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ВЛАДИМИРСИС–ХРОНИСТНА„ГЕРОИЧНИЯИ
БЛАГОРОДЕНБЪЛГАРСКИНАРОД“

КичкаПешева

Занегонямаинформациявникоябългарскаенциклопедия.Достаоскъд-
нисаистраниците,посветениналичносттаму.ВИзворизабългарската
история,т.XXIII,едаденасамогодинатанараждане–1889-а,аследнеяса
изброениданнизатворчествотому.Дългигодининеговотоимесеспомена-
ватвърдерядко,итопоповоднадругихора.ТаканапримервЕзиковедска-
табългаристикавЧехословакия(Петър1987:63,352)ецитиранкатосъав-
торначешко-българскияречникот1922г.заедносБ.ИвановиТршебич,а
в биографията на проф.БорисЙоцов е поместенописмо от проф.Боян
ПеневдоВладимирСисот12март1923г.(Тодоров1996,съст.:87).Опитза
по-цялостенпортретнаСисправив.„Анти“,катопредставябиографични
даннизанегоотБорисТодоровиразказа«Македонка»отсборникаНие   
(№13, 4–10 април1998, с. 8), единшедьовърна темата за хуманизмаи
отмъщението. Сред първите по-задълбочени изследвания е статията на
Цветана Кьосева и Зденка Палигорова «Владимир Сис и България: По
документиотфонданаНационалнияисторическимузей»(Кьосева,Пали-
горова2001).Най-значиматадотозимоментзаявказазадълбоченнаучен
интерес към личността наВл.Сис е издаденият през 2006 г. сборник с
доклади от конференция, посветена на паметния за българската култура
чешкижурналистиписател(Златева2006).Юбилейниятсборникепървото
породасииздание,коетопредлагаценнинаучнипубликациивърхумного-
образнипроблемиотдейносттанаВл.СисвБългария.

Роденепрез1889г.вМаршов.Журналистическатасидейностзапочва
многорано–през1907–1908г.,когатоосновававБърносп.„Студентско
ревю“,аот1907г.до1909г.ередовенсътрудникнав.„Младоболеславски
листи“.ПовременаБалканската,МеждусъюзническатаиПърватасветов-
на война (до 1919 г.) ВладимирСис е изпратен в България като военен
кореспондентнав. „Народнилисти“.Тойпишесвъзторгза героизмана
българскиявойник:„Акоискатедапознаватесърцетонабългарскиявой-
ник,вижтеговсраженията…“.ВладимирСисередовендописникнав.
„България“идругибългарскипериодичнииздания.Неговитерепортажиза
военнитедействияизасъдбатанаБългариянаБалканитевтезисмутни
времена са съпроводени с богат снимков материал, който представлява
единотнай-ценнитефотографскидокументизатритевойни,довелиБълга-
риядонационалнакатастрофа.В„Народнилисти“тойпоместваразкази,
очерциистатиизаБългария:«ИзБългарскотобойнополе»,«Впечатления
на военния кореспондент», «Новият Балкан» и др. В този авторитетен
пражкивестниктойоставадо1941г.,когатосевключваактивновчешката
съпротивасрещуфашизма.Следвойната–от1945г.до1949г.,Владимир
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Сисредактирав.„Лидовадемокрация“,къдетолобиразаистинскадемо-
крация на чешкия народ, без чуждо (съветско) участие и натиск.На 17
ноември1950г.инсцениранияткомунистически„държавенсъд“наЧехо-
словакия го осъжда „за престъпление държавна измяна и престъпление
изнудваненастрогзатвор25години“.Жертванасталинскиярежим,Влади-
мирСис умира на 2юли 1958 г. вЛеополдов – най-страховития затвор
гробница.

