследвания на слависти-
ката като че ли трябва да бъдат опровергани, както напр. и от „Le vieux 
slave“ на Кулбакина39. За К. Костенецки40 се казва, че е „uprchlík z 

39  Степан Мих. Кулбакин (1873–1941) – руски славист и палеограф. Изследвал старобъл-
гарския език. Пише езиковедски очерки и за сръбския и украинския език (бел. ред.).
40  Константин Костенечки – средновековен български книжовник от началото на XV в., 
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Bulharska“41. Би помислил някой, че пристрастната тенденциозност в сла-
вянското езикознание намира достъп и в славянската литературна исто-
рия. Струва ни се, че въпросът тук се свежда към несъобразителност. На 
нея се дължи, може би, и обстоятелството, че Волман, като търси доказа-
телства в Stopy mythické tvorby за поганска42, митична словесност у славя-
ните, забравя да посочи епископ Константина43, неговото „Учителное 
евангелие“, или Козма44, неговите беседи против еретиците, едни от 
най-старите паметници на славянската култура, които напълно оправда-
ват концепцията му да започне своята работа не като Махала, направо с 
исторически установената черковнославянска писменост. Най-старата 
литература на православните славяни не е разгледана съразмерно в свои-
те части. Онеправдана е руската литература, а удостоена с повече внима-
ние сръбската. За стара украинска литература, собствено най-старата, не 
става и дума. Махал обяснява това мълчание с това, че от X до XV век тая 
литература е била обща собственост на украинци и руси, защото тогава е 
имало само славянски племена, без самостойно национално самосъзна-
ние. Тук той влиза в несъгласие с украинските литературни историци. Ед-
наж приел делитбата украинци – руси, би трябвало да бъде последовате-
лен докрай. Не виждаме обаче мотивите на тая делитба. Руската 
религиозна мисъл не е получила пълния си, ако и разкрит, образ. На на-
шата стара литература не са отбелязани главните средища – Охрид, Пре-
слав и Търново – и тяхното значение за развоя на българската религиозна 
и национална мисъл. Нито е достатъчно подчертана нейната експанзив-
ност. „Златният век“ на Симеона, както сполучливо го нарече Шафарик, е 
и у двамата почтени автори избледнял. Както и времето на Ив. Алексан-
дра и на Евтимия. Тук дори бегло са минати ярки индивидуалности, ня-
колко характерни типа на славянски писатели: Константин – учител про-
поведник, Йоан Екзарх – философ, Черноризец Храбър – славянски 
апологет45, презвитер Козма – обличител и догматик, патриарх Евтимий 
– мистик и стилист. За Климента да не говорим. За влахо-българската 
книжнина, за някои нейни творения, не се споменува никак. А тук именно 
би се изтъкнало едно важно проникване на славянската мисъл в чужда 

родом от Костенец в Софийска област, представител на Търновската книжовна школа 
(бел. ред.).
41  uprchlík z Bulharska (чеш.) – бежанец от България (бел. ред.).
42  погански (остар., диал.) – езически, нехристиянски; дума от балканския латински, ши-
роко застъпена в българските диалекти (бел. ред.).
43  Константин Преславски – старобългарски книжовник от кръга на Кирило-Методиеви-
те ученици, работил през X в. в Преслав (бел. ред.).
44  Презвитер Козма – старобългарски книжовник от X в., автор на „Беседа против бого-
милите“ – антиеретически полемичен труд (бел. ред.).
45  апологет (гр.) –  защитник; през Средновековието – богослов и творец, който защитава 
християнската доктрина (бел. ред.).
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страна. Затова пък у Волмана хубаво е обяснено богомилството, ако и 
накратко, в неговата нравствено-религиозна и социално-стопанска същ-
ност, особено там, гдето му се дава правилна преценка, като се зачленява 
в западните реформационни движения – с валденството46 и хуситство-
то47. Неуместно е само да се подхвърля загатка, че поп Богомил е Еремия. 
Доста е онеправдана и българската народна епика и лирика, както у Ма-
хала, така и у Волмана. Особено българската лирика, която с достойнство 
съперничи на украинската. Би било уместно да се проследи в народното 
творчество християнската традиция, православна, апокрифна и бого-
милска, за която са писали Поливка48, Драгоманов49, Йорд. Иванов50 и др. 
Българският хайдушки епос не е правилно осветлен и оценен. По-ната-
тък, като се разглеждат славянските литератури от XV до XVIII век, на-
шата литература се изплъзва пак от окото на наблюдателя. Напр., не са 
засегнати връзките на Дубровник с България, колкото и скромни податки 
засега да имаме. Католишката пропаганда в България и нейните творе-
ния, като Абагара от 1651 г. напр. – също. Ами Чипровското възстание, 
подготвяно от нея? Тук не се споменува най-видният ѝ агент, Петър Пар-
чевич, доктор на теологията от Рим, който ходи в Полша, Венеция, Рим, 
за да получи помощ от католическия запад за освобождение на своето 
отечество. Това са обстоятелства, които говорят убедително за силата на 
едно движение, на което не е била чужда и България. Българското просве-
щенство и у двамата учени е представено бегло. Не е изтъкнато западното 
влияние посредством гърци и сърби, а също и натискът на руската чер-
ковнославянска мисъл. За домашната традиция, за дамаскинската кни-
жнина, за Йосифа Брадати не се казва нищо. Дори и за Паисия, най-ярка-

46  валденство – религиозно движение в Западна Европа през XII в., свързано с протес-
тантството и реформизма, за чийто основател се смята Пиер Валдо от Лион (бел. ред.).
47  хуситство – религиозно движение на хуситите, последователи на Ян Хус (†1415), което 
е плод на Реформацията в Бохемия през XV в. (бел. ред.).
48  Иржи Поливка (1858–1933) – чешки лингвист. Занимава се с палеославистика, слаявн-
ски езици, история на славянските народи (бел. ред.).
49  Михайло П. Драгоманов (1841–1895) – украински историк и фолклорист. Пише реди-
ца изследвания за славянски фолклор: „Славянските сказания пожертвувание собстве-
но дете“ (1889), „Славянските сказания за рождението на Константина Великий” (1890), 
„Славянските варианти на една евангелска легенда“ (1891), „Славянските преправки на 
Едиповата история“ (1891), „Забележки върху славянските религиозни и етически леген-
ди“ (1892, 1894). Изследва апокрифни произведения (бел. ред.).
50  Йордан Иванов (1872–1947) – български литературен историк, медиевист и фолкло-
рист. Откривател на оригиналния текст на „История славянобългарска“. Изследва Зо-
графския препис на Историята на Паисий (1914) и излага тезата, че преписът е автен-
тичен текст на Паисий – наблюденията му са подкрепени десетилетия по-късно от Б. 
Райков и Ил. Тодоров. Издава и редица други открити от него ръкописи в „Български 
старини из Македония“ (1908); изследва богомилството в „Богомилски книги и легенди“ 
(1925) и др. (бел. ред.).
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та и интересна фигура от това време, едва ли не в цялата книжнина на 
южните славяни, преди Доситея Обрадович, Волман никак не е внимате-
лен. Но не забравя да спомене, повтаряйки Махала, че за своята история 
той е получил прям потик от Йована Раич51. А знае се, че най-новите из-
следвания в тая посока, не говорят с нищо в полза на това твърдение. За 
късното просвещенство в Македония, чрез което се подчертава един-
ността на българското духовно възраждане във всички земи на българ-
ския език, Волман пак не споменува. Махал поне отбелязва Кирила Пей-
чинович и Йоакима Кърчовски. Не особено съдържателна е и 
характеристиката на Софрония и у Махала, и у Волмана. Романтизмът в 
България и у двамата е опростотворен, сведен е към една единна линия. 
Махал говори за начало на романтизма у другите славяни, но не и у нас. 
От Венелина до Ботева движението е схванато като един период, което в 
действителност се разполовява от Кримската война. Главните развойни 
елементи, влиянията отвън, факторите – икономически, политически и 
литературни – представителните личности, основните идеи на движе-
нието не са получили своето заслужено място. Не е подчертан ясно изоб-
що ритъмът и смисълът на българските духовни борби. Славистичният, 
историчният и поетически романтизъм би могъл да получи по-друго ос-
ветление. Славянската идея в България напр. не е отбелязана нито у Ма-
хала, нито у Волмана. Пропагаторът52 на тая идея, Иван Добровски, с 
своето „Мiрозрéнiе“ във Виена и Букурещ, не е дори споменат. Волман 
отминава също Априлова и Фотинова, апостоли на славянското съзнание 
в България, да не говорим за тях като национални будители. На Раковски, 
Славейкова, Каравелова и Ботева и тук, и там, не е отредено и не е опре-
делено съответното място в развоя на българската книжнина от втората 
половина на XIX век. Бихме могли да посочим несъобразности, неточно-
сти и грешки. Напр. у Махала: „Некоторые черты путешествия в Болга-
рии“, 1857 г., не е от Венелина, а от П. Безсонова, който е използувал бе-
лежките на покойния вече от 1847 год. карпаторус; Неофит Бозвели не 
само е бил затворен в Хилендар, но там е намерил и своята мъченическа 
смърт; издаваният от Раковски в Нови Сад вестник не носи наслов „Бъл-
гарски Дневник“, а „Българска дневница“; у П. Р. Славейкова няма „мис-
тично-схоластична“ литература; че Ботев е ревнувал, когато се е омъжи-
ло неговото либе, няма сигурни податки; „Райна, королева Болгарская“ на 
Велтмана не е преведена в 1852 г. само от Елена Мутева, но и от Йоакима 

51  Йован Раич (1726–1801) – сръбски историк, смятан за бащата на сръбската историо-
графия, оказал голямо влияние върху българската възрожденска историография. 
Най-големият му труд е четиритомната „История разных славянских народов наипаче 
Болгар, Хорватов и Сербов...“ (1794–1795), в която проследява историята на южните сла-
вяни (бел. ред.).
52  пропагатор (лат.) – така в оригинала вм. съвременното пропагандатор (бел. ред.).
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Груева, независимо от нея; драмата „Стоян войвода“ от X. Д., за която се 
говори отделно, е всъщност „Стоян войвода“ от 1866 год. на Добри Вой-
никова; точното заглавие на едно от Априловите дела е: „Мысли за сегаш-
ното бāлгарско ученiе“, а не болгарско; „Първичка българска граматика“ 
на Богорова трябва да се пише с Ѫ, знак от особено значение за филолож-
ките разпри през 40-те години у нас. У Волмана: повтаря се грешката на 
Махала – „Български Дневник“ вместо „Българска дневница“; у Караве-
лова има не само revoluční obrázky53, но и битови; „Je ли крива судбина“54 е 
по-скоро не povídka, но vĕtší povídka55, по-голяма повест; социалната по-
вест основава не Т. Г. Влайков, а Каравелов; поетичното сродство между 
Връхлицки56 и Михайловски е съмнително; Антон Страшимиров не е ос-
новател на селския разказ, а по-скоро Илия Р. Блъсков; с Елин-Пелина не 
влиза българският селянин в литературата, а с Блъскова, с Антон Стра-
шимирова; Яворовите „Хайдушки песни“ не крият следи от Ботева и не са 
в сонетна форма; Яворов не е обичал много немските модернисти; „Песен 
за селяка“ на Ст. Чилингирова не означава „nové období sociálního vývoje“57, 
нов период в социалния развой, защото в тая поема не се изобразява со-
циалната мизерия на селянина, а главно неговият подвиг в Балканската 
война през 1912/1913 год.; за К. Христовата „Самодивска китка“ не може 
да се каже, че е „щастлива синтеза“ между лично и колективно творчество 
– в нея няма никаква синтеза, а още повече щастлива; у тоя поет няма 
само „изразен импресионизъм“, но и свеж реализъм; като се споменава 
Хр. Цанев Борина, не бива да се забравя Трифон Кунев; като се отбелязва 
Т. Г. Влайков, неудобно е да се изоставя Цанко Церковски. . . Изобщо, 
колкото и да са внимателни и добросъвестни, Махал и Волман не са могли 
навсякъде да се освободят или от грешките на наши литературни истори-

53  revoluční obrázky (чеш.) – революционни картини (бел. ред.). 
54  „Je ли крива судбина?“ (1869) („Крива ли е съдбата?“) е една от най-значимите повести 
на Л. Каравелов, свързани с престоя му в Сърбия. Завършена в края на 60-те години на 
ХІХ в., писана на сръбски език и възприемана като първия сръбски роман в историята 
на сръбската литература, първата ѝ част е публикувана в сп. „Матица“ през 1868 г. (бел. 
ред.).
55  povídka, vĕtší povídka (чеш.) – разказ, по-обемен разказ (бел. ред.).
56  Ярослав Връхлицки (истинско име Емил Якуб Фрида) (1853–1912) – чешки поет,  дра-
матург и преводач. Неговият цикъл „Дух и свят“ (1878) се счита за образец в епическата 
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 поставят на театрал-
ните сцени. Превежда френския символизъм в две обемни антологии на френската лите-
ратура (1886, 1894), които се превръщат в образец за подражание на чешките символисти 
и декаденти. Връхлицки е първият чешки автор, който е номиниран 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.).
57  nové období sociálního vývoje (чеш.) – нов период на социалното развитие (бел. ред.).
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ци и критици, или от особения поглед на чужденеца върху отдалечени по 
време и пространство факти и явления.

Хвърли ли се общ поглед върху делото на Ян Махал и Франк Волман, 
не може да не се признае успешното изпълнение на предпоставената от 
тях задача. Те са били принудени да се справят с доста методологични 
проблеми, с огромен материал, с множество имена и дати, с немалко 
тълкувания и осветления, натъквайки се при това на сериозни и опасни 
затруднения. Те са положили доста труд, проявили са здрава съдност и 
критичност, отнесли са се грижливо към своето предприятие, позовава-
ли са се на своите познания, уповавали са се на широкия си културен об-
зор. Излишно е да се казва, че като всеки пръв опит в една нова област, 
когато трябва да се разорават бразди в целина, тяхното дело е не само 
трудно, но е изложено на опастности, както в замисъла и постройката, 
така и в изпълнението. Но именно защото е пръв опит, извършен от едно 
становище, но от различни гледища, то отваря широк пролом за нови 
завоевания в същата област, а едновременно с това, принасяйки своята 
практическа полза, дава възможност да се запознаем, да обгърнем с един 
поглед духовните прояви, културния и художествен гений на славянския 
свят, разчиства пътя за взаимно опознаване на сродни народи, за които 
все пак Коларовият и Аксаковият идеал, колкото и да искаме да бъдем 
трезви реалисти, практични политици или хладни скептици, не бива да 
бъде празно слово.
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Български преглед: Списание за славянска филология, Год. I, 1929, № 2, 
с. 301–306

Dr. JÓSEF PÁTÁ1, ZAWOD DO STUDIJA SERBSKEHO 
PISMOWSTWA 

Napisał. – Serbske předżělane a rozmnožene wudaće. Z 50 podobiznancn. 
Z nakładom Mačicy Serbskeje [Wědomostne] rozprawy Mačicy Serbskeje 

w Budyšinje. Prof. Dr A. Muka. Čisło 1. W Budyšinje 19292

Лужишко-сръбската3 литература, литературата на един народ, който 
брои не повече от 150.000 души, останал сам да отбива, като малък 

остров, вълните на мощното море на немската култура, привлича от век 
насам погледа на славянски учени, предимно езиковеди и литератур-
ни историци. Йозеф Добровски не забравя да направи обект на своите 
научни интереси и лужишко-сръбския език, а П. Й. Шафарик в своята 
„Geschichte der slavischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten“, Ofen, 
1826, ако и повече библиографски, полага началото на изучаването на тая 
литература. В духа на подемващия се тогава славистичен романтизъм,  
И. И. Срезневски, който прави изучавания в Лужица, пръв открива, на 

1  Йозеф Пата (1886–1942) – чешки лингвист, литературен историк и краевед, който се 
посвещава на изследването на езика и културата на лужишките сърби. Издава множество 
трудове по сорабистика и става първият редовен професор по лужишко-сръбски език и 
литература в университета в Прага. От 1917 до 1920 г. е лектор по български език в праж-
кия Политехнически институт, а по-нататък продължава да преподава българистика в 
Пражкия университет. Ангажира се с каузата на Лужиция и в обществено-политически 
план, споделя идеята за създаването на самостоятелна държава на лужишките сърби, а 
по време на войната се обявява против асимилацията им от нацистка Германия. Йозеф 
Пата се запознава с Борис Йоцов в средата на 20-те години на ХХ в., когато българският 
славист е докторант в Пражкия университет. Оттогава датира тяхното трайно профе-
сионално приятелство (бел. ред.).
2  Рецензия на Б. Йоцов на обширната студия на проф. Й. Пата върху лужишко-сръбската 
литература. Йоцов вижда този труд на Й. Пата като основа за една академична литера-
турна история (бел. ред.).
3  Навсякъде лужишко-сръбски по съвременния правопис замества лужичкосръбски в 
оригинала (бел. ред.).
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научна основа, книжнината на лужичаните в своя „Исторический очерк 
серболужицкой литературы“ в ЖМН Пр., 1844 г. От неговия очерк не от-
бягва и А. Н. Пипин в „Обзор истории славянских литератур“, Петербург, 
1865, дори и в „История славянских литератур“, Петербург, 1879 и 1881 
г. (т. I и II), чийто дял за лужишко-сръбската литература превежда на лу-
жишки в “Lužičan”, t. 19, 1879–1881, И. А. Смолер, а на немски обнародва 
в Липиска4, 1844 г., И. Б. Пийех – Das serbisch-wendische Schrifttum in der 
Ober- und Nieder-Lautsits. Така че основи на лужишко-сръбската литера-
турна история се полагат в чужбина. И в по-ново време вниманието към 
литературата на най-малкия славянски народ не престава. Стига само да 
споменем по-крупните общи дела – на Д. Дорошенко „Славянскiй свит“, 
Берлин, 1922; на М. Прелог „Slavenska renesansa“ (1780–1848), Zagreb, 
1924; на Яна Махал „Slovanské literatury” (díl I–III), Praha, 1922, 1925, 1929, 
на Франка Волман, „Slovesnost Slovanů”, Praha, 1925. 

Трябва да се отбележи, че тоя интерес днес е по-силен в западните сла-
вянски земи, главно в Чехословашко. Ако в Полша се подвизава в облас-
тта на лужишко-сръбските изучвания сега главно младият славист Ви-
толд Ташицки (Lużyczanie po wojne. Kraków, 1922. и др.), то в земята на 
Хуса и Коменски след Адолфа Черни, обнародвал покрай другото „Lužice 
а Lužičtí Srbové“, Praha, 1911, работи главно Йосиф Пата. Своята преда-
ност към лужишко-сръбския народ и неговата книжнина той проявява 
не само в университетските си преподавания, но и в редица трудове от 
научен и популярен характер. След „Sеrbska čitankа“, Praha, 1920, след 
„Kapesní slovník lužicko-česko-jihoslovanský a Česko-lužický“, Praha, 1920 и 
„Lužice“, Praha, 1919 (в сбирката „Za vzděláním“, č. 114), проф. Пата обна-
родва своя „Úvod do studia lužickosrbského písemnictví“, Praha, 1925 (cpв. 
за него бележката ми „За лужишко-сръбската литература“, Листопад, г. 
VII, 1926, кн. 5), като сe изяви за един от най-добрите познавачи на лу-
жишкия културен живот от най-старо време до днес. Неговият „Увод в 
изучването на лужишко-сръбската писменост“ се посреща доста добре в 
Лужица, защото сега го виждаме преведен на лужишко-сръбски в сбирка-
та книги под редакцията на добре известния славист Арнощ Мука. Това 
издание обаче е преработено, допълнено и разширено. Чешкото5 издание 
от 10 глави, 148 страници сега нараства на 16 глави, 288 страници. Чрез 
сравнение между чешкото и лужишко-сръбското издание се вижда, че в 
последното почти по-голямата част от втората му половина е нова. Това 
обстоятелство показва, че г. Йосиф Пата се е отнесъл критично към своя 
труд, като не се е задоволил само с технически поправки, а е искал да даде 
изчерпателна работа върху предмета на своето изследване.

4  Липиска – славянско название на Лайпциг (бел. ред.).
5  Навсякъде чески от оригинала се заменя по съвременната норма чешки (бел. ред.).
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Йосиф Пата e замислил своя труд, както загатва и неговият наслов, не 
като история на книги и идеи, а като ръководство, което води към по-ши-
роко и самостойно познание. Лужишко-сръбската литература е дотолко-
ва за него обект на наблюдение и изследване, доколкото тя може да даде 
главните посоки, в които трябва да се движи вниманието на оногова, кой-
то иска да прави по-нататъшни проучвания. Затова и главният му метод е 
критико-библиографски, съчетан с историко генетичния метод на лите-
ратурните изследвания. Така ще си обясним защо библиографът, осведо-
мен и добросъвестен, се надмогва над литературния историк, и защо ав-
торът сс стреми да даде синтез между книгописен преглед в хронологичен 
порядък и историчен образ на литературна мисъл. Тук заема европейско 
и славянско становище в смисъл, че периодизацията на лужишко-сръб-
ската литература прави с оглед на главните литературно-обществени 
движения в Европа и че проследява участието на славянски учени в ду-
ховното развитие на най-малкия славянски народ. Като следи развоя на 
домашната лужишко-сръбска мисъл, той се стреми едновременно и напо-
редно6 да очертава и развитието на лужишко-сръбските проучвания и в 
чужбина. Винаги, направи ли стъпка напред, той прави след нея и стъпка 
настрана. Тоя ход следва до края на своя труд. От друга страна, приобща-
вайки лужишко-сръбския духовен живот към европейския, Пата се спира 
главно върху реформацията, просвещенството и романтизма. Посоките 
на европейската литература след романтизма, ако и да се обгръща живо-
тът на Лужица до наши дни, не намират сякаш тук своя израз. Реализмът 
и модернизмът не са разгледани в особни глави във връзка с развитието 
на проучванията върху лужишко-сръбската литература, не са собствено 
разграничени по време, не им е посветено онова място, на което се радват 
другите движения. Новият материал, от романтизма насам, като че ли 
още не е влязъл в идейно-исторични рамки. Това се обяснява може би с 
неуяснения литературен живот на Лужица.

Желанието на Й. Пата да осведомява и да дава исторически образ на 
лужишко-сръбската литература личи не само когато описва и преценя-
ва трудове, но и когато излага развойни идеи. В 26 неонасловени глави 
той разработва, грижливо и внимателно, целия материал, необходим за 
постиг на предпоставената задача. Трябва да се признае, че материалът е 
добре разпределен и правилно осветлен. За да бъде читателят подготвен 
и да разбира потока на факти и явления, Пата хвърля бегъл исторически 
поглед върху Лужица – земя и съдба от най-старо време до наши дни – 
като се спира повече върху заченките на лужишката литература в народ-
ната поезия, върху влиянието на християнството за зараждането на кул-
турен живот, върху реформацията в XVI век, когато се ражда всъщност 

6  напоредно (остар.) – последователно (бел. ред.).
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лужишко-сръбска писменост. Тук Пата с основание не отминава Михал 
Френцеля7, както и продължителите на делото му, когато заедно с верско-
то съзнание се буди и националното. С право отделя повече място той на 
просвещенството, а още по-голямо – на романтизма. Векът на френските 
енциклопедисти, интересно е, оставя следи от своите идеи и в Саксония, 
гдето живее един малък, забравен съвсем народ. За автора са от значе-
ние не толкова първите прояви на интерес към народното творчество, 
колкото по-определени признаци на културен и национален живот, като 
писмото на М. Френцеля през 1697 г. до Петра Велики, пътуващ тогава 
в Германия, като дейността на „Serbske přědařske towařstwo“ (сръбско 
евангелическо дружество), основано в Липиска през 1716, на католиче-
ския семинар в Прага, основан в 1706, като делата на Юрий Кьорнер, на 
Самуел Поних, Християн Кнаут. Ако в писмото до Петра Велики се про-
явява не само национално, но и славянско съзнание, то в „Philologisch-
kritische Abhandlung von der wendischen Sprache und Ihrem Nutzen in den 
Wissenschaften“, 1766, на Кьорнера имаме не само първия домашен извор 
за познаване на лужишко-сръбския език и литература, но и първия опит 
за защита на славянския език в Западна Европа. Виждаме, четири години 
след Паисия, който е огорчен от отсъствието на по-високо славянско съз-
нание у сърби и руси, в Лужица също така се дига глас за съхрана на род-
ния език. Пата не се задоволява тук да разгледа творенията, писмените 
документи, само с оглед на своята непосредна задача. Така постъпва той 
и когато разглежда колективния труд върху историята на евангелическата 
църква в Лужица „Kurzer Entwurf  einer wendischen Kirchenhistorie“,1767, a 
и труда на Xp. Кнаута – „Derer Oberlauzitzer Sorber-wenden umständliche 
Kirchengeschichte“ 1767, гдето има доста податки, предимно от библио-
графски характер, за лужишко-сръбския език и литература. С право на-
рича Пата това движение, ако и пресилено, което схваща първата полови-
на на XVIII век, философско. То е идейно движение в основата си, което 
има не толкова верски, колкото национален характер. Интересно е да се 
отбележи, че и тук, както у нас, черквата се явява повече от другаде огни-
ще на народностно съзнание.  – Като говори накратко върху упадъка на 
Лужица през втората половина на века, върху религиозното движение на 
пиетистите, на певците автодидакти начело с П. Млоик, минава през Ян 
Дейка към романтизма, гдето слага в по-широк простор своето изследва-
не. Toй уместно разглежда значението на дейци като Й. Добровски, П. И. 
Шафарик и В. Ханка, на М. Бобройски и А. Кухарски, на П. И. Кепен, И. 
И. Срезневски за възраждането на лужишко-сръбския народ, което има 
вече будители като Хандрий Любийенски и Хандрий Зейлер, Хендрих 

7  Михал Френцел (1628–1706) – лужишки писател и лютерански свещеник, един от създа-
телите на литературния горнолужишки език, както и преводач (бел. ред.).
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Крюгар и Кристиян Ад. Пешек, Ян Петър Йордан и Ян Арнощ Смолер и 
което след 1843 г. е вече завършено, особено след като в 1847 г. се основа-
ва „Maćica Serbska“ в Будишин. Сега вече работата на Пата се усложнява 
не само защото трябва да се справи с доста трудове на домашни автори 
върху езика и литературата на лужичаните, но и защото е заставен да сле-
ди отношението на чуждата славистична мисъл към Лужица. Справил се 
успешно с критичния си апарат, той преминава към втората половина на 
XIX век, гдето вече не спазва здраво нишката на идейните движения, за 
да може да постигне изчерпателен  библиографски образ. Възродена Лу-
жица с Якуба Кучанк и Корля А. Йенч, с Михала Хорник, автора на науч-
ни изследвания, на „Řeč а písemnictví Lužických Srbů“ в „Časopis Českého 
musea“, 1856, с Хандрия Дучман, подробния библиограф на католическата 
литература в Горна Лужица – „Pismowstwo katholskich Serbow“, 1869. Тук 
справедливо се отделя значително място на А. И. Пипин, на лужишкия 
дял главно в „Исторiя славянских литератур“, 1881, с преводите му на 
сръбски и немски от Смолера и Пйеха, като се осветяват връзките му с И. 
И. Срезневски, със споменатия вече негов „Исторически очерк серболу-
жицкой литератури“, 1844. С Пипина наистина завършва романтичният 
период в историята на лужишко-сръбската литература, на сръбския духо-
вен живот изобщо. През 80-те години на миналото столетие се проявява 
вече поколението на млади лужичани, които отбелязват нов момент, или 
както казва Пата, нова епоха в развоя на националния живот на Лужица. 
Това движение всъщност върви в следите на традицията, придържа се о 
познатата славянска посока, но внася в литературата нови идеи и фор-
ми, а в науката – методите на модерните изследвания. За да не сс скъса с 
традицията, има значение и нападът на немския печат, който, раздразнен 
от вниманието на чужди учени и пътешественици към Лужица, обвиня-
ва лужичките сърби в панславизъм, особено след книгата на Р. Андре – 
„Wendische Wanderstudien“, 1874, и на В. Тисо – „Voyage aux pays annexés“. 
1876, Якуб Барт Чишински,  Арнощ Мука и Юрий Либиш в Горна Лужица 
н Хендрих Йордан в Долна Лужица стават душа на това движение, кое-
то в основата си е опит за романтичен синтез,  преход от будителския 
романтизъм към реализъм, с по-широк световен кръгозор. Ако Пата от-
деля малко място на най-големия лужишко-сръбски поет Чишински, а 
на известния филолог Мука – значително, то се обяснява с целта, коя-
то преследва в своя труд. Чишински го интересува в случая дотолкова, 
доколкото дава приноси за изучване на лужишко-сръбската литература. 
По-определено очертава движението, което се явява в началото на века, 
след 1904 г., когато се освещава сградата на „Maćica Serbska“ в Будишин, 
и което има свой главен представител Миклавш Андрицки, заедно с Яна 
Брил, Богумил Швеля, с Йосиф Новак. Пата не забравя да проследи от 
80-те годиш насам до наши дни и интереса към лужишко-сръбския език 
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и литература, както и към лужишко-сръбския народ, интерес що се про-
явява в чужбина, главно в славянските страни. Вярно и в светли черти 
разкрива авторът образите на Яна Михал, Лудвик Куба н Алолф Черни, на 
Алфонса Парчевски, X. Улашин и В. Ташицки, на А. Василев, Конст. Грот 
и Вл. Францева, на Георг Адам, на В. Джусти и др. От бдителното око на 
Пата не са се укрили и по-скромни имена, и по-дребни работи, които за 
него все пак са или ценни приноси, или проява на интерес към литерату-
рата на малкия славянски народ.

При тоя поглед не може да не се забележи, че Йозеф Пата е трябвало 
да се справи добре с изворите, да ги подложи на критична преценка, да 
изложи най-същественото от съдържанието им, да им определи съот-
ветното място в общата картина на лужишко-сръбския културен развой, 
да ги подложи някъде на сравнителен анализ, да определи най-носле и 
значението им. Не бива да се забравя, че е трябвало да преодолява доста 
трудности, да оправя доста грешки и застарели мнения, да открива път 
за утрешни изучавания. Затова той добре цитува8, хубаво описва, умело 
предава главните идеи на творенията, така чс можете лесно да се ориен-
тирате в библиографския материал и в общите посоки на знанието върху 
литературно-историчната мисъл на Лужица. При това добре е разгра-
ничил изобщо значителното от случайното, главните представители от 
второстепенните на сръбския духовен живот. Ето защо, в сравнение със 
своите предходници, Пата не си поставя широки задачи – не иска да бъде 
нито литературен социолог, или психолог, или морфолог, не иска да пише 
литературна история, а да отвори пролом за такава – системна, строго 
научна, сложена върху модерните начала на литературознанието, както и 
сам изрично отбелязва в „Dosłowo“ (– napisanje systematiskich stawiznow 
serbskeho pismowstwa z domjaceho stejnišča, na wyšinje dżensnišeje wědy a 
we wobłuku kaž domjaceje a słowjanskeje, tak tež swětoweje historije). Тук 
Пата се отличава от ония, които са работили преди него в същата област. 
Предава се с особена любов, едва ли не изключително, на лужишко-сръб-
ската литература, като разработва припряно критико-библиографския ѝ 
дял. Така неговата книга е навременна. Тя не е и излишна, защото дава 
отговор на няколко въпроса, които са смущавали не един литературен  
историк. Ще пребъде ли лужишко-сръбският народ,  ще запази ли своята 
национална индивидуалност? И ако той се запази като член от светов-
ното и славянско семейство на народите, дали ще може да създаде своя 
литература, когато е толкова малък? Ако един Пипин изоставя своя пе-
симизъм от 1865 г., когато обнародва своя „Обзор исторiи славянских 
литератур“, като в 1881 г., в „Исторiя славянских литератур“ има вяра в 
лужишкия народ и в неговата литература, какво остава за Йосиф Пата, 

8  цитувам (остар.) – цитирам (бел. ред.). 
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когато днешното културно състояние на Лужица е най-добрият отговор 
на всички съмнения и най-хубавият залог за успеха на утрешния ден? 
Обяснимо е защо той схваща цената на своя труд главно като подготовка 
за една история на лужишко-сръбската литература. Погледне ли се така, 
не може да се отрече, че трудът е необходимо помагало не само за тоя, 
който иска да засили и задълбочи своята славянска научна ориентация, 
но и за оногова, който би се заел да осъществи културния идеал на Пата. 
Обстоятелството, че делото му има съдбата на други трудове от подобен 
характер, сиреч че бива преведено на лужишко-сръбски език, говори и за 
друго значение. А то се крие в неговата практична мисия – да бъде нрав-
ствена подмога9 за ония, които имат най-голяма необходимост да бъдат 
насърчавани в борбата за лужишко-сръбската национална самосъхрана. 
Обяснимо защо Пата дава простор, на места в лирически тон, на дълбо-
ката си вяра в идеала за славянско културно единение. Сънародникът на 
Яна Колар, колкото и да се стреми да бъде научно трезв, обективно спо-
коен, да живее с мисълта, че с общата славянска културна помощ, която 
би се указала на малкия лужишко-сръбски народ, последният ще може да 
запази своята национална индивидуалност. И в подкрепа на тази мисъл 
поднася своя ценен труд.

