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БорисЙоцов
ЕДНАВАРДАРСКАБАЛАДА1

През1848год.наславянскиясъборв
Прага,гдетосесрещатименитимъжеот
славянскитестрани,междукоитонавяр-
ноиИв.А.Богоров,бивазабелязан,още
младстудент,иЙозефВацлавФрич,по-
късно, през втората половина на изте-
клото[XIX–бел.ред.]столетие,виден
представител на чешката книжовна и
обществено-политическамисъл.Почти
връстник на П. Р. Славейков, Йозеф
Фрич,роденв1829иумрялв1890год.,
е един от тия, които вземат участие
в революцията през месец март 1848
год. В  родния си град Прага и които
цял живот минават в борба и копнеж
запо-честитиднинасвоетоотечество.
ЗатворенвХрадчанипорадибунтовни-
ческатасидейност,тойуспявадаизбяга
вХърватско,гдетосъщотаканеостава
спокоениорганизираборбатавсрещу
маджарите.ЗавърналсевПрага,тойставанеочакваноратниквбунтапрез
месецмай1849год.,бивазатворениосъденнаосемнадесетгодинизатвор.
В1854годинабиваобачеосвободен,нопоставенподполицейскинадзор;в
1858год.БивавъдворенвСедмоградско,гдетоследеднагодинаеоставен
насвобода,сусловие,чещесеизселиотпределитенаАвстрия.Оттогава
живеевчужбинакатополитическиемигрант.Установявасевродинатаси
едвав1879год.ЖивялиработилвПеща,Загреб,Лондон,Париж,Женева,
БерлиниПетербург.Журналист,политикипоет, тойотдававсичкитеси
силивслужбанаотечествотоси.Революционер,закоготонямасъвършен
редвсвета,тойвлизавъввръзкасвсичкипочтиводачинабунтовнитетече-
ниявЕвропа.ОщекатостудентвПрагатойсенамираподвлияниетоивну-
шениетонаМихайлАл.Бакунин,откоготонесеотделядуховнопрезвреме
насвоетоизгнаничество.ВЛондонтойевблизкиотношениясАлександър
И.Херцена,чийто„Колокол“изясняванеговатареволюционнаидеология.
ВПариж,гдетоседвиживкръговетенаполскиемигранти,тойсесближава
сЛуиЛеже,комутосътрудничинславянскинасоченатамудейност.През
1Текстътечастичноадаптиранкъмнормитенасъвременниябългарскиправопис.–Б.ред.

ЙозефФрич
(1829–1890)
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1866год.Тойдохождатайновотечествотоси,задаработи,подкрепяниот
Бисмарка,дасеоткъснетооткоронатанаХабсбургитеидасеприсъедини
къмПрусия,катозапазиуправнаикултурнанезависимост.

ВъпрекинеспокойниясиживотЙозефВ.Фриченамиралвремеисили
дапишестихотворения,разказиидрами,освенполитическистатии,бро-
шуриифейлетони.НеговияобразкатопоетдолавямевсбиркатамуVýborz
básní,1861,сетневRůznébásně,1879–1880,същоивPísnězbaštyот1849
–1860.Интимна,политическаиреволюционналирика,вкоятосъдържа-
ниетоненамирасвоятазавършенаформа,изчерпватворческияразмахна
Фрича.Пленникнаромантизма,тойнеуспявадаседомогнедоонаявисо-
танадуха, която е толковаприсъщананеговиучителии вдъхновители.
НемскиятромантизъмзанегокоренивбурнияпатоснаШилера.Мировата
скръбгоосенявачрезпоезиятанаБайрона.ЗигмунтКрасинскигоувежда
вполскатамесианистичнаромантика.КарелХинекМахамуоткривавъз-
можноститеначешкиястих,заедносъсстраданиятанаславянскияроман-
тичендух.Обачетойневнасяособеноновинотивпоезиятаначешката
възрожденскаромантика.Многоотсъдържаниетонапоетическатамисълв
Чехиядо1848год.намираунеготълкувателиизяснител.Издавайкиалма-
нахаLadaNiólaв1855ипослеMájв1858год.,тойправиопитдасъбере
околосебесинякоиотпоетитенановотопоколение,коетонеоставаобаче
снего,асНерудаиХалек.Реализмът,койтоотХавличекиНемцовапочва
дапрониквавчешкиядуховенживот,сегаправиновизавоевания.ИФрич
биваизместенотвремето,ощеповече,чепрез60-теи70-тегодининасто-
летието[XIX–бел.ред.]тойживеевчужбина.Едничкото,коетогоотделя
отсъвременницитему,коетогосвързванай-здравосвреметоиотсенянего-
вияобраз,товаенеговатареволюционнапесен,сполитическаподкладка
ипатриотическивъзторг.Изгнаническиятмуживотпридаванабунтовни-
ческитемумечти,нанравствениямугероизъм,наборческатамуволяоча-
рованиетонаискреностиправда.Итъкмотоядух,заедноскачестватана
личността,енай.ценнотовнеговототворчество.

Разказите на Фрича, които нямат художествена стойност, допълнят
образамукатопоет.Тойепознавалсъщественитеособеностинабайро-
ническатапоема.Инякоиот тяхнамират своетоотражениев тияразка-
зи.Същотоважии задраматическитемутворениясъссюжетизчешко-
тоисторическоминалоилиизживотанаславянскитенароди,катоTaras
BulbaиIvanMazepa.Драмитемуседомогваткъминтересни,силни,стра-
далчески и героически личности, чрез коитоФрич би могъл да разкрие
своябогатчовешкииполитическиопит.Тойобичаотмладиниистория-
та,Философиятаилитературата–и всичкото свое знаниеицялата своя
мъдрост той би могъл да разкрие в произведения, които, поради своето
естество,даватпо-голямавъзможностдасеразгънецялататворческамощ.
Ноитуксеизявявапо-скоролирическиятпоет,отколкотодраматическият
творец.Невинагипромисленаизадълбоченапсихология,заедноснеизяс-
нениинедотворенихарактери,сорганическонеразвитодействиеинеси-
гурнакомпозиция,изтъкватдрамитемукатобезжизнени,творческислаби.
Трябваобачедасепосочи,историческатаобстановка,лирическатавъоду-
шевеност,изразителнатаречспасяватмногоотдраматическотомудело.Не
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можедасеотречеизцялодарованието,културата,опита.Несвързалдрама-
тическотоситворчествостеатъра–невсичкинеговидрамисапоставени
насцена,–тойнеемогълдаокажепо-силноипо-определеновъздействие
върхусвоитесънародници,нитопъкдазасегнепо-дълбокоразвитиетона
драматавсвоетоотечество.Занимливисадрамитемусукраинскисюжет
(вж.JiříHorák,Fričovadramatazdějinukrajinských,Slavia,Praha,1927,с.
92–112),коитотойразработвасособенисторическипоглед,катоискада
подчертаепоезиятанаминалото,нагероическияподвиг,наизключителния
живот.НеебеззначениеидраматамуAsjenůvpádот1883г.,преработкана
ДрумеватаИванко,игранаотНародниятеатървПрага,обачеснеособен
успех.Българският сюжет, въпрекисвоята занимливост,не еполучилот
Фричавдъхновеноитворческоосмисляне.ВсепакПаданетонаАсенае
хубавосвидетелствозахудожественитесклонностиначешкияавторзасла-
вянскиориентиранатамутворческамисъл(срв.А.Теодоров-Балан,Друмев
–Фрич,Слънце,София,1920,кн.21–22,с.646;БорисЙоцов,ЙозефФрич
иВасилДрумев,Листопад,София,1927,кн.VI–VII,с.165–181;Frank
Wollman,DrumevůvIvankoaFričůvAsjenůvpád,Sbornákpracívěnovaných
VáclavuTillovi,Praha,1927,с.231–240).

