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На 28 октомври 2018 г. се навършват сто години от създаването на Чехословакия. През същата година, когато
Чехословакия се появява на картата на Европа, у нас е
основано дружество „Българо-чехословашка взаимност“.
Тези две юбилейни годишнини отбелязваме в настоящия
брой на Homo Bohemicus с „разказа в извори“ на Любомила
Соленкова, проследяващ историята на дружеството, както и с подготвения за публикуване от Александра Трифонова ръкопис на превода на една „малка книжка“ за първия
президент на Чехословакия Томаш Г. Масарик, направен от
Василка Кертева, една от неговите учредителки и активни деятелки. А за българо-чешката и българо-словашката
взаимност в наши дни разказват есетата, посветени на
Чехия и Словакия, от студентския литературен конкурс,
проведен през декември миналата година в рамките на Петия софийски международен литературен фестивал.
Приятно четене!

ХБ
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„БЪЛГАРО-ЧЕХОСЛОВАШКА
ВЗАИМНОСТ“
РАЗК АЗ В ИЗВОРИ
Любомила Соленкова
В края на 1918 г., точно преди 100 години, когато Първата
световна война тъкмо е завършила, а Чехословашката
държава току-що е обявила своята независимост, в София
се създава дружество „Българо-чехословашка взаимност“.
Неговата поява е един съвсем естествен и закономерен
етап в поредицата културни контакти между тези
народи през вековете1. Върху тази основа и определени
1

Вж.: 20 години „Бохемия клуб“ София, 23 октомври 2013 г. Съст.
Владимир Пенчев, С., 2014; Българската бохемистика днес. Съст. и
научен ред. Христина Дейкова, Владимир Пенчев, София, 2012; Чехи в
България. Ролята на чешкото присъствие българското национално
възраждане. С., 2009; Ролята на чешката интелигенция в обществения
живот на следосвобожденска България / Úloha české inteligence
ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Ред. Марцел
Черни, Добромир Григоров, Прага/Praha, 2008; Готовска-Хенце, Т.
Неославизмът в чешко-българските връзки от началото на ХХ век –
две лични съдби. – В: Ролята на чешката интелигенция в обществения
живот на следосвобожденска България / Úloha české inteligence ve
společenském životě Bulharska po jeho osvobození. Прага/Praha,
2008, 57-70, И. Баева, Чехите в България – славянската взаимност в
действие. – В: Владимир Сис и България, С., 2006, с. 233-249; Вл. Пенчев,
Пътят към Ханаан (или какво довежда чехите в България и българите
в Чехия). – В: Чехи в България и българи в Чехия, Шумен, 1998, с. 94-102;
J. Rychlík, Dějiny Bulharska, Praha, 2000; З. Урбан, Чехи и българи.
Културни взаимоотношения, С., 1981, Д. Крънджалов, Културни връзки
между българи и чехословаци в миналото. – В: Чехословашко – България,
С., 1948, 11-16; Й. Пата, България и Чехословашко (малък подтик за
голямо дело). – В: Юбилеен сборник на Славянското дружество в
България 1899-1924, С., 1925, с. 111-112 и др.
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политически условия в края на Първата световна война възниква
идеята за създаването на дружество „Българо-чехословашката
взаимност“. С различен интензитет на дейността си съществува
от 1918 до 1951 г., когато е ликвидирано, тъй като всички
дружества за българо-иностранни връзки се обединяват в един
общ Комитет за приятелство и културни връзки с чужбина.
През 1928 г. то е вписано в официалния регистър към МВР на
културно-просветните дружества в България2, а две години покъсно се включва и в Съюза на славянските дружества, създаден
по инициативата на Славянското дружество в София на
15 юли 1930 г.3
„Българо-чехословашката взаимност“ е лишена от големи
вътрешни сътресения. Показателен е фактът, че за годините
на съществуването си то има само четирима председатели: д-р
Стоян Данев4 (1918–1922), проф. Васил Златарски5 (1922–1935),
проф. Борис Йоцов6 (1935–1938), Георги Михайлов7 (1945–
1951). Негови изтъкнати членове са: Стилиян Чилингиров8,

2
3
4

5

6

7

8

ЦДА, ф. 264К – МВР, оп. 6, а.е. 3870, л. 81 и 83 – писмо № 7762 от 29 май 1928 г.
Дружествена дейност, Славянски глас, 1930, № 2-3, с. 46.
Стоян Данев (1858–1949) – български юрист и политик. По времето на
своето председателство той е министър в коалиционните кабинети на
Теодор Теодоров и Александър Стамболийски. През 1922 г. като опозиционер е
арестуван и освободен след 9 юни 1923 г.
Васил Златарски (1866–-1935) – български историк медиевист, археолог,
епиграф, професор в Софийския университет.
Борис Йоцов (1894-1945) – български славист, юрист, литературен историк
и критик, политик, член-кореспондент на БАН, професор в Софийския
университет. Министър на народното просвещение (1942–1944), за което е
осъден на смърт от Народния съд.
Георги Михайлов Добрев (1893-1966) – български юрист, икономист, политик,
публицист. По времето на своето председателство той е и директор на
печата (1945), гл. редактор на „Партизидат“ (1945–1947), подпредседател на
КНИК (1950–1952).
Стилиян Чилингиров (1881-1962) – български писател, етнограф, обществен
деец и политик.
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проф. Беньо Цонев , проф. Йозеф Пата10, Иван Мърквичка11,
Владимир Сис12, проф. Атанас Иширков13, проф. Михаил
Арнаудов14, Люба Касърова15, Иван Цибулка16, Карло Луканов17,
Дора Габе18 и още цяла плеяда представители на българските и
чешките интелектуални, научни и политически среди.
9