9  подмога (остар., диал.) – помощ, подкрепа (бел. ред.).
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Български преглед: Списание за славянска филология, Год. I, 1929, № 2, 
с. 306–309

DRAGUTIN PROHASKA, SRBOCHARVATSKÁ LITERATURA1

I. Předváléčná moderna. II. Nacionální hnutí. III. Poválečná literatura. S 
33 obrazy. Napsal –. Výtisk ze „Slovanského přehledu“. Tiskem Pokroku. 

Praha 1928, 8°, str. IV + 205, cena 35 Kč.

След своя „Pregled hrvatske i srpske književnosti i ogledi. za 3 i 4 razred 
trgovačkih akademija”2, Zagreb, 1923, и слeд „Pregled savremene 

hrvatsko-srpskе književnosti“3, Zagreb 1921, Драгутин Прохаска4, добре 
познат с множество свои изследвания, студии и статии, поднася горния 
свой труд, вреждайки се решително между южнославянските литератур-
ни историци. Наистина, той се отличава не само от Бранка Водник5, не 

1  Статията на Б. Йоцов анализира един от първите опити за методологическо и идейно 
изследване и представяне на младата сърбохърватска литература (бел. ред.).  
2  Обзор на хърватската и сръбската литература и анализи за 3 и 4 курс в търговските 
академии (бел. ред.).  
3  Обзор на съвременната хърватско-сръбска литература (бел. ред.).  
4  Драгутин Прохаска (188–1964) – хърватски литературен историк и критик, пише върху 
хърватски и славянски литературни проблеми. В своята работа се позовава на биогра-
фично-идейното осмисляне на литературното творчество, като се стреми към точност 
и обективност. Проявява се по-скоро като еклектичен и систематичен, отколкото като 
аналитичен изследовател. Естетическата стойност на литературното наследство остава 
извън неговото полезрение. Основният критерий в литературните му оценки е фило-
софско-моралната позиция, подчинена на национално-идеалистичните му убеждения за 
югославянството. Дълги години живее и работи като преподавател по хърватски език в 
Прага, затова и част от текстовете му са на чешки език, публикувани в чешката периоди-
ка. Днес изследванията му се ценят основно в културно-исторически аспект  (бел. ред.).  
5  Бранкo Водник (1879–1926) – хърватски литературен историк и критик, преподава-
тел по хърватска литература  в Университета в Загреб, редактор на сп. „Nova Hrvatska“, 
„Suvremenik“ и „Jugoslavenska njiva“. В своите изследвания върху хърватската литература 
поставя на първо място естетическия критерий. Комбинира биографичния и критико-ис-
торическия метод, търсейки връзката между твореца и неговия народ. Работи основно 
върху съвременната литература. Пише първата систематична история на хърватската 
литература „Povijest hrvatske književnosti: knjiga I.: od humanizma do potkraj XVIII stoljeća: 
s uvodom V. Jagića: o hrvatskoj glagolskoj književnosti: izdanje Matice dalmatinske, Matica 
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само от Ивана Приятел6 и Ивана Графенауер7, но и от Йована Скерлич8. 
Той не иска да повтаря само техни мнения, но се стреми да се освободи от 
преценките им, от техния обзор и вкус. Докато те са историци на строго 
определени национални литератури – словенска, хърватска или сръбска, 
той, заставайки на по-широко културно-национално гледище, толкова 
обикнато след световната война, бидейки поддръжник на югославянско-
то единство, вижда само една единна сърбохърватска литература.

Това свое гледище, политическо и културно, той прокарва и в своята 
„Srbocharvatská literatura“. Той скосява разстоянията между хърватска и 
сръбска литература, както никой преди него, както дори не направи това 
и Йован Скерлич, ако и да беше един от идейните борци на южнославян-
ското единение. Колкото и оправдано от високата идея, от която се из-
хожда, то не се оправдава съвсем от органичния развой на две култури, на 
два народа. И едната, и другата литература се развиват, независимо една 
от друга от десетилетия. Ако е имало общи моменти между тях, те се из-
разяват не само в езика, но и в европейските литературни движения. Едва 
след 1918 г. може да се мисли, че те тръгват по един общ път на развитие. 
Драгутин Прохаска прокарва сякаш закон с обратна сила. Може обаче, в 
условен смисъл, да бъде оправдан тоя закон, ако се приеме, че има един-
на югославска литература, както загатва Павле Попович9 в „Jugoslavenskа  

hrvatska, Zagreb, 1913 (История на хърватската литература: том 1: от хуманизма до края 
на XVIII в.: с увод от Ватрослав Ягич: за хърватската глаголическа литература: издание на 
Матица далматинска, Матица хърватска, Загреб, 1913) (бел. ред.).  
6  Иван Приятел (1875–1937) – словенски литературен и културен историк. Работи съв-
местно с един от пионерите в славистиката Ватрослав Ягич. Създава първата цялостна 
концепция за литературната наука в Словения: „Uvod v zgodovino kritike“ (Увод в история 
на критиката), 1928 (бел. ред.).  
7  Иван Графенауер (1880–1964) – словенски литературен историк и етнолог. Изследва 
подробно литературата в словенските земи през Средновековието, като защитава теза-
та за континуираната литературна традиция в този период. Неговата „Кратка история 
на словенската литература“ I–II, е най-разпространеният гимназиален учебник между 
двете световни войни. Сред най-важните му изследвания е задълбоченият анализ на 
Фрайзингенските (Брижински) листи – най-старият известен и съхранен паметник на 
старословенски език и най-старият славянски паметник на латиница (бел. ред.).  
8   Йован Скерлич (1877–1914) – един от основоположниците на модерната сръбска ли-
тературна критика. Следва културната идеология на югославизма и работи за нейното 
утвърждаване (бел. ред.).  
9  Павле Попович (1868–1939) – един от родоначалниците на историята на сръбската 
литература, редактор на най-сериозното сръбско литературно сп. „Српски књижевни 
гласник“ (виж статията на Б. Йоцов „Най-новата сръбска лирика“ в настоящия том), ос-
новател на Дружеството за сръбски език и литература, на сп. „Прилози“ (Приноси) в ли-
тературата, езика, историята и фолклора, председател на Сръбската литературна задру-
га, ректор на Белградския университет. Като своя съмишленик и колега Йован Скерлич 
и П. Попович е радетел на идеята за южнославянско единство, тази позиция отстоява и в 
книгата си „Југословенска књижевност“ (Югославска литература), 1918. П. Попович и Й. 
Скерлич пишат две важни за сръбската литература и култура изследвания „Преглед срп-
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književnost“, Cambridge, 1919, която се проявява регионално – в словен-
ска, хърватска и сръбска, или ако тя се даде пък в синхроничен или ейдо-
графски10 преглед, наложен от научни, а не от други съображения.

Друг проблем, от методоложки характер, Прохаска решава също така 
смело. Върху какъв период от развитие той слага своите изучавания? 
Както личи и от подслова11 на книгата, изхожда от 90-те години насам, 
като обглежда модернизма12, минава през движението за обединение, на-
чевайки от 1903 г., и спира до литературата след голямата война, от 1918 
г. насам. Оттук и разпредялбата на материала на три групи, от които сред-
ната е най-малка (с. 1–98, 98–110, 116–200). Ако и Бранко Лазаревич13, 
работник на идеята за югославско единство и автор, между другото, на 
интересния труд „Пролегомена за jедну тeopиjy естетике“, Београд, 1925, 
да намира в предговора към книгата, че тоя проблем е разрешен от Про-
хаска щастливо, все пак, след по-внимателно вникване в нея, не може да 
не се добие впечатление, че трите групи се налагат не толкова от принци-
па за вътрешното единство, колкото от желанието да се противопостави 
един образ от литературното развитие на друг. Сърбохърватската лите-
ратура, ако е въпрос да се схване като единна, би могла да започне най-ра-
но от 1903 г., когато начева ново национално движение за обединение 
на сродните южнославянски племена. Така можем да си обясним защо 
г. Прохаска слага литературата през войната в отдела „Nacionální hnutí“, 
национално движение. Тук обаче, изглежда, че той, следвайки дедукти-
вен път на изследване, е склонен да дава преднина на ония факти, които 

ске књижевности“, 1909 (Попович) и „Историја нове српске књижевности“, 1914 (Скер-
лич). Това са книги, които в своята съвкупност са очертавали историческата картина на 
сръбската литература до първото десетилетие на ХХ в. Нейният корпус според тях се е 
състоял от четири части: народна, стара, средна (т.е. дубровнишка) и нова литература 
(бел. ред.).
10  ейдографски (гр.) – който е свързан с изразната форма, същността, вида или типа на 
литературните произведения, с теорията на жанровете и формите (бел. ред.).
11  подслов (остар.) – подзаглавие (бел. ред.).
12  Модернизъм – течение в изкуството, което се появява на световната сцена в резултат 
на Първата световна война. Модернизмът се смята за изкуство на онова, което можем 
да определим като „традиция на новото“. То е експериментаторско, формално сложно и 
неясно. Модернистите се стараят да скъсат с традицията и конвенциите благодарение на 
употребата на нови форми, похвати и стилове. Емоционалният им свят се концентрира 
около чувството на загуба, отсъствието на илюзии, безнадеждността; възприемат пси-
хоаналитичните теории, обръщат специално внимание на езика –  писателите или пишат 
на няколко езика, или цитират на множество езици, или сплитат множество езици в тек-
стовете си (бел. ред.).
13  Бранко Лазаревич (1883–1963) – сръбски литературовед и дипломат, представител на 
импресионистичната критика в сръбския модернизъм. По време на Първата световна 
война, в която участва, на о. Корфу, е редактор на сп. „Српске новине“ и създател на 
сп. „Забавник“. Занимава се с история на критиката, естетика, философия на изкуството 
(бел. ред.).
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са в съгласие с неговата обща предпоставена концепция. За да зачлени14 
вътрешно тия три части, той дава в началото на всяка общ увод от литера-
турно-исторично естество, за да разкрие образа на времето, да подчертае 
главни посоки на мисълта, представителни личности като изразители на 
колективни настроения.

Не по-малко се затруднява г. Прохаска и в опита си във всяка част да 
представи литературата по родове – лирика, епос и драма. Там, гдето 
дейността на всеки писател е строго определена, прегледът се особено 
удава. Изглежда, че в тая посока Прохаска е повлиян от Павле Попович и 
Ян Махал15, които държат ревностно на ейдографската нишка. Наистина, 
тоя път се е налагал, за да се постигне по-голяма прегледност, но той не 
е много за предпочитане пред оня, който води през писателските лично-
сти. На много места поради този принцип е пострадала характеристиката 
на писателя, защото се явява не само непълна, но често и разпокъсана, без 
център и ядро. Дори понякога за един писател се говори на две или три 
места в зависимост от литературните категории, в които биха се вмести-
ли неговите творения. Особено се затруднява тогава, когато литератур-
ният историк е психолог, който вижда, че даден писател, ако и да работи 
в областта на всички литературни родове, е в същността на своя дар и на 
своя темперамент или само лирик, или само епик, или само драматик. За 
литературната история са от по-голямо значение не литературните ро-
дове, а писателските личности, които изразяват, изясняват, дори движат 
събитията. От значение са и ония движения, които определят дейността 
на творческата личност.

Творческите личности за Драгутина Прохаска са предмет на сериозно 
проучване. Особени усилия му струват, личи, най-много модернистите. 
Защото тъкмо там той иска да бъде оригинален в тълкуване природата 
на писателя. И трябва да се признае, че подчертаната същност в творче-
ския характер на Йована Дучич16 или на Милан Ракич17, или на Владимира 

14  зачленя (остар.) – правя част от нещо, свързвам в единство (бел. ред.).
15  Ян Махал (1855–1939) – чешки литературен историк, изследовател на народното твор-
чество у славяните (бел. ред.).  
16  Йован Дучич (1874–1943) – поет, прозаик, литературен критик, дипломат. Дучич е 
емблематичен представител на сръбския модернизъм. Със своето творчество и преди 
всичко с лириката си, пропита от  идеите на символизма, развива поетическия език, кой-
то се отличава със съвършенство на формата и стилова елегантност. Основни теми са 
любовта, жената („Пјесма жени“), родината („Моја отаџбина“, „Царски сонети“), приро-
дата („Јадрански сонети“, „Дубровачке поеме“). В последния етап от своя живот се обръ-
ща към мисловно-символния маниер на изобразяване („Сунчане песме“, „Лирика“) (бел. 
ред.).
17  Милан Ракич (1876–1938) – вдъхновява се от френските символисти, от тях се учи на 
съвършенство на формата, прецизност в изказа, яснота, творческа самодисциплина. Не-
говите две единствени стихосбирки са пропити с интелектуален песимизъм. Централна 
тема в поезията на Ракич е „изконно робското човешко битие“, чести мотиви са „изчезва-
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Назор18, е бистро доловена и хубаво обяснена. Но това търсене на харак-
терното у всеки по-значителен писател води към опростяване на лите-
ратурния образ, едностранчиво отношение към делото, към непълнота 
в общата картина на  литературното развитие. Ако се следва методът на 
Прохаска, ще трябва да се обясни нещо у Борисава Станкович19 с бъл-
гарския му произход от Враня. От друга страна, отслабва вниманието на 
автора върху по-малките фигури, към по-незначителните от художест-
вено гледище явления. Най-после, чрез тая подчертана същност у един 
писател, която се пренася често върху цяла група, както е случаят със 
Сима Пандурич20 например или с Мирослав Кърлежа21, се губят индиви-

нето“ и „несъществуванието“ („Долап“, „У квргама“ / „В примките“). От своя песимизъм 
Ракич напълно се освобождава единствено в родолюбивата си лирика. В цикъла „Са Ко-
сова“ / „От Косово“ струи националното въодушевление, обхванало сръбското общество 
в навечерието на Балканските войни (бел. ред.).  
18  Владимир Назор (1876–1949) – поет, белетрист, есеист, мемоарист, критик, едно от 
най-значимите имена в хърватската литература на ХХ в. С поезията си се обръща към 
колективното съзнание, връщайки се към хърватското и южнославянското минало и 
народната митология. Най-успешните му произведения са историко-митологическите 
поеми „Славянски легенди“, поетическият епос „Живана“, сонетите „Хърватските крале“, 
стихосбирката „Нови песни“ (бел. ред.).
19  Борисав (Бора) Станкович (1876–1927) – един от най-талантливите писатели в мо-
дерната сръбска проза и неин родоначалник. В произведенията си спонтанно следва 
съвременните тенденции в изкуството, подчинявяйки поетиката си на психологически 
интроспекции и насочвайки повествованието към вътрешния свят на героите. Тeма-
тично творбите му продължават линията на реалистичния регионализъм. Станкович е 
най-твърдият и най-последователен локалист в сръбската белетристика. В разказите 
(сборници „Из мог краја“ и „Моји познаници“), романите („Нечиста крв“, „Газда Младен“) 
и драмите („Коштана“, „Ташана“) писателят рисува картината на родния си град Враня 
между турските времена и новата епоха. Враня през своето хилядолетно съществуване 
е бил част от българските земи, но по силата на Берлинския договор от 1878 г. градът и 
околностите стават част от сръбската държава (бел. ред.).
20   Сима Пандурович (1883–1960) – сръбски поет, есеист, критик, драматург и прево-
дач. Основател след Първата световна война на литературното списание „Мисъл“. Като 
творец се заявява в началото на ХХ в. с поетиката на песимизма, отличаваща се с рацио-
налност и интелектуалност, логика и яснота (поеми „Ми, по милости божјој, деца овога 
стољећа“, „Потрес“, „Светковина“). През военните години, както много други поети, е об-
хванат от патриотичната, родолюбива вълна („Родна груда“, „Доситеј“, „Стари ратници“, 
„Сан народа“) (бел. ред.).
21  Мирослав Кърлежа (1893–1981) – доминираща фигура в хърватската литература на ХХ в. 
Пише в различни литературни жанрове: романи, разкази, пиеси, есета, пътеписи, беседи, 
мемоари, поезия. Творчеството му се оценява като монументално по силата на прониква-
не в хърватското национално битие, като синтез на целокупния национален исторически 
опит, като вкоренено в националната литература. В резултат на тази водеща културна роля 
на Кърлежа в хърватската езикова среда се появява понятието „кърлежианство“, което 
терминологизира присъствието на писателя като цялостен естетически, интелектуален 
и духовен комплекс. Основната проблематика в произведенията на Кърлежа е разколеба-
ната идентичност, изразена в раздвоението между своето и чуждото, хърватското и бал-
канското, славянското и европейското. Едни от емблематичните му творби са  романите 
„Завръщането на Филип Латинович“, „Банкет в Блитва“, драмите „Легенда“, „Микелан-
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дуалните отлики. А не е тайна, че под общ знаменател наредени личности 
нямат и свой лик. Тоя лик трябва да разкрие, ако и с няколко черти, лите-
ратурният историк, който не признава безлична еволюция. Др. Прохаска 
иска да бъде предимно психолог в характеристиките си, а в образите  – 
историк социолог. Тъй че връзката между личност и време, между дела и 
идеи не винаги е постигната. Писателите тук не живеят с ритъма на ця-
лото дело, а сами за себе си, ако и да са вчленени здраво в хронологичната 
верига на развитието. Дори биографският и библиографският принцип 
не е прокаран последователно и целесъобразно. Литературните влияния 
ненавсякъде, при проследяване развоя на писателското развитие, са по-
сочени. Някои писатели, като Бора Станкович или Тодор Манойлович22, 
или Густав Кръклец23, сякаш не са получили съответно по значението си 
място. Литературните критици след войната са дадени в бледи образи. 
Затова пък всъде24 у Прохаска личи волята да се справи с личността на 
писателя, правилно да класифицира явленията, вярно да обясни делата.

Литературният историк трябва и правилно да цени – не само цялост-
ния образ на писателя, но и неговите книги, неговите идеи и да определи 
значението им за общото развиване на книжнината. Особено този, кой-
то, като Др. Прохаска, борави с жив материал, сиреч намиращ се още в 
движение, неулегнал се в потока на годините. Можете да не се съгласите 
с много негови преценки – исторически и естетически, но трябва да при-
знаете, че той умее изобщо да цени, че има вкус, че на много места проявя-

джело Буонароти“, „Господа Глембаеви“, сборникът с разкази „Хърватският бог Марс“, 
сборникът с новели „Щурец под водопада“, стиховете „Баладите на Петрица Керемпух“.  
М. Кърлежа реализира литературата не само като художествен, но и като културен мо-
дел. Той създава списанията „Plamen“, „Književna republika“ (Литературна република), 
„Danas“ и „Pečat“, които задават посоката на хърватския модернизъм през първата поло-
вина на ХХ в., а през втората половина на столетието е част от редколегиите на водещите 
в  литературния живот  в Хърватия списания „Republika“  и „Forum“. През 1950 г. създава 
Югославския лексикографски институт, днешния Лексикографски институт „Мирослав 
Кърлежа“ (бел. ред.).
22  Тодор Манойлович (1883–1968) – сръбски поет, драматург, литературен критик, из-
куствовед, преводач, един от първите поборници на сръбската модерна литература и 
изкуство. Като доброволец в Първата световна война той е един от най-плодотворните 
автори в сп. „Српске новине“ и „Крфски Забавник“. Лириката му като тематика и изтън-
чена чувственост е далечна от патриотичните стихове на повечето военни поети. Пише в 
свободен стих, изпълнен с ведрина и подчертана музикалност („Ритмови“, „Ватромети и 
бајке о Актеону“)  (бел. ред.).
23  Густав Кърклец (1899–1977) – хърватски поет, драматург, файлетонист, романист, пре-
водач, традиционалист и майстор на сонета. Най-честите мотиви в творчеството му са 
самотата, любовта, жената, градът, смъртта, Бог, родната природа, социалните чувства. 
Лирика: „Izlet u nebo“, „Darovi za Bezimenu“, „Ugašeno kandilo“ (бел. ред.). 
24  всъде (остар.) – навсякъде, навред (бел. ред.).
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ва проникливи погледи и досетки25. За Воислав Илич-Младши26 например 
казва, че е „отличен талант“, когато той е всъщност поет с посредствен 
дар. Неговият критичен вкус, проявен в „Дела и људи“, Београд, 1921, е 
от съмнителна проба, Станислав Винавер27 или В. Масука-Велимир Жи-
войнович28 не са дадени в по-строга преценка, Светислав Стефанович29 е 
надценен, както и Сима Панурович, и пр. Трябва обаче едно да се признае, 
за хвала на Прохаска, че той се е освободил от сръбските суперлативи, 
когато се цени сръбски писател. Трезв, спокоен, със стремеж за справед-
ливост и обективност, на много места той отбива да цени, а се опитва да 
описва, да изяснява, да посочва общия литературен кредит на автора.

За да може правилно да се прецени трудът на г. Др. Прохаска, трябва да 
се излезе от неговия замисъл и от целта, която преследва с него. Обстоя-
телството, че се явява по-рано на части, като редица статии, в „Slovanský 
přehled“, ясно показва, че гони информативна задача, че иска да даде само 
преглед на съвременната сърбохърватска литература. А признанието му 
в предговора на отделното издание, че се готви да подложи на преработка 
труда си, показва, каква е неговата относба30 към него, как сам го цени. 
Като се знае, колко е трудно да се борави с литературната съвременност, 

25  досетка (остар., диал.) – догадка, хрумване, допускане (бел. ред.). 
26  Воислав Илич Младжи (1877–1955) – поет, литературен критик, преводач. Пише сти-
хове за родината, родния край и любовта, има немалко детски, хумористично-сатирич-
ни, религиозни и монархически творби. Поезията му е със силен националистичен отте-
нък и любов към краля, поради което след 1945 г. преднамерено е забравен. Интересът 
към творчеството му се заражда отново през XXI век.  В стихосбирката си  „Крвави цве-
тови“ поетът заявява своята антибългарска позиция (виж статията на Б. Йоцов „Воислав 
Илич“ в настоящия том) (бел. ред.).
27  Станислав Винавер (1891–1944) – една от централните личности в белградския мо-
дернистки кръг. Със своята поезия и есеистика става основоположник на експресионис-
тичното движение в сръбската литература („Манифест на експресионистичната школа“). 
Винавер прокламира лирика, освободена от всяко конкретно значение и стихове, из-
разяващи  най-съкровените трепети само чрез своя звук. Основни характеристики на 
неговата поезия са музикалността и хуморът (стихосбирки „Мјеђа“ / „Межда“, „Чувари 
света“/ „Пазители на света“, „Европска ноћ“ / „Европейска нощ“). Отличителна черта на 
Винаверовата поетика е пародията. Творбата му „Пантологија новије српске пеленги-
рике“ е пародия на „Антологија новије српске лирике“ на литературния критик Богдан 
Попович (бел. ред.). 
28  Велимир Масука (1886–1974) – сръбски поет, белетрист, драматург, литературен и теа-
трален  критик, режисьор, преводач. Лириката му е интимна, чувствена, изповедна, тра-
диционна по отношение на стиха и начина на изразяване. Най-известните му творби са: 
„Ведре и тамне ноћи“, „Станица“ / „Гара“, „Човек снује“ / „Сънуващият човек“, „Одблесци 
у ноћи“ / „Отблясъци в нощта“ (бел. ред.).
29  Светислав Стефанович (1877–1944) – лекар по образование, по призвание поет, драма-
тург,  преводач, литературен критик, посветил се на модернистичните и авангардистич-
ни течения в сръбската литературата. Най- репрезентативни творби: „Триујмф Венере“, 
„Уништење“ / „Унищожение“, „Тама“ / „Мрак“, „Пролеће“ / „Пролет“ (бел. ред.).
30  относба (остар.) – отношение (бел. ред.). 
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колко е неудобно да се владее от далече, в чужда страна, един богат мате-
риал, който изнася повече от триста имена, можем да си обясним някои 
неиздържани страни на делото. Като всеки преглед последното има свои 
предимства и свои недостатъци, които обикновено стават мимо31 волята 
на автора. Не можем да не признаем – ориентировка, познания, опит и 
вкус, трудолюбие и добросъвестност. Затова, ще се съгласим с г. Про-
хаска, че той дава сурова скица, прегледна и ясна, за една литературна 
действителност, скица, която чака повторно ръката на своя майстор. Като 
такава не можем да не я приемем със задоволство.

31  мимо (остар.) – покрай (бел. ред.). 
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Литературни новини: Седмичен вестник за литература, изкуство и  
науки, Год. II, 3 март 1929, № 23, с. 1–23

КОНГРЕС НА СЛАВЯНСКИТЕ ФИЛОЛОЗИ В ПРАГА

Столицата на чехословашката република се приготвя наново да при-
ема редица гости. Неотдавна тя чества годишнината от смъртта на 

един от народните будители, Йозеф Добровски1, чието дело по своето 
значение надхвърля далече пределите на неговото отечество. Бистър и 
критичен, той се надмогва скоро над Геласиус Добнер2, полага основи на 
славистиката, долавя нейните граници като наука, начертава с делото си 
програма за вековна дейност. В негова памет се създава и конгрес на сла-
вянските филолози, който ще се проведе в Прага от 6 до 13 октомври тая 
година. В негова памет ще се издаде и сборник. Но, както личи от раз-
пратените покани, тоя конгрес ще бъде нещо повече от дан3 на славис-
тите към паметта на един учен. На заседанието са позвани4 слависти от 
всички страни на тежка, но благодатна работа, която ще отправи погледа 
на слушащия не само назад, не само върху миналото, но и поглед към ут-
решния ден, към нови задачи и посоки. На срещата ще се разискват важни 
въпроси от особено значение както за отделните славянски страни, така 
и за славянознанието изобщо. Тематиките, върху които ще се говори и 
разисква, се свеждат към три категории – славянско езикознание, исто-
рия на славянските литератури, народно творчество. Теми, които са из 

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, Българското възраждане, палеославистиката 
и др. (бел. ред.).
2  Геласиус Добнер (1719–1790) – чешки католически свещеник и историк, който се обя-
вява за критичен прочит на историографския материал, на който стъпват ранносредно-
вековните и късносредновековните хроники до началото на ХVІІІ в. Събира и коменти-
ра непознати до своето съвремие чешки исторически извори и ги публикува в книгата 
„Monumenta historica Bohemiae“ (1764) (бел. ред.).
3  дан (остар., книж.) – дължимото, заслуженото, данък (бел. ред.).
4  позван (остар., книж.) – призован, повикан (бел. ред.).
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научната област на географи, етнографи и историци, ще се избягват. Тия, 
които са из областта на митологията, нравите, обичаите и пр., ще се раз-
глеждат дотолкова, доколкото имат известно отношение към главните 
въпроси на славистиката. Всеки участник ще трябва да се движи в рамки, 
които му посочва не само неговата специалност, но и общата задача и цел 
на конгреса. Затова ще се засягат само въпроси от общ, принципен ха-
рактер, разгледани от сравнително славянско гледище. Ще се разглеждат 
и въпроси от важно методично и дидактично значение. Особена цена ще 
имат не само рефератите и лекциите, но и разискванията върху тях. Дори 
първите могат да бъдат ограничени, сведени до определен възможен 
брой, за да има достатъчно време за обмяна на мисли по повдигнатите 
въпроси. С право организаторите на конгреса – проф. М. Мурко5 и проф. 
И. Хорак6, обръщат особено внимание върху пренията7. В тях навярно 
ще вземат участие едни от най-видните слависти. Затова те обещават да 
бъдат и най-резултатни.  

 Главният интерес на учените ще се съсредоточи върху теми от 
чисто научен и методологичен, дидактичен и практичен характер. Ето 
в какви посоки ще се движи научната мисъл: славянска библиография; 
нови течения в съвременната славянска лингвистика; речник на черков-
нославянския език; транскрипция от кирилица на латиница и обратно; 
фонетична азбука за транскрибиране на живата реч; задачи и пътища за 
сравнително изучаване на славянските литератури; еднакво означаване 
на песенни и приказни мотиви; архиви на народното творчество; значе-
ние на географията за лингвистиката, за изучаване на литературата и на-
родното творчество.  

Освен това ще се търси разрешението на някои въпроси, които имат 
особено значение за славянската филология като взаимното опознава-
не на славянските народи, а именно: засилване и развиване на взаимна 
размяна на народни творения, на книжните сближавания на славяните 
изобщо; изучаване на славянските езици в училищата на отделните сла-
вянски народи; методични насоки за съставяне на славянски граматики 
и речници за славянски фонограф и филм в служба на лингвистиката и 
литературната история.

5  Матия Мурко (1861–1952) – словенски славист, преподавател в Пражкия университет, 
където през 20-те години на ХХ в. Борис Йоцов се среща с него в Катедрата по слависти-
ка. Автор е на множество изследвания върху устната култура на сърби, хървати и словен-
ци, на монографична студия върху Ян Колар, както и на изследването върху влиянието на 
немската култура върху Романтизма в славянските литератури (бел. ред.).
6  Иржи Хорак (1884–1975) – чешки славист и етнолог, който изследва славянския фолк-
лор и се посвещава на сравнителното изучаване на славянските приказки. Ръководил е 
Института за фолклор и етнография към Чешката академия на науките (бел. ред.).
7  прение (остар.) – диспут, спор, разискване (бел. ред.).
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Тоя конгрес, на който ще се вдигат такива научни въпроси, може да 
не предизвика особено внимание и у нас. Не само като славянска страна, 
чиито интереси налагат да бъде тя достойно представена на конгреса. Не 
само като славянска страна, към която славистиката е широко отворена, 
но която още не е смогнала да направи своята столица от първостепен-
ните световни центрове за славистични изследвания, макар че за това не 
липсват научни сили. Но и страна, която цени науката и търси в нея защи-
та на своето име, която иска да се замисли повече върху своите културни 
сношения с другите страни, да задълбочи своята литература, за да заеме 
онова място, което ѝ се пада в семейството на славянските народи. Там 
ще се преобрази не само нашата наука, но ще обогати и чуждата. Може би 
ще се опази от напади и удари. Но ще се извлекат и поуки, ще се разкри-
ят възможности за нови завоевания на нашата мисъл стига да има у нас 
съзнание, че високата национална култура е най-силното оръжие, което 
може да защитава винаги нашите свещени книги пред ареопага на светов-
ната съвест.
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Листопад: Седмично литературно-художествено списание, Год. XI, 
1930, № 1–2, с. 25–29

НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ НА ЧЕШКИ1

Интересът към българската литература в Чехия, толкова жив преди 
Балканската война, отново се събужда. Старата традиция, проявила 

се в делата на смели романтици и трезви реалисти, се подема напоследък 
от г-н Йозеф Пелишек2 (Josef  Pelíšек), ревностния популяризатор на сла-
вянски автори, който печата в „Slovanský přehled“ (год. XIX, 1927, кн. 3, 
с. 204–208) своя превод на „Ахасфер“3 („Златорог“4, год. V, 1924, кн. 1), от 
Николай Лилиева.