Фрич проявява живо чувство към събитията и проблемите на свое-
товреме.Катополитик,чийтообразсеотразяванай-добревценнитему
спомени–Paměti,1885–1891,–тойезакърменсидеитенареволюцията
от1848г.,когатоЗападнаиСреднаЕвропаискадаскъсаокончателносъс
систематаидуханаСвещениясъюз.Водейкисеотначалотонанародност-
та,либерализмаидемократизма,коитоподравятосновитенаединред,той
мечтаезаедноустройствонасвета,коетобидаловъзможностзаповече
свобода,правдаисправедливостособенозачешкиянарод.Тойнесподеля
тактикатанасънародницитесиотстариялагервборбатаимсрещуцен-
тралистичнатаполитиканаВиена.Поставявместоеволюцияреволюция,
вместо етапникултурнииполитически завоевания– заговорнаи ударна
дейност. Идеологията на австрославизма, чийто преден представител е
Палацки,муечужда.Разочарованиетонаотечествотомупрез1867год.,
когатофедерализмъткатоидеябивасъкрушенчрезустановяваненадуалис-
тичнияпринципвустройствотонаАвстрия,оправдаванеговотостанови-
ще.Тойвъзприемачрезрускитеемигрантиеднапротиворускаориентация
на своятаполитическамисъл.Революционният радикализъмнаХерцена
ианархизманаБакунинаговодяткъмотрицаниенаславянофилствотов
Русия,коетозанегоеопасенпанрусизъм.Зачешкиянародезастрашителна
колкотоАвстрия,толковаиРусиясъссвоетосамодържавие.Найкойнарод
едаласвободатаяРусия?Етовъпроса,койтосмущаванеговотосъзнание.
Затоватойставаоткритипреданполонофил.Закаквославянствощегово-
рят предните люде от старочешката партия, когато една славянска стра-
накатоПолшаизнемогваподрускоиго?КатогорещзащитникнаПолша
Фричсепроявявапрез1867г.,поповодначешкотоучастиевславянската
етнографскаизложбавМосква.Задададатизразнанедоволствотосиот
Австрия,коятопризнавасамостойносттанаУнгария,аизоставяправатана
Чехия,същонаХърватскоинаПолша,водачитенастарочехите–Палацки,
РигериБраунер–отиватвРусия,гдетодаватизразнасвоетобезгранично
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довериенаидеятазаславянскобратствоиединение.Фричсеизстъпяостро
срещутях,подхващаполемика,коятонедовежда,разбирасе,доразреше-
ниенавъпросите,особенонаония,коитосасвързанисчешкотонационал-
носъществуване.СкнижкитесеRubalícslovanskévýpravynaRus,1867и
Buďjasnomezinámi,1868,тойрешителносепротивопоставясрещукаквото
идаебилообвързваненачешкатаполитикасРусия,застъпвагледищетона
поляците,чееневъзможнодасесътрудничисвеликатаславянскастрана,
докатотянепогледненаславянскитенародиспризнаниенатехнитеправа
и свободи. Славянската етнографска изложба, която се превръща всъщ-
ностнавториславянскисъбор,следпървияв1848г.,вкойтовземаучас-
тиеотбългарскастранаИв.А.Богоров,енай-малконеуважениеиобида
заПолша,мислиФрич.НеслучайнотъкмовПариж,гдетополскатаеми-
грацияедейна,тойподхващасвоятаборбасрещурусофилскатанасокана
чешкатаполитическамисъл(срв.MilanPrelog,PouťSlovanůdoMoskvyroku
1867,Praha,1931,с.17,52–54,137;DrJosefJirásek,Češi,SlováciaRusko,
Praha,1933,с.11–12).Имайкивръзкисполитическитеборбинаюжните
славяни,Фрич,наричанчешкиМацини,неебилнезапознатисбългарско-
тоосвободителнореволюционнодвижение.

2.2
През1864г.,когатобългарскиятнародчрезсвоятаинтелигенциязаси-

ляборбатазаосвобождение,ЙозефВацлавФричобнародвавчетвъртата
свезканасписанието„Rodinnákronika“свояпоетичнатворбасмотивиз
българскияживотподнадсловBulharky.Baladapodledějezroku1832бъл-
гарски.(Баладаспоредсъбитиеот1832год.).Чрезтовасписание,излиза-
щовПрагаподредакциятанаименитияинай-големиянавреметосипоет
ЯнНеруда, койтоиднесживее в съзнаниетона своите съотечественици
съссвояталичностисвоетодело,Фричеискалдададенапо-широккръг
читателипредставазабългарскатадевойка.

БаладатанаФричасесъстоиотпетпочтиравномерничасти.Тяпред-
ставя по-скоро стихотворен разказ. Обикнат литературен вид в Чехия.
Близодвестастиха,вкоитосесилидапрозвучипо-ясноичисточешкият
ямб,разкриватзанимливосъдържание.Действиетовключвапознатосъби-
тие, станаловКюпрюли=Велес,крайВардара,през1832г.Авторътсе
опитвадагоразвиенафантастичнаоснова,катомупридадеизключите-
ленхарактер,катогооблъхнесизвестнанеясноститайнственост,влагав
изложениетомуповишенаемоционалност,задаседомогнедобаладично
отношениекъмдействителността.Байронист,макарисъсзагасналобай-
роническо вдъхновение, той търси необикновена обстановка, странни,
загадъчниисилнихарактери,природа,коятоданебъдеравнодушнакъм
човешкото страдание. Като нежнияФр. Л. Челаковски или като мъдрия
К.Я.Ербен,тойжелаедасътворибалада,коятодакриеизвестнанравстве-
наидея.„Томанигорскатадевойка“наЧелаковскии„Загороволоже“или
2Впубликуваниявсп.„Родина“текстлипсваномередно.–Б.ред.
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„Сватбенакошуля“3наЕрбенамогатдамубъдатдобъробразецзаразра-
ботканаединбаладенмотив.Самочетойсеосвобождаваотвлияниетона
народнототворчество–нитозаемаоттамсюжет,нитонаподобявахудо-
жественатаформа.Тойискадаскъсаседнатрадиция,коятомуечужда
поприрода.Снеособеноритмиченимелодиченстих,макарисразлични
дължинииримовисъчетания,Българки,порадистройнатасикомпозицияи
ясноизразенатасиидея,представяпроизведениенебезхудожественастой-
ност.Наистина,тонесевреждамеждунай-значимитетворениянаФрича.
ПъкиФричнебивадасевреждамеждуониячешкипоети,коитодават
редкитворческизавоевания.Свободата,скоятотойразработваединмотив,
взетотблизканемужизненасреда,макаринечешка,съчетанаспоривите
наеднаредкаимениталичност,придаватнабаладатамуценаотпо-високо
значение.Поетическияткосмополитизъм,койтонамирапо-къснобляскава
изява чрез дела на единЮлиус Зейер или на единЯрославВръхлицки,
оправдаванеговата свободанаподбори обработкана сюжетите, а също
така,ченевсичковлитературнотомунаследиеможедабъдеотминатос
мълчание.

В Българки е разработен сюжет из живота на българите под турско-
то робство.Обикнат сюжет в българската литература по това време.От
еднастрана,Фричнипредставясемействоотвластвуващнарод,отдруга
– семействонахристиянскарая.ЕдинсвятразкриваАрсланбей, заедно
смайкасиидваматасибратя–всичкиарнаути,друг–тритебългарски
девойки от Велес, заедно с безпомощната майка вдовица. Между двата
святасепораждазатаенаборба,коятосвършватрагическизатях.Впър-
ватачастнабаладатасеоткриваобразътнаАрсланбея,въввтората–на
Вардара,втретата–наАрслановатамайка,вчетвъртата–нанай-малкия
АрслановбратАден,впоследната–натритебългарскидевойки.Фабулата
напроизведениетоедостапроста.Арсланбейвръхлетяваеднанощзаедно
сдваматасибратявдоманавдовицатастритехубавидъщери.Насутринта
Велесесмутен:тритебългарски,отивайкинаВардаразавода,неносятна
главитесистомни,акървавиглави.Поруганииозлочестени,тесиотмъстя-
ватнатриматабратя:отрязватимглавите.Нотечувствуват,ченяматсили
дапонесатпозора.Катооставятнасъбралотосегражданстводаотмъстиза
тяхнатагибел,тесехвърлятвъвводитенаВардара.Българитеизпълняват
предсмъртнотоимжелание–изгонватизградаордатанаАрсланбея.

АрсланбейвластвувавъвВелес.Тойе„нелъв,азмей“,нямаравенна
себеси, заданъквземадетеот гръдтанамайката.Тойимадвамабратя,
които,когатосасъссвоитеконе,сечувствуватвъвсвоятастихия–стях
гонятбългарите:

Namužíchse,naBulharechhoní–
konětozlé.

3Оригиналното заглавиена баладатанаФр.Л.Челаковски е „Toman a lesní panna“и се
превеждакато„Томанисамодивата“.ЦитиранитезаглавиянабаладитенаК.Я.Ербенса
съответно „Zahořovo lože“ и „Svatební košile“ и са преведени от Атанас Звездинов като
„Захоржоволоже“и„Сватбениризи“(КарелЯромирЕрбен.Китка.София:Славика–РМ,
1994).–Б.ред.
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Иневеднъжбългарингиеводил,попринуда,къмсвоядом,защототе
искатдасепорадватнаскритататамхубост.Неселиподчининатяхното
желание,отплататаековарнияткуршум.Акакваемайката?Злавещица,
която,затворенавсвоядом,всвоятакрепост,подсторвасиноветесикъм
безчинстваи злодеяния.На едногоот синовете си казва: „Бързай, бийи
сечи,виждамтълпаотженидасемолиоколосъборениякръст!“Акойто
говорипротивсиноветеѝ,тясепогрижвадамубъдеотрязанаглавата.Тя
енедоволна,чераятанямастрахотсинаѝАрсланбея,особенокатотрите
българкинесеподдаватнатехнитежеланияизаплахи.Напразнопитатя
най-големиясисиндалинемусеискаощекръв–тойсеевеченаситил,
можемалко да си почине, макар и да има под властта си хиляди души.
Напразнотяподклаждазлоствдушатанавториясвойсин–къмпризвани-
етоситойевечеравнодушен,кактоикъмлюбовта.Най-малкият,Аден,–
тойевечеочарован,омагьосаноттритебългарки.Майкатаможедаизполз-
ванеговатастрастзасвоятацел:гавранадбългарскиядом,надбългарската
чест.Изобщо,майкатаеобрисуванакатодемоничнажена,коятовсвоята
ненавист и омраза не познава закон и съвест, доброта и човечност. Тя е
динамичнатастихиявпроизведението:подбуждаинастоявазапрестъпно
деяние.Исиноветеѝсадостойнипредставителинатиранията,свирепство-
то,сластолюбиетоибезначалието.