БългарскатастраницаоттворческатабиографиянаСисеизключително
богатанафактиисъбития,коитосапаметнизанашатаистория.Страстен
българофил,СисизграждапредЕвропаобразанабългарина,оспорвани
обругаванвнай-кризиснотозаБългариявреме–дветебалканскииПървата
световнавойна.Съссвоятагражданскаиписателскапозиция,сталантли-
вото си перо, с психологическата проникновеност и художественото си
майсторствовобрисовкатанабългарскиявоинтойсеродеесголемитебъл-
гарскиписатели,изваялипортретанабългарина–човек,добърилижесток
според законитена войната, изпитващнабойнотополедълбока скръби
носталгияпородендом,съпруга,челяд,подомашнитеживотни,коитоспо-
делятнеговататежкаучаст.

ВСофиячешкиятпублицистиздаванабългарскиезиккнигатаГробове-
тенаТрикери(1914г.),вкоятопроследяватрагедиятанабългарите,плене-
ниот гръцките власти следизбухванетонаМеждусъюзническата война.

Фото:Вл.Сис
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ГръцкиятостровТрикериепревърнатвпленническилагер,къдетонамират
своятасмъртстотици,аможебиихилядибългари.Техниятбройидоднес
оставанеизяснен.Сисреагиранатазитрагедиякатоистинскихуманисти
въввсичкипоследвалисвоиизявикатопублицистипрозаиктойпродължа-
вадазащитаватазисвояпозиция.Презсъщатагодина–1914-а,тойиздава
в София книгатаНие. Разкази от войната, илюстрирана отХараламби
Тачев. Зарадивисоката сихудожествена стойност книгата епреиздадена
през1916г.ОсвенкатопублицистиписателСиссеизявяваикатозадълбо-
ченизследователнавизантийскитеибългарскитестарини.През1913–1914
г.правиразкопкинао-вСамос,апрез1916г.издавакаталогнагръцките
ръкописинаБалканите.През1916г.в„СборникнаБАН“,т.VI,клонИсто-
рико-филологиченфилософско-обществен,епубликувананеговатастудия
ГръцкиръкописивБългарскатаакадемия. 

ВладимирСисчувствакатосвойдългзапознаванетонабългарскиячита-
телсосновополагащизачешкатаисторияличностиисъбития.През1915г.
същонабългарски език вСофия тойпубликуваизследването сиЯнХус
(1415–1915 г.), посветено на петстотингодишния юбилей от смъртта на
този„чехскиХристос…“,койтоставажертванасредновековнотоневеже-
ствона6юли1415г.Авторътпризоваваповечебългаридаотидатнатър-
жестватавПрагаидасепоклонятзаедносъссвоитебратячехи,тъйкато
Хус не принадлежи само на чешкия народ, а на цялото човечество. „В
Прагащебъдетихо.Прагащемълчи,погребанавтрагичноочакванена
по-светло бъдеще…“.В книгата си авторът сравнява Ян Хус с нашите
националнигероиБотевиЛевскиигиопределякато„олтарисликовена
мъченицитезаправдата“.

ПовременаПърватасветовнавойнаСисучаствавчешкотонационално
движениеисмятазанужнодазапознаебългарскатаобщественостсактуал-
нитеполитическисъбитиявсвоятародина.През1915г.изготвянабългар-
скиезикпървиямеморандумзачешкадържавнасамостоятелност,койтое
хартазабъдещатадържава.ХартатаепоместенавИзворизабългарската
история,т.ХХІІІ.

ЧешкиятпублицистсеизявявавБългарияикатоблестящоратор.Изна-
сяпредбългарскитеграждани,прединтелигенциятасказкиибеседи.Така-
васказкапредобщественосттанаСтараЗагораот16юни1919г.епублику-
ванакатосамостоятелноизданиенатемаЧеско-словенскатарепубликаи
нейните отношения спрямо България. С нея той запознава българската
аудитория с културната географияна току-щосъздаденатачехословашка
държава, с нейните граници, градове и представителни личности като
КарелКрамарж,ФрантишекТомашек,ЕдвардБенешидруги.