Пелишек, превеждайки от оригинала, е успял да долови идейния ри-
тъм на творението, схванал е неговата поетическа замисъл и лирическа 
композиция, домогнал се е до неговия дух. Ето защо, не можете да на-
мерите груби следи от повърхностно или неправилно разбиране на те-
кста. Бихме отишли далеч, ако посочим образцови места от пълен и верен 
превод. Заслужва обаче да се спрем на някои малки отклонения, които 
се дължат на по-свободно отношение към оригинала. Така, в „Погледни, 

1  В тази своя статия Борис Йоцов използва прилагателното чески. Това е точното чешко 
звучене на думата. В други свои публикации, а и тук, авторът използва или прилагател-
ните чешки или чехски. В българския език съществителните имена, завършващи на звук 
-х образуват прилагателни с наставка -ски, като групата съгласни -хс- се опростява и 
променя в -ш-. В 30-те години на ХХ в., а и значително по-късно, въпреки че противоречи 
на фонетичните особености на нашия език, се използва и прилагателното чехски. Раз-
нообразието на използваните варианти говори за нестабилността на книжовната норма 
през посочения период (бел. ред.).
2  Йозеф Пелишек (1889–1969) – чешки поет, фейлетонист и преводач. Поетическото му 
творчество се доближава до реалистичното движение на изданието „Време“ (Čas). Пре-
вежда от различни славянски езици като освен от български, превежда от руски, горно-
лужишки, сърбохърватски (бел. ред.).
3  Поема на Николай Лилиев. Централно място заема образът на Ахасфер, в който редица 
изследователи виждат мотива за скитника евреин и образ на самия Лилиев (бел. ред.).
4  Месечно списание, излиза от 1920 до 1943 г. Основател и пръв редактор е Владимир 
Василев. Списанието има огромно влияние в българското литературно пространство. 
В него публикуват редица известни български автори като Николай Лилиев, Елисавета 
Багряна, Дора Габе, Ангел Каралийчев, Асен Разцветников, Тодор Влайков и мн. др. (бел. 
ред.).
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планините блестят...“, втората строфа, началното „Докога?“ е предадено 
на чешки с  „Каm jdeš“ (Къде отиваш?), вместо с „Dokdy“. Ала това откло-
нение, което на пръв поглед изглежда странно, показва, че г-н Пелишек 
се е стремил да предаде по-точно мисловния ритъм на цялата тази песен. 
Не може да се каже същото обаче за втория стих от тази строфа – „и не-
бесата ме спират зачудени“, който на чешки гласи: „i nebesa by zadržet mne 
chtěla“ (и небесата биха искали да ме задържат!). Или третия стих: „ветро-
вете ме помнят на път“, преведен – „však vichry dále zvou mne do těch hor“ 
(но вихрите по-нататък зоват ме в тия планини). От същия характер е и 
отклонението, което намираме в „Надеждите са будни...“. Стиховете „раз-
ръфани одежди, и затъмени гаснат“ са преведени „nic smutek nezkonejší 
/ zář ztlumil soumrak siný –“ (нищо не ще усмири скръбта; синият сумрак 
утиши5 светлината). – В „Чаках години…“. По-точно и по-изразително би 
било, ако вместо „Jej potkal slepý, / Оn dal mu zrak“, се четяха стиховете: 
„On potkal slepé, on dal jim zrak“ (обектът на изречението в множествено 
число, както е в оригинала!) – В „Исусе...“ стихът „Да няма мир за тебе, и 
вечно сам в нощта“ е предаден по общо, без да се изтъкне вечната самот-
ност на Ахасфера в нощта –„Nechť nikdy nemáš klidu a v duši s bolem tím“, 
вместо – „a v noci věčné sám“. – В „Да чакам ли…“ срещу „Ти сложи пламък 
в моето сърце“ в превода стои: „О, plamen zdus, jenž v srdci ještě živ“ (o, за-
души пламъка, който в сърцето ти е още жив). Тук „сложи“ навярно пре-
водачът е схванал като повелителна форма, а всъщност – тя е изявителна; 
дословно, тоя стих би трябвало да гласи така: „složil’s plamen v srdci mém“.

Трябва да се изтъкне, че г-н Пелишек е смогнал да изрази образното 
богатство на оригинала. Преводът не е беден откъм образи. Разбира се, 
би могло да се посочат изрази, които биха могли да се заменят с по-све-
жи. Например: „já trpím přespříliš“ (аз страдам прекомерно), „kоl živé není 
duše“ (наоколо няма жива душа) вместо – „полята са безлюдни“. – В „О, 
блясък на звездите…“ стиховете „и пак плющят и / глъхнат в моя път / на 
времето покорните весла“ са преведени: „a s vesel hrou /jich zvuky mrou 
/ v pokorném tichu na cestu jsem hnán“. Цялата картина, която загатва за 
вечното движение на Ахасфера, не е живо предадена. У Лилиева среща-
ме хубав и съдържателен образ – „на времето покорните весла“, сиреч6 
– веслата се движат по волята на времето, тоя мъдър лодкар; те плющят 
– Ахасфер ги чува, но той лети, и долавя как те глъхнат зад него. Пелишек 
дава представа за играта на веслата; техните звукове мрат, а Ахасфер – в 
покорна тишина е носен на път. Освен това, метафоричният образ, който 
се таи в „покорна тишина“, не хармонира с образа на неспирното Ахасфе-
рово движение, и на странния вой на вихрите: „И как ме люшкат страни 

5  утишавам (остар.) – успокоявам, усмирявам (бел. ред.)
6  сиреч (остар.) – с други думи, тоест (бел. ред.).
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ветрила“ (a divných vichrů ovíva mne van). He са изразителни и стиховете 
„Dál čekat mám. O, léta neusnou (nespí?) / neb plní pláč údolí zemské stinné“, 
които не съответствуват на българските „годините не спят от писъците 
земни ужасени“. У Пелишек не само не е свеж образът „защото плач пъл-
ни земната тъмна долина“, но не е свързан вътрешно с първия – „годините 
не спят“ – защото двата  стиха, като синтактически единици, имат по от-
делно свой субект. – В предпоследния къс – „Напразно аз чакам…“ сти-
хът „ти виждаш в неволя са дните живени“ е предаден на чешки съвсем 
свободно: „vždyť vidíš, že žalář mně celá je země“ (нали виждаш, че цялата 
земя е за мене затвор). Тоя чешки стих, звуково и образно, сам по себе си, 
е много хубав, но той сякаш не е в духа на цялата поема; затворът  буди 
представа за безпомощна неподвижност, когато образът на Ахасфера е 
свързан с представата за безпочивно движение.

За да запази дължината на стиха и да постигне необходимото образно 
съдържание, г-н Пелишек си служи с нови обрати, с нови стилистични 
форми, с вложки от технически характер. Защото синтетичните форми 
на чешкия език, както и липсата на член, дават възможност за еквивален-
тен превод и с по-къса фраза, с по-малък брои срички. Тъй Пелишек бива 
често принуден да претоваря стиха с нови образи, с нови думи и изрази, 
които обаче засилят и емоционалния тон на цялата поема. – В „О, блясък 
на звездите…“ стиховете „Аз стигам до пределната черта на свойта черна 
скръб“ в превода са слени в един – „Аž k mezi krajní jdu já v salu svém“. А за 
да се запази втория стих („на свойта черна скръб“) преводачът дава свой, 
като изхожда от емоционалното съдържание на едничкия тук епитет 
(черна скръб): „o, jak se tmí“ (о, как тъмнее!). Сигурно той иска да изрази 
едно психично състояние – тъмата в душата на Ахасфера, а не – външно 
явление. Тъй последната, тази вложка е в духа на самата лирическа песен, 
а и на цялата поема. Други примери. В началната песен на поемата стихът 
„и прогвоздено7 времето трепери“ е предаден на чешки „а chví se čas, byv 
přibit – v době které?“, дето въпросът „v době které“ (в кое време?) е вложка 
от преводача, обоснована не само от необходимостта да се спази дължи-
ната на стиха, но и за да се постигне рима – с Ahasvere. Но тя съвсем не 
е неуместна. – Или малко по-надолу: „отнасящ гибелната мощ / на свой-
та самота смутена?“ – „Ту osudnou odnášíš moc, / své hluché samoty jda v 
hoři?“ Във втория стих образът е разкрилен8, – „отивайки в скръбта на 
свойта глуха самота“. Усложнил стиха, Пелишек е принуден да употреби 
две изречения, като ги разделя със съответния знак. Същия път той след-
ва и по-нататък. Лилиев избягва описателния израз, като се стреми с епи-
тета да даде поетически синтез: „Ще се простре ли светлата ръка / на Бога 

7  пригвоздвам (рядко) – заковавам с гвоздей (бел. ред.).
8  разкрилям (поет.) – разтварям, разпервам (бел. ред.).
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в заледените пустини“. Пелишек тук изменя реда на стиховете и прибягва 
до приставно9 изречение вместо до епитет: „Zda do pustin, kde všude ledy 
jen / dlaň Boží světlá jednou nepokyne“ (Дали в пустините, дето има само 
ледове, Божията светла длан нявга не ще се простре). Освен това, тук има 
и засиляне на емоционалния характер на речта – с jen, jednou. Тъй Пе-
лишек спазва технически изисквания, без да изменя духа на лирическата 
поема. – Има обаче случаи, когато насиля стиха с излишни думи, особено 
там, дето те имат чисто ритмическа функция. Туй се отнася най-вече за 
честата и неуместна употреба на наречието již (вече), което в оригина-
ла не се среща на съответните места. Стихът губи от своята изразител-
на чистота и стегнатост, когато то се чува десетина пъти без определена 
вътрешна необходимост. Същото би могло да се каже и за някои съюзи и 
едносложни думи – особено там, дето основният размер на стиха е ямб10 
или анапест11.

Успешни и щастливи са случаите, когато г-н Пелишек усложнява обра-
за чрез синекдоха12. Дължината на стиха е спазена, а и образно е обогатен. 
Така в „О, блясък на звездите…“ стихът „като любов“ е преведен не „jak 
lásku“, както би трябвало да бъде дословно, а – „jak lásky jas“ (като възторг 
на любовта). Или в тъжната песен, срещу „Погледни, планините блестят“ 
стои „О, pohledʼ, hřebeny jak svítí hor“ (o, погледни, как блестят гребе-
ните на планините). Или, в „Исусе…“ срещу „и в твоитe очи / аз виждам 
свойта клетва“ четем: „v tvých jasu zřitelnic já uzřel“ (по-точно би било – já 
vidim…) svoji kletbu (в блясъка на твоите зеници аз видях свойта клетва). 
Малко по-надолу: „и тая реч се внизва у тебе като меч“ – „a slovo to jak 
dýka ti vniklo do hrudi“ (а туй слово като кама се сбива в гръдта ти).

От същия характер са и ония отклонения, които се отнасят до емо-
ционалната страна на „Ахасфер“. Изобщо – лирическият тон на поемата е 
спазен. Трябва само да посочим, че Пелишек е засилил, поради техниче-
ски причини, емоционалния израз чрез вложени епитети, художествени 
наречия и междуметия. За щастие, тия епитети са малко, при това – тe са в 
хармония с цялото. Например във втория къс – „v nichž  b e z m é z n  é tvé 
zoufalstvi se vzpiná|; или – „a čas se vydá na své cesty  š e r é“. В предпослед-
ния къс: „zvěř р l a с h о u  ke krutému hodování“. Или – в последния: „stín 

9  приставен (остар. диал.) – подчинен. В по-старата граматична литература някои автори 
(Ал. Теодоров-Балан) наричат подчинение изречения приставни (бел. ред.).
10  ямб (литер.) – двусрична ритмическа стихотворна стъпка с ударение на втората сричка 
(бел. ред.).
11  анапест (литер.) – трисрична ритмическа стихотворна стъпка с ударение на третата 
сричка (бел. ред.)
12  синекдоха (литер.) – разновидност на метонимията. При синекдохата названието на 
обект, предмет или явление се заменя с част от него или част от обект, предмет или яв-
ление  на основание на тяхната свързаност. 
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Аhasverův h r o z n ý, obrovitý“. Междуметията на много места се явяват, 
ако не излишни, то поне – пресилени. Десетина пъти се чуват „о“ и „ох“, 
които придават реторичен отенък на стиха в някои мecтa. А тъкмо този 
реториризъм е чужд на „Ахасфер“, както и на цялата поезия на Лилиева.

В ритмично отношение преводът е, може да се каже, напълно издър-
жан. А туй е спомогнало да се запази и емоционалната атмосфера на пое-
мата. Г-н Пелишек спазва размера на всяка лирическа песен от „Ахасфера“ 
(с изключение на два стиха от „О, блясък на звездите…“), порядъка и вида 
на римитe. С успех той е спазил точно и всички размери, даже и ямбовият 
и анапестовият, които са по-трудни в ческата прозодия13. Успех е също 
така да се справи и с мъжките рими. Той е предал даже разкъсания ямб 
в „Исусе…“. Спазил е и наредбата на стиховете, тяхното взаимно съотно-
шение, техните строфични групи. Така че, четете ли превода, долавяте 
ритмитичното движение, мелодията на Лилиевата реч. Поради характера 
на ческото ударение, и в превода преобладават неударените срички. Тук 
се крият и най-големите достойнства на чешкия „Ахасфер“. Не могат да 
ви смутят за такава отсъда14 случайни нарушения – в един-два стиха – на 
амфибрахия15, поради липса на неударена сричка – в последната строфа 
на „Ne, čekám já marně…“. А за да постигне хармония в движенията на ри-
тъм и чувство, на образ и мисъл, той е спазил, с малки изключения, дори 
препинатните16 знаци. Съвсем не значи това, че г-н Пелишек е превеждал 
рабски17. – Можем да отбележим дори, че той се е стремил да наподоби и 
звуково Лилиевия стих. На много места той си е послужил с асонанси18 и 
алитерации19 със звукопис, със системна разпореда20 на ударени еднакви 
гласни и пр. Не е успял само да постигне вътрешнитe рими в „Напразно 
аз чакам…“. Може би поради желанието му да остане верен на емоцио-
нално-образната и ритмичната страна на творението. Все пак – в четвър-
тия стих съвладява21 вътрешната рима (jak krušný to osud! Hechtʼ vždy jako 
posud…), а това показва, че той е искал да съвладee и звуковата хармония 
на оригинала.

13  прозодия (литер.) – съвкупността от фонетични средства, които изграждат ритмич-
но-мелодичната организация на стиха  (бел. ред.).
14  отсъда (остар.) – решение, преценка (бел. ред.)
15  амфибрахий (литер.) – трисрична ритмическа стъпка с ударение на средната сричка 
(бел. ред.).
16  препинатен (рядко) – препинателен (бел. ред.)
17  рабски (остар. книж.) – робски (бел. ред.).
18  асонанс (литер.) – съзвучие, повторение на еднакви гласни звукове в един или няколко 
стиха (бел. ред.).
19  алитерация (литер.) – натрупване на еднакви или близки по звучене съгласни звукове 
(бел. ред.).
20  разпореда – подредба (бел. ред.).
21  съвладявам (остар.) – 1. Надделявам; 2. Овладявам (бел. ред.).
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Тия особености на превода, някои от които са присъщи на всеки пре-
вод почти, се посочват не само, за да се характеризира последният, но и 
да се долови неговата цена. Несъмнено е, че г-н Пелишек е успял да даде 
с ческа реч представа за нежния сребърен стих на Лилиева, да изрази до 
известна степен неговата мелодия, неговия дух. Той е изживял творение-
то, оразумял22 го е  и го е пресъздал. С делото си той се очертава веднага 
като един от най-добрите чешки преводачи на български художествени 
творения. Заедно с Франтишек Тихи-Броман23 той би могъл да ни зарадва 
с нови преводи от нашата литература.

22  оразумявам (рядко) – разбирам (бел. ред.).
23  Франтишек Тихи (псевдоними: Рут, Броман) (1886–1968) – чешки славист, редактор, 
преводач. Интересува се от славянски литератури и работи по популяризирането на ре-
дица от тях в чешка среда. Превежда от български, украински, френски, немски. Живо 
се интересува от словашка литература и дебатира въпроса за единстството на чешкия и 
словашкия народ (бел. ред.).
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Листопад: Седмично литературно-художествено списание, Год. XI, 
1930, № 9–10, с. 267–269

БЪЛГАРИЯ ПРЕД ОЧИТE НА ЧУЖДЕНЕЦА1

Константин Иречек2. „Български дневник“ (1879–1884). Том I,  1930.

Неведнъж чуждото наблюдателско око е изтъквало една или друга 
черта на българина, доста често то е отбелязвало характерни за нас 

явления, нерядко нашият политически, обществен и културен живот е 
бивал преценяван от чужденеца. Между толкова много чужденци тук из-
пъква фигурата на Константина Иречек, крайно даровитият внук на Пав-
ла Йозефа Шафарика3. Той има рядкото щастие да напише, 22-годишен 
момък, и да обнародва в 1876 г. „История на българския народ“ (на чешки 
и на немски: Dějiny národa bulharského, Geschichte der Bulgaren), която и 
до днес не е изгубила своята цена, и да бъде позован, едва 25-годишен, в 
София през 1879 г., гдето престоява като чиновник, секретар и министър 
на народната просвета до 1884 г. Пет години той е в постоянна връзка с 
наши люде, с чиновници, общественици и управници, дава съвети и взе-
ма участие в управата на младата държава, пътува, наблюдава и изучава, 
като не забравя да си взима бележки, от които възникват неговите „Пъ-
тувания из България“ (Cesty ро Bulharsku, 1888 г.). Той така добре се за-
познава с цялостния живот на страната, че успява, няколко години след 

1  Този отзив на Б. Йоцов излиза в рубрика „Литературни и библиографски бележки“ . Б. 
Йоцов обръща специално внимание на спомените, които издават проницателния поглед 
на чужденеца към българската действителност, и определя дневника на Иречек  като „об-
раз на ценна епоха“ (бел. ред.).
2  Константин Иречек (1854–1918) – чешки историограф, общественик, политик в сле-
досвобожденска България, който е министър на народното просвещение за година и 
половина в периода 1881–1882 г. Автор е на обемно историографско изследване върху 
историята на България, както и на мемоари, описващи престоя му в страната (бел. ред.).
3  Павел Йозеф Шафарик (1795–1861) – словашки езиковед и историк, публикува на чеш-
ки 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.).



484

като напусна София, да обнародва труда си „Княжество България“ (Das 
Fürstenthum Bulgarien, 1891). Между другото обаче той намира време и 
сили да води дневник през цялото време на пребиваването си в България 
(1879–1884). България пет години под наблюдателното, трезвото, умно 
око на чужденеца!

Неговият дневник, воден редовно, прилежно, но писан бързо, с бегли, 
отсечени фрази, дава една картина за условията и отношенията в току-що 
създаденото българско отечество. Ето, в една страна, която едва що се е 
освободила от робство, с всичкия свой ориентализъм – едничкото на-
следство от турците, идва един младеж, познал вече благата на европей-
ската образованост, попада в движението на един нов живот, който му 
се вижда колкото интересен, толкова и забавен. И под непосредственото 
въздействие на видяното и чутото, на изпитаното и преживяното – той 
пише, без особена замисъл или по-далечни цели, своя дневник. Много 
естествено е, че много от това, което записва за нас сега може да няма 
онова значение, което биха очаквали някои. Но тъкмо тук – в тия дребо-
лии, в тия повторения, в обикновените случки, приключения и събития, 
пулсира непосредният живот на страната. Това не са спомени, които чес-
то могат да бъдат не само увехнали, несигурни, но и неискрени – това са 
живи впечатления, нахвърляни от даровито перо, затова така откровени, 
правдиви – дори и когато перото греши. Тук се крие и най-голямата цена 
на дневника. Освен това, не бива да се забравя, че това са впечатления 
не на обикновена личност, не на случаен човек, не на повърхностен на-
блюдател. Затова и в целия дневник прозира така ясно, определено една 
личност, долавя се чиста линия на отношенията, определена атмосфера. 
Така се обяснява и външното единство на дневника.

Не по-малка цена има той и със своето съдържание. Мнозина може би 
няма да бъдат доволни от него – само защото ще видят образ и преценки, 
които не биха им се понравили. Но нека не се забравя, че имат пред себе 
си не история, не дори и мемоари, а дневник, гдето се отразява начесто 
всичката страст и злоба на деня, всичките капризи и настроения, всич-
ки мисли, деяния и настроения. Затова не може да се иска от Иречека да 
бъде „безпристрастен“– той не е съдия, а само наблюдател и ценител, и то 
дотолкова непредвзет, доколкото стои вън от живота, от потока на съби-
тията и движенията. Историкът е, който ще отдели не само маловажното 
от значителното, но и обективната от субективната истина, правдата от 
измамата, действителността от мълвата и клюката. Ето защо ние не мо-
жем, като погледнем така върху съдържанието на дневника, да не почув-
ствуваме радост, че така свежо, остроумно, на места духовито, са схва-
нати някои отношения, че така проникливо са изразени някои течения и 
настроения, че толкова будно и живо са представени някои фигури. Пред 
вас се рисува цяла картина – на едно петилетие, толкова важно за исто-
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рията на българския народ. Да благодарим на Иречека, че е имал воля да 
записва всеки ден впечатленията и преживяванията си!

Нашата книжнина не е особено богата с дневници. Мемоари имаме по-
вечко, а бихме могли да имаме много и много още! Колко страници от 
нашата история са затъмнени, са загубени дори, поради българско нехай-
ство, поради липса на съзнание за цената, която може да има един хубаво 
написан дневник, едни свежо и правдиво написани мемоари. Ето Кон-
стантин Иречек, чужденец, който толкова много е свързал младостта си 
с младостта на българската държава, може да бъде пример и назидание 
за мнозина безгрижни, и лениви бих казал, българи, които имат в себе си 
цяло съкровище, а не знаят да го запазят, а са толкова слепи, че го оставят 
да погине, вместо да го завещаят като скъпо достояние на поколенията. 
Тук, мисля, се крие и една от големите заслуги на Иречека. Не само за-
щото дневникът му е образ на ценна епоха, не само защото дава сведения 
за научни дирения, но и защото може да подтикне мнозина просветени 
българи  към културен живот. Като знаем как се посреща делото на ви-
дния чех, който до края на живота си, 1918 година, остана верен приятел 
на българския народ, тe сами ще преодолеят себе си, ще се издигнат над 
дребни залиси4 и грижи, и ще заредят в живи слова страници, като днев-
ници или мемоари, в които ще се отрази ужасът на нашето време. Тогава 
ще видят някога поколенията България, но през очите не на чужденеца, а 
на своя роден брат.

4  залис (остар. диал.) – залисия (бел. ред.).
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Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание,  Год. III, 
1930, № 23–24, с. 343–346

БЪЛГАРСКИТЕ БОРБИ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ  
ПРЕД СЪДА НА ЧЕШКАТА НАУКА

Всeки просвeтен българин знае много добре голямото дело на Констан-
тина Иречека1  „История на българския народ“, която от 1876 г., когато 

излезе на чешки и немски в Прага („Dějiny národa bulharského“, v Praze 
1876; „Geschichte der Bulgaren“, Prag 1876), и от 1878 т., когато биде преве-
дено на руски („История болгар“, Одесса 1878) разкри пред света съдбата 
на нашето племе – и така ярко, и така добросъвестно, че и ден днешен 
то не е изгубило своята цена. И днес, особено след като биде преведено 
миналата година и на български („История на българите“, под редакцията 
на проф. В. Н. Златарски2. София, 1929), то говори нам повече от всякога, 
за ония национални задачи, които чакат все още разрешение, които изис-
кват нови усилия и борби. То затвори в себе си сякаш съвестта не само на 
един голям учен, но и на целия чешки народ. Защото тъкмо в него ратни-

1  Константин Иречек (1854–1918) – чешки историограф, общественик, политик в сле-
досвобожденска България, който е министър на народното просвещение за година и 
половина в периода 1881–1882 г. Автор е на обемно историографско изследване върху 
историята на България, както и на мемоари, описващи престоя му в страната (бел. ред.).
2  Васил Н. Златарски (1866–1935) – български историк, чиито изследвания са посветени 
на българската средновековна държавност, както и на аспекти от Възраждането. Препо-
дава в Софийския университет и от 1900 г. е действителен член на Българското книжов-
но дружество, което от 1911 г. е преименувано на Българска академия на науките. Пише 
тритомна „История на българската държава през средните векове“, проучва „История 
славянобългарска“ на Паисий Хилендарски и нейните връзки с Анонимната зографска 
хроника и „История во кратце о болгарском народе славенском“ на йеросхимонах Спи-
ридон, която издава с научен коментар през 1900 г. (бел. ред.).
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ците на научната мисъл в страната на Яна Хус3 и Яна Коменски4 намираха 
изяснение на не едно събитие, което тресе от 1878 г. насам в своитe бури 
българския народ. Ако тая съвeст тъмнeе в делото на Ярослава Бидло5, в 
книгата му „История на славянството“ (за нея, „Dějiny slovanstva“, Praha, 
1927, вж. рец. на проф. Л. Милетич в „Македонски преглед“, г. IV (1929), 
№ 1, с. 149 сл.) тя се ясно и определено изявява в „История на българския 
народ“ от Фр. Хибъл6, въпреки всички бури и тревоги, изпитания и съ-
блазни – от 1914 г. насам. Ето – Фр. Хибъл, който тури край на живота си 
на 31 юни 1929 г., иде сега, след смъртта си, да заговори, благодарение на 
обстоятелството, че клубът на чешките историци в Прага предприема из-
данието на делото му под непосредната грижа на Яна Славик7, да заговори 
пред своя народ и пред Европа, че най-голямата несправедливост, която 
е сторена от строителите на света след 1918 г., това е присъдата в Ньой 
над България. За да стигне до тая преценка, Хибъл внимателно следи ис-
торическия ход на българското племе, прониква в смисъла на неговите 
устреми и падения, на неговия стопански, културен и политически живот.

Като преброжда в първата част от своята „История на българския на-
род“ пътя на българското племе до края на XVIII столетие, Хибъл обгръща 
във втората ѝ част тоя път от началото на XIX век до наши дни, по-точно 
до края на световната война в 1918 г. Целият изтекъл век, както и първата 

3  Ян Хус (1370–1415) – римокатолически свещеник, религиозен средновековен философ 
и педагог, преподавател в Пражкия университет, проповедник и идеолог на Реформаци-
ята 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 не-
говите идеи се дължи на активността му като проповедник и университетски преподава-
тел, тъй като до 1520 г. са отпечатани само четири от неговите теологически съчинения 
(бел. ред.).
4  Ян Амос Коменски (1952–1670) – виден чешки теолог, общественик и теоретик на съ-
временната 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 въз-
растови групи. Световна известност печели с две от съчиненията си – „Великата дида-
ктика“ и романа „Лабиринтът на света и раят на сърцето“, написани 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.).
5  Ярослав Бидло (1868–1937) – чешки историк, чиито професионални интереси са на-
сочени към историята на протестантската църква „Община на чешките братя“ в Полша, 
както и към историята на южните славяни и Византия. През 1927 г. издава своя най-го-
лям труд в тази област „История на славянството“ (Dějiny Slovanstva) (бел. ред.).
6  Франтишек Хибъл (1875–1929) – чешки историк, автор на научни трудове по антична 
история, както и на двутомна история на българите (посмъртно издадена през 1930 г.) 
(бел. ред.).
7  Ян Славик (1885–1978) – чешки историк и архивар, който се стреми да създаде универ-
сална теория на революциите в човешката история, като отхвърля психологическите и 
идеологическите мотиви в техния анализ (бел. ред.).
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четвърт на днешния, за Фр. Хибъл е век на пробуда, освобождение и обе-
динение на българския народ. И наистина, като говори обстойно върху 
началото на народното възраждане, първите борби за освобождение и 
самото Освобождение, върху първите години на свободна България, за 
Съединението, за македонските българи в последната четвърт на ХIХ вeк, 
върху размаха на народнитe сили в началото на XX, върху възхода и па-
дението ни през време на Балканската и световната война, Хибъл винаги 
излиза от една основна концепция на българското минало – българските 
славяни, от Дунава до Егея и от Цариград до Албания са не само една кръв 
и един дух, но и една съдба. Затова и народностната идея еднакво пламти 
и в Добруджа, и в Румелия, и в Тракия, и в Македония. Ето защо той пра-
вилно схваща Българското възраждане като национално осамосъзнава-
не, което започва от западните български краища, от Македония, с дейци 
като Паисия, Н. Рилски8, Йоакима Кърчовски9, Кирила Пейчинович10 и 
Теодосия Синаитски11, и което скоро обхваща всички български земи, и 
то като активна борба за освобождение от гръцко и турско иго. Във всич-
ки борби, които се водят така бурно през втората половина на XIX век, 
вземат еднакво участие мизийци, тракийци и македонци, у които бъл-
гарското съзнание от край време, от основаването на българската дър-
жава, е било винаги будно. Благодарение на грижовната будителска дей-
ност – просветна, нравствена и политическа, българският народ скоро 
се обединява духовно – и то в своята църква, която е първата национална 
организация през време на робството. Идеите на Българското възражда-
не и на борбите за освобождение намират своето бляскаво утвърждение 
в подвига на Александра II – в създаването на Сан-Стефанска България. 
Така че границите на Сан-Стефанска България не бидоха начертани от 
руското оръжие изкуствено,  те бяха определени много по-рано, във фер-
мана от 1870 г. и изпълнението му в 1872 г. В тая България се осъществява 
един национален идеал. Схванал така правилно хода на събитията до 1878 

8  Неофит Рилски (1790/1793–1881) – български духовник и просветител, автор на първа-
та „Болгарска граматика“ (1835), като в предговора „Филологическое предуведомление“ 
излага аргументите за систематичното изучаване на книжовния български език. За ця-
лостната дейност като педагог и книжовник, както и за ролята по създаване на българ-
ската просветителска интелигенция през XIX век Неофит Рилски е наречен от К. Иречек 
„патриарх на българските книжовници и педагози“ (бел. ред.).
9  Йоаким Кърчовски (ок. 1750–ок. 1820) – български просветител, автор на няколко кни-
ги с дидактично-религиозно съдържание, сред които са „Повест ради страшнаго и втора-
го пришествия Христова“ (1814), „Чудеса пресвятия Богородици“ (1817) и др. (бел. ред.).
10  Кирил Пейчинович (ок. 1771–1845) – български просветител, автор на „Книга сия зо-
вомая огледало“ (1816) и „Утешение за грешните“ (1831), в които се опира на живите бъл-
гарски говори на своето съвремие (бел. ред.).
11  Теодосий Синаитски (?–1843) – български духовник, който е инициатор за създаването 
на първата българска печатница в Солун през 1838 г. (бел. ред.).
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г., Хибъл следи и по-нататъшния им ход, като изхожда все от вътрешния 
смисъл на българските национални борби. След Шипка българският на-
род се бори за реализация на идеала си преди Освобождението – обе-
динение на всички българи във всички български земи. Берлинският 
конгрес извърши атентат срещу целостта на българското племе. Оттук 
смисъла на всички борби след 1878 г. – усилия за възстановка на Сан-Сте-
фанска България. Защото тая България още през време на робството е 
обусловена исторически, етнографски и културно, тя се налага от логи-
ката и прагматиката на събитията, в които се е калила волята на народа за 
живот. За реализация на тоя идеал българите, които нито са мегаломани, 
нито са империалисти, нито мечтаят за хегемония, водят борба. При съе-
динението на Румелия към Княжество България през 1885 г. и провъзгла-
сяването на независимостта през 1908 г. са само етапи от изпълнението 
на един национален план. Балканската и Световната война12 с опит да се 
осъществи третият момент от него – присъединението на Македония. 
Българският народ е бил нуден по силата на историческия си развой, от 
повелите на своята история да пристъпи към неравна и кървава борба.

Затова и Македония ясно и категорично е очертана като българска 
земя. Всички сръбски домогвания са подложени на справедлива критика. 
Македонската революционна организация не е нищо друго, освен акти-
вен протест на българското население от Вардара срещу робството, от-
гдето и да бъде то. Чрез тая организация българският народ в Македония 
още преди Балканската война е воювал за обединението си, воювал е сре-
щу Берлинския договор, воюва срещу договора за мир в Ньой.

В такава светлина Хибъл, с всичката сериозност и строгост на учен, 
иска да изложи последните борби на българския народ за обединение. 
За него е повече от сигурно, че ако България би имала през тия времена 
по-умни и способни управници, тя би осъществила своя Сан-Стефански 
идеал. Освен това, ако Русия, мисли той, не би била егоистична и ограни-
чена в своята близкоизточна политика, българският народ би бил по-чес-
тит. Според него, Русия е, която изменя на заветите на Александра II, тя е, 
която минира Сан-Стефанския идеал. И ако българският народ се е борил 
за своето обединение, той всъщност лее кръвта си, за да довърши вели-
кото дело на руския народ през 1878 г. Със своята трагедия от 1913 г. на-
родът на Крума, Симеона и Асеня скъпо изкупва своето освобождение от 
руския цар. Балканският съюз, твърди Хибъл, се сключва със знанието на 
Русия, която мисли да го използва за целите на своята политика. Когато 
обаче българите стигат пред стените на Цариград тям бива внушено от 
страна на Петроград, че трябва да спрат своя поход. Враждата на Русия от 
времето на Съединението се проявява наново сега. Тя я тика да протяга 

12  Световната война – Първата световна война (бел. ред.).
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ръка за помощ на Сърбия, въпреки сключения договор, тя мълком под-
крепя Румъния в стремежа ѝ да заграби Силистра, а после – цяла Южна 
Добруджа, като я оставя свободно да нахлуе в беззащитна страна, тя не 
дава да бъде политиката на Изволски енергична в отбраната на българ-
ските интереси в Тракия, заета след Лондонския мир в 1913 от Турция, 
когато българският воин брани идеала за Сан-Стефанска България срещу 
съюзените сърби, гърци и черногорци. За да осигури за себе си Цариград 
и за да има един по-надежден съюзник срещу Австро-Унгария, Русия съз-
дава голяма Сърбия и унищожава, смазва България. Сърбия доста добре 
схваща основните насоки на руската политика и твърде рано се стреми да 
използва обстоятелствата. Тя заграбва Македония, целта на българските 
хероични устреми, потъпква договора, сключва съюз с Гърция за отбрана 
на заетите земи, много по-рано преди още цар Фердинанд да предприеме 
на 16/29 юни 1913 атаката при Брегалница. Това деяние на българския 
цар, съдбовно за страната, Хибъл осъжда. Но той съвсем не иска да оп-
равдае с него Сърбия. Нейният нравствен лик е представен в истинската 
му светлина. В нападението при Брегалница българският народ не носи 
морална отговорност. Но за грабежа на български земи, но за съюза с Гър-
ция, неславянска страна, за смазването на България, за срамния и неспра-
ведлив (hanebný i nespravedlivý) Букурещки мир носи отговорност сръб-
ският народ в лицето на своята интелигенция. Каква странна българска 
участ? България изгубва земи, България изнася всъщност войната срещу 
Турция, тя търпи най-много жертви и въпреки това – бива така жесто-
ко наказана! Дори тя изгубва в Европа и славянския свят своя нравствен 
кредит: мислеха, че в своята алчност тя нападнала несправедливо своите 
съюзници! Ето тази заблуда Хибъл разсява: Сърбия е, заедно с Русия, коя-
то се надсмива на договори и задължения, тя е, която извърши атентати 
с неславянски народ срещу един свой славянски брат, както през 1885 
г. – с братоубийствената ръка на Милана, тя е, която всъщност изменява 
на славянството. Бидейки безсилна да се замогне на запад, към Босна, 
Херцеговина и Хърватско, тя търси разширение на юг, още повече, че за 
това бива насърчавана и от Австро-Унгария. Така със своята политика, 
в чиито замисли се възпитава целият сръбски народ, тя подготвя сръб-
ско-българската вражда. И въпреки това, че нейни учени, дейци и поли-
тици до Руско-турската война през 1877/78 г. са признавали Македония 
за българска земя.