Каксапредставенибългарскитедевойки?Тесатридъщеринапостра-
далаотсвоеволиетонавласттамайка.Надарениснеимовернахубост,те
пленяватснеявсичкивграда,дорииАрсланбея,особенонай-малкияму
брат.ВсекидентеотиватнаВардаразаводасъсстомнанаглава.Водитена
рекатаневеднъжотразяватчаранатяхнототяло.Нотепримамватвсички
исъссвоятадуховнаинравственачистота.Напразносеотправяткъмтях
погледи,пълнисмолбаилисъссласт.Едвасподавенсвян, смущениеот
мъжкивзор,чистипомислиимечти–товасапроявинаеднамъдраичиста
девственост.Ностованесеизчерпватехниятобраз.Смелостта,твърдост-
таихрабростта,коитотепроявяватвчасовенанапрежениеиизпитание,
подчертаваттехниятвърд,мъжественхарактер.КогатоочарованиятАден,
главноотнай-малката,виждабългаркитекрайбреганаВардара,тезнаят
какдамуотговорят,какдагоизпратятсъсзаплахиизакани.Страхотножа
несмущавадушатаим.Небезоснованиесеучудвамайкаму,четойнее
намерилсилидасесправистях–чрезостриетонаножа.Напротив,най-
малкатамувземаконя,койтослучайнодолитапритях,набреганаВардара.
Всъщносттоваеконятнабратаѝ.Казвайкиму,чекоетоетяхно,набълга-
рите,пакщебъдевърнато,тяизтъквасвоятасамоувереностисвоятавярав
неизбежнотовъзмездие.Младиятарнаутинизповядванамайкаси:

Tanáhlenakoněsevyšinula,
vztáhnuvširukuvstřícmipokynula,
volajíc:„Buďkletbatvýmitobě,
dosoužilsenásjižAllahtvůj,
conámpatří,opětvezmemsobě,
mladývrahu,natopamatuj!“



21ПАМЕТ

Принасилието,коетосевършинадтритебългаркипрезнощта,плачъти
риданиетонесаединственатаимзащита.Ножътоставапоследносредство
заотбрананадостойнствоичест.Итегордоносяткървавитеглавинатри-
матабратя.УжасътнагражданствотовъвВелеснаистинаеоправдан.Но
ималолиезатяхдругпътосвенпътянаотмъщението?Мъжествеността
натиядевойкинесеизчерпвасединкървавподвиг.Тезнаят,чечрезнего
моминскатачестнесеизкупва.Изатовапредпочитатпредпозорасмъртта
в глъбинитенаВардара.Неумиратмалодушно:призоваватсвоитесъна-
родницизавъзмездие,заотмъщение.Идеализациятанабългаркитевпосо-
кагероичнаинравственаехудожественооправдана.Тянай-добрезвучив
последнитедуминадевойките:

„Nejsmevichodnyúctyanyláskyvaší–
jenVardarzůstalnám:Pomstětenás!“

Фричпостигахудожественаизразителност,когатозаплитавтовадейст-
виеначовешкистрастибългарскиянародинеговатаземя.Произволитеи
безчинстватанаАрсланбея,намайкаму,набратятамупробуждатнарод-
ниягняв.Ударилевечечасътзаразплата:

Takbuď!tojedenvliduhlas,
buďzkázabegůmlidožerným;
jichvěžimáťizběřvemďas,
buďBulharůmpakspásavěrným:
Nadešelčas!

Икогатоузнавазатрагичнатасмъртнахубавитесвоидъщери,народът
дававолянасвоягняв,насвоятамъст–унищожаваразбойническатадру-
жинанаАрсланбея:

Bulhařicitempomstyhnutinejlítějším
Arnautůvdoránazničilipluk!

Българинътепредставеннравственоотзивчив,нодоизвестенпредел,
избухливигрозенвнаказанието,коетоотреждазаизвършенопрестъпле-
ние.МожелиВардарданевземаучастиевскърбиирадостинанародаот
Велес?

Jenoc,jetemno!–Slávskoudědinou
jenVardarpláčepísníjedinou,
tapíseňdojímájakotenpustýžal,
cotížívlast,anižbyživotvyvolal.

Той,другарятнабългарскитежениидевойки,коитотърсяткрайбрего-
ветемуразтуха,въвводатамупрохлада,впесентамурадостиотмора.Той
многовенциевзел,немалкодецаекръстил.Добремуебилонякога.Но
сега,когатовъвВелесвластвуваивърлуваАрсланбей,койтоморинегова-
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тачеляд,откоготосасеизпокриливсичкибългарки,толковахубави,той
етъжен:

Vardare!Dceriženimatekdůvěrníku,
Jaktesknovlnámtvými….
Bulharskýchdívek,žentydruhu,hospodáři,
připráci,vzábaváchivsmutku,snimiʼsžil,
zrcadlem,koupelíisvůdcemhladkýchtváří,
mnohýmjsivínekvzal,zatozasdítěkřtil.
Dobřetibývalo;achnenadálʼssedrahý,
ževesnapřejde,baželétouplyne,
anižbylsvKjuprulijinéhozřelnežvrahy,
mořícíčeledtvou,řesnadjižvyhyne.

Самотритехубависестри,смелитеигордибългарки,ощегопосещават.
Никойнесмеедасеизпранинатехнияпът.Ноаконадтиятридъщерина
вдовицатасеизвършинеправда,своеволие,аковидивъввълнитеситрупо-
ветеим,Вардарщеостанелихладениспокоен?Не.Тойбизаплакал,запял
бижалнапесен,нозаотмъщение–тойнебиималсили,чеедостастар.
Обачевмладатачистагръд,коятознаедасепринасяжертва,щепламне
огънятнаотплатата.НекаВардаримавяравподвиганаотмъщението,в
саматамъст,даденаотнебето:

JenjednatrojíceBulharekočítemných
jakjindybřehemtvýmdocházíkpramenům;
pravdaževsoumrakjenbezpísnězvukůjemných,
všakhrůza,paklivzdortochlípnýmOsmanům!
Nadarmosurovcitakdrážditchtičahněvy.
Jsoukrásné!půvabůpanenskýchděvice,
nejsounivzduchnistín,jsoustatnésměléděvy,
třirodnédcerytochudobnévdovice.
Kýdív,ženikdojimtamstezkunezaskočil!
Vsnáchnocihluboléijejichmrtvoly
bysnes!Vardarctný,všaksránakdybyzočil,
žezločinpochoval,zdažmstilbysvévoli?
Nejisto!–Zavířilbyovšemvlnoukalnou,
Arnautůmvtryznusnadbyporvalkonípér,
kvečeruzasténalbysnadjípísnížalnou,
napravépomstyžárjechladnývšak-jestár.
Jenmladáčistáhruďcosebevoběťnese
svématkynářkemjižvkolébcebuzena,
mějvíruvspásyčin,jímžpeklozachvějese,
mějvíruvpomstu,ježmupeklemsouzena.

ВсвояапострофкъмВардар,вцялатавторачастотБългарки,Йозеф
Фричдавасдържанизразнанароднотонегодуване,кактоинасвоитечув-
стваинастроения.Симпатиятамуизцялоеотправенакъмстрадащитеи
бунтуващитесе.Вардареодухотворен:тойсерадваиплачезаедноснаро-
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да.Аинародътгообича,виждавнегодругаризакрилник.Тояапостроф,
най-хубавотовбаладата,напомняобръщениетонаПенчаСлавейковкъм
Балкана.Различиетовслучаямеждудваматаавторисекриенесамовпред-
метанавдъхновението,ноивсилатаначувството,вполетанафантазия-
та.МожебиФричсиеспомнял,когатоетворилпроизведениетосиДары
ТереканаЛермонтова,можебиблизкатаму,роднатамуВълтава, толко-
вавъзпяванаотчешкитепоети,чеиотнашияпоетКирилХристов,муе
нашепвалавдннажалостикопнежпесентанаВардар.Въввсекислучай
Фрич успява да даде хубав поетичен образ, да долови дълбоки лирични
тонове,давнесевбаладатасидухнатаинственостизагадъчност,дазагат-
незамистикатанареалността.