СледзавръщанетосивПрагаСиспродължавадамислизаБългарияида
търсиначиндаизразитазисвоялюбовнесамонадуми,ноинадело.След
земетресениетовПловдивпрез1928г.каторедакторнав.„Народнилисти“
тойдаряванаПловдивсуматаот160хил.чешкикронизапострояванена
къщанавидномястовграда,коятодаприютисемействотонаинтелектуа-
лец,пострадалоотземетресението.Конкурсътеприет,проектътнасграда-
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таеизготвенотарх.ХристоПеев,ВасилЗлатаревиНиколаОвчаров.След
известни колебания и различнимнения на общинарите със съвместната
инициативанав.„Народнилисти“–Прага,иПловдивскатаобщиназапочва
строежи сеизграждаДомнаизкустватаипечата („Просветата“) на ул.
„КнязДондуков-Корсаков“южноотСахаттепе,до„Тракийскиюнак“(днес
РадиоПловдив).

ПървотоидваненаВл.СисвПловдив(26август1929г.)епоповодна
издаванетонаспециаленбройот30страницинав.„Народнилисти“,посве-
тенинаБългария,вкойто17страницисасматериализаПловдив.ВНБ„Св.
св.КирилиМетодий“ивНБ„ИванВазов“–Пловдив,тозибройлипсва.

ВсвоятамисиянапосредникмеждудватаславянскинародаСисзапоз-
навакактобългарскиячитателсважничешкиличностиисъбития,такаи
чешкиячитателснай-новатаисториянаБългария.Начешкиезикиздава
книгитеОтбългарскитефронтове(1913г.),КритичнитеднинаБългария 
(1914г.),НовиятБалкан(издаденапрез1914г.нанемскиезик),конфиску-
ванаивпоследствиепреиздаденаначешкиезиквПрагапрез1924г.Влади-
мирСисеавторинакнигатаОтоманскитегробища,издаденананемски
езикпрез1929г.

ЗаНовиятБалканинейнияавтордаваоценкаЗденекУрбанпрез1961г.
визследванетосиИзисториятаначешко-българскитекултурнивръзки.

ДневникътнаВладимирСисКритичнитеднинаБългария.Впечатле-
ния,бележки,размисли.Дневникнавоенниякореспондент1913г.,публи-
куванвПрагапрез1914г.,заемаважномястовтворчествотонавоенния
журналист,отразилБалканскатавойнаиостаналдоскоронепознатзанаша-
та общественост. Пълното съдържание на книгата остава неизвестно за
българскиячитателповечеот90години.Внеяавторътвеличаебългарския
войник,катогонарича„ЯнХуснаБалканите“,иотправяпожеланиекнига-
таму„дапослужинаистинатаипонеотчастидадопринесезавъзхвала-
танагероичнияиблагороденбългарскинарод“.Чешкиятжурналистевъз-
мутенотполитическитеинтригиипропагандана сръбскитеи гръцките
емисари,коиторазпространяватизЕвропалъжизаБългария.Внаправени-
теанализинапричинитезаМеждусъюзническатавойнаСисстигадоизво-
да,чеВеликитесилиносятглавнатавиназанея.Другаважнапричиназа
военнатакатастрофаСисвиждавдоверчивосттанабългаритекъм„добро-
намереността“наевропейците,кактоивтяхнотоупованиевсобствената
им бойна слава при Чаталджа: „Наивност и честност са качествата,
коитодоведохадосъдбовнигрешкибългарскатадипломация“.Предчита-
телясеразкриваткактожестокитебиткинабойнотополе,такаиистината
зауправляващитеполитическикръговевСърбия,Гърция,Турция,Черна
гора,Румъния.НафонанатазибогатадокументалнакартинаСисутвърж-
дава в свояДневник безстрашиетоилюбовтанабългарскиявойниккъм
България–войник„необикновен“,който„непознавастрах,незнаеумора,
неегорделив“.