Така правилно осветлява Хибъл и събитията, които се разиграват след 
Букурещкия мир. Измаменият, ограбен народ не може да не живее с гняв 
срещу Сърбия. Ето – идва време, когато ще трябва да се пристъпи към 
нова борба за стария идеал – Сан-Стефанска България. Началото на све-
товния пожар през 1914 г. буди нови надежди за българския народ, който 
все вярва, че Сърбия ще поправи грешката си, ще по-върне заграбените 
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български земи. Това настроение използват цар Фердинанд и Радосла-
вов. И въпреки че народът, който не е познавал неискреното държание на 
руската политика през Балканската война, е още е имал вяра в Русия и е 
бил разположен към намеса в полза на Съглашението, Фердинанд тласва 
България в страна на Германия. За тая втора съдбовна грешка на царя е 
трябвало да плати пак – и то доста скъпо, българският народ.

Разбира се, тук има вина и Сърбия, която не е искала да отстъпи Ма-
кедония, и съглашенската дипломация, която е действувала бавно и не-
сръчно. Така Франтишек Хибъл отхвърля още веднъж обвиненията на 
Европа и на славянския свят, че България е извършила измяна към Русия 
и славянството. Българският народ, и след своя трагизъм, пак е доверчив 
към Русия, пак отправя погледа към нея. Царят е, който, следвайки гласа 
на своята немска кръв и на жестоко нараненото си честолюбие от 1913 г., 
тиква страната си в лагера на осъдените на громол13. Освен това, идеалът, 
за който толкова много кръв се е ляло по Балкана, примамва българския 
народ отново към подвиг. Тоя народ не би се бил така самоотвержено, 
ако не схващаше трагичната безизходност на своето положение, и ако не 
беше убеден, че воюва за свещеното си право на живот, за своето нацио-
нално обединение, за реализация на Сан-Стефанска България, България 
на Александра II. Хибъл оправдава, извинява първата грешка на цар Фер-
динанда, но втората – не. Неговата историческа отговорност е толкова 
по-голяма, че делото му едва ли не хвърля българския народ в пропастта 
на гибелта. Той обаче не оправдава и жестокия договор в Ньой. Българ-
ският народ, който се бори за толкова възвишен идеал – своето нацио-
нално обединение, биде наказан зарад грешките на своите управници, 
безпримерно жестоко от световните съдници!

Осветлявайки така спокойно и безпристрастно събитията, Фр. Хибъл 
не забравя да подчертае в тях липса на единство между народ и вожд. Кол-
кото народът е представен в хубави черти, толкова управниците му са раз-
крити като недостойни за мястото, което са заемали. Затова сякаш под-
чертава, че тоя народ, ако иска да бъде по-честит, трябва да бъде крайно 
предпазлив и внимателен, когато избира своите водачи, като гледа да бъ-
дат не само умни, но и с високи нравствени качества, с високи добродете-
ли, със силен характер и високо съзнание за отговорност. Следователно, 
в тия събития е бит не народът, не и тия, които са го водили от победа към 
победа по бойните полета, бита е изобщо българската политическа ин-
телигенция, която или не е имала вярна ориентация, дълбоко познаване 
на въпросите, наложени от действителността, или не е била достатъчно 
нравствено силна да обуздава своеволията на тогова или оногова, колчем 
се касае не само за участта на народа, но и за най-обикновените полити-

13  громол (книж.) – гърмеж, грохот (бел. ред.).
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чески отношения. Тук се крие и нейната голяма отговорност – неоргани-
зирана, безсилна, тя дори не е могла да излъчи из своята среда една силна 
личност, която да поведе народа към спасителен бряг. Не трябва обаче 
да се мисли, че Фр. Хибъл смята съдбата на българския народ веднъж за 
винаги решена. Като се излезе от неговите основни възгледи и схваща-
ния, от основния му поглед върху духа на българската история, не може 
да не се стигне до извода, че въпреки всичко – българският народ още 
не е казал своята последна дума, още не е завършил своето историческо 
послание. Нему отнеха земи, но никоя сила не може да му отнеме идеала. 
Защото идеалът за Сан-Стефанска България е не само исторически, но и 
жизнен идеал. За него говорят не само историята, всички борби и страда-
ния на племето, но и самата действителност. Той е оправдан от правото 
на човека да говори на своя език, от правото на народите да разполагат 
сами със съдбата си. Затова той е идеал жизнен, хуманен, идеал на най-ви-
сшата справедливост, на световната cъвест. А който има такова дълбоко 
убеждение за своето право, не може да не бъде смел и горд в борбата си 
за него. Народ, който пръв от славянските народи е изстъпил на исто-
рическа сцена, който е създал първата славянска държава в света, който 
като жар птица е възкръсвал в пепелищата и жаравата на своите ужаси и 
страдания – тоя народ, който и в най-мрачните дни на своя живот не е 
оставал без идеал, ще изплyва от кървавата бездна на своето падение, ще 
се възвиси в своята мъка и утре, когато правдата засияе над земята, ще 
въстане светъл и духом могъщ, и ще разкъса оковите, с които го прикова 
към Балкана жестока и несправедлива Европа.
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Отец Паисий: Обществено-културно-политическо списание, Год. V, 
1932, № 1–2, с. 9–12

„ГЛАС ЕДНОГО РОДОЛЮБЦА ЗА СЪIѪЗ ЮГОСЛАВЯНIѪ“1

През втората половина на 60-те години от изтеклото столетие в нашия 
духовно-обществен живот се изявяват няколко важни политически 

концепции – все с оглед към идеала за пълната независимост на българ-
ския народ. От една страна има русофилска концепция, която намира 
своя краен израз в анонимно издадената от Тодор Бурмов (1834–1906) 
в Букурещ през 1867 г. брошура „Братско обяснение на Българин към 
братята му българе“; от друга страна – сърбофилска концепция, която се 
разработва по-късно от люди2 като Любен Каравелов, чрез в. „Свобода“ 
(1869–1872) и „Независимост“ (1872–1874), и Христо Ботев, чрез в. „Дума 
на българските емигранти“ (1871) и „Знаме“ (1874), и стига до един идеал 
за южнославянска или дунавска федерация, но която се разкрива много 
по-рано, през 1867 г., с анонимната брошура „ГЛАС ЕДНОГО РОДОЛЮ-
БЦА ЗА СЪIѪЗ ЮГОСЛАВЯНIѪ“ (с. 3–48); от трета страна имаме кон-
цепция, чиито корени се крият във възвестения през 1867 г. дуализъм 
между Австрия и Унгария – концепция, в основата на която лежи един 
турско-български дуализъм, разгласен през 1867 год. с мемоар до султа-
на, издаден от „Български таен сьзаклят комитет“ в Букурещ, но набеля-
зан в основните му положения от Пантелея Кисимов; най-после – бъл-
гарска национална концепция, която има най-преданни свои ревнители 
сред българските общественици в Цариград, със своя най-ярък в случая 
представител П. Р. Славейков (1827–1895) чрез неговия в. „Македония“ 
(1866–1872).

1  Статията представлява политичеси коментар на Б. Йоцов на едноименната анонимна 
брошура „ГЛАС ЕДНОГО РОДОЛЮБЦА ЗА СЪIѪЗ ЮГОСЛАВЯНIѪ“. От позицията на 
изминалите исторически събития той анализира и критикува патетичния сърбофилски 
тон от втората половина на XIX в. в българското общество и разобличава асимилатор-
ските апетити на Княжество Сърбия към борещата се в това време за национална неза-
висимост и единство България (бел. ред.).
2  люди (остар.) – хора (бел. ред.).



494

Анонимната брошура, която разкрива идеал за южнославянска фе-
дерация, за една „Югославяния“, печатана, по всичко личи, в Белград, 
излиза в един важен момент от историята на българската културно-об-
ществена и политическа мисъл. Ако и посочена в „Български книгопис за 
100 години“, София 1909, на А. Теодоров-Балан, тя, минала незабелязано, 
не е будила интерес около нейния автор. Навярно тя е писана от бълга-
рин, който по-дълго ще е живял в сръбска среда, като един Г. С. Раковски 
(1821–1867) и Любен Каравелов (1837–1879) или един Никола Първанов 
(1837–1872) и Иван Касабов (1837–1911), защото в нея се срещат немал-
ко сръбски думи, или пък от някой сърбин при преводническа услуга на 
човек от нашата земя, който ще е бил посветен в замислите на сръбската 
национална политика. По стила на разправката3 личи, че тя не ще е дело 
на Раковски или на Каравелова. А нямаме основание да я пропишем на 
Касабова и Първанова. Българите, които още не са забравили романти-
ката на Г. С. Раковски, още не са били забравили и огорчението, което се 
нанася от людите на Милоша Обреновича4 на българската легия в Белград 
през 1862 г. (срв. напр. в. Народност, Букурещ, г. I, 1867, бр. 1), та затова е 
трябвало да бъдат наново приласкани и примамени за една сръбска поли-
тическа ориентация или пък да бъдат запленени от мисълта, че е необхо-
димо да забравят миналото, да хвърлят трезв поглед върху политическата 
действителност и да насочат своите борби към един идеал, който води 
към спасителен бряг.

В „Пристъп“ незнайният автор изтъква външните и вътрешни подбу-
ди, както са го повели на мисъл да се обърне към своите сънародници в 
името на върховно национално благо. Той се грижи да подкупи читателя 
със своя искрен патриотизъм, да спечели неговата благосклонност, като 
се представи за просветен славянин, да го заинтригува най-после, като 
съобщава, че той разкрива всъщност не свои, а чужди възгледи и схва-
щания на „един учен Славянин, който често посещава Сърбия“ и който 
„бива в твърде тясно сношение с най-славните сръбски господа и издава 
на свят5 мислите на тия Господа“. С други думи – той разкрива официал-
ния курс на сръбската политика, представляван тогава от Гарашанин6, в 

3  разправка (остар.) – журналистически материал, статия, брошура, текст (бел. ред.).
4  Милош Обренович (1780–1860) – участва в Първото (1804) и оглавява Второто (1815) 
сръбско въстание против турската власт, с които е извоювано създаването на автономно 
Сръбско княжество (1815), а пръв негов княз е именно Милош Обренович. Принуден е да 
абдикира през 1839 г., но отново се връща на престола през 1858 г. Княз Милош е осново-
положник на сръбската монархическа династия Обреновичи (бел. ред.).           
5  издава на свят (остар.) – прави публично достъпни, публикува на бял свят (бел. ред.).
6  Илия Гарашанин (1812–1874) – политик и държавник, министър-председател, вътре-
шен и външен министър на Княжество Сърбия, радетел за сближаване на съседните сла-
вянски народи под сръбска протекция. Публикува т.нар. „Начертание“ – план за бъдеща 
южнославянска държава. Концепцията му предвижда Сърбия да се превърне в средище, 
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един момент, когато сръбската омладина7, под булото на програма за обе-
динение на южното славянство, поставя културните и политически ос-
нови на един вихрен, безогледен пансърбизъм. Кой е тоя славянски учен, 
засега не знаем. Важното за нас е, че знаем, от изложението на тоя наш 
родолюбец, възгледите на Белград от това време за една „Югославяния“.

Тия идеи, които са от особено значение за историята на българската 
политическа мисъл, будят сега немалко интерес, още повече, когато у нас 
мнозина си поставят въпроса, макар и невинаги открито – с Югославия 
или против нея, с Русия или против Русия?

Основните въпроси, които си поставя авторът, се свеждат към тия 
формулировки: 1. Ще основем ли със Сърбия една държава? 2. По кой на-
чин, ако разрешим положително първия въпрос, ще основем тая държава 
– сиреч, защо трябва да се обединят славянските народи и как трябва да 
се постигне техното обединение?

За автора е важно да изтъкне, че развилите се политически събития в 
Европа засилят възможността да се осъществи една прекрасна идея, коя-
то одобряват всички славяни. Създават се нови държавни съюзи, нови 
национални групировки, и то тогава, когато се затвърдява в международ-
ните отношения принципът на националността, „начело народности“8. 
Важното е, като се има предвид какво става в Италия и Германия, да се 
реши как ще се запази славянският юг за славяните и как те ще запазят 
своята индивидуалност. Досега държавата е била господствуваща идея, 
без да се взема в съображение народността; сега народността става гос-
подствуващ принцип и тя иска да бъде самата държава. От понятието за 
естествено право се стига до понятието за национално право. Равнопра-
вие и свобода – това са необходимите предпоставки за правилния развой 
на човека и на народа. Южните словяни, у които е развито националното 
чувство, са стигнали вече, благодарение на своето културно развитие, до 
осъзнаване на своята народност. Следователно, те имат в понятието си за 
народността доста исторически утайки, които не дават възможност да се 
схване и разреши свободно и правилно проблемата за южнославянското 

около което да се сплотят останалите южни славяни след освобождаването им от ос-
манско иго, защото само така ще успеят да запазят самостоятелността си и да избегнат 
зависимост както от Русия, така и от Австрия. За тази цел Илия Гарашанин смята, че 
трябва системно да се води пропаганда сред южните славяни. Според него Сърбия има 
най-голям интерес да приобщи българите, затова към тях тя трябва да прояви специална 
асимилаторска политика. Гарашанин се счита за основоположник на т.нар. „Великосръб-
ска доктрина“, което го превръща в един от идеолозите на сърбошовинизма. Има син 
Милутин Гарашанин (1843–1898) – също политик и държавник, който взима дейно учас-
тие в сръбската политика по македонския въпрос (бел. ред.).  
7  Омладина – сръбско политическо движение в рамките на Австро-Унгария през 1866–
1872 г., което застъпва идеята за обединение на сърбите (бел. ред.).
8  начело народности (сръбски) – принцип на народността (бел. ред.).
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обединение. Обаче ревнителят за единна и могъща „Югославяния“ иска 
да осветли своите сънародници, като посочи ясно и конкретно условията 
и възможностите за една силна държава от Адрия до Черно море. Затова 
се сили да обоснове своята Югославия исторически, географски, стопан-
ски и културно-политически.

Като излиза от становището, че историята „наука за народите“ (с. 5) 
дава възможност за обмисляне пътя и съдбата на един народ, и като прави 
един екскурс9 из миналото на Елада и на Германия, авторът хвърля по-
глед върху миналото и на южното славянство по-определено – на Бълга-
рия и Сърбия с оглед към техните исторически отношения с Византия и 
Унгария. Балканският полуостров е бил населен със славяни. Българите, 
„чудско племе дошедше от Волга”10 (с. 9) покоряват славяните до Балкана 
и образуват българска държава в VII век; в това време от север идват на 
полуострова хървати и сърби и основават хърватска и сръбска държа-
ва, та в скоро време южното славянство бива разединено на три немалки 
държави, които във взаимна борба за надмощие, при чужди внушения, са 
ставали в края на краищата плячка на един или друг враг. Като се позовава 
на „Гильфердинга, Письма об истории сербов и болгар“ (Москва 1856), 
гдето се казва, че „съдбата на Самуиловата държава е права апликация11 
за същия закон, който минава през цялата история на южните славяни“, 
че историческият живот на тия славяни „е по-нещастен от всеки друг жи-
вот на света“ (с. 14), авторът заключава: историята на всички времена и 
народи настойчиво доказва, че еднородни племена, които правят всяко 
за себе си държава, са обречени на гибел. Симеон и Самуил, както и Ду-
шан12, бяха само метеори на южнославянското небе. След тяхната смърт 
и България, и Сърбия падна под чужда власт.

Географско-политическите обоснования за една „Югославяния“ се 
свеждат към следното. Естествените граници на едно племе, на един на-
род, са от особено значение за исторически живот. Необходимо е държа-
вата да бъде защитена от природата, за да не може лесно да бъде изложена 
на нападения и нашествия. А какво виждаме?

9  eкскурс (книж., от лат.) – отклонение от главната тема, за да се подкрепи тя със странич-
ни аргументи (бел. ред.).
10  Странно, особено племе, дошло от Волга (бел. ред.).
11  aпликация (от лат. през фр.) – в контекста правдиво доказателство, приложение (бел. 
ред.).
12  Стефан Душан (XIV в.) – средновековен сръбски владетел, създател на Душановото 
царство през 1346 г. По негово време Сърбия достига предела на своето териториално 
разширение, превръщайки се в най-силната балканска държава. Стефан Душан издава 
Душановия законник, свидетелство за правното уреждане на обществения живот на Бал-
каните през Средните векове. Наречен е Душан, понеже убива баща си, сръбския крал 
Стефан Дечански, затова е един от малкото владетели от династията на Неманичите, 
който не е  канонизиран за светец (бел. ред.).
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Нито едно южнославянско племе няма „природно пресечени граници“ 
(с. 20), за да бъде защитено от съседното нему. Почти всички планини на 
Балкана, особено славянските, се свеждат към система, която не господ-
ствува нито над едно южнославянско племе. Самата природа обуславя 
тяхното единение като най-мощно средство за отбрана. Освен това, бъл-
гари, сърби и хървати (за словенци дума не става!) живеят между три мо-
рета и две реки, които, като бъдат свързани, дават възможност за облаги 
– стратегически, стопански и търговски. Българското племе се простира 
от двете страни на Балкана – планинският рът е като гръбнак на тялото 
му. Балканът му е средищна твърдина. Но пристъпът към тая твърдина 
отвред е отворен – главно от север (с. 23). Българите, ако рекат да пра-
вят отделна държава от сърбите, ще трябва да се затворят между Витоша, 
Балкана, Черно море и Дунава. Южна България е необходима като щит на 
Цариград. Затова всяка Сила би одобрила властта над Цариград, южната 
страна на Балкана. Следователно, задбалканските българи биха отпадна-
ли от българското отечество (с. 28).

Сърбите, които седят на Косовската равнина, държат в свои ръце за-
падните ключове на българския Балкан13 (с. 24). „Така исто бы ся случило 
съ чястъ Македонїѫ въ отношенїе къ Сьрбскѫтѫ държава, и то никой не 
може да и отрѣче“ (с. 28). Ето защо българите, ако искат да образуват са-
мостойна държава, „непременно трѣба да изгубѫїтъ половинѫ плѣмято 
си“ (с. 28). Затова, българи и сърби, трябва да бъдат в държавно единство. 
Едните са земеделци, другите разполагат с гори и руди. Българите не са 
мореплавци, хърватите обичат морето, Варна не може да се сравни с хър-
ватските пристанища. Не бива да се забравя, че земните богатства не са 
само в ръцете на едно племе – те са разпределени между всички племена, 
така че може да се поддържа стопанска взаимност, която води към дър-
жавно единство. Българи и сърби, най-юначните, трябва да се пазят от 
гърците, които са се стремели и се стремят да ги раздвойват14, трябва да 
се обединят, та в съюз с Гърция и Румъния, да си изковат светло бъдеще.

Като се спира мимоходом на културните и „морални“ предпоставки за 
южнославянското обединение и като слага тая проблема в светлината на 
Източния въпрос, авторът, намерил, че е обосновал правотата на своята 
теза, пристъпва по-нататък да чертае условията, при които би могло да се 
осъществи начертаната национално-политическа програма.

Едно от най-съществените условия, това е да се възприема да легне в 
основите на „Югославяния“ старото всеславянско устройство – със съ-

13  Тук авторът вероятно има предвид Шар планина, която се намира на границата между 
днешните Косово (в коментираната от Б. Йоцов брошура „Косовска равнина“ и „Косово 
поле“, някога част от сръбските земи ) и Северна Македония. Така наречените „ключове“ 
са проходите в Шар планина (бел. ред.).  
14  раздвойвам (остар.) – разединявам (бел. ред.).
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вършено самоуправни жупанства15, свързани помежду си с общонародно 
представителство и съединени с личността на владетеля (с. 38–39). Демо-
крацията ще бъде стихията на тия държави – „демокрацията е социална 
основа и държавна самоуправност“ (с. 39). Югославянската държава би 
се делила на жупанства, които биха се наричали български, сръбски и т. 
н. според имената на племената, като се обезпечи името и старото тери-
ториално право на всяко племе. Всяко племе ще запази, значи, името си, 
наречието и самоуправата си, ще разполага с верска и културна свобода. 
Всяко племе ще владее в своите предели самостойно. Над общинската са-
моуправа ще стои общодържавна средоточна16 управа, в която ще бъдат 
застъпени равно всички племена. В общата законодателна скупщина17 
ще бъде представено със свои избраници всяко племе, малко или голя-
мо, при еднакви права. И във върховната управа, над която ще стои един 
владетел (с. 40–41), ще се прокара същото начало. За държавното един-
ство е необходимо едно политическо название („Югославяния“) и един 
официален език, който да бъде разбиран от всички племена. Но като се 
има предвид, че западните славяни от Югославяния са взели сръбското 
наречие или пък се приближават до него (с. 41), лесно е да се заключи, че 
в най-скоро време в цялата държава ще властвуват само две книжовни 
наречия – сръбско и българско. Но за държавното единство тия две наре-
чия трябва да се приближат – върху основата на славянския език. Ще се 
създаде, значи, един официален език, който да бъде междуплеменен – за 
цяла Югославяния, както френският е международен – за целия свят. Та-
къв език е съставил слав. филолог Р. М. Майер18. Това ще бъде езикът на 
Югославяния. Следователно, всеки от нас е българин или сърбин в своя-
та земя, а югославянин – в общото отечество Югославяния.

Изложил така възгледите си, авторът не забравя в края на книгата си 
(с. 46–48) да се обърне с патетичен въззив19 към братята българи, поста-
вайки им едно „или – или“, час по-скоро да потърсят спасение в „Югосла-
вянскы тъ скупъ“20.

Както се спомена, тая брошура излиза във време, когато се създава осо-
бено политическо настроение между южните славяни, по-право между 

15  жупанство (остар.) – териториално-административна единица у южните славяни през 
Средновековието, управлявана от жупан, приближен на владетеля и често назначаван от 
него (бел. ред.).
16  средоточен (остар.) – съсредоточен на опрделено място, централизиран (бел. ред.). 
17  Скупщина – начин на назоваване на Парламента в Сърбия (бел. ред.).
18  Матия Маяр (1809–1892) – словенски римокатолически духовник, теолог, езиковед, 
опитал се да създаде „всеславянски“ език, който да е общ за  сърби, хървати и словенци, с 
тази цел през 1848 г. издава „Pravila, kako izobraževati ilirsko narečje i u obče slovenski jezik“ 
/ „Правила, как да изобразим илирското наречие и изобщо славянския език“ (бел. ред.). 
19  въззив (остар., книж.) – призив, зов, апел (бел. ред.). 
20  В южнославянското обединение (бел. ред.).
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представителите на сръбската официална власт, сръбската интелигенция 
и българската емиграция в чужбина. В 1867 г. се води Австро-пруската 
война, дипломатическите канцеларии са раздвижени, български чети – 
на Филип Тотя и Панайот Хитова минават Дунава, образува се български 
легион в Белград, за да се подготви за една война с Турция, Любен Караве-
лов дохожда в столицата на Сърбия от Москва, за да следи по-добре раз-
воя на събитията, Раковски през есента умира. Сръбският княз Михаил21, 
заедно със своя пръв министър Гарашанин, обхванат от идеите на сръб-
ската омладина, мечтае за обединение на южното славянство. В начало-
то на тая година се изработва в Букурещ от представители на сръбската 
власт и на българската емиграция „Програма за политичесите отношения 
на сърбо-българите (българо-сърби) или за тяхната сърдечна дружба“, а в 
началото на април се съставя, пак в същия град, протокол за сръбско-бъл-
гарско съглашение, подписан от люди като Хр. Георгиев, д-р Г. Атанасович 
и др. – съглашение, което цели да се създаде славянско царство, с държа-
вен глава Михаил Обренович. Ето защо и поменатата книжка, която иска 
да даде културно-исторически и стопанско-политически обоснования на 
Югославяния, може да се възведе към тия идейни кръгове, в които се за-
плитат сръбски властители22 и български емигранти.

Какво собствено иска авторът? Дали има скрити мисли?
Преди всичко трябва да се отбележи, че той признава една историческа 

роль23 на Сърбия, тя е Пиемонт24 на южното славянство („Пристъп“). Ос-
вен това, той храни особена симпатия към всичко сръбско – сърбите имат 
умни люди, добра организация, те са юначни – изобщо те имат някакво 
предимство над другите славянски народи (с. 21). Авторът, като говори за 
южнославянско обединение, мисли за единение главно между българи и 

21  Михаил Обренович III (1823–1868) – сръбски княз между 1839–1842 и 1860–1868 г. Въ-
трешната му политика се характеризира със съсредоточаване на изпълнителната власт в 
ръцете на княза. Работи заедно с Илия Гарашанин (министър-председател), което слага 
отпечатък върху външната му политика – борба за отхвърляне на васалната зависимост 
на Сърбия от султана, освобождаване на сръбските земи от турска власт и обединение 
на южните славяни в обща държава. Благодарение на усилията на княза е създаден т.
нар. Първи балкански съюз между Черна гора, Гърция, Румъния и част от българската 
емиграция. С противопоставянето си срещу Османската империя Михаил Обренович 
привлича в Сърбия много български националреволюционери начело с Георги Раковски, 
който създава през 1862 г. Първата българска легия в Белград. През 1867 г. сръбското 
правителство води преговори с Добродетелната дружина за организиране на въстание в 
българските земи и създаване на българо-сръбска държава начело с княз Михаил. Тогава 
в Белград е образувана Втората българска легия, но и тя, както Първата, е разпусната, 
след като сръбските власти уреждат отношенията си с турските (бел. ред.). 
22  властител (остар.) – владетел (бел. ред.). 
23  Роль вм. роля по руски образец (бел. ред.).
24  Пиемонт – област в Северозападна Италия с принос в националната история на стра-
ната; метафорично връх, нещо ръководно, начело (бел. ред.).
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сърби, като поставя винаги на заден план хървати и словенци. Казва, че 
трябва да се изхожда от принципа на народността, но има предвид не сла-
вянски народи, а славянски племена. За него има юго-славянски народ. 
За него няма южно-славянски езици, а южно-славянски наречия. Смята 
сръбското наречие за мощно не само в Сърбия, но и в ония предели, гдето 
живеят хървати и словенци. Приема за официален език сръбско-българ-
ски, поправен въз основата на славянския. А знае се, че тоя „славянски“ 
език в своята морфология може да бъде използуван за надмощие на сръб-
ския. Като изтъква областната разпредялба на Югославяния, не споме-
нава етнографските граници на българския народ. За Македония отбягва 
да говори. Само веднъж си спомня за нея, за да посочи, че сърбите, които 
са заседнали на Косово поле, владеят ключовете на западния български 
Балкан. Най-после – глава на Югославия трябва да бъде, както се разбира 
от духа на цялото изложение, сръбският княз.

Няма никакво съмнение, че между идеите на „Глас едного родолюб-
ца…“ и идеите на „Програмата“ и „Протокола“ има известно сродство. 
Само че в букурещките документи изрично са посочени етнографските 
граници на българския народ. Знаем обаче, че тия наши българи, които в 
Букурещ радееха за сръбско-българско обединение, скоро се разочарова-
ха от Белград и открито въстанаха срещу домогванията на Милоша, сре-
щу пансърбизма на тамошната интелигенция. Разтворите ли след 1867 г. 
български вестници, домашни и емигрантски, ще намерите не една статия 
срещу разрастващия се сръбски шовинизъм, който отправя своите хищ-
ни погледи на юг и на изток към български земи. (Срав. напр. Народност, 
Букурещ, г. 11. 1868, бр. 3.) Ето защо и незнайният автор на тая брошура 
е гледал да разкрие своя план за единно южно славянство в най-хубави 
краски, като едвам смогва да прикрие някои пансръбски замисли. Всички 
хубави съвети, които се дават от Белград в тая книжка, могат наистина да 
затрогнат особено когато се сравнят с ония напътствия, които се намират 
в книжката на Т. Бурмова – „Братско обяснение“. Както се знае, Бурмов, 
верен на своите русофилски убеждения, уверява сънародниците си, че те 
не биха изгубили нищо, ако приемеха руския език и ако станеха гражда-
ни на Русия, на великата славянска империя. А ето – от Белград казват, 
чрез „Глас едного родолюбца…“, че българите ще имат запазен своя език и 
своята народност в пределите на една „Югославяния“, в която Сърбия ще 
играе ролята на Пиемонт.

Сведем ли идеите на тая книжка към днешната наша политическа 
действителност, ние можем да ги схванем в същинската тяхна светлина. 
И сега, както в 1867 г., и сега, както преди 65 години, Белград примамва 
българите да запазят своето „наречие“, да забравят, че са народ, да се по-
чувствуват югославяни и да влязат в границите на Югославия, в която 
главна роля ще играе той, сръбският Пиемонт. Значи, сръбската полити-
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ческа идеология не се е изменила никак от толкова години насам, сръбска-
та интелигенция остава все със старата своя концепция за политическото 
устройство на славянския Балкан, сръбската власт е показала една трайна 
линия на поведение по отношение на всички южни славяни. Сигурно и 
сега има одисеевци, както през 60-те години на миналия век, които не 
могат да бъдат съблазнени от сладкия глас на сирените от Белград. Но си-
гурно и сега има такива, които вярват на хубави думи за южнославянско 
братство и единение. Но тъкмо на тях трябва да пожелаем да не останат 
измамени, разочаровани – както останаха толкова много българи, видни 
и умни, българи като Раковски, Левски, Каравелов, Ботев, сиреч най-яр-
ките представители на българския народ от епохата на борбите за нацио-
нално самоопределение. Гласове като „Глас едного родолюбца…“ от 1867 
г. са мили и хубави, те са дълбоки и смислени, стига да бъдат искрени, но 
те са коварни, затова и опасни, защото рушат националното единство и 
подравят основите на българската държава, на първата славянска държа-
ва в света.



502

Славянски глас: Орган на Славянското благотворително дружество,  
Год. XXVII, 1933, № 3–4, с. 137–139

ПРОФ. Д-Р ЙОЗЕФ ПАТА1

Едно име, което не може да не знае всеки образован българин, което 
трябва да се произнася с топла благодарност, с почит и обич. Защото 

проф. Пата, един от първите синове на братския чешки народ, един от 
най-трудолюбивите ратници2 за повече светлина в живота, един от тия, 
що упорито следват заветите на чешкото минало, на великите представи-
тели на чешката мисъл, вече четвърт век работи благодатно и в областта 
на българистиката, запознава своята родина с нашата литература, хвърля 
мостове между Прага и София.

Пата е добър познавач на нашата страна. Бивал е неведнъж между нас. 
Той е правилно осведомен върху основните въпроси на нашия живот, 
обича искрено българското слово, цени постиженията на нашия писа-
тел – от най-старо време до днес. Умее със своята почтеност, сърдечност 
и добросъвестност да печели симпатии, да овладява сърцата на своите 
сънародници, да им вдъхва любов към нашата земя, към нашия народ и 
език. Който е имал щастието да бъде в неговия семинар, не може да забра-
ви как просто, ясно, смислено поставя и разглежда въпроси из българ-
ската култура, как увлича с изложението си, как изпраща слушателите си 
обогатени, просветлени. Уроците му по българска граматика, упражне-
нията му върху наши писатели, тълкуванията му на текстове са приятни, 
съдържателни, занимливи.

