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ПЕТЪРБЕЗРУЧ–ПОЕТ,ОБГЪРНАТОТМИТОВЕ

ЗденекСмолка

ЗденекСмолка.ПетрБезруч–поэт,окруженныймифами
Авторнастоящейстатьирассматриваетпроблематическиеаспектыпони-

маниятворческой личностиПетраБезруча (настоящее имя – В. Вашек) и его
сборникастиховСилезскиепесни(Slezsképísně),указываетнафеноменмифоло-
гизациипоэтаиеготворчестваиобращаетвниманиенапроцесспревращения
поэтавсимволчешскойСилезии.Онспоритсмнением,чтопоэтявляетсяавто-
ромтолькооднойпоэтическойкниги,ипоказывает,какктакомумнениюотно-
сился самВ.Вашек, используяразныепсевдонимысцельюразграничения своих
литературныхпроизведений.Всеэтонаконецпривелоксомнениямотносительно
авторстваСилезскихпесен.Далееавторполемизируетстрадиционнойинтер-
претациейСилезскихпесенвкачествеобъективной,политическойиреалисти-
ческой поэзии. Автор статьи, наоборот, ищетинтимныемотивы в поэзииП.
Безручаиподчеркиваетфакт,чтоСилезскиепеснисвязанынетолькосрегионом
чешскойСилезии,хотявтворчествеБезручаониграетважнуюроль.Авторста-
тьиставитподсомнениепониманиетворческойличностиП.Безручакакпоэта
промышленного, городского региона и обращает внимание на еготяготение к
деревенскомупространству.

Ключевыеслова:ПетрБезруч,Силезскиепесни,авторствоСилезскихпесен,
мифологизацияпоэта

ZdeněkSmolka.PetrBezruč–aPoetSurroundedbyMyths
Thisstudyisconcernedwithcertainproblematicaspectsofcomprehendingtheartis-

ticpersonalityofPetrBezruč(actualnameVladimírVašek)andhiscentralwork–the
collectionofpoemsSlezsképísně (SilesianSongs). It focusesonmythologizingof its
authorandhiswork.Ittakesnoticeofthefactthattheauthorhasbecomeasymbolof
theCzechregionofSilesia.ThearticlediscussesthoseviewswhichperceivePetrBezruč
astheauthorofonlyonebookandpointsoutthefactthatVašekhimselfcontributedto
thismisconceptionbymakinguseofarangeofpseudonyms,employingtheminorderto
drawdistinctionsbetweenhisparticularliteraryworks.Thisalsoledtodoubtsregard-
ingVašek’sauthorshipofSilesianSongs.Thestudypolemicizeswithinterpretationsof
SilesianSongsaspurelyobjective,politicalandrealisticpoetry.Iinsteaditpointsoutits
intimatemotivations.ThepaperemphasisesthatSilesianSongsarenotonlyconnected
with theCzechregionofSilesiadespite the fact that itplayscentral role inBezruč’s
work.The article expresses doubts about the one-sidedperceptionofPetrBezruč as
merelyapoetofindustrialandurbanareasandinsteademphasiseshisinterestinthe
ruralenvironment.

Keywords:PetrBezruč,SilesianSongs,authorshipofSilesianSongs,mythologiz-
ingoftheauthor
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През 1899 г. в пражкото реалистическо списание „Час“ („Čas“, бълг.
„време“)започватдасепоявяватстихотворения,подписанисиметоПетър
Безруч,коитопо-късноставатосноватанасветовноизвестнатастихосбир-
каСилезийскипесни(Slezsképísně),преведенанамногоезици1истанала
сензация.Причинатазатазисензациянеесамовхудожественитекачества
на тази поезия, но също така и вмистерията, която обгръща авторовата
личност.Днесетруднодасеотгатнедоколковисокатачитателскаоценкасе
дължиначистохудожественитекачестванастиховете,доколко–наполи-
тическотоимзвученеидоколко–наанонимносттаим.Въпрекичепоетът,
чиеторожденоимееВладимирВашек,имаоснователнипричинидаизбере
анонимнияначиннапредставянепредпубликата–причиникактообектив-
ни(тойепощенскислужител,койтопооновавремеенадържавнаслужбав
Австро-Унгарияисееопасявал,чеакотезистиховебъдатсвързаниснего,
ще си навлече неприятности, тъй като сред тях е имало и такива, които
острокритикуватчленнагосподстващатадинастиянаХабсбургите),така
исубективни(похарактеребилтвърдеплах)–тозиизбориматвърдеизне-
надващидориизасамиянегопоследствия:започвадафункциониракато
многодобрареклама.Отдругастрана,ощеотсамотоначалозапопуляр-
носттанастихотворениятасъдействаифактът,чечитателитенесавниква-
ливтехниясмисъл,появявалисасередицадезинтерпретацииикатоцяло
самиятавторебилпогрешновъзприеман.Занякоиоттезинещаискамда
говорясега.

ПопулярносттанастихосбиркатаСилезийскипесниставапричинапро-
мишленият регион на Остравско да бъде наричан „Земята на Безруч“.
Заслуга за това има и начинът, по който биват публикувани стихотворе-
ния.По-образованатачастотчитателскатапубликанапримертърситехния

1БългарскотоизданиенаСилезийскипесниевпреводнаДимитърСтефанов(София:Народ-
накултура,1962)инесъдържавсичкистихотворения.–Б.ред.