И въпреки че Дружеството винаги е строго следено от властта
и преди Втората световна война, и след това, дейността му
е значима по размери и последствия. Дори и в онези години, за
които всички считат, че животът на Взаимността е замрял, то
е доста активно. Успява да организира редица сказки на културни,
исторически, икономически, политически, обществени теми.
Поради естеството на дейността си след 1944 г. то е поставено
под ръководството на Националния съвет на Отечествения
фронт, а през 1948 г. Дружеството става Комитет. Трябва да
се отбележи и че и след двете световни войни именно членовете
на дружеството съдействат за осъществяването на първия
политически, културен и икономически контакт между двете
държави.
9

10

11
12
13

14

15

16

17
18

Беньо Цонев (1863-1926) – български езиковед и славист, професор в Софийския
университет.
Йозеф Пата (1886-1942) – чешки езиковед, славист, бохемист, българист,
палеославист, публицист. Секретар на „Чехословашко-българската
взаимност“, професор в Карловия университет в Прага, Чехия.
Ян / Иван Мърквичка (1856-1938) – български художник от чешки произход.
Владимир Сис (1889-1957) – чешки журналист, военен кореспондент и писател.
Атанас Иширков (1868-1937) – български географ и етнограф, професор в
Софийския университет.
Михаил Арнаудов (1878-1978) – български фолклорист, литературен историк,
етнограф, професор в Софийския университет.
Люба Касърова (1884-1946) – българска поетеса и преводачка от чешко-руски
произход.
Иван Цибулка (1880-1943) – български виолончелист и музикален педагог от
чешки произход. Първият виолончелист, концертирал в България. Професор в
Държавната музикална академия (дн. Национална музикална академия).
Карло Луканов (1897-1982) – български юрист и политик.
Дора Габе ист. име Изидора Пейсах (1886-1983) – българска поетеса, писателка
и преводачка от еврейски произход.
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И въпреки всички значими личности, които са свързани с
Дружеството, и важните задачи, с които самото то се е
нагърбвало да извърши, сто години след създаването му все още
за него се знае малко. За съжаление, при бомбардировките над
София през 1944 г. архивът на Дружеството, който по това
време се съхранява в Славянското дружество в София (това
е домът на Стефан С. Бобчев19 на ул. Славянска № 6), изгаря
напълно. Документите след 1944 г. се съхраняват в голямата си
част в Централния държавен архив20. Затова на страниците
на списание „Хомо Бохемикус“ си позволявам да публикувам
някои свидетелства за историята му. Акцентът при подбора е
поставен върху тези извори, които показват важни моменти от
неговото развитие.
Публикуват се в автентичния си стил и правопис и на
оригиналния език, на който са написани – български и чешки.
Осъвременени са буквите, излезли днес от употреба след
правописната реформа от средата на 40-те години на ХХ в.,
като те са заменени със съответстващите им. Съкращения и
друг вид намеси в публикуваните материали ще си позволя само
там, където авторите им се отклоняват твърде много от
тематиката, повтаря се информация или трябва да се направи
уточнение с цел по-доброто разбиране на текста. Всички намеси
са отбелязани в квадратни скоби. За споменатите в текста
имена са посочени данни, там където са намерени такива.
***

19

20

Стефан С. Бобчев (1853-1940) – български юрист, публицист и журналист.
Председател на Славянското дружество (1903-1940). Професор и един от
основателите на Свободния университет за политически и стопански науки
(днес УНСС).
ЦДА, ф. 96 – Комитет за българо-чехословашка взаимност (1944-1950).
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№1

На заседание на 11 ноември 1918 г. се приема Уставът на Дружество
„Българо-чехословашка взаимност“, което с малко промени (повечето от
които след 1944 г.) действа до края на неговото съществуване. Екземпляр
от първия устав не е намерен на този етап от проучванията, затова
тук ще си позволя да предложа на читателя най-ранния известен ни, от
1927 г. Имайки предвид, че той е ревизиран чак през 1936 г., Уставът
показва една устойчивост в структурата и битуването на „Българочехословашката взаимност“.

УСТАВ
на
Дружество Българо-Чехословашка Взаимност21
І. НАИМЕНОВАНИЕ
Чл. 1. Името е : „Дружество Българо-Чехословашка Взаимност“.
ІІ. ЦЕЛ
Чл. 2. Дружеството има за цел да развива и поддържа по-тесни
културни връзки между България и Чехословашко и да съдействува
за тяхното сближаване.
Тази цел дружеството постига като урежда:
а) беседи върху Чехословашко и България, концерти, забави,
художествени изложби, посещения между двете страни и срещи с
21