1  Йозеф Пата (1886–1942) – чешки славист, сорабист и българист. Основните му научни 
занимания са свързани с културата и езика на лужишките сърби, на българите, с въпро-
са за славянското единство. Изследва както езиците, така и литературите, като популя-
ризира редица български автори в чешка среда. Популяризира езика и литературата на 
лужишките сърби. Б. Йоцов се запознава с Й. Пата в Прага като докторант в Пражкия 
университет в средата на 20-те години на ХХ в. и оттогава датира тяхното дългогодишно 
колегиално приятелство. Трайният интерес на Й. Пата към българистичната проблема-
тика, неговата обществена ангажираност и професионалните му качества мотивират Б. 
Йоцов да представи чешкия си колега пред българската научна общност (бел. ред.).
2  ратник (остар.) – воин, борец за някаква обществена идея, поборник, радетел (бел. ред.). 
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Той има живо чувство за своята съвременност. Затова не се рови само 
из миналото, не остава изпреварен от повелите на деня. Следи винаги, що 
става в българския духовен живот, какво го вълнува и тревожи. Прияте-
лите му у нас неведнъж са се учудвали на жаждата му да бъде своевремен-
но осветлен, да не закъснее в своите познания, да не пропусне някой факт 
от значение. За това, при всеки удобен случай, бърза да запознае чешкото 
общество със събития, дела и факти, които могат да извадят от заблуда, 
които могат да му разкрият културния подвиг на един братски народ. Той 
пише бележки, статии и студии из вестници и списания, като почнете с 
„Národní listy“ и свършите със „Slavia“, устройва сказки3 за родината ни, 
взема участие в наши културни тържества, изтъква цената и смисъла на 
някои юбилеи, спира се върху отминали от света наши културни дейци. 
Статиите му за Паисия, за Вазова, скиците му за Кирил Христова, Сти-
лиян Чилингирова, Ник. Вас. Ракитина, некролозите му за Боян Пенева и 
Ст. Михайловски, рефератите и рецензиите му за толкова български кни-
ги, неизлязлата му още българска антология, го издигат високо в очите на 
сънародници като добър познавач, предан тълкувател и правдив ценител. 
В негово лице България има свой добросъвестен, винаги на своя пост, 
представител в Прага.

Отличен славист, с подготовка от Карловия университет, който има 
толкова видни учени и толкова свидни нам имена, той знае мястото на 
българския език сред другите славянски езици, познава историческото 
му развитие, границите на неговата територия. Той е добре вникнал в 
българския фолклор, в нашата история, в трагичната съдба на българския 
народ. Като толкова видни и именити чешки учени, които имат нравстве-
на мощ да казват истината, колкото и да е горчива тя за някои, следвайки 
така завета на Яна Хус4, Пата неведнъж става защитник на нашата правда. 
Той изтъкна, че българите живеят не само в днешните предали на роди-
ната ни, че тe немилостиво са наказани от Европа за мнима някаква вина, 
че е безчовечно да се отнема езикът им, да се затъмнява народностното 
им съзнание в Македония и Босилеградско, в Бесарабия, в Добруджа и 
Тракия. Славистиката го е направила истински славянин. Борейки се за 
най-южния славянски народ, той изтъква, че още не са умрели в душата 

3  сказка (рус.) – беседа, лекция, изложение пред слушатели по научен или обществен въ-
прос (бел. ред.). 
4  Ян Хус (1370–1415) – римокатолически свещеник, религиозен средновековен философ 
и педагог, преподавател в Пражкия университет, проповедник и идеолог на Реформаци-
ята 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 не-
говите идеи се дължи на активността му като проповедник и университетски преподава-
тел, тъй като до 1520 г. са отпечатани само четири от неговите теологически съчинения 
(бел. ред.).
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на чеха заветите и идеалите на благородните народни будители, като До-
бровски5, Юнгман6, Колар7, Шафарик8 и Палацки9. Като Карел Крамержа10 
и той изповядва, че не е славянин онзи, който потиска своя брат. Защото 
не е достойно за човека и за славянина да преследва един славянски на-
род, да го измъчва, да го убива, да краде душата му. Следвайки малцин-
ствената политика на своята страна, Пата често хлопа на съвестта на не 
един общественик да се дадат народностни права на българите, които са 
имали нещастието да попаднат под чужда власт.

Йозеф Пата е един от най неуморимите и предани на своето дело науч-
ни работници. Като учен той се отличава с широка образованост, гриж-
лива начетност, с богатство от знания, с огромна библиографска осведо-
меност, със строгост в прилагането на методите за изследване. Повече 
езикослов11, отколкото литературен историк, той наследява, покрай дру-
гото, от своя учител проф. Иржи Поливка, безкрайна любов към упорит, 
систематичен труд. Научните му интереси cе свеждат главно към две по-

5  Йозеф Добровски (1753–1829) – чешки историк, литературен историк, лингвист, съз-
дател на славистиката и чешката филология като научни полета. Автор е на повече от 
триста и петдесет научни труда – книги, студии и статии в областта на бохемистиката, 
славистиката, историографията, литературната история, Българското възраждане, па-
леославистиката и др. (бел. ред.).
6  Йозеф Юнгман (1773–1847) – чешки филолог, преводач, лексикограф и общественик; 
автор на петтомен чешко-немски речник, на множество обемни трудове по чешки право-
пис 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.).
7  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 литературната вза-
имност“ (1836); автор на пътеписи, мемоари, научни съчинения; дългогодишен пастор 
в протестантската словашка църква в Будапеща и професор във Виенския университет 
през последните години от живота си (бел. ред.).
8  Павел Йозеф Шафарик (1795–1861) – словашки езиковед и историк, публикува на чеш-
ки 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.).
9  Франтишек Палацки (1798–1876) – създател на модерната чешка историография и ав-
тор 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.).
10  Карел Крамарж (1860–1937) – виден чешки общественик, журналист и политик, който 
е първият чешки министър-председател (1918–1919) след създаването на Чехословакия 
(бел. ред.).
11  езикослов (остар.) – езиковед; учен, занимаващ се с езикознание (бел. ред.).
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соки – към лужичкосръбската12 книжнина и към българския език. Още 
твърде млад, той привлича вниманието на учения свят върху изследва-
нето си, писано на чешки и издадено от Чешката академия на науките 
– Откъс из евангелие от XIII век в Софийската народна библиотека (№ 
397), Прага, 1915. Тук се дават ценни сведения за среднобългарския език. 
Критичният анализ съперничи с езиковия усет на един литературно об-
разован филолог. Не по-малко е ценна и студията му за чешко-български-
те взаимни отношения, печатана в сп. Оsvěta, 1919, под наслов Няколко 
глави из историята на чешко-българските сношения. Богат материал, об-
ширни библиографски податки13, занимливо изложение – това са глав-
ните особености на тая негова работа. Особен интерес буди и неговият 
преглед на българската литература, обнародван през 1927 г. в Енцикло-
педията Масарик14. Пата проследява развоя на българската книжнина от 
Кирила и Методия, посочва главните периоди, изтъква представител-
ните фигури, главните идеи, по-значителните съчинения. Един хубав и 
смислен очерк. За неговата Българска граматика, отдавна приготвена за 
печат, можем да кажем, че се отличава с научна строгост в разпредялбата 
на материала, със сбитост и стройност, с яснота и прегледност. Така Пата 
със своите изследвания и студии, засягащи нашата литература, с право се 
врежда между тружениците на българската научна мисъл. 

С благородно сърце, доблестен чех, духовно просветлен славянин, 
проф. Йозеф Пата заема заслужено място между всички българоведи15 в 
чужбина. Един исторически поглед върху българознанието в Европа ще 
отбележи немалко големи и достойни за почит имена, ще изтъкне заблу-
ди и истини, открития и заслуги, не ще забрави да посочи и значението 
им за развитието на славянската филология изобщо. Но от него няма да 
отбегне и делото на Пата. В един списък на тия, които са били и са бъл-
гарски приятели, защитници на правдата и истината, на правата на бъл-
гарския народ, на достойно място ще стои и името на чешкия славист. А 
тоя, който изследва чешко-българските отношения, трябва без друго да 
се спре пак на него. Като знаем това, ценейки делото и личността му, ние 
не можем да не го  поздравим от нашата земя за неговата двадесет и пет 

12  лужичкосръбска – така в оригинала вместо лужишко-сръбска (бел. ред.).
13  податки (книж.) – сведения, данни, факти (бел. ред.).
14  Научният речник на Масарик (Masarykův slovník naučný) – енциклопедичен справоч-
ник в седем тома (вкл. осми том с допълнения), издаван в периода 1925–1933 г. в Прага, 
замислен като универсално справочно издание, което е издържано в духа на политиче-
ската доктрина на президента Т. Г. Масарик и нейната хуманистична философия. Макар и 
за кратко, неслучайно първият главен редактор на изданието е философът Емануел Радъл 
(бел. ред.).
15  българовед (книж.) – българист; учен, занимаващ се с българистика, изследвания за 
България (бел. ред.).
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годишна дейност, не можем да не му пожелаем да следва подетия път все 
така тихо и безшумно, но все така плодно и честито.
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Родна реч: Списание за ревнители на българското слово, 1937, № 3,  
с. 139–140.

ЙОЗЕФ ПАТА: ИЗ СЕМЕЙНИТЕ ПИСМА НА ЙОЗЕФА 
ДОБРОВСКИ, С 6 КАРТИНИ И КАРТА. ПРАГА, 1937

(Josef  Pátа, z Rodinných dopisů Josefa Dobrovského, s 6 obrázky a 
mapkou, Praha, 1937)1.

Възраждането на чехи и словаци е предмет па неспирни научни из-
следвания. Издадени са толкова много трудове, малки и големи, кои-

то хвърлят обилна светлина – толкова много, та ви се струва, че едва ли 
някой нов лъч върху него би имал значение. И все пак – толкова нови 
изследвания и все тая неутихнала жажда да се проучи то в най-малките 
му подробности. За това свидетелствува и трудът на проф. Пата2. Йозеф 
Добровски (1753–1829)3, основателят на славянската филология, гениал-
ният езиковед, познат и на наши възрожденци (Гл. Борис Йоцов, Йозеф 
Добровски в България, Прага, 1929), е дълбоко съпричастен с чехосло-

1  Рецензия на Б. Йоцов, която разкрива огромната роля на Й. Добровски като родоначаланик 
 на славистиката. Важен акцент в рецензията са откритите от Й. Пата семейни писма на 
Добровски, които разкриват неговата богата личност като учен и човек (бел.ред.).
2  Йозеф Пата (1886–1942) – чешки лингвист, литературен историк и краевед, който се 
посвещава на изследването на езика и културата на лужишките сърби. Издава множество 
трудове по сорабистика и става първият редовен професор по лужишко-сръбски език и 
литература в университета в Прага. От 1917 до 1920 е лектор по български език в праж-
кия Политехнически институт, а по-нататък продължава да преподава българистика в 
пражкия университет. Ангажира се с каузата на Лужиция и в обществено-политически 
план, споделя идеята за създаването на самостоятелна държава на лужишките сърби, а 
по време на войната се обявява против асимилацията им от нацистка Германия. Йозеф 
Пата се запознава с Борис Йоцов в средата на 20-те години на ХХ в., когато българският 
славист е докторант в Пражкия университет. Оттогава датира тяхното трайно профе-
сионално приятелство (бел. ред.).
3  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 труда – книги, студии и статии в областта на бохемистиката, славистиката,  
историографията, литературната история, палеославистиката и др. В настоящото изда-
ние е включен с обемната студия „Йозеф Добровски и нашето Възраждане“ (бел. ред.).
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вашкото народностно възраждане. Култът към Добровски, издигнат ре-
шително и смело от Т. Г. Масарик, е един от най-големите, с който може 
да се ползува един заслужил син на своя народ. И литературата върху него 
е значителна. Тя постепенно нараства.

Проф. Йозеф Пата, който през 1929 г. изследва връзките на Добровски 
с Лужица, дава ценен принос към литературата върху Добровски. Още от 
1929 г. той се натъква на следи от семейни писма на Добровски. С усилия 
той събира няколко от тях, които сега издава под горния надслов. Поста-
вя си за цел да уясни образа на големия учен и големия народен будител 
в неговите семейни отношения. Той ни запознава с родителите му, Якуб 
Добровски и Магдалена Венерова, с брата му Матей Добровски, с Вален-
тин Щайнбах, неговия втори баща, с брата му от втория брак на майка му 
– Ян Йозеф Щайнбах, с внука му Ян Щайнбах, като проследява, изхож-
дайки от архивни документи и от семейната му преписка, развитието на 
неговия род и семейните му връзки. Затова прилага писмата на Добров-
ски до негови роднини, снимки и карти, а също и образ на генеологич-
ните4 разклонения. Така изследването на проф. Пата добива характер на 
генеологична и психологична студия.

Виждаме Йозефа Добровски в неговата семейна среда – като човек и 
учен. Макар и неженен, той има доста грижи и неприятности със своите 
роднини. Той е добър, внимателен, всекиму услужва, никому не отказва 
своите съвети и напътствия. Великият учен е и благороден човек. В пис-
мата си е внимателен, не само в отношенията си към другите, но и към 
себе си, към своя стил. Хвърлена е нова светлина върху живота му, която 
не може да бъде отмината от биографа и от литературния историк. Тру-
дът на Йозеф Пата е извънредно ценен научен принос в тая посока.

4  генеалогия (гр.) –  наука за родствените отношения, историята на рода и произхода на 
индивида (бел. ред.). В оригинала – генеология.
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Родина: Списание за българска историческа култура, Год. I, 1938, № 1,  
с. 262–263

LUDWIK WIDERSZAL, BUŁGARSKI RUCH NARODOWY

1856–1872 Warszawa, 1937, str. XXII+304

Българското народностно възраждане все повече и повече се проучва. 
Събират се документи, издават се преписки, осветляват се отноше-

ния, тълкуват се идеи и проблеми, рисуват се личности – изобщо един 
важен период от историята на нашия народ е предмет на неспирно из-
следване и проучване. И твърде естествено, такъв период не може лесно 
да се отмине. Защото не може да не се спре внимателен поглед върху една 
от най-занимателните и значителни страници от най-новата българска 
история. Затова и чужденци отправят своите научни интереси към нея. 
И в миналото, и в наши дни. Възраждането, което поставя въпроса за 
свободното самоопределение на българската националност, засяга жи-
вот и интереси на чужди народи, на чужди сили, които не могат да не се 
намесят в един или друг случай в неговия ход. Българският национален 
въпрос се сплита с близкоизточния, а също така и с полския1, особено 
след Кримската война от 1853 до 1856 година. Никой не може да отрече 
чуждото участие в него. Обикновено у нас се говори за руско, сръбско и 
гръцко вмешателство. Обаче не е малко и полското участие, и то – в бор-
бите на Възраждането за духовна и политическа независимост на българ-
ския народ.

1  Полският въпрос – от края на XVIII и началото на XIХ в. Полша не съществува като 
държава на световната карта, тъй като територията ѝ е поделена между Русия, Прусия 
и Австро-Унгария. Това предопределя и мотивира борбата на полския народ за нацио-
нална независимост. Аналогията, която прави Видершал между българския и полския 
национален въпрос, и на която обръща специално внимание Йоцов, има не само времево 
покритие, но и подчертава най-важния  белег, който ги обединява – това е въпрос за пъ-
тищата  за национално самоопределение и защита на народностната идентичност (бел. 
ред.).
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Един от учениците на проф. М. Ханделсман2, който недавна3 изтъкна 
връзката между полския и българския национален въпрос през време на 
Кримската война (срв. Кримската война, полският въпрос и началото на 
българския въпрос, Полско-български преглед, София, г. IX. 1931, кн. 23, 
с. 73–94), Лудвик Видершал4 в своето изследване „Българското национал-
но движение, 1856–1872” (1. XVIII, z. 2 от Rozpravy historyсzne towarzystwa 
naukowego warszawskiego), Bapшава, 1937 г., се опитва да изясни, от пол-
ско гледище, българските борби за самоопределение и освобождение 
през втората половина на миналия век, от Парижкия мир през 1856 г. до 
учредявкне на Българската екзархия в Цариград през 1872 г. Младият на-
учен работник се е погрижил да изпълни добросъвестно своята задача. 
Макар и чужденец, той успява да се осведоми и насочи правилно библи-
ографски, да овладее всички по-важни книжовни податки, за което дсста 
му помага пребиваването му в нашето отечество. Освен това той упорито 
и грижливо прави архивни проучвания не само у нас, но и в Полша, Ан-
глия и Франция. За цялата тая негова подготовка свидетелствува посо-
чената от него в началото на книгата обширна библиография. Разбира се, 
както всяка библиография и тя страда на места от непълноти и неточно-
сти. Трябва обаче да се изтъкне, че Л. Видершал си е дал немалко труд и 
усилия да се справи с един значителен книжовен и архивен материал. За 
това говорят и множеството бележки под линия в текста. Показалецът в 
края на книгата улеснява всека справка и консултация.

Своя труд Видершал разделя на пет глави: 
1. Българите през 1856 год.; 2. Българите като предмет на международ-

ната политика през 1856–1872 г.; 3. Стопанската основа на българското 
народностно движение, 4. Българският църковен въпрос през 1856–1872 
г, 5. Табор5 на дейната борба. От това разпределение на материала се виж-
да как авторът се отнася към основната си задача – да изясни българското 
национално движение, българската борба за духовна и политическа неза-
висимост, като даде нови вести и като излезе от полско становище, за да 
се допълня в осветленията, дадени от западноевропейска и руска гледна 
точка. Няма никакво съмнение след проучване на изследването, че Л. Ви-
дершал се справя успешно – в общи линии – с идеята и плана на своята 
работа. Много неща за нас са вече познати, тъй както ги излага той. Обаче 
има и такива, които са съвсем нови. И това придава на книгата значителна 

2  Марсел Ханделсман (1882–1945) – полски юрист и историк от еврейски произход, про-
фесор медиевист, историк на новата и най-новата история, методолог на историята (бел. 
ред.).
3  недавна или недавно (остар.) – неотдавна (бел. ред.). 
4  Лудвиг Видершал (1909–1944) – полски историк от еврейски произход. Автор на из-
следването „Българското национално движение, 1856-1872“ (1937) (бел. ред.).
5  табор (тур., остар.) – войсково подразделение, дружина (бел. ред.). 
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цена. Особено е ценна втора, четвърта и пета глава, в които ясно се вижда 
как българският национален въпрос става предмет на наблюдения, гри-
жи и затруднения от страна на заинтересувани Велики сили и как се отна-
сят поляците към борбите в България за неговото разрешение.

Един труд, който заслужва не само внимание, но и благодарност. Мо-
жем да не бъдем съгласни с някои осветления и заключения, обаче длъжни 
сме да приемем цялостната картина на изложението. Не един въпрос ста-
ва извънредно интересен и значителен. Особено като се сложи във връзка 
с множеството от въпроси на нашата културна и политическа революция. 
Естествено, авторът не прави коренна ревизия и преоценка на схващания 
и осветления. Общата картина на Българското политическо възраждане 
не се изменя. Но тая картина в голяма степен се допълня и осмисля. И тук 
е най-голямата заслуга на Видершал. Като историк, той правилно поставя 
въпросите относно българското национално движение и добре ги решава 
с оглед на податките, с които разполага. Строгият научен метод, с който 
борави, придава на труда му още по-голяма стойност. Това е ценна книга 
на полско-българското културно сътрудничество.





IV
Борис Йоцов в публичното 

пространство
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Мисъл: Седмичен литературно-обществен вестник, Год. І, 9 февруари 
1930, № 21, с. 2–3

ПРИ НАШИТЕ ХОРА НА ИЗКУСТВОТО1

БОРИС ЙОЦОВ

Един от най-младите наши професори.
Роден е през 1894 г. във Враца. Завършил е в София по славянска фи-

лология и литература и в Прага пак по славянска филология и литература 
и с докторат по философия.

Сътрудник е почти на всички големи славянски списания, гдето той се 
е наложил като учен и като проникновен критик.

Намерих го в славянския семинар на нашия университет. Четеше. 
Беше сам. Заговорихме:

– Вие сте единственият познавач на славянските литератури у нас. 
Какво ще кажете за тези литератури?

– На славянските литератури у нас се гледа с известно пренебрежение. 
Чете се само руската и много малко се знае за литературата на чехи, сло-
ваци, словенци, хървати, сърби и поляци; че тези славянски литератури 
са създали поети от световно значение, от които ние можем да разберем 
душата на родствените нам славянски народи и да почерпим назидание, 
мъдрост и съзнание, което е близко до нашето, за това малцина мислят. 
Славянските литератури ще допринесат твърде много за изяснение, за 
кристализация на нашето славянско съзнание. Защото не трябва да за-
бравяме, че сме славянски народ, част от онова голямо семейство, без 
което ние не бихме представлявали това, което сме, и бихме се чувству-
вали безкрайно уединени и усамотени културно.

1  Едно интервю на Владимир Русалиев с Борис Йоцов за съвременната българска литера-
тура, за славянските литератури и връзките им с българската, за актуалната политическа 
съдба на Югославия. Въпросите за славянските литератури и славянското съзнание об-
ширно са застъпени от Б. Йоцов в студия с едноименно заглавие в настоящия том (бел. 
ред.).
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Дори и нашето Възраждане, покрай своя национален момент, има и 
славянски, сиреч съзнанието у българите, че са славяни, че са сродни с 
толкова славянски народи, е давало сила, давало е крила на националната 
идея. Именно това съзнание се изразява най-добре в култа към Русия като 
културна и нравствена стихия. И неслучайно нашето Възраждане в нача-
лото на XIX век се свързва с първите наченки на славянската филология 
у нас.

Първите наши слависти, заедно със слависти от други страни, създа-
ват оная славянска идеология, която лежи в основата на борбата срещу 
елинския език и елинската култура.

Дали и ние като народ, макар и малък, не бихме могли да се домогнем 
до едно светопознание, което би могло да ни отдели от западния свят и да 
ни приближи до източния, до славянския, до руския?

Това са изобщо въпроси на българското съзнание, което трябва да бъде 
преди всичко славянско, а след това европейско. Тук могат да възникнат 
редица проблеми за българската култура, за българския творчески дух, 
които от ден на ден все повече и повече се налагат и чакат своето разре-
шение. Ала ние нямаме възможност да формулираме тия проблеми и да 
ги сложим на разискване. Достатъчно е сега само да загатнем за тях.

– Какво е отношението на нашата литература към другите славянски 
литератури?

– Този въпрос е във връзка с горния. Но той може да се разгледа и от 
друга страна, като самостоен. От руската литература ние се учихме и про-
дължаваме да се учим, макар че, за голямо съжаление, духовните връзки 
между България и Русия са твърде слаби. Трябва, обаче, да се изтъкне, 
че ние се учихме от руската литература и добре, и зле. Добре – защото 
много хубави неща от нея възприехме, много импулси получихме. Много 
таланти се укрепиха; зле – защото не проникнахме в основната същност 
на руската художествена мисъл, защото не проумяхме тайната на руското 
художествено творчество и защото не проникнахме в дълбочината на ру-
ското нравствено-религиозно съзнание.

Това най-ясно личи, ако се проследят влиянията на руските художни-
ци на словото върху наши писатели. Тия влияния са от такъв характер, 
че не дават ни най-малко основание да мислим, че руската художествена 
мисъл е оплодила благодатно българския творчески дух. Излишно е да се 
сочат примери.

Изглежда, че българският читател по-добре вниква в творчеството на 
руските писатели, отколкото българския писател. Как иначе ще си обяс-
ним жаждата на тоя читател към руската книга, към руския писател и не-
говите откровения? И днес, например, когато Русия привлича със своята 
литература погледите на цял свят, ние, колкото и да се стремим да про-
никнем чрез нашия писател в нейната литература, оставаме все безпо-
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мощни. Подражания, наподобявания срещаме доста, обаче едно благо-
датно влияние, едно оплодяване на творческата мисъл няма.

– Нашето време поставя въпроса и за отношението ни към сърбохър-
ватската и словенската литература. Ще бъдем ли с Югославия или не?

– На този въпрос е рано да се отговори. Трябва само едно да се отбе-
лежи, че българският народ няма да жертвува никога своята национална 
индивидуалност. И нам не ни се вижда странно, че някои западни учени 
разглеждат българската литература заедно с останалите южнославянски 
литератури. Странното е, че те схващат литературата на южните славяни 
като едно цяло, едва ли не като една литература.

Това е така днес. А какво ли би станало утре, ако би се създала от Триг-
лав до Черно море федерацията на южните славяни? Тогава нашата ли-
тература би се съвсем изгубила под обобщаващия поглед на тия учени. 
Следователно, не предстои ли нам да създадем една литература, макар и 
славянска, макар и никнала на юг, но оригинална, по възможност творче-
ски самобитна, която да ни манифестира пред света като отделна етниче-
ска единица между южните славяни? До сега ние имаме характерни твор-
чески воли, проявили сме един завиден културен устрем, за да можем да 
вярваме, че ще дочакаме победа в тая посока.

Към чешката литература ние можем да протягаме ръце – да грабим 
от плодовете на нейната градина. Там именно ние можем да доловим, в 
творчеството на един Бржезина2, на един Сова3, на един Чапек4 дори, как 

2  Отокар Бржезина (1868–1929) – чешки поет, прозаик, есеист, ключова фигура на чеш-
кия символизъм и модернизъм, към чието творчество Борис Йоцов проявява траен ин-
терес, вдъхновен от неговия академичен ментор Боян Пенев. Поезията и есеистиката на 
О. Бржезина вплитат в модернистичната поетика наследството на множество предход-
ни културни пластове. Свободният стих в неговите стихосбирки оказва изключително 
силно влия ние върху по-късната чешка поезия. Автор е на пет поетични книги, които 
излизат в краткия период между 1895 и 1901 г. (бел. ред.).
3  Антонин Сова (1864–1928) – чешки поет, автор на романи и разкази и ключова фигура 
в историята на чешкия символизъм. Пише също така импресионистична поезия и при-
родна пейзажна лирика. Социалната ангажираност в неговото творчество се открива в 
по-ранните му произведения от 90-те години на XIX и началото на ХХ в. Подчертаният 
интерес към двете знакови фигури на чешкия символизъм (А. Сова и О. Бржезина) е пря-
ко свързан с отказа на Б. Йоцов да коментира авангардното изкуство на литературната 
сцена от 20-те и 30-те години на миналия век (бел. ред.).
4  От братята Чапек (Йозеф и Карел) Борис Йоцов посочва Карел Чапек (1890–1938), чи-
ято литературна творческа биография е предхождана от докторат по философия, посве-
тен на прагматизма, и е съпътствана с дългогодишна журналистическа работа в автори-
тетния чешки ежедневник „Лидове новини“ (К. Чапек е дългогодишен редактор и автор 
на колонка). Карел Чапек дебютира като поет и преводач на най-новата френска поезия 
в началото на ХХ в. („Зоната“ на Г. Аполинер и др.), събрана в антологията „Френска по-
езия“ (1920). Едва по-късно писателят печели световна известност след превода на ан-
глийски език на драмата му „R. U. R.“, чиято премиера е през януари 1920 г. в Национал-
ния театър в Прага (бел. ред.).
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се постига синтез между славянски мистицизъм и западноевропейски ра-
ционализъм. Нашата национална психология има доста сродно с чешката 
и там, именно, от чешката литература, можем да доловим път за прео-
доляване на нашия бездушен реализъм, груб практицизъм чрез практи-
чески идеализъм и жизнен хуманитизъм.

Полската литература може преди всичко да ни покаже как трябва да 
задълбочим нашия национализъм, може да ни посочи и един от начините 
за преодоляване на действителността, да се домогнем до един художест-
вен мироглед, който би примирил в себе си националното и общочовеч-
ното, мистичното и рационалистичното, реализъм с идеализъм.

– Вие сте познавач и на нашата литература. Вашето мнение върху 
днешната наша литература?

– Трябва най-напред да отбележа, че ако има нещо действително цен-
но, то се дава предимно от някои представители на по-старите поколения. 
Но това съвсем не значи, че тия, които работят от десет години насам, не 
са създали творби. Напротив, създадено е доста и което е най-важното – 
има устрем да се постигне нещо голямо. Между представителите на тая 
литература можем да посочим няколко имена, но не можем да посочим 
още една определена, ярка творческа индивидуалност.

Докато нашата литература преди се отличаваше именно с ярки ин-
дивидуалности, ако в нея можем да изтъкнем ценни личности, с високо 
гражданско, художествено и нравствено съзнание, днес не е така. Днес 
именно повече от всякога, нашето време търси личности, търси писате-
ли, които да отражават не само трагизма на нашите дни, не само парли-
вите въпроси на българската действителност; то търси и личности, които 
требва да бъдат съвестта на нацията.

Мисля, че десет години са достатъчни, за да бликнат из своите недра 
такива личности. И обстоятелството, че ги нямаме, ясно показва каква 
може да бъде днешната ни литература. Нито едно движение литературно, 
нито една творческа посока, нито някакво особено ново съдържание, нов 
патос. Обаче днешното поколение показва, че в нашата литература се за-
ражда един нов свят, предвещават се други завоевания, очакват се нови 
прояви на българската художествена мисъл.

– За нашата критика?
– Днес критиката е в ръцете на читателя. Читателят е добър критик, 

защото със своя свят той преодолява оня свят, който днешният наш пи-
сател затваря в своите творения. Нека не се забравя, че доста читатели 
културно изпреварват мнозина писатели и че те могат да преценяват пра-
вилно едно произведение. Но трудно е да се прецени истинско художест-
вено произведение и за него има смисъл от една критика, която излиза 
вече вън от границата на читателския опит. Такова именно произведение 
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търси истинския свой критик, защото върху него той може да развърне 
своята мощ.

Кажете ми, не е ли безсмислено да се пише критика от тоя, който знае 
своето призвание, върху безсмислени произведения?

Истинската българска критика копнее днес за голямо художествено 
дело. И на тая критика предстоят тежки задачи. Ако тя може да отми-
не слабите литературни творения, тя е длъжна да изтъква пред читате-
ля общите творчески посоки, тя трябва да осмисля неизяснени импулси, 
трябва да изяснява зараждащи се културни движения, да приобщава към 
чуждата критична, философска и художествена мисъл и да отваря пролом 
за утрешния ден.

Вл. Русалиев
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ПОЛСКАТА ЛИТЕРАТУРА У НАС

В своя културен възход българският народ се е домогвал, кога повече, 
кога по-малко, към духовните ценности на Западна Европа. И невед-

нъж той оплодява своя художествен гений, подчинявайки се на закона за 
литературните въздействия и влияния. Но в устремите си към чуждото 
той често забравя и подценява своето, забравя и сродното, по-близкото, 
отразено в културата на славянския свят. Наистина той не е съвсем чужд 
към него. Но славянството, като култура и дух, той вижда предимно в 
Русия. Най-много черпи от съкровищницата на руската мисъл – другите 
му славянски братя не оставят по-дълбоки и по-особени следи в цялост-
ния му духовен жнвот. Руската литература, поради езика и характера си 
най-вече, става негова литература – за добро и за зло на нравствения му 
ръст.

Втурнал се в руското, нашият народ, чрез своята интелигенция и чрез 
своя елит, не спира по-траен и по-дълбок поглед върху културата на други 
славянски народи, той забравя полския народ, голям както със земята 
и числеността си, така и с творческите си усилия и завоевания, така и с 
културата и духа си. И не проявява напрегнат интерес, страстна жажда 
за откровенията на творческия му гений. И не си създава възможност да 
познае по-основно неговата литература. Казваме възможност, защото у 
него не отсъствува добра воля да бъде по-близко до своя брат, да го по-
чувствува в неговата вътрешна мощ. Още повече, когато знае, че е протя-
гал в миналото своята ръка за закрила и помощ, че е бил разбиран от него 
в критичната му участ.

Полската литература е една от  най-богатите в света както по мощ-
ността и тежестта на вътрешната си съдържимост, така и по блясъка на 
външната си красота. Тя има високи художествени и поетични достояния, 
строга в изискванията и задачите си, мъдра и дълбока във философската 
си основа, възвишена в нравствените си завоевания, безбрежна в човеш-
кия си патос, стихийна в хероичния си напор, бурна и нежна в религиоз-
ния си тон. Колкото полска, толкова и всечовешка, органично свързана 
с народностната съдба и все пак – с корена на човешкия дух изобщо, в 
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която народностно и космополитно живеят; в мистично единение, на нея 
би могъл да завиди и най-големият и най-творческият народ. Затова едва 
ли има друга литература в света, която да е вземала толкова живо участие 
в духовния строй на народа, да е оказвала така дълбоко влияние върху не-
говото възпитание, да се е издигнала до евангелие за неговия дух. Затова 
тя рано бива призната от света, изнася на cветовните духовни арени свои-
те бисери, задоволяващи и най-изисканите желания и най-изтънчените и 
благородни вкусове. Пред нейните най-велики представители чуждият 
свят се прекланя  с признание и почуда.