ПетърБезруч(1867–1958)
Наснимката:около1900г.

Корицатанапървото
изданиенаСилезийски песни

от1909г.
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неизвестенавторсредминнитеинженери,нопъквъображениетонаобик-
новенитехорапревръщапоета,койтопишезанемотиятаистраданиетоим,
направовмитичнафигура.Мълватагласяла,чеБезручброделизБескидите2
заедносОндрашотЯновицe3(тоестсвечемъртвияотпочтидвестагоди-
ни народен герой от този край), пеейки там своите песни.Псевдонимът
написателясепревръщавсимволнатозикрай,внеговдоброволноприет
идентификационен знак.Стилизираният образ на титана, който обгръща
целиякрай:

Tak
vrazilivčelomitrnovoukorunu
přiBohumíně,
probodlisrdcemivOstravě,
 vTěšíněvsrdceměbodli,
zLipinyocetmipodalipíti,
přiLysénohymiprobodlihřebem
   „Vrbice“

Така
наложиханамоеточелокоронаоттръни
крайБохумин4,
прободохамоетосърцевОстрава,
 вТешинвсърцемераниха
дапияоцетмиподадохатамотЛипина,
приЛисасгвоздейпробиханозетеми
„Върбице“5

исеизвисявадонебето,
storokůstátbudučelemkuoblozevzpřímen,
ubitoušíjíseazurudotknu

  „Škaredýzjev“

Тъйщестоя[...]
цялвек,изправилсегордкъмнебето,
ищедокосналазурасъсчело 
„Призракпротивен“

сесрещавмножествоварианти:

Jábalvany
jakhadakůžesejiskřícíkopu,
podPolskouOstravoukopu.
[...]
naSalmovcikopu,
jávRychvalděkopuavPětvalděkopu.
[...]
jávDombrovékopu,jávOrlovékopu,
naPoremběkopuapodLazykopu.
[...]
JávHrušověkopuavMichálkovicích.
    „Kovkop“

2 Бескиди – планински възвишения, разположени на територията на Чехия, Словакия и
ПолшаистигащидопределитенаУкрайна.–Б.ред.
3ОндрашотЯновице(OndrášzJanovic,1680–1715)–най-славниятбунтовникотОстрав-
скиякрай,койтоезащитавалбеднитеисееборилсрещунеправдите.Фолклорнататради-
циямуприписвасвръхчовешкикачества.Билеубитотсвойприятел.Безручмупосвещава
стихотворението„Ондраш“,коетоевключеновСилезийскипесни.–Б.ред.
4Бохумин,Тешин,Липина,ЛисасанаселениместавОстравскиярегион.–Б.ред.
5Върбице(Vrbice)–селовМоравскосилезийскатаобластблизодогр.Бохумин.Преводът
нацитиранитестиховеемой–Б.Д.Навсякъде,къдетонееизричноупоменато,преводъте
побългарскотоиздание.–Б.пр.



46 ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Копая,вземятакопая,
азкамънислъскавазмийскакожакопая,
подПолскаОстравакопая.
[...]
въвСалмовецчеренкопая,
въвРихвалдкопаяивПетвалдкопая.
[...]
азвДомброва,вОрловачеренкопая,
копаявъвПоремба,долуподЛази.
[...]
АзвМихалковицеивХрушовкопая.
    „Миньор“6

Итозистилизиранобразнатитанасепревръщавреалност:целияткрай
принадлежинаБезручитоймупринадлежиизцяло.Тукнавсякъдеможем
да срещнемПетърБезруч.Неговото име носят културни домове, улици,
ресторанти,еднамина,кактоидругиобектииместа;изцелиякрайсараз-
пръснатистатуи,представящигероиотнеговистихотворения,сизсечени
впостаментацитатиотнеговистихове7.Безручдочакваражданетонасвои
продължители,подражатели,плагиатиипародии.Смятанезанай-значи-
мияписателнаостравскиякрай.Успявадасеутвърдидоривобщонацио-
наленконтекст.Стиховетемусапреведенинадесеткиезици.

Всякапопулярностобаченосисъссебесиипроблеми.
Първиятфакте,чеПетърБезруччестопътибивапосочванкатоавтор