ПодписаниявБукурещмирендоговорСиснарича„болниямир“ибла-
годарение на своята ерудицияи информираност той предчувства новата
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буря – Първата световна война. Пророчески звучат думите му: „Даже
съотношениетонаБалканитедасепроменивдругапосока,моятакнига
ще запази своята цена като веществен документ, свидетелстващ за
това,каквизлинимогатдасенаправятнаединнарод,койтотърсиедин-
ственосвоетоправо,катосесъобразявасправатанадругитенароди“.

СпециалновниманиезаслужаванеговиятсборниксразказиНие,вкойто
изграждаобразанабългарскиявойникснеговатамъкаичовещина,светла
надеждаилюбов,прокрадналисекатолъчприспоменазадецаимайка,
любимаидом.Споредсюжетасиразказитемогатдабъдатотнесеникъм
няколкотематичнигрупи.Сборникътзапочваспосвещениеотавтора:„На
българскитемайки“.Спокъртителновъздействиееизобразенопсихологи-
ческотосъстояниенабългарскитевоиниприпървияимбой,ужасаприраз-
познаванетонараненитеинаокървавенитетруповеназагиналитебратя,
приятели,съседи,бойнидругари,натези,коитовиметонаБългариятръг-
ват с ентусиазъм, незапомнен от векове. Писателят с болка възкликва:
„Голаш,Голаш,дългощетипомнятиметобългарскитемайки…!“.

Ведначастотразказитеписателятизобразявадействителнигерои,заги-
наливдветебалканскивойни(«КапитанМинчев»,«Смърт»,«Пригробана
полковникКаварналиев»,«Война»,«Единственсин!Убит!»идр.).Разка-
зът«Смърт» епосветеннапоручикАлександърПаница, койтоощепри
изпращанетонагараСофияпророкува,„чещевъзседнеконяси,щеповеде

Фото:Вл.Сис
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ротатаватакаипървияткуршумщепоздравинего“.Такаиставапри
първиябойнаДряноваглава.Натрагичниягероизъмнабългарскиявойник
е противопоставена жестокостта на войната с нейния неумолим закон:
„Убий,заданетеубият“(«Котенце»,«Френскашинела»,«Бойзаботуш»
идр.).

ВобразанафелдфебелГайдановписателятприлагапринципанакон-
траста,задапротивопоставинеговатадълбокочовешкасъщностнажадния
закръвсърбин.Играейкиседнокотенце,българинътсимислизасвоето
домашнокоте,закоетопрезвойнатащесегрижималкиятмусинСашко.
Обземат го сантиментални спомени и мисли за детето, за съпругата, за
неговиядом.Мяуканетоиписъкътнагаленотокотенцегоизтръгватотнос-
талгичнияунеситойвиждапредсебесинеговиястопанинсърбинснасо-
ченнож.Рефлексътиинстинктътзаживотгоспасяват,нотойтрябвада
грабне сабята и да убие сърбина в неговия собствен дом край Морава
(«Котенце»).

Непо-малкаетрагедиятанавойник,останалживгодиниследвойната,
койтосеобръщакъмпсихиатър,задаизчистиотсъзнаниетомуужасния
спомензафренскиявойник,коготоубива,задавземенеговияздравшинел
иданезагинеоточакващатагобяласмърт.

Вразказитееотразенаилюбовтакъмдомашнитеживотни–коня,мага-
рето, верни другари на фронта («Под стария дъб», «Горкото магаре»,
«Котенце»идр.).Писателятсислужисемоционаленизказ,когатопортре-
туваобразанаДимоЩърбановиубитияотнегокон.Втъмнинатананощта
войникътмисли,чесреддърветатаседвиживражескисръбскивойник,и
стреля:„Когатодойдепатрулът,примаменотизстрела,дочупрекъсван
плач.Димолежешедосвоялюбимкон,прегърналглаватаму,иплачеше.
Даженепознасвоитедругари:Иазгоу6их,аз!Занеговатавернадружба,
азгоубих!!!…“(«Подстариядъб»).