Хероичният и страдалчески полски народ печели сърцата и с откро-
венията на своето художествено слово. Литературата му, наистина, е 
създадена в атмосферата не на източната, а на западната култура, но тя е 
израз на славянския дух. Eтo защо всякой славянин може да намери себе 
си в нея. Българинът, който търси родното, не може да не зажаднее и за 
славянското – чрез него би могьл да даде крила на самобитното в твор-
ческата си мисъл. Изразявайки изконното си битие, той дава простор и 
на славянската стихия, която носи в себе си, чрез която би се нирнал1 в 
славянските земи, а оттам – в по-далечни, по-чужди. Чрез полската пое-
зия той би се вживял в нравствените и религиозни тревоги на човека, би 
схванал как се търси царството Божие тук, на земята, как народната мъд-
рост бива осмислена в творческо дело, как външният свят се претворява 
и пресъздава, би доловил похвати и средства да изрази и изображение, 
тайни на техника и изкуство, би почувствувал душата на един братски, не 
само по език, кръв и бит, но и по съдба, народ. Проникне ли в нея, той би 
излязъл оттам пречистен, възвисен, възроден, с обич към живота и идеа-
ла, със смисъл за страданията и тяхната нравствена стойност, с по-голя-
мо съзнание за духовната мощ на човека.

Тая литература, въпреки че не ѝ е проправен преднамерено път, е все 
пак намерила място в българското сърце, бих казал в българския духовен 
живот. И то – благодарение на своята потайна мощ. В нейното прониква-
не обаче има неравномерност, неравност, дори случайност. Ето – Мицке-

1  нирвам се (диал.) – потапям се (бел. ред.).
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вич2, Словацки3, Конопницка4 и Заполска5, Сперошевски6 и Немойевски7, 
Пшибишевски8, Тетмайер9, Виспянски10 и Каспрович11 – но колко малко 
ги познаваме в тяхната цялост, в съдбата и творенията им, в ценността им 
и тяхното значение, макар че са превеждани, тълкувани, чествувани дори. 
Не е ли странно дори, че след Мицкевича, най-известният и най-обича-
ният, Пшибшиевски намира у нас най-звънка слава?! Може би затова, че 
идва в нашата литература чрез Русия, и защото най-малко е призначен12 за 

2  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“, „Задушни-
ца“, „Кримски сонети“ (бел. ред.).
3  Юлиуш Словацки (1809–1849)  – полски писател, поет, драматург, епистолограф, един 
от т.нар. „трима големи полски поети-пророци“ на Романтизма (заедно с Адам Мицкевич 
и Зигмунт Крашински), автор на собствена романтическа космогония и месианистична 
идея (бел. ред.).
4  Мария Конопницка (1842–1910) – полска поетеса, романистка, журналистка, активист-
ка, самоука еманципирана жена от позитивистичния период, авторка на дългата епиче-
ска поема в октави „Господин Балсер в Бразилия“ (1910) (бел. ред.).
5  Габриела Заполска (1857–1921) – младополска актриса, романистка, авторка на драмата 
„Моралът на госпожа Дулска“ (предст. 1906, изд. 1907), която демаскира лицемерната 
моралност на аристокрацията (бел. ред.).
6  Вацлав Шерошевски (1858–1945) – полски писател, публицист, президент на Полската 
академия за литература (1933–39), изгнаник в Сибир заради подривна дейност срещу Ру-
ската империя и участие в полските освободителни движения. Опита си в изгнание оп-
исва в множество разкази и романи, сред които „В покрайнините на горите“ (Na kresach 
lasów, 1894), „Предел на нищетата“ (Dno nędzy, 1900) и др. (бел. ред.).
7  Анджей Немойевски (1864–1921) – един от ексцентричните персонажи на „Млада Пол-
ша“, поет, драматург, романист, публицист, издател и редактор на „Независима мисъл“. 
Автор на стихосбирката „Polonia irredenta“ (1896) – своеобразен поетически репортаж за 
живота на работниците от Шльонско-Домбровските въгледобивни мини (бел. ред.).
8  Станислав Пшибишевски (1868–1927) – главен редактор на краковското сп. „Жиче“ 
(życie,1898–1899); пише на немски и полски; автор на романа „De Profundis“, манифеста 
„Confiteor“, съпоставително изследване върху Ницше и Шопен, драми, поеми в проза и 
мн. др.; скандална личност, въвежда идеята за „голата душа“ (всички откровения и проя-
ви на душата, подсъзнанието) (бел. ред.).
9  Кажимеш Пшерва-Тетмайер (1865–1940) – родоначалник на младополската символи-
стична поезия; централен образ – Полските Татри; автор на поетизирани разкази, ле-
гендарно-историческа проза, посветена на традиционния живот на полските планинци. 
Редица негови стихотворения се превръщат в песни (бел. ред.).
10  Станислав Виспянски (1869–1907) – революционер и новатор на полския театър и 
драма, вдъхновен от Вагнеровия театър в Байройт и от Ницше; ученик на Ян Матейко, 
рисува множество витражи и картини; сценограф, театролог, автор на т.нар. от Б. Йоцов 
полска „Божествена комедия“: драмите „Сватба“, „Освобождение“, „Акропол“ (вж. пове-
че в статията на Йоцов в настоящия том) (бел. ред.).
11  Ян Каспрович (1860–1926) – младополски поет, автор на експресионистичните „Хим-
ни“ в свободен стих (познати у нас в превода на Дора Габе), „Книга на нищите“ и др.; 
превежда емблематични автори от старогръцки, английски, немски, френски и др. (бел. 
ред.).
12  призначен (рядко) – знаков, характерен (бел. ред.).
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полската душа. Полският модернизъм, който най-силно наложи полската 
литература на нашето обществено внимание, внася образи и идеи в лите-
ратурния ни живот, но не оставя по-трайни следи. Затова пък Мицкевич, 
àко13 и да не увлича в набега за нови форми в изкуството, за нови моди, 
оставя траен спомен в еднн от най-високите върхове на нашата художест-
вена мисъл. Пенчо Славейков създава своята „Кървава песен, очарован от 
„Пан Тадеуш“ на Адама Мицкевич. Това е може би едничката, по-висока 
точка, в която се докосват в духовно единение два братски народа – еди-
нение в поетическото слово.

Тъкмо тая точка подсказва, колко благодатно, благотворно може да 
бъде общението на нашия народ с полската литература. Полските поети, 
горди и възвишени, не молят – наш дълг е да ги познаем, да ги разкрием, 
да ги почувствуваме като свои. Особено днес, когато българският народ 
изнемогва под ударите на своята трагична съдба, когато прави преоценка 
на ценностите, когато се възвръща към духовните си водачи в миналото, 
да черпи от тях мъдрост, поука и назидание. Назад към Възраждането 
– това значи назад към славянството! Славянският момент в нашето на-
родностно възраждане е толкова мощен, че той се схваща и от най-по-
върхностния поглед. Без славянска култура, която някога изгря от наши 
предели, не би се създал българският народ, не би имало Възраждане, 
борби за освобождение, не би се създала толкова скоро българска държа-
ва. Затова българският народ, напредничав, неспокоен, жаден за духовни 
богатства, ще намери сили да отвори на полската литература широк път 
към своето сърце – ще заживее с великите ѝ творци и ще се почувствува 
по-близък, по-близък на своя голям |брат от бреговете на Висла.

13  àко (диал.) – въпреки че (бел. ред.).
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ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК

България пада първа като жертва на турската стихия. След нея загива 
Византия и Сърбия, Влахия, Молдавия и Босна. Целият XV век, кога-

то православният Балкан скланя глава в робство, е изпълнен с кървави 
страдания и хероични борби за род и родина, за вяра и свобода. Позна-
вайки ужаса на разгрома, балканските народи излъчват из недрата си мъ-
ченици и херои, за да оставят възглас и завет: борба неустрашима, борба 
до край с полумесеца, в името на Христовия кръст, за свобода, правда и 
човечност. Европа, поразена от нашествието на турските пълчища, е в 
тревога. Тя се чувствува застрашена. Затова се заговорва за нов кръсто-
носен поход – не за освобождението на Божия гроб, а за спасението на 
християните, за изгонване на Турция от Европа. Най-много е застрашена 
Средна Европа, особено Унгария и Полша. Защото турските войски през 
Сърбия и Влахия почват да нахълтват към техните граници. В тях, към 
средата на XV век, се поражда общ порив за борба с турците, колкото се 
може по-скоро и по-далече от собствените им земи. И от Рим се надава 
повик за война. Папа Евгений IV, чрез свой пратеник кардинал Юлиян 
Цезарини, настоява Унгария да грабне меча и да тръгне да се бие за правда 
и свобода. Збигнйев Олешницки1, епископ в столицата на Полша, Краков, 
с голямо влияние върху управата на страната, настоява полският народ да 
съсредоточи всичките си сили за борба с Турция. Общата заплаха за Ун-
гария и за Полша поражда и обща воля. И тая воля намира израз в лицето 
на Владислав Варненчик. 

Владислав Варненчик – това е синът на полския крал Владислав II Яге-
лонски2. Затова се назовава Владислав III Ягелонски3. Видял Божия свят 

1  Збигнев Олешницки (1389–1455) – полски държавник и кардинал, главен съветник на 
крал Владислав II и регент на Владислав III Ягело (бел. ред.).
2  Владислав II Ягело (1351–1434) – херцог на Литва (1377–1401) и полски крал (1386–
1434), основател е на полската династия на Ягелоните. Негова е заслугата за победата над 
Тевтонския орден на кръстоносците на 15 юли 1410 г. при Грюнвалд (бел. ред.).
3  Владислав III Ягело (1424–1444) – полски крал (1434–44) и крал на Унгария (1440–44), 
който неуспешно опитва да изтласка османските турци от Балканите. Умира в битка с тях 
край град Варна и оттам посмъртно получава прозвището Варненчик (бел. ред.).



525

в 1424 г., той расне в атмосфера на ненавист и на напор за борба срещу 
врага на Христа. В четиринадесетата пролет от своя живот, след смъртта 
на баща му в 1434 г., той бива избран за крал на Полша. И скоро, в 1440 
волята за отпор и бран срещу Турция го издига и на унгарския престол. И 
наистина, Унгария не се измамва в неговия избор – той се оказва достоен 
за короната на св. Стефана. Още повече, когато над него и над Унгария 
бди Ян Хунияди, седмиградският4 войвода, върл враг на полумесеца. Не 
изминали се и три години откак е унгарски крал, той бива призован за ве-
лик подвиг. В 1443 г. сеймът5 в Буда решава да потегли той на война срещу 
Турция. А кой би дръзнал да дигне меч срещу нея, когато тя е в разцвета 
на своята мощ, нанасяла е удар след удар, печелила е победа след победа? 
Това е той, славният внук на нявгашния велик Литовски княз и сетне крал 
на Полша – Ягело. Под неговия стяг6 се събира войска от 20–25 хиляди 
души. Тук е Ян Хунияди, тук е Юлиян Цезарини, сръбският деспот Георги 
Бранкович, недавна загубил короната си и забегнал да търси закрила в 
Унгария, тук е Иеник от Мечково, вожд на чешкия табор7, толкова епис-
копи и рицари, множество незнайни воини – унгарци и поляци, сърби, 
хървати и чехи, власи и албанци. Не закъсняват да се наредят по-сетне 
под знамето на Владислава и българи. И през 1 юлий на 1443 г. той минава 
Дунава при Смедерево, заема Крушевац, стига при Ниш, гдето Хунияди 
нанася кърваво поражение на Мурада II, ето го победоносен в Пирот, Со-
фия, към ихтиманската Cpедна гopa, за да се срещне наново с пълчищата 
на храбрия султан срещу Рождество Христово, на полето Костенец баня 
пред Момина клисура и да грабне нова победа, като плени султанския зет 
Махмуд Челеби. Но природата се оказва по-силна от него. Зима е вече, 
студ и глад го дебнат, той намира за благоразумно да се оттегли. И по съ-
щия път назад той се връща в Унгария, посрещнат в Буда през февруари 
на 1444 г. като победител. Унгария ликува, Европа го увенчава със сла-
ва. За пръв път, след толкова години, чужда армия навлиза дълбоко във 
вътрешността на Турция! Значи, турският ятаган не е непобедим! Волята 
за борба е окрилена, надеждата за спасение не е напразна! Още повече, 
когато султанът предлага мир, който наистина бива сключен на 13 юли 
1444 г. Георги Бранкович може да бъде доволен – короната му е върната, 
Сърбия е свободна, макар и да приема да плаща дан на Турция, Влахия 
минава под върховната власт на Унгария. Само България, с толкова мечти 
за свобода, пробудени от тоя поход на Владислава, остава да влачи вери-
гите на робството.

4  cедмиградски – от Седмоградско, историко-географско название на Трансилвания, се-
верозападна област в днешна Румъния със силно унгарско влияние (бел. ред.).
5  сейм (пол.) – название на парламента, Народното събрание в някои държави (бел. ред.).
6  стяг (остар.) – знаме (бел. ред.).
7  табор (тур.) – военно поделение, дружина (бел. ред.).
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За десет години маслиненото клонче на мира е трябвало да висне над 
меча на Владислава III и Мурад II ! Но Европа, повярвала, че Турция може 
скоро да бъде сломена, е склонна да мисли, че е необходимо да се подхва-
не наново борбата. Папа Eвгений IV, заедно със своя легат Юлиян Цеза-
рини, настоява за нов поход. Рим, Византия с Йоан Палеолог, Венеция и 
Генуа, Бургундия, бановете8 на Влахия и Молдова, Георги Бранкович от 
Сърбия и Георги Кастриоти от Албания  – всички са обединени от една  
мисъл: на помощ на Владислава, напред срещу Турция! Насърчен от обе-
щанията, от проявената готовност за борба срещу общия враг на Хрис-
та, освободен от папата от оная клетва, която дава над евангелието при 
сключването на мира в Сегедин, Владислав не взема под особено внима-
ние съвети и колебания на стари и мъдри сановници, нито пък дочаква 
ясно изразената воля на Полша и се втурва  в кървава и страшна борба 
против Мурада II. Под негова заповед се намира 15–20 хилядна войска, с 
него е пак главният командващ Ян Хунияди, кардинал Цезарини, Чейка, 
водач на чешките бойци, епископи и рицари, воини – унгарци и поляци, 
немци и френци9, италианци и чехи, по-късно власи, може би и българи. 
И тръгва от Сегедин, минава на 20 септември 1444 г. Дунав при Оршова, 
заема Видин – и върви напред, с намерение да стигне в Одрин покрай 
Дунав и Черно море, през Цариград, със съдействието на византийските 
войски. Владислав лети смело и гордо, ето го пред Никопол във вихрен 
бой, без някакъв особен успех. Тук се присъединява към него влашкият 
войвода Влад Дракул. Но къде е Георги Бранкович? Къде е Георги Кастри-
оти – с обещаната помощ от 60 хиляди бойци? Единият не желае да губи 
благоволението на султана, другият – не може да мине през сръбска земя 
със своите три хиляди конника. А какво става там, в Босфора и Цариград?

Византийците не спират прииждащите от Азия орди, венецианци и 
генуезци, чиято флота е трябвало да спре минаването на Мурада II в Ев-
ропа, тайно срещу злато помагат на врага. Каква измама за Владислава! 
Но той не спира своя поход – превзема Шумен, минава Провадия, връхле-
тява през градищата Петрич и Михалич, за да спре на 9 ноември пред 
Варна. А отдолу, от Тракия иде страшна сила – 60 хиляди опитни турски 
бойци, водени от Мурада II, който минава Балкана, за да настигне Вла-
дислава. И започва кървава, отчаяна борба. Ян Хунияди разбива едно от 
турските крила, кралят се хвърля срещу центъра, заеман от еничерите10, 
отбраняван от султана. В борбата между двата вихъра, между двете сили, 

8  бан (истор.) – титла на управител на област в някои балкански страни през Средновеко-
вието (бел. ред.).
9  френец (остар.) – французин (бел. ред.). 
10  еничар (тур.) – войник от елитната пехотна войска на Османската империя, сформира-
на от насила потурчени юноши и младежи от поробените народи, отнети в ранно детство 
от техните семейства и възпитани в безпрекословна преданост към султана (бел. ред.). 
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между кръста и полумесеца – пада сразен Владислав. Главата му, набучена 
на копие, бива занесена, както се казва от някои, чак в Бруса. Хунияди, 
бранейки се храбро, отстъпва през Добрич, навлиза във Влахия, бива пле-
нен от Влад Дракул, но сетне – Унгария му осигурява свободата. Загива 
Владислав III, за да оживее като Владислав Варненчик. Угасва неговата 
идея – да се освободи България, да се даде за управа на Хунияди може би, 
да се приюти под неговия скиптър. Мурад II тържествува, България от-
ново е измамена в своите надежди за освобождение. Един от последните 
по-значителни опити да се нанесе по-тежък удар на Турция, да се спре 
нарастването ѝ на запад и на север.

Заедно с Владислав замира за дълго време смелата воля за отпор, за ре-
шителен отпор срещу турската напаст. Усилията на Яна Хунияди да отсла-
би врага, ако и бляскави, не носят по-трайна утеха. В 1526 г., след битката 
при Мохач, гдето пада убит Людовик II, пак от династията на ягелоновци-
те, турските войски нахлуват свободно в Унгария. И трябваше 145 години 
да изтекат, за да залезе полумесецът над тая страна. Волята за отпор зами-
ра, но тя е жива. Полша, родината на Владислава, следва оня завет, който 
се излъчва от личността и подвига му, и крал Сигизмунд11 води борба с 
турците, Владислав IV12 – продължава да следва начертания от миналото 
път и дори замисля голяма война срещу врага на християнството, дори 
е склонен да се заеме с освобождението на България. Не напразно през 
XVII столетие най-видните представители на българското католическо 
духовенство търсят помощ от Полша. Да споменем само Петър Парче-
вич, тоя горещ патриот, който неведнъж ходи при полските крале, за да 
действува пред тях за освобождението на своята родина. Най-после, не 
е ли това заветът на Владислава – Ян IІI Собиески13 да нападне в 1683 г. 
Кара Мустафа, обсадил Виена, и да спаси Европа от турско нашествие? 
Така чувствуваме Владислава не като усамотено, само за себе си явление, 
а един само момент от изявата на полския дух в историята. Величието на 
неговия подвиг, на първия и втория му поход, не се крие толкова в после-
диците от тях, колкото – в оня дух, в оная воля, що оставят и що завеща-
ват на времето след неговата смърт. И не напразно в неговата личност се 
сплитат легендата и истината. Българският народ му въздава хвала и чест, 
съдим ли от римуваната хроника на полския летописец Матей Стрийков-
ски оп XVI век, в легенди и песни.

11  Сигизмунд III Ваза (1566–1632) – крал на Полша (1587–1632) и на Швеция (1592–99), 
под чието управление се водят войни с Швеция, Русия и Османската империя (бел. ред.).
12  Владислав IV Ваза (1595–1648) – крал на Полша (1632–48), който се стреми я да укрепи 
(бел. ред.).
13  Ян III Собиески (1629–1696) – крал на Полша (1674–96), военачалник, който разгро-
мява османските турци в битката при Хочим (1673), като така за кратко възстановява за 
последен път величието на Полско-литовската държава (1569–1795) (бел. ред.).
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И днес още се слави Ян Хунияди, неговият гениален пълководец, в 
българския юнашки епос. Кой не знае песните за Янкул войвода, за Янко 
Сибинянин, Янко от Шидина града? Жив в легендата, в песента, в паметта 
на народа, жив и в историята, Владислав оживява днес – по-ярък, по-лъ-
чезарен, по-възвишен. Един крал, крал на Полша и на Унгария, оставил 
свой бащин кът, презрял несгоди, лишения, опасности и тръгнал в далеч-
на земя, тръгнал на смърт – за да се бие за Христа, за да спре нашествие-
то на един страшен враг, за да донесе слънце и свобода на един поробен 
народ. И затова тоя народ се прекланя пред рицаря на полския дух, пред 
един от най-светлите образи в полската история, че той изразява в чутов-
ния си подвиг, пълен с блясък и красота, не само вдъхновението на своите 
знайни и незнайни воини, но и душата на Полша, волята на Унгария, без-
смъртието на идеята за свободата, която за нас се окървави на Оборище, 
изгря на Шипка и пламна на Чаталджа.
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Нов живот: Двуседмичник за обществени въпроси и култура, Год. I,  
15 декември 1935, № 4, с. 1–4

ТОЛСТОЙ У НАС

Изложение на речта на проф. Б. Йоцов, държана на 24.XI. н. г. по 
случай 25 год. от смъртта на Толстой.

Неведнъж е казано, че руското художествено слово е проникнало ши-
роко и дълбоко в нашата страна. Неведнъж наши поети, именити, 

знайни и незнайни, са се възхищавали от великите художници на руското 
слово и неведнъж са изпадали във възторг пред неговото високо божест-
вено откровение. И наистина, кой не знае силата на руското художестве-
но слово? Това слово, което, след нашето, е едно от нашите най-големи 
културни богатства. Още преди Освобождението, особено в надвечерие-
то на Кримската война, ние виждаме как това слово почва да прониква и 
в българската художествена литература. Още в 1849 год. П. Р. Славейков 
превежда стихотворението „Гроб“ от руски език1.

Оттук нататък вече това художествено слово прониква в произведе-
нията на всички наши писатели, с които ние се гордеем и които чертаят 
нашия духовен възход.

И наистина, в това време, когато руското слово прониква в България, 
на руската земя изгря звездата на Толстой, който почва своята литера-
турна дейност в надвечерието на Кримската война. Неговият пръв разказ 
е от 1852 год.2, а Кримската война започва в 1853 год. След тази война, 
Толстой започва да вълнува някои умове, и то онези наши българи, които 
се намират в Русия. Обаче, след Освобождението, руската мисъл, била тя 
духовна или научно-обществена, продължава да прониква в нашата стра-
на. Въпреки обстоятелството, че политическите отношения не винаги са 
били добри между нас и нашата освободителка, руското слово продъл-

1  В Елена, през 1849 г., П. Р. Славейков получава ценен дар от Никола Михайловски – 
„Русская христоматия“ от Галахов, третото ѝ издание от 1846 г. Вж. Галахов, Алексей Д. 
Полная русская хрестоматия. Част 1–2, 1843 (бел. ред.).
2  Вероятно се има предвид разказът „Набег“ (бел. ред.).
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жава пак да прониква, да задоволява сърцата на българите и да вълнува 
техните духове.

През 80-те години културната вълна, която проникна от север, след 
Пушкин, Лермонтов, Тургенев и др., донесе на своя гребен едно ново име 
– името на Лев Толстой. Странно е, че Толстой проникна у нас едва в сре-
дата на осемдесетте години, и то тъкмо тогава, когато той имаше зад себе 
си богата литературна дейност не по-малка от 30 години. За късната по-
ява на Толстоевската мисъл у нас има доста причини. Ботев и Каравелов, 
които са откърмени от руския дух, пренасят у нас още преди Освобож-
дението руската мисъл на 60-те години – на Чернишевски3 и Писарев4, а 
на Добролюбов след Освобождението5. Тази мисъл още не е изчезнала от 
българския духовен живот. Влиянието на 60-те години е още доста силно. 
Едва по-късно, през 80-те години, когато България бе свободна страна и 
трябваше да обмисли своя духовен живот, се появи именно Толстой, за-
щото засяга духовния живот.6

Но да проследим това явление, това ще рече да направим един дълбок 
биографически преглед, да отбележим особените факти, които са от зна-
чение за проникване на Толстоевската мисъл в България. През 1885 год. 
Толстоевската мисъл прониква чрез неговите най-големи произведения в 
България. Тогава Мих. Ив. Маджаров издаде „Война и мир“, която намира 
добър пазар. Самият преводач казва, че до 1927 год. неговият превод е 
претърпял четири издания. В една малка страна, каквато е нашата, това е 
от голямо значение7.

В 1889 год. излиза друг превод – „Ана Каренина“ под перото на Г. X. 
Бонев8. В 1900 год. излиза трето голямо произведение на Толстой „Въз-

3  Николай Гаврилович Чернишевски (1828–1889) – виден руски общественик, писател, 
икономист и философ, известен с произведението си „Какво да се прави?“ (бел. ред.).
4  Дмитрий Иванович Писарев (1840–1868г.) – публицист и политически коментатор. 
Името му придобива голяма популярност в цяла Русия благодарение на неговата статия 
„Схоластиката на 19-ти век“, публикувана през 1861 (бел. ред.).
5  Николай Александрович Добролюбов (1836–1861) – руски литературен критик, поет и 
публицист (бел. ред.).
6  Толстой е създател на религиозно-философско учение „толстоизъм“ (р. толстовство), 
което проповядва да не се противопоставяме на насилието с насилие. Възниква в Русия 
през 1880 г. със съчиненията: „Изследване на догматичното богословие“; „Съединение и 
превод на четирите евангелия“, „Моята вяра“, „Но какво да правим?“, „Царството божие 
е вътре във вас“, „За всеки ден“, „Пътят на живота“. Толстоизмът поставя нравственото 
самоусъвършенстване на човека като смисъл и цел на живота и единствен път към Бога 
(бел. ред).
7  Михаил Иванов Маджаров (1854–1944)  – български публицист, дипломат, министър и 
политик, автор на ценни спомени,  един от водачите на Народната партия. Член на  Бъл-
гарското книжовно дружество.  Един от редакторите на първия български вестник след 
Освобождението „Марица“ (1882–1885) (бел. ред.).
8  Георги Хаджи Бонев (1867–1895) – писател, син на Б. Х. Бонев. Той превежда „Ана Каре-
нина“ на Толстой и „Мъртви души“ на Гогол (бел. ред.).

https://ru.wikipedia.org/wiki/1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
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кресение“. Излишно е да посочвам произведенията, излезли след тях, аз 
искам да посоча как тази мисъл е посрещната от българския читател и как 
той е реагирал на нея.

Изтъкнах как е бил приет романът на Толстой „Война и мир“. Читатели-
те, които изказват било самия възторг, било своето критично отношение 
спрямо великия писател, не могат да не подчертаят как са се вълнували, 
как са се тревожили и как е била смущавана тяхната съвест. „Война и мир“ 
е тревожил винаги читателя с широтата на своите изображения, с плас-
тичността на картините и образите. „Ана Каренина“ е смущавала сърцето 
на българина с устрема за познания на собствения си стремеж, на собст-
вения си грях и стремеж за съвършенство. „Възкресение“ е смущавало 
съвестта не на един българин, обаче в средата на българското учителство 
е било посрещнато с особено вълнение, тъй като проблемата, поставена 
там, за чист живот е тревожила не едно съзнание. Мнозина са отрекли 
и мнозина са признали научните идеи на Толстой, но все пак всички се 
прекланят пред неговия гений. Можем да посочим за пример народните 
разкази на Толстой, които се четат на село, по различните краища на бъл-
гарската земя. Те допадат на душата на българския селянин, те възвиша-
ват неговата душа, което съдим от спомените на неговите последователи.

Да проследим проникването на Толстой и във време на тези победни 
шествания из българската земя би трябвало да посочим и някои по-важни 
примери, да споменем някои издатели, които са имали пряката задача да 
разпространяват Толстой и да насаждат култ към него. В 1902 год. Сава 
Ничев издава в. „Ново слово“, в 1903 год. Шопов9 издава сп. „Лев Толстой“, 
в 1907 год. от Бургас излиза списанието „Възраждане“, което е оставяло 
дълбоки бразди в българския духовен живот. След тези списания имаме 
други списания, като „Ясна поляна“, „Ново общество“, „Наука и разум“, в. 
„Свобода“, които са печатани в хиляди екземпляри и които са проникнали 
в  най-затънтените български къщи. Може да се посочат издателства като 
„Живот“, „Ново слово“, „Възраждане“, „Посредник“, които не са жалили 
нито средства, нито труд, за да разпространят Толстой в България. Това е 
дейност, която на пръв поглед, като че не заслужава внимание, но тя е от 
висок нравствен характер, подбудена от висок алтруизъм.

Какво по-хубаво от това да се поемеш да разпространяваш идеите на 
един гений, които да проникват със светлото учение в душата на своя на-
род, да посочиш този гений, да претвориш в един или друг смисъл бъл-

9  Г. С. Шопов (1880–1932) е роден в Панагюрище. Той е първият българин, отказал се от 
военна служба поради толстоистките си убеждения (1900 ). Осъден на три години затвор. 
Кореспондира с Толстой. Издава списание „Л. Толстой“ (1909–1906) и списание „Живот“ 
(1907). Създава издателство „Живот“ (1907–1921), което публикува предимно съчинени-
ята на Л. Толстой. Автор на книгите „Как живя, работи и умря Л. Толстой“ (1926 ) и „На 
гости в Ясна поляна“ (1929 ) (бел. ред.).

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0
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гарина. Това е една дейност, която дава плодове, но която трябва да я ос-
мислим, да я видим в нейната подробност, за да почувстваме, че наистина 
тя заслужава похвала и нещо повече – преклонение.

Интересно е, че Толстоевата мисъл, след толкова съчинения, след 
толкова статии било за него, било от него завладява човека и прониква 
по-дълбоко в неговата природа. Ако до 1900 год. ние можем да посочим 
не повече от 30 излезли съчинения от нравствено-поучителен характер 
от Толстоя, то днес ние можем да посочим не по-малко от 300 такива, а 
трябва да се има предвид, че Толстой неведнъж е бил превеждан и невед-
нъж е бил препечатван.

Ако речем да пребродим цялата литература на Толстой, свързана с не-
говото име, също и статиите и изследванията, писани върху него, ще ви-
дим, че Толстой е намерил особено място в сърцето на българина. В 1907 
год. виждаме общество вдъхновени младежи, огрени от мисълта на Тол-
стоя да започват в Бургас списание „Възраждане“ – общество което иска 
да се прероди и да прероди българския народ. Виждаме тези младежи с 
Хр. Досев, Д. Жечков и Стефан Андрейчин10 да основават колония в Бур-
гаско, която трябва на практика да проведе учението на великия учител. А 
по-късно намираме колонии в Белоградчишко, Казанлък, Пловдив и др. 
колонии, които следват и изпълняват заветите на Толстоя. Мнозина биха 
погледнали отвисоко на този опит на тези идеалисти да осмислят своя 
живот, съгласно учението на яснополянския мъдрец.

Обаче, като се размислим по тази дейност, като вникнем по-дълбоко в 
това и като преценим това значение в духовния живот на българина, ние 
ще видим, че бъдещият историк на културна България няма да забрави 
толстоизма, като особено идейно движение в България.

Наред с марксизма, наред с естетизма на Пенчо Славейков, който се 
разви около „Мисъл“, ние имаме и една друга идейна група – толстоизъм, 
която се формира около „Възраждане“ и която преди всичко оказва осо-
бено въздействие върху духовното развитие на България.

Тези младежи скоро стават известни на яснополянския отшелник, те 
влизат в преписки с него и това е важно обстоятелство, защото Толстой, 
който е бил далеч от нашата земя, е могъл, благодарение дейността на 
тези свои последователи, да хвърли поглед върху нашата бедна страна и 
да се намесва в хода на някои събития в нейния живот. Георги Шопов вли-
за в преписка с Толстой. Христо Досев в 1907 год. отива при Толстой.

10  Стефан Андрейчин (1869–1961) – роден в Габрово. Организатор и участник в колони-
ята в с. Алан кайряк (Ясна поляна) – 1906–1908 г. Редактор на сп. „Ново слово“, „Възраж-
дане“, „Вегетариански преглед“, „Прослав“ и на вестниците „Нов живот“ и „Братство“. 
Автор на книгата „Осветлени въпроси“ и стихосбирките „Песни на мирния живот“, „Цве-
тята на душата“, „Лъчи на живот“, „Капки роса“. Преводач от руски и френски. От 1943 г. 
живее в колонията до с. Мечкюр, Пловдивско (бел. ред.).

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0
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Той превежда „Хаджи Мурад“ и „Живия труп“. Това е едно голямо до-
верие, което великият писател оказва на този българин. Нещо повече. 
Толстой е бил особено поласкан и зарадван, когато е получил списанието 
„Възраждане“. Той изтъква, че „Възраждане“ е било едничкото списание 
в света, което решително, смело и смислено е провеждало неговите идеи. 
Явно е, че Толстой се е чувствал свързан духовно с тази България. Явно 
е, че Толстой е мислел за тази страна, в която е намерил люде да следват 
неговото учение. Паметни ще останат неговите писма до Шопов, в които 
той казва, че младежи, които решат да търсят истината, ще преживеят 
много разочарования. От възторга, от познаване на истината трябва да 
изхожда провеждането в живота тази истина и сблъскването с този свят, 
за да няма разочарования и компромиси със собственото си учение.