В основата наБългарки е включено събитие на 1832 година, станало
въвВелес.Каквоетовасъбитие,Фричнеказва.Трябвадапредположим,
четонееизложеновбаладатавподробности.Кактов„ХаджиДимитър“
на Ботева лежи поетически пресъздадено едно действително събитие.
ВБългаркихарактернотовсъбитиетое,четритедевойкисиотмъщаватпо
единнеобичаензаженскатаприроданачиничеслагатсамикрайнаживота
си.Другитемоменти от събитието са толкова обикновени за българския
животпрезвременаробството,четенеизвикватизненада.Насилие,сви-
репства,убийства,сластолюбства–товасапознативечепоетическитеми.
Действителнатаслучкасесвеждавсъщносткъмонова,коетоеизложенов
баладата.Фричнаистинадавапоетическаразработка,коятоеценна,осо-
беносогледнавремето,когатобиванаписанотворението.Тойпредставяв
прекраснасветлинабългаркатаотВардар.Неможедасемисли,чевжес-
токосттасекриевеличиетонанейнияхарактер.Смелостта,коятостигадо
себеотрицание, до смърт, и чистотата на душата, и гордостта на духа, и
бунтътсрещунасилиетонадличността,товасакачества,коитоизвикват
възторгипреклонение.МожебиФричеискалдапосочинасвоятасъпруга,
АннаРайска,писателка,коятоцялживотсподеляснегонерадостнатаму
съдба,какгероичнотоуженатаминававлегенда,какжертвениятподвигза
чистотаикрасотавдъхновявакъмдело,неоставабезследа.

3.
ЩособственоеподбудилоЙозефаФричадавнесебългарскимотивв

своетотворчество?Интимнитеподбудинеможемдазнаем.Обачетияот
по-общхарактернемогатдабъдатскрити.ПредивсичкоФричеславян-
скинасоченвсвояживот.Тойобичадазаемамотивиотживотанаславян-
скитенароди.Вчешкаталитературадасевзематсюжетиотдругистрани,
особено от славянските, не е рядко явление. Июжнославянският свят е
мамилвъображениетоначешкияпоет.Бихмемоглидапосочимнееедин
чешкиписател,койторазработваславянскиибългарскимотивиощепреди
Фрича.Достатъчнощебъде,акоизтъкнем,чевсамотосписаниенаНеруда,
в„Rodinnakronika“, еотделенозначителновниманиенабългарите.Така
през1863г.тамнамираме„Ljuboslаva,pověstzeživotabulharskýchslova-
nů, dleE. Š. (Ervin Špindler?) vzdělalA. Štěpán“; през 1864 год. срещаме
„Vrbickýsultán“,podáváBulharE.Garčo(В.Д.Стоянов?).Още:заГеорги
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Мамарчев,вуйкатанаРаковски:„Chrabrý junákbulharský,kapitánGeorgij
StojkovMamarčevBujukluoglu,českysepsalV.D.Stojanov“.Поместеноев
преводиедностихотворениенаС.Тодоров,българскибежанецвРумъния.
Всп.„Lumír“през1851г.четемразказа„Bulharskádívka“отнеизвестен
автор;там,през1853год.Енапечатаниразказътнасловенскатаписател-
каЙозефинаТурноградска4избългарскотоисторическоминало–„Boris“,
впреводанаЯнСветелски;през1854г.–пътнибележкиизБългарияот
дописниканаанглийскиявестник„DailyNews“отвреметонаКримската
война–„CestováníBulharskem“.Идветепосоченисписанияотделятмясто
забългарскатанароднапесен.В„Rodinnákronika“от1863г.саобнародва-
нипесните„MarieaRalin“,„OMarkovi“и„MarkoaHynoArnautin“впре-
воднаШпиндлера;тампрез1864г.:„HajdukStojan“впреводнаВисоки,
„SlunceakrásnáHrozanka“и„Sázeladěvojkaumořevinohrad“,преводна
В.Д.Стоянов.Ав„Lumír“от1863г.ЯнГебауер,именитиятсетнеучен,
давамножествосвоипреводиизсборниканабратяМиладинови(срв.по-
подробноуБ.Йоцов,„БратяМиладиновивЧехия“5,София,1934,с.23–
30).ВестиибележкизаБългарияибългарскиянарод,българскинародни
песнивпреводначешки,разказисбългарскимотивиможемдасрещнемв
товавремеивдругисписаниякато„Květy“,„Obrazyživota“,„Slovenin“и
др.Изобщочешкотообществопроявяваживинтерескъмсъдбатанабъл-
гарскиянарод,ачешкаталитератураразработванемалкобългарскимоти-
ви.Естественое,чеЙозефФричнеемогълдасеоткъснеотеднатрадиция,
дасеосвободиотеднаатмосфера,коятонеизключвабългаринакатопред-
метнапоетическаобрисовка.НаписвайкиБългарки,Фричневнасянищо
ново,согледнатематиката,вчешкатапоезия.Акоиманещоново,тоев
подробноститеприразработканапоетическиясюжет.

И настина, образът, койтоЙозефФрич дава на българката, не е съв-
сем непознат в чешката литература. Той е загатнат по-късно у Елишка
Красногорска6, в юнашките песни наМиладинови, преведени от Йозеф
Холечек, апо-раноот всички–уПрокопаХохолоушек. Заслужавада се
спремнадваразказа,вкоитообразътнабългарскатадевойкаедаденвгеро-
ичноосветление,кактоуФрича,именно–„Bulharskádívka“и„Ljuboslаva“,
закоитосеспоменавече.ИповреметесаблизкисБългарки–първият
разказеот1851г.,авторият–от1864год.

„Българскадевойка“ еразказнапътешественик,миналпрез европей-
скаТурция.Разказътпървоначалнобилпечатанвсп.„Luna“,излизащов
Загреб.–НаобратенпътизНишпътешественикътстигавселцетоПодяраз.
Водачътмугозавеждавдоманасвоятъст,прикогототойсамживял.„Това
бешеблагороден,добросърдеченбългарин“.Стопанинътприемачуждене-
цазаедносдругаритемусискренагостоприемност,попатриархаленоби-
4 Допусната е грешка в името на словенската писателка Josipina Urbančič –Turnograjska
(1833–1854).–Б.ред.
5Тазистатияепрепечатанав:БорисЙоцов.СлавянствотоиЕвропа.София:УИ„Св.Кли-
ментОхридски“,1992,с.58–92.–Б.ред.
6Допуснататагрешкавиметоначешкатаписателка–КрасногорскавместоКраснохорска,е
навярноподвлияниенарускияезик.–Б.ред.



25ПАМЕТ

чай.Скоросеявяваидъщеряму,Еленка,образнаженскахубоствТурция.
Авторът описва облеклото ѝ. То отговаря на неподправената ѝ красота.
Нохубосттанаженатачестопътиносизловкъщата.Якубпаша,видял
яслучайно,пожелавадаразхубавихаремасивНиш.Чудноекакпашата
емярнал „хубаватаЕлена“, когато се знае, че християнските девойки се
пазятоточитенатурците.Българин,служещвсараянаЯкубпаша,дохож-
давПодяразисъобщаванасвоитесънародници,чезлабедагичака:той
ечулкакгосподарятмуедавалзаповеднанишкияагадапотеглизасел-
цето,закакво,незнае,носигурнозанякоядевойка.Селянитенеискатда
повярватнатаявест,новсепакмислятзабягствовпланината,мислятда
укриятиЕленка,най-хубаватадевойкавселото.Скоропристигаиагатас
двадесетдушигавази.Исеотправяправокъмдоманахубаватабългарка.
Тамобаченеянамират.Ибащаѝнезнаекъдееотишла.Напразностарей-
шинатанаселотоискаспаридаомилостививрага:агатаимазаповедот
пашатадамуотведеЕлена.Нестанелитова,главатамущебъдеотсечена.
Стариятбаща,въпрекизаплахите,неможедаиздадечедотоси.Итъкмов
най-напрегнатиямоментототношениятамеждуагатаиселяните,настъпва
смущение.Вполунощсечувавик:„Албанциидат!“Нишкиятагаизбягва
съссвоитегавази.Бягатиселяните.Аалбанцитеотиватнаправовдомана
Елена.Водигипетнадесетгодишенконник.НамираттамбащатанаЕлена
свързаниръце.Нокойетозисмелихубавмладеж?Елена!Тясекрилав
гората.Хващаяхайдушкадружина,вкоятоималомомчетаиотПодяраз.
Тяпомолиладаосвободятбащаѝ.Тяповеждачетатавселото.Пашатане
могълдаповториопита си, защотоскоросепреселилотНиш.Еленасе
омъжила за воеводатанахайдутите. За същия, койтобилводачнапъте-
шественика.„Хубаватабългаркаимадействителномиловиденсъпругие
щастлива“,завършваавторът.Наистина,туквиждамегероичнияобразна
българката,идеализациянахайдутството,преклонениепреддивнатаидев-
ственаприродазаедноспечалнатакартинанаробството,гдетосвоеволи-
ятаибезправиятанатурци,пашиибейовесаподложенинатежкаотсъда.
Еленасъссвоетобезстрашие,съссвоятахубостичистотасеродеепхарак-
терстритехубавибългаркиотВелес.Ивосноватанатояразказлежиедно
действителносъбитие.