Уставът е отпечатан в печатница „Право“ през 1928 г. и на запазеното копие
е поставен печат, от който става ясно, че е утвърден от МВРНЗ на 28 май
1928 г.
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дружествени членове и техни гости – българи и чехословаци;
б) курсове за изучаване чехословашкия език;
в) уреждане дружествена читалня и библиотека;
г) разпространява преводна литература и издава периодични и
други публикации;
д) осведомява и упътва българската младеж по изучаване науки,
изкуства и занаяти в Чехословашко;
е) съдействува с помощи на лица за научни проучвания в двете
страни;
ж) поддържа връзки с други славянски организации и въобще взема
най-широко участие в културния живот на двете страни.
СРЕДСТВА
Чл. 3. Дружеството черпи средства за постигане на целите си
от:
а) месечни членски вноски на редовни членове, определяни от
общото дружествено събрание за всяка година;
б) помощи и дарения от частни лица и учреждения;
в) приходи на дружеството от издания, сказки, концерти и др.
ЧЛЕНОВЕ
Чл. 4. Членовете на Дружеството биват: редовни, почетни и
дописни.
Чл. 5. За редовен член се приема, по представление на двама други
члена и решение на настоятелството, всеки живущ в България,
който съчувствува на дружествената цел.
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Чл. 6. За почетен член се прогласява, по представление на
настоятелството от редовните или извънредни общи събрания,
лице, което има особени заслуги за културното сближение на
двата народа, или което е внесло в дружествената каса най-малко
10,000 лв.
Чл. 7. За член дописен се избира лице, живущо вън от България,
което съчувствува и съдействува на дружествената цел.
ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ - НАСТОЯТЕЛСТВО
Чл. 8. Централното управление на дружеството се намира в
София с клонове в други градове на Царството.
Чл. 9. Дружеството се управлява от настоятелството, избрано
в общото годишно събрание на членовете му.
Чл. 10. Настоятелството се състои от председател, двама
подпредседатели, секретар, касиер и 6 съветници, на които се
възлагат специални служби според дружествените нужди.
Чл. 11. Настоятелствените членове се избират за 1 година.
Същите могат да бъдат преизбрани.
Чл. 12. Настоятелствените заседания се считат за редовни щом
присъствуват най-малко 5 члена.
ПРОВЕРИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 13. Проверителният съвет се състои от 3 лица, избрани на
общото годишно събрание. Проверителният съвет се избира
всяка година.
Общи събрания
Чл. 14. Събранията на дружеството са редовни и извънредни.
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Чл. 15. Редовното общо годишно събрание на членовете се свиква
в първото тримесечие от новата година.
Чл. 16. Общото събрание разглежда и одобрява отчета на
настоятелството; проверява и освобождава от отговорност
настоятелството и проверителния съвет; гласува бюджет
за следната година, дава директиви за дружествения живот;
изслушва разни предложения.
Чл. 17. Решенията на събранията се взимат с повече от ½ (една
втора) присъствуващи на събранието членове.
Чл. 18. Решенията, отнасящи се до измененията на устава
или прекратяване на дружеството, са законни, ако са взети
с болшинство ¾ от присъствуващите членове и ако тези
изменения са предложени чрез настоятелството и обявени в
дневен ред на общото събрание.
Чл. 19. С право на гласуване се ползват всички членове, изправни
към касата през текущата година.
Чл. 20. Общите събрания са законни, ако присъствуват повече от
½ членове, живущи в София. Ако на определения ден и час не се яви
нужното число членове, събранието се отлага с ½ час по-късно и е
законно, колкото и членове да присъствуват.
Чл. 21. Гласуването е явно и тайно.
Чл. 22. На извънредни общи събрания дружеството се свиква от
настоятелството, проверителния съвет или по желание на 30
души членове.
ІV. ОБЩИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ
Чл. 23. Вътрешната служба и ред на дружеството се урежда по
особен правилник, съставен от настоятелството.
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Чл. 24. Дружеството има свой печат с надпис: „Българочехословашка взаимност“ – София, на български и чехословашки.
Чл. 25. Настоящия устав е приет в този вид на общото годишно
събрание.
27.ІІІ.[1]927 г.
ЦДА, ф. 96, оп. 1, а.е. 2, л. 75-78.

№2

По въпроса за акта на учредяване на дружество „Българо-чехословашка
взаимност“ не се намират преки документални сведения. Затова тук се
уповаваме на сведения в печата и спомени. Така първото сведение, което
се намира, е на страниците на списанието на Славянското дружество –
„Славянски глас“, от началото на 1919 г.
Славянски глас, 1919, № 1-2, с. 30-31.

Новоосновани славянски дружества в България
На 18 ноември м. г. (1918 г. – б. м. Л. С.), по почин на
възпитаниците на чешките учебни заведения, се основа в
София дружество „Българо-чехословашка взаимност“ с цел –
поддържане на културни и стопански връзки между българския и
чешкия народи. На учредителното събрание се прие уставът на
дружеството и се избра настоятелство в състав: председател
д-р Ст[оян] Данев, подпредседатели: професор [Александър]
Теодоров-Балан22 и архитект П[етко] Момчилов23, секретар:
22

23

Александър Теодоров – Балан (1859-–1959) – български езиковед, литературен
историк, библиограф, професор в Софийския университет.
Петко Момчилов (1864–1923) – български архитект.
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инженер Ев[статий] Стефанов24, касиер: инженер Ив[ан] Савов,
библиотекар: Ив[ан] Радославов25, съветници: Ст[оян] Аргиров26,
г-жа д-р Ходжова и професор [Иван] Мърквичка, В[еселин]
Атанасов, Г[еорги] Георгов и Ив[ан] Кадела27 и техни заместници:
г-ца В[асилка] Кертева28, д-р Ватев, Добри Христов29, д-р [Лудвиг]
Лукаш30, Ив[ан] Саранов и Ст[оян] Огнянов.