наедна-единственакнига.ОсвенСилезийскипесниобикновенобивапри-
помняно само стихотворението „Панделконоска8 синя“ („Stužkonoska
modrá“)от1930г.ДоголямастепензатовадопринасясамиятВладимир
Вашек.Тойнесестремидаизградиеднасилнаавтороваличноствлицето
наПетърБезруч,анапротив–опитваседазаличиавторскатасивзаимос-
вързаностсъссвоитетворби.Дориневсичкистихотворения,коитоднес
са включенивСилезийскипесни9, тойиздава в литературнатапериодика
подиметоПетърБезруч,аизползваидругипсевдоними,катоНепознатият,
6ЗаглавиетонатовастихотворениеепреведеноотКирилХристовкато„Рудокоп“(вж.анто-
логиятаОгледалатанаВълтава,1946).ТукпреводътенаД.Стефановвцитиранотопо-
горебългарскоиздание.–Б.ред.
7Впериоданакомунистическатавласткултъткъмнегоебилкористноизползванзапропа-
гандницели,итонаценатанадезинтерпретациятанаСилезийскипесникато„революцион-
напоезия“.–Б.а.
8Ставадумазавидпеперуда,чиетоименабългарские„орденскалента“–крайнонепод-
ходящозаподобенефиренреферентикатоцяло–зазаглавиеналирическатворба.Пора-
дитовапростокалкирахмечешкатадумаоторигинала,коятодалечпо-добреподхождана
предметно-жанроватавръзка:stužkonoska–панделконоска.–Б.пр.
9Стихосбиркатасеформиравднешнияѝвидвпродължениенадесетилетия,всяконово
издание излиза с промени в текстовете и в композицията. Редица стихотворения биват
включванииизключваниотнея, а техният облик се променя с всяко следващоиздание.
Стечениенавреметоавторътбивакритикуванзатезипромени,коитоот30-тегодинина
ХХв.започватдасеприематнегативно.Следсмърттамусепровеждатнаучниконферен-
ции,чиятоцелебиладасеуточнивкойотвсичкитесивариантиСилезийскипеснитрябвада
сеиздават.Тезиспоровевзначителнастепенбиватповлияниотчешкататекстология.–Б.а.



47ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

ЛеоХарват,СмилотРолничка,Б.Шарекидруги.Ощепрез1889г.вспи-
сание „Шванда дудак“ излиза серия негови разкази Етюди от кафене
„Лустиг“ (Studie zCafé Lustig), които имал намерение да подпише като
ЮлиусГамма, но главният редакторИгнатХерманпроменяпсевдонима
мунаРатиборСук.Етюдиоткафене„Лустиг“описватпосетителитена
кафене„Весели“ –по онова време единственото чешко кафене вБърно.
Когатообачегероитенатезиразказиузнаваткойетехниятавтор,Вашек
преустановяватяхнотописане.(Поподобенначинседържиивслучаясъс
стихотворениятанаПетърБезруч.Следразкриванетонапсевдонимазабра-
нявазаизвестновремепубликуванетоим,нонай-накраясесъгласява.)В
периода1890–1893г.всписанията„Швандадудак“и„Нива“излизаттвор-
биподпсевдонимаЕвгенийБазаров(поиметонаглавниягеройнарома-
наБащиидецанаИванСергеевичТургенев).КактоустановяваДрахомир
Шайтар(вж.Шайтар2009),някоиоттяхсанаписаниотВладимирВашек,
а други – от неговия приятел Ян Кадлец. Лингвистичната си полемика
Моравскатаземяиморавскатареч(Moravskázemamoravskářeč)исати-
ричнотостихотворение„РепубликатапредисветиПетър“(„Republikapřed
svatýmPetrem“)ВашекпубликувакатоКубаСтоперунтик(отновозначещ
псевдоним,изведенотпроклятиетовнякоиговори„стоперуна“,коетое
свързаносиметонаславянскиябогПерун).Можемдапродължимвизбро-
яванетонапсевдонимитенаВашек,нонекадаспоменемсамоощеедин,
всеощеобгърнатвтайнственост.ВархиваначешкияпоетСватоплукЧех
енамеренръкописнастихосбирка,създаденавначалотона90-тегодинина
ХІХвек,подписанасиметоПавелХързанскиисъсзаглавиеОпусV.Врода
наЧехбитуватвърдението,ченейниятавтореПетърБезруч.Проучването
наАнтонинБохачидругиизследователипоказва,четазихипотезаемного
вероятна(Хързански1984).

ВладимирВашекеопределянзаавторнаеднакнига,нотованеевярно.
В действителност той написва редица художествени текстове, но не под
псевдонима Петър Безруч. Това създава допълнителни проблеми. Наред
съссъмнениятакаквовкрайнасметкаенаписалличноВладимирВашек,
сепоявяватиподозрения,чевсъщносттойнееавторнаСилезийскипесни
или че най-малкото при написването им взема участие и друг човек. В
последновреметовамнениебепопуляризираноглавноотпокойниявече
писателЯнДрозд (Дрозд 2003). Според него авторът на редица от най-
хубавитестихотворенияотСилезийскипесниеОндржейБолеславПетър,
скоготоВладимирВашексесприятеляваповременасвояпрестойвгр.
Мистек,къдетоработикатопощенскислужител.ВъзгледитенаДроздса
отхвърлениотспециалистите(потозивъпросвж.Смолка2008),новъпреки
това те достигат дошироката читателска аудиторияпреди всичко благо-
дарениенапопулярниябардЯромирНохавица10(койтомузицираняколко
стихотворениянаБезруч).
10 Известният певец и изпълнител на лирически балади Яромир Нохавица предизвиква
оживенаполемикаотносноавторствотоначастотСилезийскипесни,изнасяйкилекциина
тазитемавразличниуниверситети.През80-тегодининаХХвеккомпозирасвоямузикапо
някоиотлюбимитесистихотворениянаБезруч–Б.ред.
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ОставакатопроблемисаматарецепциянаСилезийскипесникактоот
странанаспециализиранатакритика,такаинаобикновенитечитатели.Ако
попитаменякогозастихосбирката,първитедуми,коитощечуем,най-веро-
ятнощебъдатсвързанисмините,рудницитеивъобщестежкатапромиш-
леност.Стихотворениятакаточелисадеперсонализираниисевъзприемат
катоизцялообективнииреалистични.Сякашговорятсамо за социално-
тоинационалнотопотисничествовчешкатачастнаобласттаСилезия11.
Неоспоримаистинае,чеБезручсевълнуваоттезитеми,нонеговототвор-
чествонебивадасесвеждасамодотях.Това,коетоправистиховетему
извънреднопривлекателни,евзаимоотразяванетоипреплитанетонаобек-
тивнатаисубективнатадействителност.