Ивториятразказ, „Любослава“отА.Штйепан,представяпоетическа
разработканасюжетизбългарскияживот.Напреденпланвнегоеизне-
сенобразътнаЛюбослава.ИтукдействиетостававпазвитенаБалкана.
НаграницатамеждуБългарияиСърбияседигатвисоки,гордипланини.
Вмалко селцеживееЛюбослава със стария си баща,ЮраМихайлович.
Най-богатиятпастир,МаркоТурович,замислядастанезетнаМихайлович.
НоЛюбославаобичаЙована,храбрияхайдутин.Бащаидъщерясащастли-
ви–тесеобичатипочитат.Обачесемейнотощастиескоробивапомрачено.
Мустафапаша,койтовластвувавНиш,епратилЮсуфазаЛюбослава.Или
Любослава,илиглаватанаЮра.МаркоТурович,койтослушазаканитена
Юсуфа,немее,недаваникаквипризнацинаотпор.Старецътебезсилен.
Нотойвижда,ченеМарко,аЙованедостоендабъдеженихнадъщеря
му.ЮсуфотвличаЛюбослававхареманаМустафапаша.Страданиетона
хубаватабългаркае голямо.Надежда за спасениеняма.Неочакванобля-
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свалъчнарадоствдушатаѝ:ЙованСтефанович,преоблечен,севмъква
в сараянапашата, задая спасиотунизителноторобство.Обаческоров
душатаѝпламвановамъка.Йован,любимиятѝ,езаловенищебъдеобез-
главен.Любославаправиотчаяноусилиедагоспаси.Тягледадагоизмоли
отпашата.МустафаНишкичакасамоеднадумаотнея,думанапризна-
ниеисъгласие,задададезаповедзаспасениетонаЙована.Наставаборба
вдушатанабългарката.Далитрябвадапредпочетемоминската сичест,
илиживотаналюбимияси?ЙованСтефановичеосвободен.Хайдушката
дружинаеизненадана,катоговиждаотново.Тойразказвапремеждията,
накоитоебилподложен.ЦялатачетапотеглязаНиш,тласканаотжажда
заотмъщение.ЙованнамиравсараяЛюбослава,казваѝ,чеедошълдая
спаси.Тягомолизапрошка.Неедостойназанего.Изгубилаесвоятачест,
задаспасиглаватамуотятаган.Йовансезалюляваотгнявиярост.Той
знаесамоедно–лютоотмъщение.Хвърлясевборбатакатобесен.Пръв
Юсуфпадаподнеговиянож.Ранен,Йовансипробивапътпрезгавазите.
С последни сили забива ханджара си в гърдите наМустафа паша.Пада
в изнемога до смърт.Какво става сЛюбослава в тая буря на страстта и
любовта?ОпомниласеследзлощастнатасисрещасЙована,тяставатвър-
да,решителна.Никойобаченеяевидялкогаеизлязлаотсарая,никойза
неянечулнивест.–Ивтояразказ„изживотанабългарскитеславяни“се
изтъкваизключителнотовхарактеранабългарскатадевойка.Любослава
ставажертванажестоконасилие,кактоибългаркитеотВелес.Катотях
итясъзнава,чеенедостойназаживот,следкатозагубвачесттаси.Нотя
мисли,чееспасилаединживот.Итук,кактов„Българскадевойка“,евъз-
славенохайдутствотовлицетонаЙована.Ибългарскатаприроданамира
достойнопризнание.Героизмътвборбатанахайдутитесъответствувана
величественатаидевственакрасотанапланината.Героизмътвстрадани-
ето наЛюбослава и наЙована, тия чеда на Балкана, за коитощастието
е било така възможно, придава на разказа по-висок дух.Особено когато
срещу красотата на героичния подвиг се противопоставя робската нево-
ля,чиетовъплъщениееМустафапаша,насилникикръвник.А.Штйепан,
давайкивгероичнаидеализацияобразанабългарскатадевойка,еискалда
събудиобичусвоитесънародницикъмединславянскинарод.Ивсъщото
времедавнушипохудожественпътидеалазасвободатаидуханаборба-
та, чувство за чест и достойнство, като най-свидни за човешкото сърце.
ЕрвинШпиндлер,койтовероятнодаваматериалнаШтйепаназатояраз-
каз,ебилголямбългарофил.ВлязълвъввръзкасВасилД.Стоянов,нашия
книжовникотЖеравна,тойобиквабългарскатанароднапесенинапечатва
впражкисписаниянеединпреводначешкиотнея.Отгдевзематоймате-
риалзаразказа,неможедасеустанови.Несамодействителнатаслучка,
ноинякоиобщиместа,коитотойпознаваотбългарскотонароднотвор-
чество,саигралироляпризамисълаиобработкатанаразказа.Аобразът
наЛюбославанещедаеостаналчужднаФрича,който,макаривчужби-
на,еследялчешкаталитературавповременнияпечат.Икакто„Българска
девойка“,и„Любослава“едвалиеостаналабеззначениеприсъздаването
набаладатаБългарки.
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4.
ОтгдеЙозефВацлавФричевзелматериалзасвоятабалада?Родството

ѝсдватапосочениразказанерешаватвъпроса.Катознаемкактойпо-къс-
ноизползуваДрумева,заданапишедраматасиAsjenůvpád,бихмепоми-
слили,чеивслучаятрябвадасетърсибългарскапредложка.До1864год.,
когатоизлизаотпечатбаладатаБългарки,вбългарскаталитератураняма
разказ,поемаилидругонякоетворениесмотив,какъвтоподлаганаразра-
боткаФрич.НенамирамеповъпросапосочваненитоуЙозефПата(срв.
„Nĕkolikkapitolzdĕjinstykůčeskobulharských“,Osvĕta,Praha,roč.47,1917,
č. 9 – 10, str. 549 – 562, 622 – 634), нито уМарианШийковски („Polská
účastvčeskémnárodnímobrození“,č.I–II,Praha,1931,1935).Посочваме
иШийковски,който,наистина,нестигадоФричаприизследваненачеш-
ко-полскитекултурниилитературнивръзки,защотополонофилствотона
ФричаниподсказвадатърсимизворанаБългаркивлитературатанапол-
скиянарод.Идействително,аковземемWernyhoraнаМихаилЧайковски,
излязла от печат в 1838 год.,ще намерим там непосредния източник на
чешкияпоет.Презавгуст1861г.ЧайковскиправипътуванеизМакедония.
Исвоитевпечатления тойпомествавъвWernyhora, в третотоизданиеот
1862г., гдеторазкриваобразананароднияукраинскигадателоткраяна
XVIIIвек.Пътнитебележкисадостазанимливи.Духовити,свежи,пълни
съссимпатиякъмбългарите,теразкриват,макарибегло,единкътотбъл-
гарскотоотечество.ЧайковскипътувасрускипараходислизавСолун.От
СолунпрезЕнидже-Вардар,Воден,Остров,Баница,Битоля,Прилеп,той
стигавъвВелес,задапродължикъмСкопиеиКосово.

ЗаВардар,забългаритеибългаркитепобреговетенатаярека,Михаил
Чайковски казва (срв.PismaM. Czajkowskiego. Tom pierwszy. Wernyhora.
Wydanieczwarte.Lipsk,1868,str.XIV-XXIX):

„НиепристигнахмевКюпрюли,някогаВелес,нарекаВардар.Българите
гоназоваватбаща,нозлощастен,тъйкатовнегохоратаседавят,апонего
лодкинемогатдаплават.Буен,капризен,катохубавицитебългарки,които
черпятотнеговода.Далитеотреката,илирекатаоттях,научилисаседа
привличатвсичкокъмсебеси.Нямаспасение–иводатанаВардаретака
примамлива,ихубавицитесатъйпривлекателникрайВардар,чечовекът
желязокатосляпсеустремявакъммагнита.ПоВардарасъществуватнай-
хубавитежени–истройни,икрасни,иакоибългарки,тетакасаизтънче-
ни,катонашитеполякини,чеможедасетръгневпоходзатяхиотЛитва“.

За да не бъде обвинен в пристрастие, веднага след своята преценка
Чайковскипредаваследнотосъбитие:

„Тук предавам една случка“, продължава Чайковски, „станала през
1835г.,коятопоказвакаквоможехубосттаиволятанажената.Тогаваживе-
ели вКюпрюли три сестри,много хубави, и трите девойки.Въпреки че
мнозина ги ухажвали, те не искали да се омъжват, пробиралиженихите
катогниликруши,кактоказвастарополскатанашапословица.Тесегизде-
лимногоиобичалидасеразвличат;ивъпрекичедържаниетоимбилобез-
укорно,свещеницитемногогиодумвали,същоиблизкитенабезуспешно
влюбените (а тебилитолкова, колкотоинеожененитевъвВелесиокол-
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носттаму).Наричанибиликокетки.ТеходелизаводанаВардарсутрини
вечервсекиден, защототамбиломястото, гдетобългаркитекокетирали,
кактобалнитезали,театрите,разходкитеичерквитедоризанашитежени.
Кактоунасженитесеучатпрезвременатанца,когатоходят,когатоправят
поклони,примолитва,каксекокетира,такаибългаркитесеучатотсвоите
майкикакданагазватвъвводатасграция,какдасенавеждатсъсстомната,
какдасиотмятаткосите,какдасинагласватполите,изобщоцялатанаука7
закършенетонаснагата,тазихореографиянакокетирането.Икогатотия
тридевойкиотивализавода,толковалюдесенавалялипоулицитеипри
Вардар,чеакобипадналавтовавременякоялюбопитназвезда,тянеби
стигналадоземята,абисеспрялавърхуглавитенахората,отгдетобигле-
даласвоитесестрички–тияземнизвезди.