24

25
26

27

28

29
30

Евстатий / Евстати Стефанов – български инженер ВиК. Той е женен за
чехкинята Ружена Топка Стефанова и баща на Мария-Магдалена Евстатиева,
която се омъжва за Владимир Сис.
Иван Радославов (1881–1969) – български литературен критик.
Стоян Аргиров (1870–1939) – български филолог, преводач. Завършва Карловия
университет в Прага, Чехия.
Иван Кадела – един от ръководителите на Придворната печатница, създадена
през 1881 г.
За Василка Кертева вж. тук Трифонова, Ал. „Малка книжка, пропита с найвисоките и чисти идеали…“, с. 67-76.
Добри Христов (1875–1941) – български композитор.
Лудвиг Лукаш (1859-–1902) – чешки инженер химик и учител. Живее и работи в
България.
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№3

След години в една статия, в която се прави равносметка за дейността
на Дружеството към 1928 г., се описва и създаването му. Наблюдава
се известно разминаване в датата на извършване на самия акт на
учредяването му и на посочения състав на настоятелство31, но посвоята същност то ни пресъздава настроението, целите и надеждите на
неговите учредители.
Jubilejní ročenka československé kolonie v Bulharsku 1868-1928, Sofii,
1929, с. 132-136.

Из Д-во „Българо-чехословашка взаимност“ в София
Преди 11 години беше. Вихърът на войната още не беше пресекнал
напълно, когато до нас достигна вeстта за освобождението на
братския чехословашки народ и за образуването на Чехословашка
република под президенството на достойния º духовен вожд и
борец за свободата – проф. [Томаш Г.] Масарик. И възликуваха
всички българи, виждайки в освобождението на братята
Чехи гаранция, надежда за възтържествуването на правдата
и човещината и тука, на Балканите. В тези минути на бурна
сърдечна радост образите и светлите дела на редицата Чехиучители, оставили неизличими спомени в душите на нашия
народ – нека спомним поне някои, като [Константин] Иречек32,
[Антон] Шоурек33, [Ян] Брожка34, [Йозеф] Веленовски35, [Карел

31

32

33

34
35

Това разминаване най-вероятно се дължи на липсата на точно архивно сведение
или на объркване при първото съобщение. За съжаление, поради липсата на
документ, датата на учредяване на Дружеството е предполагаема.
Константин Иречек (1854–1918) – чешки историк, български министър на
Народното просвещение (1881–1882). Професор във Виенския университет.
Антон Шоурек (1857–1926) – чешки математик, живял и работил в България,
професор в Софийския университет.
Ян / Иван Брожка (1854–1927) – чешки филолог, живял и работил в България.
Йозеф Веленовски (1858–1949) – чешки ботаник, живял и работил в България.
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Настоятелство на Дружеството, 1929 г. От ляво на дясно, прави: проф. Борис Йоцов,
Ян Чмолик, Р. Марек; седнали: Ст. Проданов, Люба Касърова, проф. Васил Златарски,
Стоян Огнянов.

и Херменгилд] Шкорпилови36, [Ян / Иван] Мърквичка, [Вацлав]
Добруски37, [Владислав] Шак38, [Франтишек] Сплитек39 и др. –
извикаха съзнанието за необходимостта от едно дружество,
културно-просветно, което да ратува за искреното, братско
сближение, опознаване и взаимно подпомагане на двата свободни
36

37

38

39

Вацлав Херменгилд Шкорпил (1858–1923, археолог, геолог, ботаник, архитект,
библиотекар) и Карел Шкорпил (1859–1944, археолог, академик на БАН (1918 г.),
едни от създателите на българската археологическа наука и музейно дело.
Вацлав Добруски (1858–1916) – чешки археолог, едни от създателите на
българската археологическа наука и музейно дело – първи директор на Народния
музей в София (1893-1910).
Владислав Шак (1860–1941) – чешки математик, учител в Сливен и София,
професор в Софийския университет.
Франтишек Сплитек (1855–1943) – чешки преподавател по математика,
немски език, рисуване и чертане в България.
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вече славянски народи – толкова подобни си по съдба и мощ
някога – пред които новото време открива сега толкова много
нови задачи. Че това схващане е било много популярно, личи от
отлично посетеното събрание, състояло се още на 30 октомврий
1918 год. в Градското казино в София, по почин на неколцина
чески възпитаници. На заседанието присътствуваха много видни
общественици и голям брой от Чехите в София. Още същата
вечер се изпрати поздравителна телеграма до президент Масарик,
а след няколко заседания – на 11 ноемврий 1918 г. се удобри устава,
а на 22, на общото събрание се избра настоятелството на
д-вото в следния състав:
Председател – Г. министър Ст[оян] Данев, подпредседатели –
Г-жа Зоя Ходжова и проф. Мърквичка, секретар инж. [Евстатий]
Стефанов, касиер инж. [Иван] Савов, библиотекарка г-жа [Василка]
Кертева, редактор г. [Стилиян] Чилингиров и съветници:
г. В[асил] Атанасов и [Владимир] Сис.
Първата грижа на настоятелството беше да влезе във връзка с
Чехословашко – с народ и управа и преди всичко, по възможност,
да предизвика образуване на подобно д-во и там. Понеже
границите бяха затворени, издействува се, пред френското
управление, заминаването на Сис, като военнопленик. Той
занесе разкошно изработен адрес на през[идента] Масарик – от
Мърквичка в старо-български стил40, – занесе писма до видни
общественици и учени и орден за наука41 за проф. [Лубор]
Нидерле42, големия Чех, искрен защитник на нашата кауза. […]