Чрез своите последователи Толстой прониква и в нашия политико-об-
ществен живот. Българският народ се е намирал в процес на оформяване. 
Българският народ не е реализирал своите национални идеали и той се 
готвеше за изпълнението на своята историческа задача, сиреч да довър-
ши делото, което изгря на Шипка. И ето защо българският народ, благо-
дарение на своята историческа задача, не е могъл да възприеме учението 
на Толстой за претърпяване на злото, защото той е трябвало да мисли 
преди всичко за своето самозапазване и за своята отбрана. Обаче все пак 
ние можем да посочим някои моменти, които са доста значителни, някои 
следи или дири, които се пораждат тук или там случайно.

В края на 80-те години Димитър Ризов отива в Ясна поляна, за да гово-
ри лично с Толстой, който да се застъпи за поробеното негово отечество 
– Македония. Димитър Ризов иска да спечели Толстой за една кървава 
акция и, най-малкото, за едно съчувствие. Естествено Толстой не е могъл 
да подкрепи подобна акция, следвайки своето учение. Важен е фактът, 
че Димитър Ризов11 отива при Толстой по чисто политическа тенденция. 
По-късно Толстой пише до д-р Петков, като изтъква една наистина поли-
тическа програма на нашия народ. Той слага голямата проблема за мал-
ките народи, а именно, че големите държави винаги ще следват своя път 
на завоевания, когато малките народи трябва духовно да бъдат свързани 
и да бъдат светилници на правда, истина и свобода. Защото нито Англия, 
нито Франция, нито Германия, нито Русия ще жертват своите собствени 
интереси за благото на този или онзи малък народ. И както се е изтъква-
ло неведнъж, някои от нашите дейци в така наречената бивша Радикална 
партия, които са били често пъти проникнати от идеите на Толстой, са 
следвали някои от точките на тази Толстоева програма.

11  Димитър Христов Ризов (1862–1918) – български революционер, общественик, публи-
цист и дипломат, деец на Вътрешната македонска революционна организация; съратник 
на З. Стоянов по време на Съединението на България 1806 г. (бел. ред.).

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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По-нататък не можем да не посочим друго едно обстоятелство доста 
важно и значително в нашия живот. Всички си спомняме борбите, кои-
то се развиха между двама водачи на българския селски народ – между 
Стамболийски и Драгиев и в пренията си единият и другият изтъкваха 
принципи, които се свеждаха към следното: Докато единият издига в култ 
силата, другият изтъква благородния жест, сиреч иска да бъде човек, иска 
да бъде хуманен, да следва една етика, която ни е подсказана от Христа. 
Толстой, обаче, най-малко иска да действа чрез тези мъже за прокарване 
на тази или онази негова идея, а той търси друго и това друго го постига 
частично в българската земя.

Взрем ли се по-нататък в развоя на българската художествена литера-
тура, не можем да не забележим, че и там ще намерим сбор от Толстоеви 
мисли, сбор, който кълне и дава благодатна почва. Неведнъж се е изтък-
вало, че Толстой не засяга българската художествена мисъл, но зависи от 
коя страна ще погледнем ние на въпроса. Има влияния, които са явни, но 
има и влияния, които се чувстват, но които все пак не могат да се докажат.

След Освобождението Толстой завладява някои от нашите писатели, 
като Ив. Вазов и Стоян Михайловски. Последният не може да разбере 
Толстой. Михайловски, който е критична натура, който често пъти изпа-
да в културно-философски песимизъм, като противоречи сам на себе и 
на когото Толстой е чужд, при все това не може да отрече неговия гений.

От 1900 год. насам, когато изпъква една нова културна генерация, Тол-
стой завладява няколко творчески умове. Пенчо Славейков пише статия 
за Толстой. В предговора на „Кървава песен“ в 1907 год. той се обръща 
към великите руски художници на словото, които са пробудили чувство-
то му за живот. Той се прекланя пред тези велики художници на словото, 
като Тургенев и Короленко. Но по-късно Пенчо Славейков, който е човек 
с висока култура, като се запознава с Толстой, бива поразен от неговия 
художествен реализъм, а също така и от онези проблеми, които смущават 
човешкия дух.

Петко Тодоров пише статии за Толстой в 1907 год. и сам прави из-
повед, че Толстой не му е бил чужд още когато е бил във Франция. Като 
ученик той се запознава с Толстой, а също така и с Емил Зола – изобщо с 
произведенията на френския натурализъм. Обаче френският натурали-
зъм му е бил чужд, защото той му е открил света в неговата низост, карал 
го е да търси звяра в човека, а душата му бива разведрена от тази чове-
щина, от това благородство, което открива в произведенията на великия 
руски художник Толстой.

Ето наистина едно ценно признание на нашия писател. По-нататък 
ние можем да намерим писатели от новото поколение или от кръга на 
Славейков, които не една нощ са стояли над съчиненията на Толстой. Да 
посочим Стилиян Чилингиров, който в своя роман спечели тъкмо симпа-
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тиите с печатането на една техника и един размисъл, които са навеяни от 
Толстой12. По негово собствено признание, Толстой е именно онзи, който 
го е подтикнал да осмисли своя собствен живот в съгласие с живота на 
тези, които го заобикалят, а от друга страна, да обмисли своето призва-
ние като художник на българското слово. 

Обаче освен тази официална литература, която бележи върховете на 
българското поетическо развитие, има и друга една литература, която е 
неофициална, която обикновено е отминавана от литературните исто-
рици и критици, литература, която тихо и безшумно е вършила своето 
призвание.

Ние знаем, че „Възраждане“ е духовната страница на тази ценна мла-
деж. Ние знаем, че в Бургас, в сп. „Възраждане“ и в другите списания, 
които споменах по-горе, се явяват неведнъж стихотворения и разкази с 
толстоевски мироглед и толстоевски възгледи.

Ние можем да посочим едно светло и хубаво име в нашата литература. 
Това е Стефан Андрейчин, който в своите „Цветя на душата“ и „Песни 
на мирния живот“ се показа от една страна, достоен ученик, а от друга,  
велик, който е съумял да вникне дълбоко в учението на своя учител и в 
същото време да отрази неговата програма по свой оригинален начин.

Ние можем да посочим Христо Досев13, един богат и интересен бъл-
гарин, който отива в Русия на поклонение в Ясна поляна. Можем да по-
сочим Никола Венетов, Илия Енчев, Йордан Ковачев14, Велико Самин, 
можем да отбележим и други големи умове, които бележат вече струя, 
която не може да се отмине. И един ден, когато се проследява основното 
въздействие на Толстой в България, тези произведения ще се вземат под 
внимание и ще им се отдаде съответното място.

Още в 1853 г. Толстой като артилерийски офицер стъпва на нашата 
земя и взема участие в обсадата при Силистра във време на Кримската 

12  Стилиян Чилингиров (1881–1962). Романът  „Шинел без пагони“ е  издаден през 1928 г. 
В случая се визира цитат на  с. 286 (бел. ред.).
13  Христо Досев (1887–1919) – роден в Стара Загора в семейство на богат търговец. На-
пуска следването си в Женева и става един от основателите на колонията в с. Алан кайряк 
(Ясна поляна) през 1906 г. и сп. „Възраждане“ (1907). От 1909 г. живее в Русия до гр. Май-
коп, Кавказ. Превежда статиите на Л. Толстой за сп. „Възраждане“, публикува в руския 
толстоистки печат. Един от основателите на БВС. Автор на книгите „Разкази и статии“, 
„Етика на храненето“, „Колонията на възрожденци в България“, „Близо до Ясна поляна“, 
„Дневникът на самотника“ (неиздадена) (бел. ред.).
14  Йордан Ковачев (1895–1966) – роден в Пещера. Завършва право в Софийския универ-
ситет. Защитава толстоистите в съда при отказа им от военна служба. Подготвя доку-
ментите за закупуване на земя за колонията до село Мечкюр, Пловдивско и по-късно я 
подпомага безвъзмездно финансово. Той е от второто поколение български толстоисти, 
които съвместяват толстоизма с политиката. Редактор на в-к „Свобода“. Й. Ковачев е 
последовател на киническия толстоизъм. Считан за най-добрия познавач на Толстой и 
толстоизма извън границите на Русия (бел. ред.).

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3
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война. Той помни тази бедна страна. В едно писмо той описва обсадата 
на Силистра, а също и трогателното бягство на българите от този край, 
след като се оттеглиха отвъд Дунава руските войски. Той си спомня за 
България чрез своите ученици, а също и поради някои поводи. България 
не е била чужда на неговите интереси, особено когато започва движение 
на толстоизъм в България. Той е смятал България близка до своето сърце.

И ето, този човек, който се интересува от България, който е бил във 
връзка със своите ученици, прониква в нашия духовен живот в различни 
посоки. Речем ли да потърсим това явление, това въздействие, това про-
никване в България, ние не можем да не забележим, че наред с марксизма 
и наред с естетизма на Пенчо Славейков, стои толстоизмът, едно учение, 
което завладява не аристократичните, а народните слоеве, тъкмо това, 
което е искал Толстой. И една анкета би могла да каже как именно Тол-
стой е проникнал в душата на българската средна интелигенция, в душата 
на народния учител по села и градове. Това обстоятелство е от голямо 
значение. Освен това виждаме, че Толстой чрез своята мисъл съдейства 
за закрепване на демокрацията в нашата страна. Макар че той не е бил 
политически деец, той е следял народното чувство на българина и го е 
заставял да пази това, което е най-светло – народната правдина. И нещо 
повече, което никой писател, нито на руска, нито на европейска земя, не 
се е така вълнувал и смущавал съзнанието на българина, защото никой не 
му е поставял въпроса за смисъла на неговия живот, защото никой не е 
смущавал съзнанието на българина като Толстой. 

И наистина, при едно основно проучване как Толстой проникна у нас, 
ние ще забележим, че това е било безшумно и, ако приемем, че български-
ят народ е бил критичен, както учеха поетите от кръга на сп. „Мисъл“, че 
българският народ е проявил един груб практицизъм, ние ще видим, че 
чрез проникването на Толстой, тази тенденция не се оправдава, защото 
как една интелигенция, която е грубо практична, може да бъде увлечена 
от едно учение, което е крайно непрактично, което е отречено от мнози-
на, но е дълбоко нравствено-религиозно.

Ето в тази посока Толстой застъпва дълбоко българската душа. Бълга-
ринът дълбоко в своята душа е религиозен, но трябва само тази религи-
озна черта да бъде пробудена, за да може това религиозно съзнание да се 
прояви.

И, ако Толстой не е могъл да бъде по-дълбоко засегнат в нашата ху-
дожествена литература, то е затова, защото българският писател е бил 
обладан от марксизма, от естетизма на Пенчо Славейков и национализма 
на Ив. Вазов.

Накрай ние виждаме как Толстой, отправен в 1916 г. за България, не 
стига в нашата страна. Той умира и може би в последния момент от жи-
вота си да си е спомнил за нашата родина. Но великият писател всъщност 
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отдавна е бил шестван и струва ми се ще бъде шестван дотогаз, докогато 
културните връзки между българския и руския народ не пресекнат, доко-
гато руското слово бъде и наше слово. Докато ние ще живеем като култу-
рен народ, дотогава ще търсим и божественото откровение чрез руското 
слово.
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Родина:  Списание за българска историческа култура, Год. I, 1938, № 1,  
с. 195–196

КЪМ СРЪБСКО-БЪЛГАРСКИТЕ ВЗАИМНИ ВРЪЗКИ

Културните връзки между българи и сърби са доста стари. Датират още 
от началото на техния културен живот. Не спират през времето на 

тяхното политическо могъщество. Продължават през време на робство-
то, през време на Възраждането1, продължават и в по-ново време. Да се 
проследят тия връзки, е повече от необходимо. Потребно е да се пристъ-
пи към синтеза. Множество от отделните факти са налице. Необходимо е 
и задълбочаване и обективност при проучванията.

Тук даваме принос към въпроса.
В дописка из Белград от 5/17 февруари, 1880 г. до в. „Целокупна Бълга-

рия“ (Средец, 1880, бр. 70 от 15 март), редактиран и издаван от П. Р. Сла-
вейков, намираме следните вести за Константина Йованович, българин 
от гр. Враца, и за баща му Атанас Йованович:

„Тук се научихме, че испратений от г. Константина Йовановича план за 
поправките и обновлението на гр. София и на княжеский палат, се приел 
и прегледал милостиво от Българский княз, който същевременно благо-
изволил да предложи на речений архитектор да дойде в Столицата ви и да 
послужи на отечеството си.

Понеже малцина не познават речената фирма Йованович, която е бъл-
гарска и е послужила вече в странния2 свят за осветление и слава на бъл-
гарското име, ще си позволя да предложа на читателите ви някои сведе-
ния, които не се сумнявам ще се приемат на радо сърце.

За Атанаса Йовановича, баща на младия архитектор Константина, на-
мирам в „Slovnik Jiigoslavenskih umietnika“3 (Словар на югославянските 

1  Възраждане – епоха в развитието на българи и сърби, започнала през турското робство 
и завършила с освобождението на двата народа. Характеризира се с непрестанно нара-
стваща борба за национално и духовно освобождениеq, за  политическа и църковна не-
зависимост. През Възраждането силен подем получават образованието и литературата 
(бел. ред.).
2  странен (остар.) – чужд, чуждоземен (бел. ред.). 
3  „Slovnik umjetnikah jugoslavenskih“ – Лексикон на югославските творци, който дава ин-
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артисти), който славният списател хърватски Кукулевич Саксински4 из-
даде на 1858 г., се казва, че се е родил във Враца на 1817 г. и съвсем малък 
още дошъл в Белград при вуйча си; след неговата смърт на 1831 г. малкият 
Анастас принудил се да учи занаят и сетне влязъл в държавната типогра-
фия и словоливница5 като работник, гдето обаче на според науките, на 
които е посвещавал празното си време, изучил се да изрязва печати отлич-
но, според което Княз Милош6 го изпратил във Виена като първи дотогаз 
стипендиант сръбски в чужбина, да учи изрязвание на мед; във Виена, 
според съвета на един богат търговец Тирка, той постъпил в академията 
за рисувание и същевременно в гръцкото тамо училище, колкото само за 
немски език – между тям7, като се забъркаха правителствените работи 
в Белград, пресъхна стипендията Анастасова, но един българин и един 
сърбин във Виена погрижиха се да следува той нататък науките си. На 
1842 г. Княз Милош, след като го принудиха да остави престола си, зе със 
себе си Анастаса в разните си пътувания из Европа, от които последният 
много се ползувал в отношение на изкуствата; между тям възбунтуваха се 
в Сърбия и отстраниха и Княза Михаила8, и Анастас не смея да се върне 
вече в Белград като привърженец Обреновичев9, но един гръцки търговец 
във Виена Курти улеснил го да следува нататък науките си до 1845 г., но 
във Виена захвана да рисува на камък, т. е. да литографира10 разни лица, 

формация за хърватската, сръбската и словенската културна история, съставен от хърва-
тина Иван Кукулевич Сакцински. Излиза в няколко книжки между 1858 и 1860 (бел. ред.).
4  Иван Кукулевич Сакцински (1816–1889) – хърватски историк, писател и политик.  Ос-
новоположник на археологията като наука в Хърватия (бел. ред.).
5  словоливница (остар.) – място за леене на букви за печатарска преса, словолеярна  (бел. 
ред.). 
6  Милош Обренович, княз (1780–1860) – участва в Първото (1804) и оглавява Второ-
то (1815) сръбско въстание против турската власт, с които е извоювано създаването на 
автономно Сръбско княжество (1815), а пръв негов княз е именно Милош Обренович. 
Принуден е да абдикира през 1839 г., но отново се връща на престола през 1858 г. Милош 
е основоположник на сръбската монархическа династия Обреновичи (бел. ред.).           
7  между тям (остар.) – между другото, междувременно (бел. ред.).
8  Княз Михаил Обренович (1823–1868) – син на княз Милош, основателя на династи-
ята Обреновичи, и княгиня Любица. Първото му управление продължава три години 
(1839–1842). През 1842 г. избухва бунт срещу княза и той е принуден да се спасява през 
Сава на австрийска територия. Михаил Обренович прекарва 16 години в изгнание във 
Виена и във Влашко. Завръща се в Сърбия след като в края на 1858 г. княз Александър 
Караджорджевич е свален от власт. Заема за втори път престола след смъртта на Милош 
Обренович през 1860 година (бел. ред.).
9  привърженец Обреновичев – привърженик на княз Михаил Обренович (бел. ред.).
10  литографирам (гр.) – отпечатвам върху особен камък, създавам тъй наречения „каме-
нен печат“ (бел. ред.).
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най напред Доситея Обрадовича11, всичките Обреновичевци12 и всичките 
почти други по-знатни лица, военни или духовни, и описатели – всичко 
до 200 души – от които може да се състави южнославянски пантеон, ка-
къвто рядко имат другите народи. Когато се появи дагеротипът13, г. Ана-
стас бил един от първите във Виена, който захванал да го работи в свойто 
ателие, а стереоскопската работа захванал е той сам в цяла Австрия; ето 
що казва за него др. Егер в книгата си „Вrille und Fernov“: „На А. Йованови-
ча се пада заслугата, гдето той първо е изработвал стереотипски предели 
на отворено място и фотографски работи на стъкло“. Г. Анастас е издавал 
периодическо списание „Сръбски Споменици“, а по-сетне на 1857 „Сла-
вянски Пантеон“, но и двете списания безуспешно, според липсувание на 
абонати; освен това той има награда за искуствата си от Черна гора и Сър-
бия.

С Княз Михаила завърна се и Анастас в Белград и беше управител на 
двореца му все до смъртта му в 1868 г. Оттогава той живее приватно, част-
но, като се занимава непрестанно с любимите му изкуства и като следва 
щателно всичко това откритие по тая част. Той макар и в години вече, има 
вид свеж и мъжествен, помни още българский език и усеща същото – ста-
ро българско сърце в гърдите си.

Син му г. Константин живее сега във Виена като приватен14 архитектор, 
има 30 годишна възраст, учил е средните училища във Виена и свършил е 
царската академия, след което бавил се15 е четири години в Рим и Флорен-
ция в тамкашните академии за архитектура и рисувание, и обходил е цяла 
Европа да прегледа изящните произведения на архитектурата.

Той е днес за днес първи отличен архитектор българин, както и баща 
му, що е първо тоя род артист български. Само от себе излиза, че за щас-
тие и чест ще служи на София, ако по желанието на Н. Светлост приста-
не16 негова милост да се пресели в града ви“.

11  Доситей Обрадович (ок. 1739 или 1742 – 1811) – сръбски писател, поет, философ ра-
ционалист, педагог, книжовник и народен будител, първият сръбски министър на про-
свещението. В своите произведения той внушава просвещенските принципи за силата на 
разума, истината, духовната свобода, толерантността и стремежа на просветената лич-
ност към морално съвършенство. Поради тази причина през XIX в. е бил популярен и в 
България. Най-важни творби: „Живот и приключения“, „Ижица“ (бел. ред.).
12  Обреновичевци – представителите на династията Обренович (бел. ред.).
13  дагеротип (фр.) – тип фотографска камера, апарат за снимки (бел. ред.).
14  приватен (лат.) – частен, самостоятелен, личен (бел. ред.). 
15  бавя се (остар.) – занимавам се с нещо (бел. ред.). 
16  пристана (остар.) – съглася се, приема, дам съгласие (бел. ред.).
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Славянска беседа: Двумесечно списание за култура и общественост/ 
Д-во „Славянска беседа“, Год. III, 1940, № 5, с. 281–299

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ

И днес1 още руски литературни историци и литературни критици не 
успяват да намерят думи да възхвалят, от една страна, делото на ве-

ликия поет, от друга страна, да се опитат по някакъв начин да го оправда-
ят пред днешното време и пред поколенията изобщо. Айхенвалд2 казва, 
че Михаил Юревич Лермонтов е нещастен. И заради това би трябвало 
от нашите сърца да се изтръгват чувства на състрадание. Сиповски3 спо-
менава, че можем да се удивляваме пред Лермонтова, но да го обичаме 
е невъзможно. Един Котляревски4 се опитва да даде известно осветле-
ние върху жизнената съдба на Лермонтова и да го оправдае срещу тези, 
които го обвиняват, че той е бил човек свръхземен и премного земен. И 
днес Лермонтов се изправя тайнствен пред всички ония, които желаят да 

1  Слово, произнесено на утрото в „Славянска беседа“ по случай 125 год. от рождението 
на поета. Словото предаваме по стенографски бележки. (Бележка в оригиналния текст – 
бел. ред.)
2  Юлий Исаевич Айхенвалд (1872–1928)– руски литературен критик и преводач от еврей-
ски произход. Завършва Историко-филологическия факултет на университета в Одеса. 
Пристига в Москва, където преподава и става сътрудник на сп. „Въпроси на философи-
ята и психологията“, известно време е и помощник-редактор на „Руска мисъл“. Публи-
кува редица философски трудове. Превежда всички основни съчинения на Шопенхауер 
(т. 1–4, 1901–1910). Печата критични фейлетони в кадетски издания. Книги: „Силуети 
на руски писатели“ (т. 1–3, 6 изд., 1906–1929), „Етюди за западни писатели“ (1910), „От-
делни страници“ (1910–1911), „Посмъртните произведения на Толстой“ (1912), „Спорът 
за Белински“ (1914), „Пушкин“ (1916), „Думи за думите“ (1917), „Похвала на безделието“ 
(1922), „Поети и поетеси“ (1922) (бел. ред.).
3  Василий Василиевич Сиповский (псевд. В. Новодворский) (1872–1930) – литературо-
вед, историк по руска литература, писател белетрист. Син на В. Д. Сиповский, педагог, 
историк, издател на сп. „Женское образование“ и „Образование“ (бел. ред.). 
4  Иван Петрович Котляревски (1769–1838)– украински писател, поет, драматург, ос-
новател на съвременната украинска литература, обществен деец. Поддържа връзки с 
декабристите. Неговата поема „Енеида“ (1798) е първото произведение в украинската 
литература, написано на народен език; творчеството на Котляревски съдейства за утвър-
ждаване на модерния украински литературен език. Поемата „Енеида“, пиесите „Наталка 
Полтавка“ и „Москал-вълшебник“ са написани  на  жив разговорен език и  бележат нов 
етап в създаването на  литературния език (бел. ред.).

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8
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се нирнат5 в неговото творчество, да почувствуват величието на неговия 
дух, да схванат смисъла на неговата поетическа дейност.

Лермонтов, наистина, е загадка за своето време: една изключителна 
личност, която се откроява върху фона на 30-те години от миналия век; 
един поет, който стои сякаш самотен сред своите велики събратя по перо; 
един човек тайнствен, своеобразен, странен, със своя съдба и своя тра-
гична смърт6. Не е ли именно Лермонтов, който понася в своето сърце 
тежненията и копненията на своето поколение, който дава прекрасен 
израз на всички негови смущения, колебания и съмнения? Не той ли се 
приобщава към западния свят, към романтизма на този свят, дал толкова 
много титани на поетическата мисъл, унищожил множество видни поети, 
пратил ги рано на гибелна смърт? Лермонтов познава поезията не само на 
Гьоте, на Шилер. Той познава поезията и на Байрон. Той я чувствува като 
своя. Той се сродява с великия англичанин като със свой събрат. Обаче 
все пак има съзнание, че той е нещо друго: не е Байрон, а друг незнаен 
избраник; че има своя душа, призван да каже ново слово на своите съна-
родници. И този именно поет, който цял живот, макар и кратък, се е борил 
да отстоява своето творческо аз, в тежките условия на руския обществен 
и духовен живот, е намерил средства и възможност да каже какво той ми-
сли за себе си, за света, за хората, за Бога.

Нет, я не Байрон: я другой,
Ещё неведомый избранник, 
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.

5  нирвам се (диал.) – гмурвам се, потапям се (бел. ред.).
6  М. Ю. Лермонтов (1814–1841)– един от най-значимите руски поети от XIX в. Роден е 
в Москва в благородническо семейство. Израства в имението Тархани в Пензенска гу-
берния. Днес там се намира гробът му. Родът му произлиза от представител на шотланд-
ската фамилия Лиърмаунт, заселил се в Русия в началото на XVII в. по времето на цар 
Михаил Романов. През 1827 г. се премества в Москва, където учи в гимназия. В първите 
си стихове е силно повлиян от поезията на Дж. Байрон. През 1830 г. публикува първо-
то си стихотворение „Весна“ („Пролет“). През същата година постъпва в Благородния 
пансион на Московския университет. През 1832 г. напуска университета и заминава за 
Санкт Петербург, където постъпва във военно училище. През 1834 г. Лермонтов става 
офицер в Лейбгвардейския хусарски полк в Царско село. След смъртта на Александър 
Пушкин през 1837 г. Лермонтов му посвещава поемата „Смерть поэта“ („Смъртта на по-
ета“). Творбата му донася голяма популярност, но предизвиква недоволството на цар 
Николай I. Лермонтов е арестуван и изпратен в драгунска част в Кавказ. През 1838 г. със 
съдействието на поета Василий Жуковски (1783–1852) се завръща в Москва и започва да 
публикува стихове. В началото на 1840 г. е осъден от военен съд заради дуел. Отново е из-
пратен в Кавказ. В началото на 1841 г. се завръща за кратко в Санкт Петербург, но скоро 
е изпратен обратно в Кавказ. На път към частта си загива при дуел на 27 юли 1841 г. само 
на 27 години. Лермонтов е автор на едно от най-известните произведения  от руската 
класика  – романа „Герой на нашето време“ (1840) (бел. ред.).

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/1827
https://bg.wikipedia.org/wiki/1830
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/1832
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/1834
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/1837
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/1838
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/1841
https://bg.wikipedia.org/wiki/27_%D1%8E%D0%BB%D0%B8
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Ние го виждаме доста рано да проявява своя поетически дар. Той 
твърде рано се развива изобщо. Той сам казва, че рано е дошъл, че скоро 
ще си отиде. И наистина си отива твърде млад – едва 26-годишен. Той 
още твърде рано носи някакво странно предопределение. Още юноша, 
той чувствува, че е между два огъня. Той, сиракът, останал скоро без май-
ка, понесъл светлия неин образ дълбоко в своята душа, вижда как негови-
ят баща и неговата баба постоянно са в борба заради него. Той чувствува 
безкрайна обич към този баща страдалец. Преживял неговата смърт, той 
бива дълбоко съкрушен; той знае, че любовта на бащата към откъснатия 
от него син е пълна с преданост и всеотдайност; знае, че този баща е дос-
тоен потомък на видна шотландска фамилия.

Ужасная судьба отца и сына 
Жить розно и в разлуке умереть,
И жребий чуждого изгнанника иметь 
На родине с названьем гражданина!
Но ты свершил свой подвиг, мой отец,
Постигнут ты желанною кончиной;
Дай Бог, чтобы, как твой, спокоен был конец 
Того, кто был всех мук твоих причиной!

И то, когато Лермонтов в тревожни и тежки юношески дни се чувству-
ва като изгнаник на руска земя; когато той мечтае да бъде някаква птица, 
която би могла да полети далече някъде на запад, към родна Шотландия, 
и там да грабне арфата на своите прадеди, възпята от Валтер Скот7, и с 
нея да изплаче мъката, безкрайната мъка на своята душа. В „Желание“ той 
разкрива съзнанието, че гине като цвете сред снеговете на Русия:

Последный потомок отважных бойцов
Увядает сред чуждых снегов . . .
Я сдесь был рожден, но нездешний душой,
О, зачем я не ворон степной! . . .

Но кой ще разбере младата душа, останала сама? Самотният сирак, 
който има чувство, че превъзхожда своята среда; който е достатъчно горд 
да не разкрива пред всеки поглед своето сърце; който е достатъчно силен 
да плаче, но в неговия плач да блести горда, стоманена воля – воля да 
пребъде над всички страдания, за пръв път се сблъсква със своята среда, 
с руската действителност. Той вижда как не е разбран от своята баба – 
Елисавета Арсенева, която наистина извънредно много се е грижила за 

7  Уолтър Скот (1771–1832)– шотландски писател на исторически романи (бел. ред.).
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своя внук, но немалко го е измъчавала със своята досадна нежност, която 
най-после не е могла, наистина, добре да схване, що собствено представя 
той със своята замисленост, съсредоточеност, унесеност, със своето бяг-
ство от другари, от външния свят.

Лермонтов скоро трябва да надмогне условията на семейния кръг, да 
навлезе в широката среда на руския живот и тъкмо там отново да почувс-
твува, че тя е враждебна нему и че той не може да я понася. Навлязъл в 
живота, като млад офицер, движейки се в кръговете на висшето общество, 
отдал се на весела разгулност, бърже вижда в тая среда – оная малкост, 
оная нищожност, която тревожи всеки по-буден дух, която смущава, коя-
то буди негодувание, съжаление. Той чувствува, че е враг на руската дейст-
вителност. Нещо повече, той има съзнание, че стои над нея. Той може 
да я преценява, да изрича жестоки слова: – „Смерть поэта“ („Смъртта на 
поета“), написано за смъртта на Пушкина. И в стихотворението си „Дума“ 
(„Мисъл“) той дава жестока преценка за своето поколение, една жалостна 
картина: едно поколение, което не е запалено от пламъка на висши исти-
ни, равнодушно към добро и зло, без време състарено, негодно за подвиг, 
мъртво за идеали. Това поколение, на което принадлежи и той, ще пре-
мине без да остави диря след себе си. И ще дойде син, който с презри-
телна дума ще прецени бащата, преминал живота си в разгулно веселие и 
тъпа равнодушност. Лермонтов, който разговаря с близки по призвание 
лица, който чете свои произведения на братя Аксакови8, не може да на-
мери своя кръг между напредничавите люде от това време, носители на 
нови творчески идеали. Той не смогва да намери своето място и с право се 
чувствува изгнаник. В стихотворението си „Поэт“ той дава наново израз 
на огорчението си, когато наблюдава своята съвременност. Ето там, на 
стената, провесен кинжал, някога славен, могъщ, в ръката на боец, летял 
смело в името на пламенна идея; сега кинжалът е захвърлен, изоставен; 
макар и златен, той е жалка играчка. Не е ли също такава съдбата на поета? 
Същият този поет, който някога, в дни на народни бедствия и народни 
тържества, е очаровал със своя свещен стих, който е будил духовете към 
подвиг, който, като водач е имал радостта да чувствува, че зад него върви 
цял народ. Какъв е днес поетът? По-късно, да би имал, както се изповядва 
в „Первое января“, сила, Лермонтов би пратил към своите повърхностни 
съвременници своя жесток, железен, презрителен стих:

8  Сергей Аксаков (1791–1859) – руски писател и обществен деец, литературен и театра-
лен критик, баща на братя Константин и Иван Аксакови. Константин Сергеевич Аксаков 
(1817–1860) е руски критик, поет, публицист, драматург, историк, филолог. Иван Сер-
гееваич Аксаков (1823–1886) започва да се занимава с литературна дейност от 1851 г. 
Принадлежи към славянофилския обществен кръг. Редактор на „Московский сборник“, 
в. „Руская беседя“, в. „Парус“, в. „Москва“ и в. „День“. Председател на Московския славян-
ски комитет от 1857 г. (бел. ред).
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О, как мне хочется смутить веселость их 
И дерзко бросить им в глаза железный стих, 
Облитый горечью и злостью!

А преди да замине за Кавказ, за да не се върне вече, дава израз на своя 
сарказъм:

Прощай, немытая Poссиa,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ.
Быть может, за хребтом Кавказа 
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

Откъснал се от руската действителност, Лермонтов заживява с дълбо-
ко и при това непрояснено огорчение. Чувството на самотност обладава 
неговата душа. Стихотворения като „Сосед“ („Съсед“), „Сосна“ („Елха“) и 
„Утес“ („Скала“) дават образ на уединението му: борът на север, палмата 
на юг – и тe чезнат в самотност. И скалата, в която се бият вълните, за-
слушана в песента на морето, и тя е отчуждена от света. В усамотението 
зрee душата му. Макар и млад, непросветлен индивидуализъм обхваща 
цялото му същество. Като великите свои събратя, безпокойните и бурни 
романтици, той се чувствува избраник, изключителен човек, чрез когото 
съдбата може да изпълнява своите решения. Сам той благоговee преде 
избраните от живота и историята личности. Наполеон или Андре Шение9 
го пленяват със своята трагическа участ. „Св. Елена“ или „Последнее но-
воселье“ изразяват ясно не само преклонението му пред великия импе-
ратор на Франция, но и погледа му върху собствената личност. Същото 
може да се каже и за „Из Андрея Шенье“. Не само в съчувствието към 
нещастния поет, но и в характеристиката за него долавяме образа на са-
мия Лермонтов. Струва му се, че и него го очаква грозна съдба. И той се 
вижда в стълкновение със света. И той ще бъде осъден от чуждата съвест, 
чужд на своя роден край. Той обича да хиперболизира своитe чувства. 
„Настанет день – и миром осужденный“ загатва за предчувствието му, че 
той ще свърши нерадостно своя живот. Но Лермонтов не се страхува от 
света. Като истински избраник, от кого – сам не знае, той отправя своето 

9  Андре Шение, герой от едноименната опера на Умберто Джордано (1867–1948, оперен 
певец и композитор), представена за първи път на 28.03.1896 г. в „Ла Скала“, Милано (бел. 
ред.).
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презрение към тълпата: немари10 за нейните възхвали, издига се високо 
над въздаваната му от нея слава. Той търси спасение в тишината. Роден с 
гореща душа, често сред вълните на веселието страда, тежка мисъл скова-
ва сърцето му. „К друзям“ е вярна картина на това настроение. Обходил 
Русия, като беден странник между хората, той е познал само злините на 
коварството. В „Романс“ долавяме същия образ: недоволен от коварство-
то и клеветата, той се чувствува самоволен изгнаник. И в „Тучи“ („Обла-
ци“) отново дава своя образ на изгнаник – от родината, от хората, от све-
та. Естествено, изгнаничеството му тежи. Но то не сломява неговия дух.