Товабиловоновавреме,когатоМустафапаша,потомъкнаСкендербега
Кастриот,дигналбунтсрещусултанМахмуда.Арнаутитезавзелибългар-
скитеселазаедносграда,гдетосеразполагалисъссилаибезчестие,както
враговетенаПолшаидоденднешен.Арсланбей,най-храбриятотбойците
наМустафапаша,сенастанилвъвВелес;тойязделбългаритекатоконе,
заданемърсиарнаутскитесицървулисбългарскакал;ругаелмолещите
севхрамабългариизадаразвлечесвоитеспахии,заповядалдаколятида
бесятбогобоязливиянарод.Поулицитебиелискамшициженитеидецата;
ивъвВелесбилотъй,кактобешепо-късновПознан,вКраков,вЛвовив
саматаВаршава.Таядивапаплачоставалаобаче,заедносъссвояначалник,
взахласпредтритемомичета–самотеотцелияградходелинаВардарза
вода, кактоипо-рано, сутринивечер.Текокетиралипреднеприятелите
такадобре,кактоипредсвоите, тъйкатовприродатанаженатаеда се
нравидориинанеприятелите.Арсланбей,макариданоселименалъв,
билсмиренпредтритедевойкиинесмеелдагивземенасилавхаремаси.
Тойискалдаспечелисърцатаим,нонапусто–тегопривличалисочи,но
гоотблъсквалисъссърце.Изгубилтърпение,тойвлязълнасилаединденв
доманатиятримомичета,итозиденникойвеченегивидялдаотиватза
вода.ТъженбилВардар,мрачен,мътен–безсвоитерусалки,абългарите,
множество,сетрупалипобреговетенаВардаричакали,игледали.

Тъкмовполунощ,когатоарнаутскатастражазаспала,унесенаотгоре-
щината,отпиенетоиоттишината,излезлиотдомаситритедевойки.Най-
голяматаноселавръкаотсеченатаглаванаАрсланбея,адвете,по-малки-
те–другидвеглави–нанеговитедвамабратя,КапланбегиАденбег.И
тритетръгнализаВардаркатосъсстомнизавода;българитенесмеелида
викатотрадост;тегледат–технитедевойкиидат,такивастройни,такива
кокетки,кактоипо-рано.Игледатсвоитедевойки–сочиисъссърце,ине
могатдасенагледат.Теминалимостчето,застаналинаскалатаприбрега,
обърналисекъммножествотоиспечален,нохубавгласзапелитенасвои-
тебългари:„Ниенесмевечедостойнинитозаочитеви,нитозасърцата
ви – самоВардар ни остава, Вардар, нашиятВардар!Отмъстете за нас,
отмъстете занас!“Теоставилинаскалата главитена триматаарнаутски
беговеискочиливъвВардар,изчезнали,потънали.Никойнеможалдаги

7Втекставместо„наука“еизползванадумата„ука“.–Б.ред.
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спаси.Ноотмъщениетокипналовсърцатанабългарите:еднанощ,макар
и без оръжие, изклалицялата арнаутска четанаАрсланбея, ни единне
останалотнея.

КогатоследпобедатаприПрилепдошълМехмедРешид,намерилвсичко
вред.ТойдалнабългаритевъвВелеспривилегии;далзаповедкрайбреж-
натаскалаимостътдабъдатпочитаникатоградскасветиня;идосегатеса
съхраненикатосвещениостанки;ибългаркитеидваттамдачерпятвода,
течерпятипеят,иразказватзатритедевойки,зазаколванетонанеприяте-
литеарнаути.ОтоновавремеощеВардарпривличапо-силнокъмсебеси,
аарнаутитегоназоваватреканазлощастието…“

Едно сравнение,макари бегло, посочва тъждеството в съдържанието
между Българки и тоя пътеписен откъс. По-подробно сравнение между
предложкаисъчинениенинавежданаследнитеустановки.УЧайковски
иуФричасъбитиетосеразигрававъвВелес,и тов едноисъщовреме.
Героите са същите:Арсланбей, заедно с двамата сибратяКапланбеги
Аденбег,триматаарнаути,следтова–тритехубавибългарки.Фричувеж-
давбаладатановолице–майкатанаАрсланбея,изагатвазамайкатана
тритевардарки,забезпомощнатавдовица.Товаправи,задапротивопоста-
ви,можеби,двасвята–християнскиимохамедански.Иудваматаавторие
посоченомястото,гдетоставанещастиетосарнаутитеисдевойките.Освен
това,намесенеиВардарвсъбитиетоитрагедиятаналицата.Иуполския,
иучешкияавторотношениятамеждутриматаарнаутскибеговеи трите
българскидевойкисаеднакви.Мотивътнанасилиетоинаотмъщениетое
единисъщ.Краятнатриматабеговеинатритемомичетаееднакъв:пър-
витеоставатбезглави,авторите–намиратсмърттасивъвВардар.Фрич
завършвабаладатасисбунтанабългаритевъвВелес,сизбиваненаарна-
утската чета. Чайковски говори заМехмед Решид, който, като се науча-
вазастаналото,заповядвакрайбрежнатаскала,кактоимостътнаВардар,
гдетостаналонещастиетостритедевойки,дабъдатпочитаникатосветини.
ИзоставяФрич и последните вести наЧайковски – че българките идват
отновонатияместа,наливатводаиразказватипеятзатритесестри, за
триматабегове.Фричизоставятъкмолегендата,можеби,защотоеискалда
завършипо-рязко,порадикомпозиционниизисквания,илипъкзадабъде
по-ударен,по-силенкраятнабаладата.Ночешкиятпоетвъзприемахарак-
теристиката,коятодаваЧайковскизабългаркатаподолинатанаВардар,за
българките,коитоотсичатглавитенанасилниците.Психологиятанадея-
нията,обосновкатанапостъпкитесазаетиотЧайковски.Стазиразлика,
чеФричпоставякатоподсторницананасилиятамайкатанаарнаутските
водачи.Вардар,отношениетонабългаритекъмнего,кактоикъмхубостта
исмърттанатритесестри,сададениуФричавсъщотоосветление,как-
вотонамирамеуполскияписател.Фричнезагатвазаклюкитепоследите
на хубавите българки.В разработката намотива, дори в някои особено-
сти,Фричследвапредложката,кактоивизяснениетонаидеята.Встроежа
набаладатасъщоезависимотизвора.Самочетойизвеждаиновасцена
междумайкатаисиноветеѝ,междунеяинай-малкияисин,Аден,очаро-
ван,магесан от хубостта на една от трите българки. Завършва баладата,
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кактосеспомена,сбунтанабългаритесрещуАрсланбея.Дориивсловно-
топостроениенатворениетосиФричнеизбягвавлияниетонаЧайковски.
Неединизразепростозаетотпътеписа.Небивадасемисли,чеФричнее
могълданамерисвоисобствениформинаизраз.АпострофътнаВардарае
почтиизцяло,катостилистичнаформаикатопоетическосъдържание,дело
наФрича.Небивадасезабравяидруго,чеФричивзамисъл,ивпостройка
сизапазвасвоятатворческасвобода.Тойдавастиховаибаладнаразработ-
ка,притовапоетична,начуждияматериал,на заетиямотив.Туктойне
следватакапокорнооригинала,кактовAsjenůvpád.Напомнявлитератур-
натасиработаЕлисаветаБагряна,когатотяизползуваразказанаЯнНеруда
–„OLorettánskýchzvoncích“ за своятапоема„КамбанитенаСв.София“
(срв.ОлгаДейкова,„ЯнНерудаунас“,СборникБългарско-чехословашка
взаимност,София,1930,с.148–167).