40
41

42

За съжаление, този Поздравителен адрес към момента не е открит.
В своите спомени Ст. Чилингиров, който е участник в събитията пише, че
връченият орден е „За граждански заслуги – трета степен“.
Лубор Нидерле (1865–1944) – чешки археолог, антрополог и етнограф.
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№4

В по-късното известие между създателите и първите членове на
настоятелството срещаме името и на Владимир Сис. Най-вероятно
в първото съобщение той не е упоменат, тъй като по същото време
е натоварен с много отговорна мисия, която трябва на този етап
да остане в тайна от окупационните власти в България. От този
български чех е и единственият запазен разказ за това как и къде
възниква идеята за създаване на Дружеството.
Литературен глас, № 188, 2 април 1933, с. 3.

Из Владимир Сис. Шепа спомени от бурни години
Войната беше свършена.
Седяхме в големия директорски кабинет, – [Стилиян] Чилингиров,
[д-р Кръстьо] Кръстев43 и аз. Всички бяхме тъжни. Аз не можех да
се радвам на великото щастие, което беше отредено на моето
отечество при мисълта за страшното нещастие, което сполетя
България.
Погром! Всеки нов ден дохожда с все по-лоши и по-лоши известия.
А ние всички тъй подозирахме това.
Проф. Кръстев говореше тихо. В Чилингировите очи трептяха
сълзи.
„И все пак не трябва да се отчайваме“, се обади сериозно и
натъртено Чилингиров, – от войната се роди голяма Полша
и Чехославия. Бъдещето принадлежи на славяните. Но ще
трябва взаимно да се опознаем и разберем. Трябва да се навържат
43

Кръстьо Кръстев (1866–1919) – български литературен критик и
литературен историк, писател, публицист, преводач, участник в
литературния кръг „Мисъл“.
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културни и стопански сношения с всички славянски народи.
Трябва да се спогодим и да решиме спорните въпроси. Пътя води
през Прага, през Прага към останалите славяни.
И той възторжено развиваше своите славянски планове.
А когато след известно време му съобщихме мисълта на
инж. Евстати Стефанов, да се основе дружество БългарскоЧехословашка взаимност, което да си постави за задача
задълбочаването на културните и стопански сношения на двата
славянски народа, той първи предложи своята помощ. Беше
избран също в настоятелството на учредителното събрание и
още в едно от първите настоятелствени събрания даде идеята
за основаване на чешка библиотека. А заедно с това се залови с
преводна работа. […]
Не след дълго излезе първия брой на чешката библиотека „Песни
на роба“ от Сватоплук Чех44. На Чилингиров помагаше Л[удвиг]
Лукаш. „Песни на роба“ бяха особено близки и понятни за поета,
в чиито спомени още живееха разказите на неговите родители
за ужасите на турското робство. Така той обогати българската
литература с превод, който съперничи с оригинала. За пръв път
прозвучаха в славянски превод стиховете на Чех, които някога
мощно раздвижиха целия чешки народ и подбуждаха неговата вяpa
в по-добро бъдеще.
Още не беше излязъл първия брой на чешката библиотека и
Чилингиров, нейния редактор, готвеше вече втория º брой
„Рим“ от [Йозеф] Махар45. Работихме заедно, почти всеки ден,
обикновено в дома на Чилингирова, където ми се усмихваха
срамежливо малко момиченце и мечтателно момче – децата на
Чилингирова и където ме черпеше със сладко госпожа със сериозни
44
45

Сватоплук Чех (1846–-1908) – чешки писател и поет.
Йозеф Сватоплук Махар (1864–1942) – чешки поет, прозаик, сатирик,
публицист и политик.
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очи – Чилингировата жена. За три месеца превода беше готов за
печат. За жалост този втори брой на чешката библиотека беше
нейният последен брой. […]

№5

Една година по-късно през 1930 към тези първи стъпки, цели и стремежи
на дружеството ни връща писателят и член на Българо-чехословашката
взаимност Ст. Чилингиров. В подробности той разказва защо именно
този български интелектуален кръг, обединен в едно дружество, се обръща
към Чехословакия и нейните лидери, най-вече към Т. Г. Масарик, за
съдействие в мирните процеси след края на Голямата война.
Юбилеен сборник в чест на Т. Г. Масарик по случай
80 години от неговото рождение. Д. Михалчев (ред.).
София, Графика – Ив. Цеков, 1930, с. 90-93.