ОсновновпоезиятанаПетърБезручечувствотонаотчуждение.Тое
видимо още в едно от първитему публикувани стихотворения – „Денят
наПалацки“(„DenPalackého“,коетомеждудруготоеиззетоотцензура-
та).Лирическиятговорителесвидетелначешкотовсенароднотържество
вПрагапослучайстогодишнинатаотрождениетонаФрантишекПалацки
(1798–1876)–най-бележитиячешкиисторикнаХІХвек,водещафигу-
ранаЧешкотонационалновъзраждане.Но тойне серадва сдругите.В
действителностпроизхождаотмалкоселцевподножиетонаБескидите,в
коетонационалнатаидентичностебиланасилственопроменянавнемскаи
полскаотпредставителнавладетелскатадинастиянаХабсбургите,т.е.от
някойотместнитевъглищнибарониитехнителакеи.Тойепоследниятчех
отсвоетоселоизатовапражкитепразненствазанегоиматгорчивпривкус
–втяхдолавябезразличиетоначехитеотцентралнатачастнакралството
къмсъдбатананародавпериферията.Стоиотстрании е възприеманот
останалитепразнуващичехизавраг:„Бийтего!Немец!“.

ОсвенотперсоналнитенагласинаВладимирВашек,вголяматасичаст
товачувствоепредопределеноотжитейскитемупреживявания.Усилията
набащамуАнтониндаиздигненационалнотосамосъзнаниевОпавския
край се натъкват на отпора на немските националисти.И той бива пре-
местенотОпававСлавянскатагимназиявБърно.ТукмалкиятВладимир
сесблъскваснетолерантносттаначешкитедеца;по-къснощесиспомни
законфликтитесистяхзарадисилезийскиясипроизходизарадинавика
сидаговоринасилезийскидиалект.През1879г.АнтонинВашекиздава
научентруд,вкойтодоказва,четаканареченитеКраловедворскиръкопис,
Зеленохорскиръкописифрагментътотевангелиетонасв.Йоансафалши-
фикати.Тезимнимистарочешкипаметници,коитоетрябвалодадоказват
високотокултурноравнищенастаритечехи,сабиливсепакпочитаниот
народакатопаладиумиизразяванетонамнение,чесаимитации,ебило
възприемано от тогавашното общество като национално предателство.
Еднаотнай-забележителнитезасвоетовремеличностисеоказваизложе-

11Силезия–историческирегион,разположеносновнонатериториятанаднешнаПолшаив
по-малкастепенвЧехияиГермания–Б.ред.Туктрябвадасеприпомни,чесамотопонятие
„чешкаСилезия“етвърдеспорно.ОсвентовастихотворениятанаБезручнесасвързанис
целиятозирегион(пропуснатаенапримерЙесеницкатаобласт),отдругастрана–неисамо
снего.–Б.а.
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нанаатакинесамоотстрананаофициалнитеавстрийскивласти,ноиот
странанасвоитесънародници.ЗаВладимирнеговиятбащаепримерзацял
животитойтежкопонасясъдбатаму(по-късномупосвещавастихотворе-
ние„Надписвърхугробанабореца“ /„Nápisnahrobbojovníkův“).Също
катобащасиитойобичасвоянародибиваотхвърленотнегоилинай-мал-
конеебилразбиран.

Кактовечебешеспоменато,чувствотозаотчуждениенаВашекнеепре-
дизвиканосамоотобективнитеобстоятелства,аиотнеговатамеланхолич-
надушевнанагласа.Странялеотхоратаи еобщувалсамос тесенкръг
отприятели.Меланхолията е причинаопитътмуда следвафилология в
Карловияуниверситетдазавършикатастрофалноитойставапощенскислу-
жител,коетодалечнеотговарянанеговитевъзможности.Самотническата
муприродасепроявяваивинтимнитемуотношения.Повременадвуго-
дишнотосипребиваваневМистекпреживявадвелюбовниразочарования:
отпо-възрастнатаотнегоипритоваомъженаМаричкаСагонова,иособено
отпо-младатаДодаБесруч.Когатопо-къснопсевдонимътму започвада
сесвързвасбившатамувъзлюбена,Додасамазапочвадасепредставяза
основнавдъхновителкананеговатапоезия.СамиятВашекобачесеизказва
занеяпоединдостанепристоениподчертановраждебенначин.Занего
тозиначиннареагираненеенищонеобичайно.Доаналогичнаситуация
се стига и малко след публикуването на основополагащите стихотворе-
ния отСилезийски песни. Нещастната любов наВашек към невръстната
ФрантишкаТомкова,скоятосезапознававБърно,къдетотяходинаучи-
лище, също намира отражение в стиховете на Безруч. В първата версия
на стихотворението „Лебединка“12 („Labutinka“) разочарованият Вашек
несправедливояпредставякатоблудница.Ставадумазаподобентипнего-
вибезогледнинападки,скаквито,новразличенконтекст,засипваимаркиз
Геро(поетическастилизациянаФридрихХабсбургски)идругивраговена
народа.СамотникътВашек,плахиятчовек,честопътиреагиранаразоча-
рованиетоилинаусещанетозазаплахасяростниизблици.