5.
НеслучайноЙозефФричепопадналнаЧайковски.Кактосезнае,Михаил

Чайковски (1804 – 1886) взема участие в Ноемврийското въстание през
1831г.срещурускотовладичествовПолша.РоденвКржемйенец,тойможе
дабъдепо-близкодоукраинскияживот.ПодиграванотЮлиушаСловацки,
чиято първа любима, Людвика Снядецка, му става жена, Чайковски се
движивсредатанасвоитесънароднициемигрантивПариж,докатов1841г.
дохождавТурция,гдетопо-късно,в1851г.,приемаислямскатарелигия,
постъпванаслужбавотоманскатаармия,катосеназоваваСадъкпаша.Той
организираизпървотурскитеказацивотделенполк,скойтоучаствував
Кримскатавойна.ВЦариграднеоставанепознатнапо-виднитебългари.
НеофитБозвели,ГеоргиС.Раковски,д-рСт.Чомаков,Макариополскиидр.
влизатвъввръзкаснего.Съчувствувалнабългарскитеборбизаосвобож-
дение,самочесестремидададетуркофилскаориентациянабългарските
културнииполитическиводачи,катогиотклониотдуховнатаимпривър-
заносткъмРусия,къмнейниядух (срв.Н.Милев, „Историческивръзки
междубългарииполяци“;Б.Пенев,„Полско-българскисношения“,идвете
статиивПолша,Българияиславянството,София,1923,с.74–82,94–99).

Неустояваобачедокрайнасвоятаказашко-полскаидеология.От1860
год.вдушатамупочваданаставаобрат.През1872г.сепреселвавРусия,
живее вКиев, гдетомечтае за славянско братство и единение в духа на
рускитеславянофили.Обачеитукнеможеданамерипо-твърдаопорав
живота. Копнял по изключителни подвизи, по необикновени приключе-
ния, по свободата на своето отечество, робувал на своето въображение
и на своята амбиция, той завършва свояжизнен път в сянка, отхвърлен
настранаотвреметоиотхората,катотурясамкрайнаживотаси (срв.
Gawroński,Mehmed Sadyk Pasza, Petersburg, 1900; Z. Miłkowski,Michał
Czajkowski, Lwów, 1904).Още вПарижЧайковски чувствува призвание-
тонаписател.Иот1837до1844год.тойпишеповестииразкази,които
биватпосрещанитвърдеблагосклонноотполскиячитателскисвят.Заради
товагоназоваватчестополскияМарлински.ОщесъссвоитеPowieścikoza-
ckieот1837г.тойоткривасвояписателскиобраз.Казачествоиюначество,
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повърхностен историзъм, лека фантаз-
ност, патриотизъм и свободолюбивост
сочат основните линии, по които се
движихудожественатамумисъл.Такъв
е той въвWernyhora, 1838, в Kirdżali,
1839,вStefanCzarniecki,1840,вHetman
Ukrainy, 1841, в Bułgarja, 1872, и пр.
Обилна светлина хвърля той върху
свояталичностивърхусвоятадейност
в спомените си – Pamiętniki, излез-
ли след смърттаму в 1898 год., а така
също и със своята преписка. Въпреки
чевповеститенаЧайковскинямавярно
психологично изображение, по-широка
жизнена правда, задълбочена рисунка
на лица и събития, все пак те намират
широкаизвестностивнякоиславянски
страни, като Чехия, Сърбия, България,
дори и Русия. Със своя жив, макар на
места неискрен, реторичен стил, със
забавно заплетено действие, с роман-
тично-героичния си мир той успява
да спечели сърцето и въображението,
да внуши повишено настроение, чув-
ство за сила, красота и волност. Най-
хубаватамуповест,СтефанЧарнецки,дававсимпатичнасветлинанего-
виятворческилик.Неслучайнотойразработватемиизбългарскияживот.
Изключителното, непознатото, героичното в него не е рядко явление. С
Кърджалии и България Чайковски допринася не малко да се запознаят
някоиславянскинародиснашатастрана,сусловиятанаробскияѝживот,
скопнежитеѝзаосвобождение.Тойдориустановявабългарскатрадиция
вполскаталитература.Следнегодругиполскиписатели,живеливТурция,
разработватбългарскитемиимотиви.ЕдинЗигмунтМилковски,спсевдо-
нимТ.Т.Йеж,КаролБжозовскиилиВалерийВолодзкоседноилидруго
своетворениеизразяватсъчувствиетосикъмбългарскиянарод,рисувайки
сцени из неговияживот, изобразявайки герои из неговите борби и стра-
дания за свобода.Wzaraniu= Наразсъмване от1890 г.Милковскидава
предиВазовияроманПодиготохубавакартинанабунтовническитеборби
вРусе,заеднособразанабабаМокра,наподобяващабабаТонканаЗахарий
Стоянова.АВолодзковKrwawydorobek=Кървавапечалбаот1884г.впли-
тавизобразяванитесъбитияиКонстантинМиладинова(срв.по-подробно
B.Penew,„PolskaiBułgarja“,„PrzeglądWasrzawski“,t.IV,Warszawa,1924;
Цв. Романска-Вранска, „КонстантинМиладинов в полската литература“,
„Македонскипреглед“,София,г.XI,1938,с.108–141).Еднопо-обширно,
по-основноизследваненабългарскитетемиуЧайковскивсветлинатана
тияполскиписателибимоглодаустановивлиянияизависимости,които

МихаилЧайковски
(1804–1886)
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бихаизтъкналиценатаизначениетонапърватастъпка.Наистина,незапръв
пътЧайковскиувеждабългаритевполскаталитература.Тяхщесрещнетев
някоиполскилетописиипътеписиотXVI,XVIIиXVIIIвек.НоЧайковски
полаганачалонахудожественаразработканасюжетиизбългарскияживот,
и то във време, когатомалцина са били ония чужденциписатели, които
саотправялипогледкъмнашатастрана.Инищочудно,чезаонези,които
самоглидапроявяватинтерескъмбългарскиянарод,Чайковскиебивал
надежденводач.

Полонофилството на Йозефа ВацлавФрич започва от 1831 г., когато
Прага,следнещастнияизходотвъстаниетовъвВаршава,епрепълненас
полскибежанци.Ощетогаватойнадниквавполскикниги,запознавасес
полскияезик,сполскитеписатели,задастанепо-късноединотдобрите
познавачинаполскаталитература.Нополскатахудожественамисълпро-
никвапо-дълбокоипо-широковцялатаизобщочешкалитература.Можеда
секаже,чезачехитеполскаталитератураетова,коетоезабългаритеруска-
та.Следователно,Фричнеебилусамотенвсвоятаобичкъмлитературата
наполскиянарод(срв.M.Szyjkowski,Polskáúčastvčeskémobrození,Praha,
1931,1935).Чешкитесписанияотвреметонавъзражданетотадокраяна
националнитеборбисапълниспреводиизполскаталитература,съсста-
тиииизследваниявърхуполскиписатели.Немалкосаиотделнитеиздания
наполскихудожницинасловото.Особеносаобикнатиполскитероманти-
ци,триматапоетипророциАдамМицкевич,ЮлиушСловацкииЗигмунт
Красински (срв. Julius Heidenreich,VlivMickiewiczův na českou literaturu
předbřeznovou, Praha, 1930).Новотополско въстаниепрез 1863 год. дава
отновокриланаповишенияинтерескъмПолшаинейнатакнижнина(срв.
VáslavZáček,Ohlaspolskéhopovstánír.1863vČechách,Praha,1935).Акога-
тоФричпечатасвоятабалада,следипред1864г.,намирамедостастрани-
цивчешкитесписания,посветенинаПолша.Достатъчноедаприпомним
самонякоиоттях.ТаказаАдамМицкевичасрещамепрез1862биографияи
характеристикаотЯнЕразъмСойка,същов„Časopisčeskéhomuzea“,1856,
„Kvĕty“,1865(срв.JanMáchal,„MickiewiczaČechy“,ČČM,1898).ЗаЮзеф
ИгнацКрашевскичетемв„Obrazyživota“,1862,в„PoselzPrahy“,1866,ив
„Kvĕty“,1867.ЗаМалчевскив„Svĕtozor“1868,заМ.Мохнацкив„Kvĕty“,
1869.ОтСловацкинамирамепреводив„Rodinnákronika“,1864.ТукЙозеф
Фричпечататаягодина(с.241–266)статия„ListyoSlovackém“.Изобщо
единпъленкнигописенпрегледбидалширокакартиназалитературните,
културнитеиполитическитевръзкимеждуПолшаиЧехияпрез60-тегоди-
нинаминалиявек[XIX–бел.ред.],сиречзавремето,презкоетовъзниква
исесъздавабаладатаБългаркинаЙозефФрича.Трябвададобавим,чеи
Чайковски е бил добре познат на чешкото образовано общество.Негови
повестисапревежданиначешки.ТакаKirdźaliизлизавчешкипреводпрез
1862г.,аBulgarjaв1874г.Освентовадо1862г.вчешкипреводнамираме
идругинеговиразказииповести,катоWernyhora,vĕštecukrajinský,Cervená
suknička,Námluvyzaporožcovy,ŠvédovévPolštĕидр.Неоставазабравена
иWzaraniuнаМилковски–преведенаначешкиотФ.А.Хора,тяизлиза
като„повестизбългарскияживот“поднаслов„Zarnica“в1885г.АиФрич
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ебилдобрепознатнаПолшакатописателиполитическидеец,преданна
полскотонародностнодело.Някоинеговитворбисапредметнаизследва-
не (срв.AleksandrChodžko, „Odrodzona literaturawCzechach“,Biblioteka
Warszawska,1861г.,с.151–175;M.Zdziechowski,Byronijegowiek,Kraków,
1894,1897).Междупреведенитемусъчинениянаполскиможемдапосо-
чим Prawa korony czeskiej, Zürich, 1867 (срв. и Edmund Kołodziejczyk,
Bibliografia Słowianoznawstwa polskiego, Kraków, 1911). Следователно,
обяснимоекакЙозефВ.ФричпопаданаЧайковски,особенонаповестта
муВернигора,тъйкактоянамиравсборнотоизданиенасъчинениятаму,
направеновЛипискапрез1862–1885година.НаВернигораот1838год.не
спирапоглед,защотопътнитебележкинаЧайковскипочиватвърхупътува-
не,станалопрез1861год.Разбирасе,Фрич,койтоебилтолкованачетенв
полскаталитература,емогълдаобикнеиМихаилЧайковски,бунтар,енту-
сиастифантасткатонего,данамеричастотсвоятаприродавсъчиненията
му,дадоловивтяхотговорнасвоикопнежииусилия.Родствотомежду
два народа, между две съдби, между две литератури намира по-опреде-
ленизразвродствоимеждудвамаписатели.Идваматаемигранти,един
наЗапад,друг–наИзток,тесесближаватчрезсловото,особеновсвоята
тъгапосвободатанаотечеството.Ивтяхнотосближениесепоражданова
духовнавръзка–връзкатаинадваматасБългария,сбългарскиянарод.