Стилиян Чилингиров. Първи поздрав
до Т. Г. Масарик
„Свой своего не храни, но тежкó му, който го няма.“ Тази
необорима истина на всебългарската житейска опитност ни се
наложи особно чувствително след тежките дни на нашия военен
разгром. Окупирани, макар и не погазени, из нашата столица
зашествуваха вражеските вòйни, мнозина от които знаеха
надменно да се перчат над синовете на един престрадал народ
и да дигат глава над сведените глави на неговите храбреци, с
достойнство и чест обнажили меч не само в името на своето
народно обединение, но и в свещеното име на свободата. А с
последната бяхме вскърмени тъкмо от дедите на един от тия
наши победители, който, като че ли за да уязви още повече
уязвените ни до кръв сърдца и да ни убеди за излишен път в
навика си да смята свободата само за свое изключително право,

22

БЪЛГАРО-ЧЕХОСЛОВАШКА ВЗАИМНОСТ

възможно при безправието
над другите, беше пратил
у нас дивизиите на своите
африкански колонии.
София почерни из един
път. Почерни двойно: и
от своята неволя, и от
черните образи на едно
сатанинско безобразие.
Затъмнели душите, очите
трябваше да виждат
само черно пред себе си,
сякаш страхотно оживяло
сега във фигурите на
всевъзможни алжирци,
занзибарци и още Бог знае
какви цивилизаторски
агенти от Африка и африканските острови. И ние се видяхме
заставени да тръпнем пред тях, да приемем техните варварски
своеволия за правни жестове от страна на културна Франция
и да благодарим с френското merci за всяка хула, изречена от
звукосъчетанията – непонятни и задавено гърлени – на една мисъл,
която подобно на какавида, завита в пашкула на ориенталска
чувствителност, още не беше минала първия стадий на своето
развитие. Трябваше да тръпнем и да благодарим, че Франция
не посегна към нас със своите ръце в ръкавици, а с лапите на
военната си настървеност.
Победените никога не са прави, дори и тогава, когато свещената,
старозаветна правда е на тяхна страна, пропити от нея и
вживели се в нейните императивни максими. А нямаше ни кой
да види нашите терзания, ни кому да се оплачем. Херметически
затворени, държавните ни граници – и без туй стеснени – станаха
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още по-тесни. Ние просто се задушавахме от тая тежка кошмарна
задуха, пред която и най-безвременната смърт е хиляди пъти п¿
за предпочитане. И тъкмо нейните спазми подтикваха често и
смирените, кротките съществувания към отпор и кървава разплата.
Зачестиха стълкновения между нашенци и чужденци, започна се една
глуха, подземна война, края на която мъчно можеше да се предвиди.
Трябваше най-после да се направят върховни усилия, за да се пробие
границата. Тъй поне ще можем да узнаем, какво още се готви
за нас, а и външния свят да се ориентира върху истината на
нашето положение. Но как да се извърши тоя пробив и кому да се
изпрати най-напред общонародния зов за повече човещина? Кому
преди всичко да съобщим, че черните петна, с които така щедро
се рисува личното и народното дело на българина, са по-скоро
плод на подкърмена в лошотии фантазия, отколкото ¿траза на
една военна и политическа действителност? Кой народ би ни
разбрал най-лесно и, разбрал ни еднаж, би ни изпратил поне своето
съчувствие? И ето очите ни се отправиха неволно към Чехия,
към нейните ръководители и на първо място към върховния
представител на чехословашката република, Т. Г. Масарик. Ние
дълбоко вярвахме, че той, именития социолог, основател и
ръководител на чешките легиони, борецът за чехословашката
свобода, ще се вслуша в нашия глас и ще ни изпрати поне
мълчаливо своето съчувствие. Сам носител през целия си
живот на върховна справедливост, като категорично начало в
отношенията между лица и народи, той няма да се отрече от
нея и то сега, когато се апелира към него. Но как да се доберем до
високото място, което вече заемаше, когато от България не може
да се изпрати ни едно писмо в странство? А да замине някой с
мисия до председателя на чехословашката република не биваше
и да се мисли в едно време, когато и пролетните птички се
връщаха от границата, само защото преди окупацията са дошли
да летуват по българските – вече натъжени – балкани и полета.
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Трябваше да се намери друго средство, което ще ни позволи
да надхитрим винаги зорките окупационни власти. Но на
каквото и да се спирахме, все излизаше неудобно. Най-сетне
случаят ни дойде на помощ. Ние, неколцина души, оформени в
Българо-чехословашка взаимност, решихме да използуваме чехитепленници от австро-унгарската армия, които сърбите, заели
вече държавните територии на своето кралство, бях прокудили
гладни и голи – и то всред зима – в нашия тогава Цариброд. Кой
как може, всеки от нас затича по министерства и учреждения да
дири храна и облекло. След дълги лутания при залисаните като нас
ръководители на сянката от българската държава, ние успяхме
да изпълним доста сносно своята задача. Особено щедро се оказа
Министерство на войната. То, макар и претоварено с грижи за
нашите неволници, отпусна необходимото облекло за чешките
пленници, като ги подкрепи и материално. Сега оставаше да се
отправят те за тяхната родина. За щастие, и това ни се удаде
да направим, макар и не с малки трудности. Но писма не можехме
– доколкото помня – да им дадем, защото се бояхме да не би при
претърсване да ги намерят и, вместо добро, да им направим зло.
Задоволихме се само да повикаме по-интелигентните пленници
в къщата на инженер Стефанова. Пред тях ясно и подчертано
ние изложихме начина, по който могат да ни се отплатят за
сторената добрина. А за добрина действително можеше да се
приказва, защото без Българо-чехословашката взаимност те без
друго щяха да погинат от студ и глад през студената зима и в
едни дни на приведена до анархия забърканост.
Сравнително безпрепятствено минаване на границата от
пленниците накара членовете на „Взаимността“ да бъдат посмели. Сега те решават с втората партида да замине и Вл.
Сис, предрешен като пленник. Знаеше се, че рискът, с който се
нагърбва доброволно той, е голям, но нямаше, какво друго да се
прави. Вест за нас трябваше да се занесе в чужбина, истината за
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сторената неправда да се каже в печата поне на Чехословашко,
а президентът Т. Г. Масарик да получи поздрава на наболелите
ни души ведно с най-топлите сърадвания за свободата на
неговата родина. На мене, като редактор на „Взаимността“, се
падна честта да му напиша адреса преведен на чешки от Сиса и
художествено изработен от проф. Мърквичка. Едновременно
се издействува и орден за проф. Нидерле, твърде заслужил за
народната ни кауза учен, обективните изучавания на когото
ще останат завинаги най-ревностната защита на българските
права над Македония. Д-р С. Данев пък написа писмо до [Карел]
Крамаржа46, негов другар и съученик. Писмо приготвих и аз за
хърватския поет [Рихард] Каталинич-Еретов47, който преди
войната ме беше удостоил с честта да ми изпрати някои от
своите стихотворни сбирки, както и за [Вацлав] Клофача48, с
когото се познавах още от времето на славянския събор в София.
По-късно затвърдих познанството си с него през 1913 г., когато
беше дошел преди Междусъюзническата война да изучи истината
по създаденото тогава политическо положение, главно по въпроса
за така наречената „спорна зона“. Писма, струва ми се, отправиха
и други до свои познати и приятели, чиято добра дума за нас не
можеше да бъде без значение.
И един декемврийски ден Вл. Сис се отправи като пленник
за Златна Прага, а ние останахме да очакваме със свито
сърдце първия лъч от север, отдето трябваше да изгрее
слънцето на истинската човещина. И той не закъсня да
дойде. Чехословашката република първа прати свой официален
представител у нас, чрез когото отношенията ни с външния
46