ТакаВладимирВашек ставаотчастипопринуда, отчастидоброволно
чужденецвБърно,вПрагаивСилезия(къдетопоезиятамубивакритику-
ванакатотвърдепесимистична),средчехиинемци,чужденецвпоезията
ивъобщевлитературнитесреди,чужденецвсвояличен,професионалени
любовенживот,крайносамотенподобнонасвоитесъбратя–силезийските
чехи,коитосабилипретопенивмнозинствотоотнемци,евреииполяции
забравениотостаналитесвоисънародници.

Освенвсичкотовапредставата,честавадумазапоетнапромишления
градОстрава, е неточна,макар и да е често срещана.Наративният план
на по-голямата част от стихотворенията, които съставляват Силезийски
12Лабутинка(букв.)еиметонагероинята,вкоятоевлюбенлирическиятгерой.Родителите
ѝмуобещаватръкатаѝ,нотъйкатоевсеощемалка,муказват,четрябвадапочаканяколко
години,итойзаминава.Следкатосезавръща,разбира,челюбиматамуестаналалекажена.
СтихотворениетонеебиловключеновпървотоизданиенаСилезийскипесниот1909г.,а
многопо-късно–едвавизданиетоот1961г.Иметонагероинятаефонетичноблизкодо
думатаlabutěnka,коятоозначаваʻмалъклебед,лебедицаʼ,ноиʻпухкавадрехаʼилиʻпухза
пудраʼ.Вбългарскотоизданиезаглавиетоепреведенокато„Лебединка“–Б.ред.
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песни,чийтобройнадхвърлядеветдесет,еситуиранвселоиливпланина-
та.Обикновеносамопериферносе споменава градътилипромишленос-
тта,и топриблизителноедвавчетвъртотстихотворенията.Притоване
ставадумазанякаквиобширниилиподробниописания.Отделниконкрет-
нилокациииграятролятанаparsprototo.Местата,засегнатиоттежката
промишленост, са обикновено обгърнати от огъни дим, превръщат се в
своеобразнаГеена,впризраченкошмар.Читателятдоринеузнавакаксе
стигадотазииндустриалнадеформациянаприродата,кактезиместаса
изглеждалипреди–изключениев товаотношениеправисамостихотво-
рението„Свиаднов“13(„Sviadnov“).Внегонай-напредеизобразеносело,
вкоетоухаятлипи,върбимълчатитракаводеница,нокъдетозарадипре-
дателствотонахоратаотФридек14намястотонаводеницатаеиздигната
фабрикаилипитепреставатдаухаят.Вниманиетоесъсредоточеновърху
товапокакъвначинпромишленосттазасягаживотанахората,авдруги
стихотворения–върхунейнотозначение(вникакъвслучайобачеопреде-
лящо)зайерархизациятанаместнотообщество.

Многоот героитенаБезруч сародомотбескидските села. ЗаБезруч
селото е преди всичкоидиличномясто, но към тогавашниямомент тази
идилиявечееизчезнала.Тешинскитепланинцигубятимотитеси,нивите
си.Няматсвоясобственостисапринуденидатърсятпоминъквмините
и металургичните заводи. Заминават да търсят работа в Острава, къде-
то в действителност процесът на тяхното обедняване стига своя предел.
Отчуждаватсеотсобственияситрудидругизабогатяватотнего.Тесамите
едва-едвакретатиживотътимминаванапразно.Най-известниятпримере
стихотворението„МаричкаМагдонова“(„MaryčkaMagdónova“)заистори-
ятанаосиротяладевойкаотСтареХамри15,коятоепринуденадасегрижи
зачетиримапо-малкибратяисестри.Недоимъкътякарадаоткраднедърва
заогревотгосподарскатагора.Когатоязалавят,тянепонасяпозораисе
самоубива.Индустриалниятсвяттуксякашотключватрагичнатаѝсъдба.
БащатанаМаричкаумира,когатонавръщанеотОстрава(вероятноотрабо-
та)спираведнакръчмаисвършва„сразбитчереп“,авърхумайкаѝсепре-
обръщавагонеткасвъглища.Поподобенначинбащатаисинътнажената
отстихотворението„ОтОстравадоТешин“(„ZOstravydoTěšína“)загиват
врудника.ПриизбухваненагазвминатаумираМазуринеговатадъщеряе
отведенавПолшаотФуксВолфкатодържанка(стихотворението„Петвалд
І“/„PětvaldI“).Итакаможемощедапродължаваме.Същинскатапричина
занещастиятаобаченееиндустрията,апо-скорочужденците–собствени-
цинафабриките,минитеиметалургичнитезаводи,кактоинапланински-
13Свиаднов–селовМоравскосилезийскатаобласт.Вбългарскотоизданиеетранскрибира-
нокатоСвяднов.–Б.ред.
14Фридек (Frýdek)–градвобласттаСилезияблизодоОстрава.През1943г. се
обединявасградМистекиощеняколкоселаиоттогаваносиназваниетоФридек-
Мистек(Frýdek-Místek).–Б.ред.
15СтареХамри(StaréHamry)–село,разположеновМоравскосилезийскиякрайнаплани-
натаБескиди.–Б.ред.
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теземи,коитопринуждаватместнитежителидагинапускат.Исторически
достоверенефактът,чесразвитиетонапромишленосттаидватмногочуж-
денци,коетоеотразеновизвестнастепенивСилезийскипесни.Безручне
сеинтересуваотпромишленосттакатопричина(изобщонесеинтересу-
ва от причините, разбирани като обективни закономерности), а по-скоро
като явление, чрез което се разкрива експлоатацията на чешкия народ в
тозирегион.Пространството,скоетоесвързанлирическиятсубектПетър
Безруч16–тозипътимампредвидгерояотСилезийскипесни,анетехния
автор,ецелияттозирегион.Внегопринципноможемдаразличимтривза-
имнопреплитащисеединвдругподрегиона.