6.
ДокатоМихаилЧайковскиеималвръзкиснашатастрана,ЙозефФрич

не е имал по-определени и от значение отношения с българи – било в
Прага,биловизгнание.ЯнВагнер,някогаучителвПловдив,мудавасвоя
преводнаИванковръкопис,задасезапознаесВ.Друмева.Чайковские
превежданинабългарски,Фрич–не.ИзобщокатопоетФричнеепознат
на българското общество.Макар че през 60-те години вТабор,Писек и
Прагаимадостабългарскимладежи,коитобихамоглидазапознаятсвоите
сънародницивТурцияиРумъниясФрича,снякоиотпроизведениятаму.
ЕдинВ.Д.Стоянов, единАтанасИлиев, единБогданГоранов, на чиято
сестра,МарияГоранова,Ботевпосвещавапесентаси„Пристанала“,аот
другатаму,Ека,чешкипоети,катоВитйезславХалекиЙозефХолечек,са
очарованииплененипорадинейнатахубост(срв.Б.Йоцов,„Ботев,Халек
иГоранова“, „Литературниновини“,София,1929,бр.39–40), самогли
дазапознаятчрезсп.„Читалище“,иличрезвестницикато„Македония“на
П.Р.Славейковили„Свобода“и„Независимост“наКаравелованесамос
Фрича,ноиснеговатавардарскабалада.Вярное,чебългарскатакнижнина
през 60-те години на изтеклото столетие не проявява някакъв по-особен
интерескъмславянскитеписатели,особенокъмчешките.Пъкипоезиятаи
изкуствотоизобщонесабудилипо-голямообщественовнимание.Затоваи
Българкиминаватнезабелязаноизаония,коитосаръководилидуховнияи,
по-ограничено,литературнияживотунас.Итрябвадасесъжалява.Защото
людекатоФрича,бихамоглидабъдатполезнитогаванабългарскатанаро-
дностнаборба.
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СложимлиобачеБългаркивосветлениетонабългарскаталитература,
можем да определим по-добре нейното значение. Тематически балада-
такорениисеродееспроизведениякатоГорскийпътник,1857,наГ.С.
РаковскиисъсСтраницыизкнигистраданiйболгарскагоплемени,1868,
наЛ.Каравелова,същоисНещастнафамилия,1860,наВасилДрумева,с
ИзгубенаСтанка,1866,наИл.Р.Блъскова.Втияпроизведениянабългар-
скиписателисеизлагатслучкиисъбития,коитоизтъкватсистемаидухна
еднобезправноуправление,рисуватсесцениикартини,коитопредставятв
отрицателноосветлениестраниотживотаподполумесеца,изобразяватсе
лица,коитосавъплъщениеилиолицетворениенавсичкозловчовешката
природа,–изобщовтяхседавапечалниятобразнаедноробство.Атовае
загатнато,поединилидругначин,ивбаладатанаФрича.Втиябългарски
творениясрещамеиборцисрещутиранията,срещубезправието,копните-
липоновредистрой,поправдаисвобода.Аланенамирамедемоничен
образнабългаркикатоуФрича.Героичнотовтях,щосеотнасядобългар-
скатадевойка,женаимайка,едаденовстрадание,тосесвързваснравстве-
нияидуховенподвиг.ФричзависитукотЧайковски.ВБойкавойводаили
вИзворътнаБелоногатанаП.Р.Славейковабългаркатапроявявагеро-
измасивдругапосока–въвверносттаипреданосттакъмлюбимия,към
бащинотоогнище,впревъзходствотонай-посленадълганадвсичкиизгоди
иудоволствия.ОбачетритебългаркиотВелес,тъйкактосапредставени
отЧайковскииФрича,серодеятпорадимногосвоичертисбългаркитеот
Върбица,Шумен,Копривщица,ТрявнаилиТърново.Нравственатачистота
утяхстоинадвсичко,следтоваидетяхнатахубост.ТакаФричстоисъвър-
шено близко до българския писател от времето на народностните борби
въввиждането,схващанетоиизображениетонабългарката,набългарската
девойка.Фричезасилилтрагическатаноткавнейнатасъдба.

ОбачеЙозефФричепървият,койтосеопитвадапретворидялотбъл-
гарската действителностпоетически, при товабаладно.Вярно,Раковски
правиопит,чрезразказитенаотделнитехайдути–вГорскiйпътник,дапре-
създадепоетическислучкиисъбитияизбългарскияживот.НайденГеров
сеопитвапрез1845год.впоематасиСтояниРададаулови,чрезпосред-
ствотообаченанароднатапесен,единбаладенмотив–занеразделносттав
любовтаиследсмъртта.ПосъщатапосокаседвижииП.Р.Славейковпрез
1875год.встихотворениетоси„Милена“,загатналвечебаладниямотивза
вгражданеначовешкасянкавИзворътнаБелоногатаот1873г.Неуспя-
вадаразработибаладносттанамотива,загатнатиСтояниРада,иЦани
Гинчевпрез1872г.вДветополи.Едничък,койтоуспявадапретвориедно
действителностаналосъбитиепоетически,катомупридадеромантичност-
танабаладата,товаеХристоБотевс„Живетой,живе…“.ЙозефФрич
изпреварваповремебългарскияпоет,нооставадалечезаднегопосилана
поетическодарование,постихийностнавдъхновението,посъвършенство
напоетическатакрасота.ИдокатоБотевсъздаваснепосреднапоетическа
силаобразанаБалкана,ЙозефФрич,макарисъсскромнотворческовдъх-
новение,сътворяваобразанаВардара.ИБалканът,иВардар,одухотворе-
ни,несачуждинабългарскатаземя,нанейнитевоплиистрадания.Само
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чеБалканътесвързансреволюциятаизатовапесентамуеропотигняв;а
Вардар–сробството,изатовапесентамуестониплач,нонебезнадежден.
СъщияттояВардар,закойтокопнеятижалеят,виждайкиговсвоитепоети-
ческисънища,уморенивдалечначужбина,КонстантинМиладиновиРайко
Жинзифов.НегозабравятиП.Р.Славейков,ИванВазов,внякоиотпесни-
тесизаМакедония,КирилХристов,П.К.Яворов,всвоите„Заточеници“.
По-късно,през1916год.,презднинавърховнинапреженияиизпитания,
НиколайЛилиевпризовавасъщияобразнаВардарвпесентаси„Къмроди-
ната“,макаривдругикраски,вдругамелодия.Можемдапосочимдори
песентанаединмалкоизвестенпевец,ЛюбенДимитров,–„Ридаятвъл-
нитенаВардара“всбиркатамуУстремот1928год.Вбългарскатапоезия
могатдасепосочатнемалкопесни,вкоитоеднаилидругабългарскарека
сеявяваобразналичниилиобщобългарскичувстваинастроения.Дунави
Марица,ВардариСтрума,АрдаиТунджа,ИскъриЯнтраискреносавдъх-
новявалибългарскияпоет.Нотрисаморекиоставатлегендарни–Дунав,
МарицаиВардар.

Трябвадапризнаем,ЙозефВацлавФрич,макариданеседомогвадо
съвършенаподухитонбаладазаВардаризатритебългарскидевойки,се
свързвапрез1864год.сбългарскаталитература.Атаявръзканееслучайна
изатоваеценна.Ощеповече,чепрез1883год.чрезAsjenůvpádтойотново
севръщакъмбългарскатаземя,къмбългарскиянарод.Оставенотоотнего
зърновдуховнитевръзкимеждубългари,поляциичехинезаглъхва.

Сп.„Родина“,II,1939/1940,кн.3,с.99–122