47
48

Карел Крамарж (1860-1937) – чешки политик, първи министър-председател на
Чехословакия (1918-1919).
Рихард Каталинич-Еретов (1869-1854) – хърватски писател, поет и прозаик.
Вацлав Клофач (1868-1942) – чешки журналист и политик. Първи министър на
народната отбрана (1918-1920).
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свят се улесниха . Една брънка от веригата се счупи…
49

Така Т. Г. Масарик отговори и поблагодари на нашия адрес до него.
Хвалђ му, Хвалђ и на неговия пратеник Кюнцел-Изерски, който
достойно изпълни възложената му мисия и като официален
представител на родственото Чехословашко, и като добър
славянин, и като още по-добър човек. Без тях още дълго щяха
да се леят сълзи от българските очи, още дълго да капят кърви
от българските сърдца, още дълго устата на българина да изрича
проклятия вместо благосл¿ви срещу така възтържествувалата
човещина в света.

№6

В предходните документи се отбеляза първата мисия на „Българочехословашката взаимност“, а именно заминаването за Прага със
специална задача на чешкия журналист Владимир Сис, който живее
дълги години в България и е съпричастен на българската кауза. Голяма
ценност за историята както на Дружеството, така и за историята
на двустранните българо-чехословашки отношения, е запазеният разказ
на самия Вл. Сис за пътуването му до Прага, за срещата му с първия
чехословашки президент – Т. Г. Масарик и за постигнатите резултати50.
От запазена частично кореспонденция между него и Стилиян Чилингиров
се разбира, че посредник за отпечатването е последният.
Мир, № 8959, 17 май 1930.
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Това е Рудолф Кюнцъл Йизерски (1883-1954) – чешки дипломат. По време на
Първата световна война той е военен аташе на Австро-Унгария в София.
След края на войната се прибира в Чехословакия, където на 4 февруари
1919 г. президентът Т. Г. Масарик го натоварва с функциите на специален
делегат на правителството на Чехословашката република при българското
правителство. Като официален пълномощен министър той е назначен на
30 септември 1920 г. В България остава до 29 юли 1922 г.
Това не е първата посредническа мисия на чеха. През 1912 г. Вл. Сис осъществява
контакт между българския министър-председател Ив. Ев. Гешов и К. Крамарж.
Повече вж.: Готовска-Хенце, Т. Първата посредническа мисия на Владимир Сис
през 1912 г. – В: Българската бохемистика днес. С., 2012, 291-301.
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Из Владимир Сис. Първият доклад за положението
на България след войната до президента на
Чехословашката република
На мене ми се падна задачата да предам на президента на новата
чехословашка държава Т. Г. Масарик, струва ми се, първите
известия за положението на България след току що свършилата
се световна война, и за пътищата, по които биха се навързали
преки сношения между Чехославия и България. Войната и нейният
край ме свариха в България. За нас, които се научихме да обичаме
България, настъпи време на вълнение и възбуда. Стихийната ни
радост от възкресяването на ческата свобода се покрусяваше при
мисълта за страшния погром на България и рухването на нейните
народни идеали. Не е чудно, че разсъждавахме за възможността
да се помогне на България, че търсехме изход от нейното тежко
положение, че се стремяхме да възобновим връзките на братско
приятелство, разкъсани от факта, че войната ни раздели в
противоположни лагери. И затова, когато инж. Ев. Стефанов
предложи идеята за основаване на дружество с цел да се навържат
и углъбят взаимните чехословашко-български политически,
културни и стопански отношения, всички с радост се отзовахме.
Достоен за очудване човек беше инж. Ев. Стефанов. Горещ
патриот, българин, с руска култура и руско сърдце, с чески ум и
идейност, с една дума, стопроцентен славянин, той умееше да
се възпламени от всяка благородна мисъл и да прояви неимоверна
енергия, когато ставаше дума за осъществяване. Ето защо, за
нас, които го познавахме от близко, не беше никаква изненада,
когато само за няколко деня, той подготви в Градското казино
учредително събрание, на което се основа дружество БългароЧехословашка взаимност […].
Дружеството си постави за задача да навърже на традиционните
вече и широко разклонени отношения между българи и чехи
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от миналото столетие и да търси съответни пътища към
бъдещето. Скоро дружеството намери удобен случай да прояви
на дело приятелството на българите към ческия народ. При
отстъпването на австрийците от Сърбия, в Цариброд
остана отделение чески войници. Боси, без зимни дрехи, окъсани,
изгладнели, те 6яxa изоставени на произвола на съдбата,
защото не ги смятаха нито за пленници, нито за съюзници на
Съглашението. Чехословашкият народен съвет в София51 не
можа да им помогне, военните окупационни учреждения на
съглашенците, помолени за помощ, се извиниха че нямат резерви.
И пак само златното всеславянско сърдце на инж. Стефанов можа
да намери изход. Той се обърна към българското министерство
на войната и българите отделиха от своите скромни, изчерпани
от войната запаси: обуща, долни дрехи, шинели и консерви
и чехското отделение, благодарение на взаимността, а не на
чехословашкия Народен съвет, както бе вече няколко пъти
погрешно съобщено, се отправи към освободеното отечество.
Не след много историята се повтори. Този път подобна
група чехски войници бе изостанала в София. Инж. Стефанов
отново по отъпкания вече път в министерството на войната
издействува за войниците всичко, от което се нуждаеха. Във
втората половина на декемврий през 1918 г. те бяха приготвени
за път. По същото това време се породи мисълта да се търси
път за навръзване на преки сношения с новата република и в
тъмата, която обграждаше тогава България, да се пробие поне
едно малко прозорче.
„Взаимността“ реши да изпрати на президента на новата
чехословашка република поздравителен адрес, като по този случай
му се изложи подробно тежкото положение, в което се отзова
България след свършването на войната и необходимостта от
51