Парадоксалнонай-малкоетематизиранаОпаваиоколноститенаграда
–някогашенцентърнаАвстрийскаСилезия17.Тъкмотукгерманизацията
проникванай-дълбокоирегионътгубичешкатасиидентичност.Етозащо
впърватаверсиянаедноименнотостихотворениепоетътнаричасвояроден
град„предателски“(„zrádnéměsto“)18.

Остравският и Тешинският край (към него трябва да причислим и
Бескидите)много сиприличат.Тук властва силеннационален гнет, учи-
лищата са понемчвани, църквите стават полски. Към това се прибавя и
социалната експлоатация: имотите на планинците се ограбват, работни-
ците и миньорите работят при нечовешки условия за минимална запла-
та.Дъщеритеимпродаваттелатаси,задасиосигурятнякаквапрехрана.
ЗаразликаобачеотОстравскиякрайТешинскияткрай19притежаваедно
измерениевповече:личнотоизживяваненараздялатасродниякрайина
нещастнаталюбов.ГласътнаБезручтукепо-интимен,многочестомелан-
холичен, дори сантиментален, намоменти тъжноироничен.Колкотопо-
близоедоиндустриалнатаОстрава,толковапо-могъщипатетиченстава
неговиятглас.Дориизразявасъпротива,призовавакъмбунт,новсепакси
оставасъщиятпесимист.Стилизирасекатотитан,койтообачевдействи-
телностебезсилен.Титанътесломен(„Призракпротивен“)илиразпънат
накръст(„Върбице“),бунтътсеосъществявасамомислено:

Cokdybychtakjednou
prokletýmkahanemdoštolymrštil
(„Kovkop“)

Какволищестаневеднъждаразбия
проклетаталампа

(„Миньор“)

16 Авторът на статията има предвид автореференциалното присъствие на Петър Безруч
внякоистихотворения,напр.„аз,ПетърБезруч,аз,БезручотТешин, /барднапоробен
народ. [...] аз,ПетърБезруч,Ахасферначешкатасъвест /призракпротивенибардна
залязълнарод“(„Призракпротивен“).–Б.ред.
17ОпаваеродниятграднаПетърБезруч.ЕдваследкраянаПърватасветовнавойна,когато
серазпадаАвстро-УнгарияисесъздаваЧехословакия,тойставачешкиград.–Б.ред.
18Вашекрядкоспоменавародниясиград,анеговатаавтостилизациявобразанатешински
селянинимазацелдаприкрие,чееродомотОпава,ипотозиначиндапремълчисвоята
идентичност.–Б.а.
19ВъввръзкасъсСилезийскипеснибитрябвалодаговоримпо-точноможебизаМистецкия
край,тъйкатоименноМистек,вкойтоВашекживеедвегодини,егеографскиятцентърна
художествениягеройБезруч.–Б.а.
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илиприключвавлокваминьорскакръв:

napřáhjsemkladivo–teklotovráz
naPolskéOstravěkrve.
(„Ostrava“)

счуказамахнах–ирукнатогаз
вПолскаОстравакръвтаим.
(„Острава“)

Единственият позитивен резултат на бунта е, че в кулминационния
моментгероятзасищазамоментсвоетоозлобление.

Чешките планинци на Безруч са принудени да напуснат планинските
селаидаслязатпошахтитеиметалургичнитезаводи.Тяхното„мястогоре“
сезаемаотдруги.Встихотворението„Теиние“(„Oniamy“)такавапрос-
транственасимволнафункцияимаизвестниятостравскихълмЛандек:

NaLandekuvRótšildasmrkovýchlesích
topoháryzvoníasníseoplesích
[...]
PodLandekem,cinkotkdepohárůhřímá,
toOstravakypíahučíadýmá,
tamvevlhkýchštolách,copodbitykoly,
mynabokuležíme[...]

ВъвЛандек,наРотшилдпосредлесовете,
мечтаятзабал,виновчашитесвети
[...]
ПодЛандек,къдетосечукатбокали,
Остравабоботиипещитепали,
авминитевлажни,надоле,надоле
копаемнийлегнали,мръснииголи[...]