Патриархалниятморалнанепокваренияощебългарскивойникповреме
наБалканската,МеждусъюзническатаиЕвропейската(Първата)световна
войнасеоткрояваткатосамостоятелнатемавнякоиразказинаВладимир
Сис.КрайВардаркадънибезфереджетаналиват вода.Изневиделица се
появяватбългарскивойници,коитопреминаватгърбомпокрайтях,задане
гисмутят,макарчеженитекриятсръцелицатаси(«Българскиятвойник.
КрайВардар»).Тукможемдапричислимразказите«Бежанци»,«Македон-
ка»,«Издневниканаеднамилосърдна»идр.

Изкуствотоиобразътнатворецаедругатема, засегнатавпрозатана
чешкияписател.Единяръкобразоткривамевразказа«Недовършенакар-
тина».Художникътдълговремерисувабаталнасцена.Завършилеобразите
натежкораненитевойнициинаубитите,назамлъкналотооръдие,ноедин
образ–наранен (илиубит) крайоръдиетоофицер,нему сеудава.И…
заминавадоброволецнафронта,задапресъздадевкартинатаистинския,
преживенияобраз.ЛюбимотомомичеНинапродължавадаработинадкар-
тината,нонеможедапресъздаделицето.Исънувасън,вкойтовиждабит-
катаигибелтанасвоялюбим–художника.Насутринта,отивайкикъмате-
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лието,получавателеграмасъсстрашнатавестзасмърттамуприКриволак.
С трагичния край на убития художник образът в картината е завършен.
ЕдинневоленсравнителенанализнипрепращакъмразказанаЙорданЙов-
ков «Белите рози». И в двата разказа пристига телеграма с трагичното
известие. Сюжетът е подобен, психологическият рисунък на женските
образиизагиналитевдъхновителиналюбовтаиизкуството–също.

ВпечатляващеединдругразказнаСис–«Охридскитедеца»,койтое
изпълненсвъзторгаирадосттанаохридскитеученицибългарчета.Охрид
е свободен, децата заедно с Борис (главния герой) сияят отщастливото
завръщане на българското слово и писменост, на българските учители:
„Крайстаратачерква„Св.Климент“гъмжатсъбранитеохридчанчета,
сякашроякпчели,асмехътимзвънливоотеквавмълчаливитеѝ стени…
Отвсичкикраищанаградапристигатмомчетаимомичета,помъкнали
пълниторбисъссръбскикниги,изсипватгинакуписевръщатзадруги.
(…)Тия,щоимдадохасръбскитедаскали,инасилагикарахадаучатза
КралевичМарко,забратяЮговичи,зацарЛазар,завойнатасбългарите.
НокогатомалкиятБориспристъпваизапалвакибрита,децатаспират
доридиханиетоси.Икнигитепламватеднаотдругаигъстдимседига
къмгордотоохридсконебе.Малкитедецавъзхитенигледатбуйнияогън,
викатураизапеватбългарскияхимн…“.

СборникътсразказиНиенесъмненозаслужавановоизданиенабългар-
скиезик(защонеиначешки).Насъвременнияетап,когатоБългариявъз-
връщасвоетомястовкултуратанаЕвропа,товаизданиещебъдееднопри-
знание към един европеец, пресъздал българския бит и душевност във
временавойна.Ощеповечеизарадитова,чеединевропеецотславянска
Чехияпишезабългарина,забългарскиявоинтака,кактосагоизобразили
български писатели като Иван Вазов, Йордан Йовков, Кирил Христов,
БорисРуменов(БорюЗевзека),ЙорданБакалов–Стубел.

Единчехпроникваслюбоввнародопсихологиятанабългарите,сравня-
ва героичните образи наЯнХус иЛевски и гимитологизира, изживява
героизмаистраданиетонаБалканскатавойна.Единчехантифашист,заги-
налвсталинскитезатворикатоантикомунист,единчешкиписател–синна
Европа,натазиЕвропа,коятоприеЧехия,приевсвоядомиеднадруга
страдалница–България.
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