Светът за Лермонтов е безбрежна пустиня, животът – извор на мъки 
и страдания. Той скоро познава невярната цена на живота. Неговият по-
етически идеализъм намира израз в множество песни. Като своя „ангел 
смерти“, той гледа на всичко, което е само земен прах, с презрение. В „1831 
января“ прозвучава дълбоката му скръб: той не иска да си спомня за тоя 
свят, звуковетe на земното битие да се замесят в неговата песен. В душата 
му гори жаравата на мъката. Небето и земята водят борба в нея. Страшно 
раздвоение го измъчва. Понякога в умора сърцето му е мъртво, макар да 
е свито под жива гръд. От мисъл душата му е погаснала, състарена. Каква 
мъка за него да копнee за небесата, да се чувствува призван за песента на 
звездния свят, а да бъде окован във вериги на земята, да бъде земен и за-
това нещастен. „Небо и звезды“, едно от раннитe негови стихотворения, е 
доста характерно за това мъчително раздвоение:

Чем ты несчастлив? 
Скажут мне люди.
Тем я несчастлив,
Добрые люди, что звезды и небо 
Звезды и небо! а я – человек...

Недоволен от земното в себе си, той в озлобение се оставя на земните 
си страсти. Той не желае да бъде пленник на небесната красота, мили са му 
земните страдания, сладки са му земнитe упоения. Давайки си образ на 
земен страдалец, той намира сякаш удоволствие в самата скръб, в самата 
мъка. Прекрасен автопортрет намираме в „1831 года, юня 11 дня“. Струва 
му се, че не може да намери думи, за да разкрие желанието си за блажен-
ство. Любовта за него е необходимост. Той трябва да люби с всичкото 
напрежение на душевни сили. От друга страна, душата му от ранна юност 
е копняла по приказното, чудесното, невидимото. Да се живee на земята 
– това е мъчителна досада. Той живee друг живот, създава си свои образи, 
забравяйки за земното. Неведнъж, разтревожен от печална мечта, плаче, 

10  немаря (остар.) – отнасям се небрежно, не обръщам внимание (бел. ред.).
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в тия образи, неподходящи на земните, се оглеждал самият ад или самото 
небе. С такава душа човек може да бъде Бог или злодей. Характерно за 
неговото томление по небесата е стихотворението му „Ангел“, което мно-
зина посочват като предверие в храма на Лермонтовата поезия:

Он душу младую в объятиях нес
Для миpa печали и слез,
И звук его песни в душе молодой 
Остался – без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли 
Ей скучные песни земли.

Земята за Михаил Лермонтов е тъмница, в която е заключена негова-
та душа. От друг свят той е дошъл. И цял живот той копнее и се томи11 
по своята истинска родина – небето. Дълбоко в сърцето си той е слушал 
музиката на звездния свят. Не е ли тук той само гост, не е ли той вечно 
неспокоен, вечно устремен пътник, който не знае где спира крайната му 
цел? Оттук се определя постоянното копнение на духа по далечината, по 
безкрайното, копнение, което го държи винаги в тревога, в мъка, в скръб, 
в замисленост, в трагично противоречие със земния свят. Оттук болезне-
ната неутоленост12 в душата му, тежкото огорчение на сърцето от всичко 
видимо. Тревога, непокорност и бунт измъчват цялото му същество. Из-
рядко Лермонтов негодува и срещу себе си като земно и небесно създа-
ние. В самия него, като човек, лежи зърното на вечното му недоволство; 
демон и ангел се борят в душевните му бездни. Арена на противоречиви 
помисли, огнище на страсти, гнездо на бури, той се чувствува призван за 
постоянна борба, търси във вихъра на живота покой и радост. „Парус“ 
(„Платноходка“) е прекрасен образ на бурната му душа.

Лермонтов става пленник на болезнен илюзионизъм, гдето се крие 
изворът на един свръхличен песимизъм. Като великите романтици на 
Западния свят, той бива разочарован от живота, той губи опора в ем-
пиричния мир, желаейки да проникне зад явленията, в самата същност 
на нещата, в корените на самото битие. Неговите философски размисли 
минават в мрачни поетически идеи. За света той добива печален образ. 
Животът за него е някакъв страшен сън, измамен, дори мъчителен. Още 
в „Портреты“ („Портрети“), изтъквайки своята самотност, носен в жи-

11  томя се (остар., книж.) – изпитвам печал и тъга, страдам (бел. ред.).
12  неутоленост, -тта, ж. отвл. същ. от неутолен; незадоволеност, неудовлетвореност (бел. 
ред.).
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вота като лист по степта от бурята, той загатва за призрачността на ви-
димия свят. В „1831 января“ (1831 януари) дава образ на чувството си, че 
няма щастие без измама. В „К П...ну“ („На П...ну“) животът е посочен като 
„минута съновидение“. В „Чаша жизни“ намираме картина на разбитата 
илюзия: Ние пием от чашата на битието със закрити очи; но когато пред 
смъртта пада превръзката на погледа, тогава всичко, което ни е мамило, 
изчезва, тогава виждаме, че е била празна златната чаша, че в нея питието 
е било – мечта, и че тя не е наша! Преходността на човешкото битие за 
Лермонтова е нова осъзната измама. Где остава безсмъртието на човеш-
ката душа? Какво значи вечността за него? Струва му се, че той е жертва 
на предвечни стихии, че той е гонен от бурите на битието, безпомощен, 
нещастен, сломен. Песимизмът му, който изхожда от лични страдания и 
от общи човешки извори, намира своите пълни форми на израз в стихо-
творението „И скучно, и грустно“. Личното тук е съчетано с човешкото. 
По-скоро – човешкото изобщо тук е дадено с личен тон. Желания, любов, 
страсти – всичко е нищо, суета. А животът? „А жизнь, как посмотришь с 
холодным вниманием вокруг – такая пустая и глупая шутка!“. Безсмисли-
ето на земното съществуване тревожи хладния ум. Лермонтов не може 
да намери бряг, където да спре уморената му от странствуване душа. 
Haпразно се измъчва от жаждата за познание. Напусто се събира стихи-
ята на злото, както загатва в „Мой демон“, в душата му. Образът, който си 
дава, – „изгнаник, презрян и нещастен“, – изтъква една вътрешна правда. 
Битието със своята загадка го смущава, тревожи, ожесточава. Кой ще му 
протегне ръка в нeговата предвечна самотност?

Неслучайно прозвучават в поезията на Лермонтова метафизични нот-
ки. Изправил себе си пред света, пред тайната на битието, той изпада в 
мъка, в тревога, в унес. Обяснимо е защо той сплита своите лични пре-
живявания и деяния със съдбата, с Бога, със смъртта. От детски дни той 
чака твърдо, с упорство, решението на съдбата. Нейният пръст той вижда 
в срещата и в разлъката си с любимата. От невръстни дни някакъв не-
знаен пророк му е обещал безсмъртие. Той би могъл да бъде щастлив, 
ако съдбата не беше отровила неговите надежди. Ако е гонен, то е от тая 
враждебна сила. В „Унылый колокола звон“ отронва думи: „Я чувствую, 
судьба не умертвит во мне возросший деятельный гений“. Би се помисли-
ло, че настъпват минути, когато от упоритото и гордото си държание пред 
съдбата ще премине към проклятие и борба. В „Хоть давно изменила мне 
радость“ прозвучава вик: „Но судьбу я и мир презираю но нельзя им уни-
зить меня...“ Каква гордост, въпреки съзнанието, че той е, както казва за 
себе си в „Послушай: быть может, когда мы покинем „мрачный изгнанник, 
судьбой осужденый“, или в „Не смейся над моей пророческой тоскою“ – 
„я знал: удар судбы меня не обойдет“. Наистина с тая своя представа за 
съдбата Лермонтов унизява човека. Обаче той лично не може да понася 
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това унижение. И затова страда, негодува, озлобява се. Един титан сякаш 
се изправя гордо пред незнайните сили на света. Лермонтов не стига до 
Прометеевската сила на духа, която е овековечаваща, творческа, зижди-
телна13, що се отнася до болката на човека, и разрушителна, борческа, ко-
гато е отправена срещу съдбата. По-скоро той бива завлечен от стихията 
на демоническото – падналният ангел, пълен със злоба, ненавист и зло, 
все пак е безсилен да се справи с оногова, който го е низвергнал в света. 
Плач и стон не се откъсва от неговата гръд. Той има съзнание за своето 
неизмеримо страдание, не се свени да признае, че страда. Но с убежде-
нието си, че е предопределен да страда, че страданието му е страдание на 
човека изобщо, че то се таи дълбоко в човешкото битие, той добива мощ 
– да го понася търпеливо и твърдо и да изявява, въпреки всичко, силата 
на човешката личност.

От друга страна, Лермонтов вижда, че в живота може да се утвърди 
само чрез подвиг. Противопоставил себе си на тълпата, на света, зажи-
вял с гордата представа за своето призвание, преизпълнен с жажда за 
безсмъртие, той тръпне от страх, че няма да успее да извърши „чего-то“! 
Животът е досаден за него, „когда борения нет“, а той е тъй кратък, за да 
се осъществи една мечта. „Желание и тоска тревожат безпрестанно“ не-
говата гръд. Дали би могъл да запише в историята своето величие? Дали 
славата ще го спаси от пълна забрава? В „Слава“ той тревожно си задава 
въпрос: „К чему ищу так славы я?“ Той знае, че в славата няма блаженство. 
Но неговата душа иска във всичко да постигне съвършенство. Гонейки 
слава, той всъщност иска да утвърди себе си с положително, трайно в 
своята красота, дело. Той не се страхува от бъдещето, от съда на поколе-
нията, ако би бил уверен от вековете, че светът няма да обиди с клевети 
вдъхновения труд. И съзнанието, че той няма да осъществи това, което го 
тревожи, го изпълня с мъка – „все кратко на шару земном и вечно слава 
жить не может“. В „Гляжу на будущность с боязнью“ се долавят тоновете 
на същата тревога. На миналото той гледа с мъка. Човек е склонен да си 
спомня за някогашни скърби и радости. На земята той е дал всичко – лю-
бов, надежди, добро и зло. Копнее да почне друг живот, като се примири 
и като потърси брод към него. Сам, като престъпник пред наказание, той 
търси родна душа. Кой ще му открие предназначението, с което е дошъл 
в света?

Придет ли вестник избавленья 
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей,
Поведать, что мне Бог готовил,

13  зиждителна (книж.) – съзидателна, съграждаща (бел. ред.).
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Зачем так горько прекословил 
Надеждам юности моей?

Лермонтов са вълнува ненапразно. Нали в своята младост той заявява 
в „Mы случайно сведены судьбою“, че той е роден целият свят да бъде 
свидетел на тържеството или гибелта му. „Грядущее тревожит грудь мою“ 
изповядва той, в смирение пита: „Какая будущность, скажи, Творец!“ И 
в тая тревога той намира нов извор за страдание. Защото иска да схване 
смисъла на своето земно послание.

Лермонтов се опитва да разкрие през един или друг образ от своя пое-
ма или драма, от повест или роман, съдържанието на своя дух, да се изка-
же или доизкаже чрез тях. Опитва се да се разкрие и чрез едно или друго 
лирическо отстъпление, чрез някой апостроф, чрез подходяща реплика. 
Юрий Волин в „Страсти и люди“ („Страсти и хора“), Арбенин в „Стран-
ный человек“ („Странен човек“), Арбенин в „Маскарад“, Вадим, Арсений в 
„Литвинка“, Зораим в „Ангел смерти“ („Ангелът на смъртта“), Сашка, Се-
лим в „Аул Бастунджи“, хероят в „Сказка для детей“ („Приказка за деца“), 
Измаил бей, хаджи Абрек, Арсений в „Боярин Орша“ („Боляринът Орша“), 
монахът в „Мцыри“, Демон, Печорин в „Герой нашего времени“ („Герой на 
нашето време“)14 – не са ли това близки нему, понякога сродни нему, не 
тълкуват ли неговата тревога, погледа му за хората и света, настроението 
му в един или друг час от живота му? Не могат да бъдат оставени без вни-
мание и най-ранни негови творения, като „Черкес“, „Кавказкий пленник“ 
и „Корсар“, в които се долавят мотиви от Пушкин и Байрон, чийто лик, 
впрочем, се вестява по-късно и в други творения. Всички негови любими 
герои, рисувани свободно и проникновено, са блестящи постижения на 
едно крайно субективно поетическо изкуство – те все носят следа от един 
или друг момент от историята на неговия дух, въпреки немалко повто-
рения на черти от познатия негов образ. Това са все изключителни хора 
– по копнежи, помисли, деяния; странни и загадъчни – по темперамент 
и характер; безпокойници и размирници – по мисъл и дух; непокорници 
и бунтовници – в мечта и дело; демонични, със силни страсти, създания, 
погубващи и ония, които са в отношение с тях; изоставени, отчуждени 
самотници, разочаровани романтици и влюбени в себе си егоисти; пад-
нални ангели, които носят спомен за нещо хубаво и радостно, но напраз-
но се мъчат да снемат от себе си предвечното проклятие, да се сближат и 
примирят с живота и хората, със света и съдбата. Ето Волин, развенчал в 
душата си съгласие, дружба и другарство, с чувство на отчуждение и го-

14  „Герой на нашето време“ – най-значимата Лермонтова  прозаическа творба  (1840), коя-
то поставя екзистенциалните въпроси за смисъла на човешкото съществуване, за разли-
ката между добро и зло, за духовната самота и обреченост на личността (бел. ред.).
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рест. Или Вадим, с беснееща в него стихия, сам в стихията на Пугачевския 
бунт, разочарован от хората, готов да ги удави в своята страшна ненавист. 
Ето Арбенин от „Маскарад“, намерил последен пристан в семейството, 
при нежна, предана и любяща жена, подир която е пуснал своята дива 
страст, жестока ревност. Един Отело на руска почва, който носи гибел 
на близкия човек със своето безумно недоверие. Или Арсений, който, 
увлечен от силната литванка, изоставя семейството си, за да загине от 
нея. А какво е Зораим, ако не копнеж по Ада, по чиста, мирна и светла 
любов? А ангелът на смъртта, закрилящ Зораим, разочарован от хората, 
недостойни за обич, заслужаващи само отмъщение? Вгледайте се в образа 
на Сашка; когато говори за него, в лирически излияния, не разкрива ли 
Лермонтов черти от своя вътрешен образ, особено когато говори за бяг-
ство в природата, за бягство от хората? А Селим не е ли човек на силното 
чувство, на смелите деяния, на незасегнатата от цивилизацията природа? 
Ето и хаджи Абрек, въплъщение на безстрашие, на мъст, спасил се от вся-
каква слабост, защото се е освободил от състрадание, от човечност. Ето 
и Измаил бей, откъснал се от родината си, Кавказ, просветлил се духовно 
на север, в руска cpеда, но изгубил своята първична чистота. Тоя човек на 
планината е опустошил чрез цивилизацията своята душа. Разочарован и 
уморен, гоним от желание да се освежи, възроди и съхрани, той се връща 
в родния си край. Но и тук не намира разтуха, успокоение. Нещо пове-
че – на душата му тежи престъпление: погубва влюбената в него жена. 
Дошъл сред откъснат от света край, близко до величествена природа, за 
да помири себе си, той всъщност загубва своята душа. Не намира свобо-
да, примирение. Той не може да се приобщи към новите за него условия 
на живот. Едничък изход може да намери, като се отдаде равнодушно в 
обятията на смъртта. Или бедният монах послушник в „Мцыри“, минал 
в самотно, като Лермонтова, детство, заровил младостта си в манастир, 
избягал в природата, в царството на свободата, гоним от желание, пе-
чал и копнеж, за да издъхне успокоен, ведър, мъдър, с поглед, обърнат 
към Бога. А какво означава за Лермонтова образът на демона, измъчвал 
го от юношеска възраст, правил толкова опити да го улови и закрепи ху-
дожествено със своето слово? Не се ли отразява в него тревогата в самот-
ността на Лермонтова: разочарован, откъснат от света, дали би могъл да 
понесе докрай това отчуждение, или би потънал в студено безразличие, 
безчувственост. В любовната му лирика долавяме ролята на жената: там 
тя би могла да обнови неговия живот, но всички надежди остават сует-
ни. Дали и Тамара би могла да спаси падналия ангел? Дали чистата лю-
бов би могла да възвърне към живот, към зиждителното начало духа на 
злото? Изкусителният глас на демона е смутил сърцето на светлата де-
войка. Мъката му е извикала състрадание у нея. Но напразни са всички 
думи на вярност, всички клетви. Демонът носи само разрушение, смърт. 
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И ангелската любов не може да спаси низвергнатия ангел. Проклятието 
върху него е толкова властно, така безкрайно, че всички усилия да се вър-
не стихията на злото в пазвите на любовта, милостта, примирението, са 
суетни. Най-после, вижте Печорина. Лермонтов казва, че е събрал в него 
пороците на цялото негово поколение. Той се изповядва, че неговата цел, 
когато създава своя роман, не е да поправя, напътва, поучава. Той иска да 
посочи в едно лице болестта на всички свои връстници. Затова Печорин 
е не само негово подобие, но и отражение на едно обществено явление. И 
наистина, Печорин, който е в пламъка на своята младост, телесно здрав, 
за да понася бурите на живота, няма съответната за възрастта му душевна 
свежест, вътрешна крепкост. Той има способност да се анализира, като 
се самонаблюдава, има силата – да не прави признания и изповеди пред 
други. Един горд и умен човек, не лош по природа, способен да чувству-
ва и оценява доброто и хубавото в живота. Но нещастен, защото, както 
казва сам за себе си, живее само с едната половина на душата си – другата 
е изсъхнала. Той никога не може да се отдаде на непосредствена радост. 
Над него стои хладният разум, държи го под надзор, тежи му като камък 
на сърцето. Той, който е искал да бъде добър, общителен, състрадателен, 
любвеобилен, искрен, топъл и сърдечен, поради стеклите се условия на 
живота му, е станал притворен, мрачен, хладен, недоверчив, самотен, за-
слушан в себе си, хищен и язвителен. Към жените е безмилостен, макар 
че в сърцето му може да има нежност и състрадание. Пред природата се 
разтваря, в скутите ѝ се освежава, почувствувал величието и красотата ѝ, 
но пред хората е затворен като загадъчна тайна. Каква е целта на живота 
му? Може би съдбата е имала някакво намерение с него, но той не го е 
проумял. И е минал живота си като през пустиня. Наистина, Печорин не 
дава цялостен образ на Лермонтова. Но в него са отразени настроенията 
му през последните години от живота му.

В повечето от тия поеми, в които Лермонтов чрез един или друг образ 
изяснява себе си, както и в романа си „Герой нашего времени“, е изобра-
зена и природата, особено природата в Кавказ. Той дава в една или друга 
картина, в едно или друго чувство руската природа, с нейното спокой-
ствие и безмълвие. „Солнце осени“, „Прекрасны вы, поля земли родной“,  
„Отчизна“ са пълни не само с любов към родната земя, но и със смирено 
преклонение пред нямото ѝ величие. Обаче Лермонтов не намира в без-
крайната равнина, в необятната степ крила за своята душа. Гордите вър-
шини на Кавказ са по-мили и близки на сърцето му. Още в детска пора15 
той бива поразен от приказната му красота и царствено могъщество. 
Неслучайно в поемитe му се вестява гордият образ на планината. Гонен 
от мъка романтик, отвърнал лице от делничния свят на обществото, той 

15  пора (рус.) – време е, настъпва моментът за нещо (бел. ред.). 
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търси в далечната, екзотична за него природа освобождение на душата, 
възвишение на духа, успокоение на сърцето. В „Кавказ“, което в трите си 
строфи завършва с припев, изразяващ любовта му към гордите планини, 
Лермонтов загатва за копнежността на своя дух, за несломимото теготе-
ние16 към юг. В „Утро на Кавказ“ впечатленията, зрителни и слухови, от 
южната природа са изнесени с чувство на радост и възторг. „Кавказу“ е 
възслава, пълна с поетическа непосредност, на далечната планинска стра-
на, в която властвува царствената свобода. Върху фона на тая природа 
Лермонтов очертава своя образ на горд планинец, свободен от предраз-
съдъци и условности, силен духом, смел пред смъртта дори, независим и 
свободен. Красотата на снежните висоти възвишава помисли и чувства, 
свежестта и чистотата на простора пречиства душата му от мрачни ми-
сли, далеч от всяка земна суета, той е готов да се помоли, да се смири пред 
небето. „Крест на скале“ е вярна картина на душевното му състояние. Там, 
в теснините на Кавказ, той знае скала, на която може да долети само сте-
пният орел. Над нея чернее дървен кръст, люлян от дъждове и бури. Ако 
певецът би могъл да възлезе там, как би плакал и как би се молил! Някога, 
той е плакал пред Бога, не вярвайки в него. Сега гори от жажда за молит-
ва. Би ли могъл да се възвиси толкова, да стигне до чистото прояснение 
на душата, когато ще погледне на небето с покорно чело?

О если б взойти удалось мне туда, 
Как я бы молился и плакал тогда; 
И после я сбросил бы цепь бытия, 
И с бурею братом назвался бы я!

Веригите на битието му тегнат. Освободен от тях, след облекчител-
ната сила на молитвата, той би слял бурната си душа с бурите на гордата 
и дива природа. Наистина, бихте помислили, че молитвата е възможна 
само при чистите извори на душата, но Лермонтов неведнъж се е възвръ-
щал към тях. И тогава се е чувствувал готов за успокоение и примирение. 
Още юноша, той се обръща към Бога в своята „Молитва“ да не го наказ-
ва за неговата греховност, за откъснатостта му от небето, за пламенната 
му гордост. Не забравя да призове милостта на Богородица в „Я, Матерь 
Божия“, да закриля преданна ней чиста девица. Скоро преди годината на 
смъртта си изшепва кротко нова молитва – „в минуту жизни трудную“. 
С прости, но задушевни слова Лермонтов прави своята изповед: в тежки 
минути, когато сърцето е притеснено от скръб, той се моли на Бога и въз-
връща своята жизнена вяра, душевния си покой. Той знае очистителната 
и възвисителна сила на молитвените слова. Тайната на словото и чарът на 

16  теготение (остар.) – влечение, привличане, притегляне (бел. ред.).
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вярата вършат своето творческо просветление. Няма нищо по-прекрасно 
да се освободиш от съмнението и да се възвърнеш, след бури и тревоги, в 
пристаньта17 на вярата. Лермонтов може да почувствува в набожно сми-
рение красотата на оная вяра, която е сложила пред иконата на Светата 
майка палмовата вейка, донесена от Иерусалим. „Ветка Палестиньы“, плод 
на религиозно чувство, съчетано с руския бит, загатва за пътя на Лермон-
това към Христовия кръст, към Божието разпятие: Прозрачен сумрак, 
лъч на кандило, кивот и кръст, свещен символ... Всичко е пълно с мир и 
отрада около тебе и над тебе. Но смирението на Лермонтов не е свързано 
само с църковно-битовите форми на религиозното чувство. То намира 
своя извор и в пазвите на природата. Бихте помислили, че Лермонтов е 
склонен към един наивен пантеизъм. „Когда волнуется желтеющая нива“, 
бисер в неговата лирика, уверява с простотата на израза и с дълбочината 
на чувството, че отчужденият от света, огорченият, гордият човек е готов 
да плаче вече пред лицето на Бога. С разведрена душа, той вижда, че и за 
него щастието е възможно тук на земята.

Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...

В смирение и покорност Лермонтов е готов да понесе своята пророче-
ска мисия. Гордата представа, която има за себе си, влиза в противоречие 
с всеотдайността му пред Бога. Откак Вечният съдия му е дал съзнание-
то на пророк, той наистина вижда в очите на хората блясъка на порока. 
На проповедта му за любов се отговаря с камъни, с присмех. В пусти-
нята, нищ и бледен, в пустинята на своята самотност той изпълнява Бо-
жия завет; и всяка твар му е покорна, и звездите слушат неговото слово. 
Никакъв бунт срещу злобата и глупостта, която го праща в усамотение, 
никакво недоволство от уреченото послание. Божи глашатай, той покор-
но слага сърцето си пред неговата милост. Гордият човек се е смирил. В 
смирението си е намерил смисъла на живота си, почувствувал е ръката на 
Провидението. Тъкмо в „Пророк“ Лермонтов е заключил, в края на зем-
ния си път, един от най-светлите трепети на своето измъчено сърце. 

И то пред смъртта, която се вестява, кротко и тихо, чието ледено диха-
ние е долавял още през своята ранна младост. Лермонтов, който е живял 
с първични чувства, не е могъл да не мисли за смъртта. Но неговите ре-
лигиозни настроения не са подкладени изключително от нейния образ. 
В „Смерть“ е изразена мисълта за нея. По-късно на същата тема създава 

17  пристаньта – в пристана; в оригинала авторът поставя думата в ж. р. (бел. ред.).



555

друга песен – „Смерть“. Тук смъртта е освобождение от преживяваните 
страдания: „Оборвана цепь жизни молодой, Окончен путь, бил час – пора 
домой“. И отново друго творение – „Смерть“. Тъмна и мрачна разруши-
телна, която извиква стон и проклятие в душата на поета, макар и не-
изречени. Защо Творецът е създал страшното поражение на живота? В 
„Унылый колокола звон“ няма страх пред смъртта, а твърдо съзнание, че 
тя няма да угаси в сърцето му вечния пламък. Неведнъж Лермонтов пред-
чувствува близкия свой край. „Пора уснуть последним сном... Довольно 
в миpе пожил я!“, „Душа моя должна прожить в земной неволе не долго“, 
„Младая ветвь“, шепне той в „Стансы“, „на пнe сухом.... дочь смерти, – 
смерть ей суждена“. Съзнанието за скорошен отход не плаши Лермон-
тов. Напротив, той сякаш и тук чувствува своята изключителност. Той 
не търси смъртта, не я зове – от униние, умора или отчаяние. Тя сама 
иде, приближава се към него. Той не тръпне от страх, макар и да знае, че 
тя е страшна. Не се пита какво ще бъде там отвъд: не го тревожи нейната 
загадъчност. По-скоро плаши го мисълта, че тя ще го изпревари, преди 
да изгради на земята своето величие, своето безсмъртие. Тежи му ми-
сълта, че той е предузнал своя жребий, своя край, че кървав гроб го чака, 
проклятие дебне неговата памет. „Смерть моя ужасна будет“, предрича 
той. Откъде идат тия черни предчувствия? В живота не е бил разбран, 
неразбран и неоценен ще си отиде. Дори любимата няма да запази за него 
светъл спомен. Нали е воювал срещу света? Може ли да бъде изпратен с 
признание и печал? Нали не е скланял глава пред съдбата? Може ли тя 
да бъде благосклонна към него? Нали носи демон в душата си? Може ли 
да се надява на Божията милост? – „Дубовый листок оторвался от вет-
ки родимой и в степь укатился, жестокою бурей гонимый“... И чудното 
предчувствие в „Сон“: в долината на Дагестан той вижда себе си да лежи 
с ранена гръд. И друго видение: в родната страна, сред млади жени, се 
води весел разговор за него, но само една е унесена, печална. И трето ви-
дение: там, в долината на Дагестан лежи и умира той с ранена гръд. Едно 
пророчество, без мъка, без скръб, без ропот, без бунт. Куршумът на съд-
бата е прострелял сякаш навреме буйното сърце. Кръвта, която се лее в 
хладни струи, призовава спокойно смъртта. В годината, когато създава 
„Сон“ („Сън“) и „Пророк“, последната година от своя живот, М. Лермон-
тов написва и „Выхожу один я на дорогу“ („Вървя по пътеката самотен“). 
Тук сърцето му е толкова спокойно и твърдо. В звездната нощ така е тихо, 
че се чува говорът на Бога. В небето е тайнствено и чудно. Но непонятна 
мъка свива сърцето му. Какво очаква? Желае ли нещо? Никакви желания, 
никаква жал за миналото. Бихте доловили тоновете на студено равноду-
шие. Но всъщност – звуковете на примирението, на любовта, на живота. 
Чувството на скръб не минава в безизходен песимизъм. Поетът е толкова 
уморен. Само сънят ще възвърне силите му. Сега от сърцето му се изтръг-
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ва призив към смъртта. Иска да заспи навеки, но не с гробовен сън. Иска в 
кръвта му да дремят жизнени сили, да не спира неговият дъх, за да вижда, 
какво става в живота –

Чтоб, всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мнe сладкий голос пел;
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.

Бихме помислили, че Лермоdнтов е готов да се примири. Обаче това 
успокоение сред природата, това смирение пред Бога са само временни 
настроения. Той не е религиозно вярваща душа. Не е обладан от онова 
духовно просветление, което може да го приобщи към вечното и безкрай-
ното.

И тоя поет, с такива възвишени чувства, с ясно проявени възмож-
ности да бъде нежен, благ, добър, си отива от света горд, непримирен, 
с равнодушие към неговата суета, с печал и горест в душата. Когато на 
15 юли 1841 година куршумът на майор Мартинов го поваля под сянката 
на Машук, при равнодушието на Кавказ, любимата негова планина, той 
бива унищожен нравствено и физически. Нравствено, защото заради съ-
перничества от суетен характер, пресеква с него една жива, благородна 
поетическа стихия – и то без време. Пресеква в атмосферата на злосло-
вието и празнодумството, толкова жестоко сразили и Пушкин18. Отива 
си един велик поет, преди да завърши своето дело, преди да тръгне в път, 
за който загатват някои стихотворения с религиозни пориви, „Песня про 
купца Калашникова“, образът на Максим Максимич. Справедливо беле-
жи А. Херцен, че той, с такива богати заложби, не е могъл да използува 
своето дарование. Никой не е поискал от него жертва, и той не се принесе 
в жертва. И си отива напразно. Какъв смисъл е имала неговата смърт? 
Наистина, без време пожънат клас, без време замлъкнало сърце. И жал 
обхваща оногова, пред когото застава поетическото му дело. Не разкрива 
ли то дълбочина на мисълта, прекрасни създания и образи, блестящ му-
зикален стих, чудно хубав, изразителен език? Не отразява ли то изцяло 
една значителна, изключителна личност? Не крие ли един могъщ вълну-
ващ се творчески дух? Не тревожи ли то с вечни въпроси – за човека, за 
живота, за смъртта, за Бога – и не дава ли съвършени форми на поетиче-
ско чувствуване и мислене? И когато поставим Лермонтова върху фона 
на неговото време, не можем да не видим неговата изключителност като 
национален поет. Той е толкова особен и свой. Той е най-живата руска 

18  Има различни версии за смъртта на Лермонтов. Някои приемат, че става въпрос за 
планирано убийство, но това остава недоказано (бел. ред.).
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връзка със западната романтика. Расовият му корен се чувствува в харак-
тера, в живота и в съдбата му. Пространната и спокойна руска земя изра-
зява чрез него своя дух на борба. Руската интелигенция през тридесетте 
години на миналия век, оная, която твори душата и съдбата на нацията, 
намира в негово лице тълкувател на скритите и непрояснени свои състоя-
ния. Преди по малко от две десетилетия руският бунтовен дух проговори 
чрез подвига на декабристите. Сега тоя дух намира своя прекрасен, ако и 
незавършен образ, у Лермонтова. Наистина, един голям безпокойник на 
духа. И тъкмо като такъв той израства в съзнанието на поколенията. Един 
от тия величави безпокойници на света, които чертаят пътя на човешките 
устреми и домогвания. И тъкмо затова той привлича всички ония, които 
носят в душата си копнеж, страдание и буря, които са устремили поглед 
към висините – не за милост, а за ропот, за бунт, люлени от трагедията на 
човека, жигосани от проклятието на съдбата. Не се ли крие тук зърното 
на неговата културно-историческа стойност, не се ли чувствува тук веч-
ното в неговото поетическо призвание и предназначение?
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