Ниесметези,коитосмероденивпланинитеигорите,ибитрябвалода
живеемименнотаминикъдедругаде,ногосподаритенепризнаватнашето
свещеноправо.ВъзможниябъдещбунтБезручизобразявакатодвижение
нагоре:„отПетвалдиХрушовсъсустремсвободен“(„zPětvaldu,zHrušova
zdvihnem se vzhůru“). Резултатът обаче е ясен: „тирани ще падат, от
ужасбезумни/вкръвтасииниевъвтяхнатакръв!“(„polehnou,polehnou
těšínskoupůdou,/tožvsvékrvioni–avjichkrvimy!“).Нямаспасение:от
индустриалнаОстравачовекможедасевърневземеделскияТешинсамо
мъртъв.Революциятанесеосъществява–налицеесамоотчаян,индивиду-
алистичен,анархистиченбунт.

Бешеспоменато,чеСилезийскипеснинесаизцялосилезийски.Бърно
иоколността,Прага(съответноБохемия20)иСилезиявпоезиятанаБезруч
савзаимнопротивопоставени.Всякаоттяхносисъссебесиспецифични
значения.ФокусътеСилезия–другитедвеобластисаоценъчносъотнесе-
никъмнеяисавиденипрезнейнатапризма.Прага–столицатананацията,
безучастноеизоставилаединсвойкорендаумре.Първоначалнотонъткъм
неяепо-скоронеодобрителен,нопрераствавостракритика.Надменният
метрополисгледанаСилезиякатонаперифернапровинцияиотказвада
20БохемияестаротоименаобласттаЧехиясцентърПрага.Употребяваметованазвание,за
даизбегнемдвусмислиетосназваниетонадържаватаЧехия.Всъвременниячешкиезикима
дверазличнипонятия:Čechy(Чехия)–заназваниенаобластта,иČeskárepublika(Чехия,
Чешкарепублика)–заназваниенадържавата.–Б.ред.
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вземе присърце нейната съдба, поради което е наречен „Марина21 над
Вълтава“ („taMaryna nad Vltavou“ – стих. „Praga caput regni“). В сти-
хотворението„ДомброваI“(„DombrováI“)поетътсевъзмущаваотбохе-
мизирането на местните названия (чешкото Доубрава вместо местното
Домброва):

kdeDoubrava,tovědíbohové,
snadpřiPraze
[...]
TaDoubrava–takunásnepraví,
takzcizinysnadřondírodáci.

къдееДоубрава,знаятбоговете,
можебикрайПрага
[...]
ТазиДоубрава–унастъйнеѝвикат,
тъйможебивчужбиназемляцитемрънкат.22

Прагаекаточужда земя.Идващитеоттамсанаричани„общинариот
Запад“(„ПолскатаОстрава“/„PolskáOstrava“).Тяхнатаролятукезлона-
мерена,същокактоинакористолюбците„отСинята“23(„zModré“,тоест
от Прусия, напр. „Двамата гробари“ / „Dva hrobníci“). Безруч директно
отхвърлятяхнатапомощ:

ZČechvpomocpraporvlastenecký?
Marš–tensinechteprosebe!

(Pragacaputregni)

ОтЧешкопомощспрапорродолюбен?
Маршоттук!Засебесигозапазете!24

(Pragacaputregni)

Неговата ненавист отива толкова далече, че той престава да назовава
сънародницитеси„чехи“.Впо-къснотосистихотворение„Тошоновицe25“
(„Tošonovice“)девойка,скоятолирическиятговорителразговаря,отхвър-
лятвърденията,чееполякиня,собяснението,чее„моравянка“.Въввече
споменатото стихотворение „Полска Острава“ персонифицираният град
говоритака:АзсъмПолскаОстравананацията26моравска(JsemPolská
Ostravanárodamoravského).„СелянинътКршистек“,койтовстихотворени-
ето„Лази“(„Lazy“)построяваморавскоучилище,енаречен„моравянин“27.
ИтакасвреметоБезручвсеповечеиповечесеориентиракъмродово-реги-
оналния сепаратизъм.Ситуацията ощеповече се изостря след възниква-
нетонаЧехословакияиследразрешаванетонатериториалнитеѝспорове
сПолша.Вашекинтерпретирафактазаприсъединяванетоназначителна
21ВбележкитенасамияБезручкъмSlezsképísně заиметоМаринаедаденоразяснение,
чееpuellapublica(http://http://wikilivres.ca/wiki/Slezsk%C3%A9_p%C3%ADsn%C4%9B/).–
Б.ред.
22Преводътемой–Б.Д.–Б.пр.
23 В бележките на Безруч към Slezské písně за реалията Modrá, Modrá strana е
дадено разяснението Pruské Slezsko (Пруска Силезия) http://wikilivres.ca/wiki/
Slezsk%C3%A9_p%C3%ADsn%C4%9B).–Б.ред.
24Преводътемой–Б.Д.–Б.пр.
25Тошоновицe(Tošonovice)–селоблизодоградФридек-Мистек.–Бред.
26Встихотворениетоосвенцитираниявариант„моравсканация“сесрещасъщои„морав-
скинарод“:напр.вначалниястих„JsemPolskáOstrava,všaklidumoravského“.–Б.ред.
27Предлагамесъответнияцитатоттовастихотворение:„chlopKřistek,věrnýMoravec[...]
chlopKřistekškolupostaví/moravskoumurovanú!“–Б.ред.Оттоваопределениеставаясно,
ченазваниятаМоравияиСилезиявСилезийскипеснинебивадасеприематбуквално.–Б.а.
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частотТешинскиякрайкъмсъседнатадържавакатопредателствоотстра-
нана„Прагавероломната“(„Калина–Наказашкитегробове“/„Kalina–Na
hrobechkozáckých“).

Към Бърно отношението не е така еднозначно.Опозицията „Бърно –
Силезия“еличнатакорелациянаопозицията„Прага–Силезия“.ЗаБезруч
Бърноеповоддаотправиупреккъмсамиясебеси.Заминавазачужбина–
тоестзаБърно,–напускасвоякрай,своянародигооставянапроизволана
враговетему.Днессеопитвадапоправитова,нопомощтамусеизразява
самовтовадапише„смешна“поезия.Сравнителночестоизползвамотива
заироничнияилисаркастичниясмях,задахарактеризирасебесиисвоите
стихотворения(носъщоиситуациятавСилезия)–товаенай-вечесамосъ-
жалителниятсмяхнаотчаяниячовек,койтоезагубилвсичко:

Docizinyodešeljsem,
pryčjsemuhnulodpraporu,
jakpředemnoutisícjiných.
Ateďsměšnépísnězpívám,
naříkátovmojíduši:
pročjsiuhnulodpraporu?
(„Ligotkakameralna“28)

Вчужбиназаминах,
отвърнахсеотзнамето,
тъйкактопредименхилядидруги.
Исегасмешнипеснизапявам,
коитонареждатвдушатами:
защоотзнаметотисеотвърна?
(„КоморниЛхотка“)29

Южноморавският метрополис не е назоваван директно вСилезийски
песни,акогатосепоявява,означаванесамосдумата„град“(„Лабутинка“,
„Хартиеният Моше“ / „Papírový Mojšl“), но всъщност има устойчиво
имплицитно присъствие.Можем да кажем, че както Силезия е географ-
скицентърналирическиягеройБезруч,такаБърноегеографскиятцентър
наавтораБезруч30.Избягалевнегоотсвояроденкрай,койтосегавижда
оттам,отдалече,отчужбина31.

Въпреки своя песимизъмБезруч постоянно търси спасение, при това
в селото – все едно дали в селотона своятамладост, което обаче е без-
възвратно изгубено, или в някое ханацкоили словацко32 село.Но спасе-
ниененамира.Кактозанего,такасъщоизанеговитеселянисъщинското
„завръщане“33еневъзможноотдиаболичнияпромишленградкъмидилич-
натапровинцияикъмтрадиционнияначиннаживот.Травмата,коятоноси
съссебеси,правитованевъзможно.
28LigotkakameralnaеполскотоназваниенаKomorníLhotka–чешкоселовМоравскосиле-
зийскиякрай.–Б.ред.
29Преводътемой–Б.Д.–Б.пр.
30ДругиградовевМоравиясаспоменаванипо-рядко,обикновеноживотътвтяхепредста-
вянвконтрастсъсситуациятавСилезия–всееднодалисериозно,илииронично–напри-
мер„Ханацкосело“(„Hanáckáves“),„ПлумловІ“(„PlumlovI“).–Б.а.
31Встихотворението„ДенятнаПалацки“(„DenPalackého“)лирическиятгеройсенамира
вПрага,следователноБескидитесенамиратнаизтокотнего,въпрекитоваказвазасвоето
село,чесенамира„нагоренасевер“,тоест–гледакъмнегоотюг,отБърно.–Б.а.
32ХанацкоиСловацкосаобластивМоравия.–Б.ред.
33Завръщанетоесамовъображаемо.Вашек,разбирасе,ероденвграда,носелотоиприро-
датавинагисагопривличали.–Б.а.
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Vměstěkdosrdceservalnapoly,
ksvatéseprácinehodídruh:
nejdizahnědýmkoněmpopoli,
nechticholežetblýskavýpluh.
    („Pluh“)

Койтовградаизтръгнесинаполовинасърцето,
негодензаработасвятаетук:
подирконякафявневървисредполето,
оставятиходалежиблестящиятплуг.
    („Плуг“)34

Колкотоиизненадващодазвучи,Безрученапървомястопоетнаизко-
реняванатачешканародноствобезлюдяванотосело,поетнанакърнената
душа.Силезийскипеснинесаобикновеноизображениенаиндустриална
Остраваинанейнитесоциалниинародностнипроблеми,несасамосоци-
ална поезия, както често са представяни, и въобще не са революционна
поезия.ТакаваставатедвавинтерпретациитенаследовницитенаБезруч,
на подражателите и тълкувателите му. Най-важното за Безруч е – както
отдавнаоткриЯнВойтехСедлак(вж.Седлак1931)–интимнотовдъхнове-
ние.Негововдъхновение,разбирасе,саиобщественитепроблеми.Петър
Безруч е символ на своя регион. И неговият регион е символ на Петър
Безруч.

Преводотчешки:БогданДичев
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34Преводътемой–Б.Д.–Б.пр.