Чехословашки народен съвет в София е създаден през 1918 г.
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скорошно навръзване на правилни и редовни дипломатически
сношения между двете славянски държави. Професор Ив.
Мърквичка изработи в старобългарски стил адрес, който беше
вложен в художествена кожена подвързия, а аз бях натоварен да
стилизирам адреса и да го отнеса в Прага.
Но това не беше лека задача. Тогава България беше напълно
изолирана, лишена от какви да е железопътни сношения с външния
свят. Но спомнихме си за транспорта на чехските войници.
Софийският чехословашки народен съвет след заминаването на
четиримата ръководни члена от петочленното настоятелство
се управляваше от индустриалеца Йосиф Комещик52, комуто
помагах и аз. Издадохме на транспорта на чехските войници общ
свободен билет, секретаря на съвета Вацлав Визнер53 се погрижи
за визи от съглашенските военни учреждения и за специален
свободен билет от француското началство, който впоследствие
ни оказа голяма служба, себе си зачислих също към войниците. Беше
тъкмо Коледа, когато се отправихме на далечен път за родината.
Българската железница ни откара безплатно до Лом. Веднага на
другия ден там намерихме ромънски товарен параход, който
пътуваше за Оршова. Беше студено, неприветливо. Парахода
лениво се движеше към Видин, където пренощувахме, защото
почти непрекъснато реката беше покрита с мъгли, а капитана се
боеше от пътуване нощем, още повече, че се носеше слух за мини.
На другия ден гъста мъгла ни застави да се спрем насред реката
недалеч от Оршова. Цели 10 часа премръзнали се разхождахме
с бързи крачки по палубата, чиито железни части лъхаха леден
хлад, който проникваше до дъното на костите, и когато найсетне слязохме на брега бяхме като преродени. Ромънците ни
настаниха с готовност във вагон с изпочупени стъкла, но, макар
52

53

Йосиф Комещик – чешки фабрикант в България, председател и на дружество
„Чех“.
Вацлав Визнер – напуска България през 1921 г.
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премръзнали и изморени, бяхме доволни – почувствахме се някак
по-близо до родината. И все пак трябваше да минат цели два
деня докато стигнем в Пеща. Там за пръв път в живота си
посетих чехословашко задгранично учреждение, ръководено от
Милан Ходжа54. От Пеща вече лесно стигнахме до Виена, където
издействахме помощта на задграничното учреждение, ръководено
от Вл[астимил] Тусар55 и още същия ден успахме да се накачим
в препълнения влак, който, след няколко часа, на 6.1.1919 година
мина при Бржецлава границите на републиката, но, чудно нещо,
часовника, който в продължение на всичките девет години от
моя емигрантски живот, ми беше служил вярно, спря, без каква да
е причина, точно на границата. Стана ми някак странно.
В Бърно се отделих от транспорта. Девет години не бях виждал
родното си село56, девет дълги години. В края на 1909 год. избягах
от Австрия, в началото на 1919 г. се връщах вече в Чехославия.
През туй време там, на малките селски гробища, придружи се
към бащиния ми гроб и тоя на майка ми. След тъй трудното
пътуване, чувствувах нужда oт няколкодневна почивка в cвоя
роден дом.
Но после трябваше да бързам към Прага, да изпълня възложената
ми в София мисия. Освен адреса, носех със себе си няколко писма
от видни българи до наши политически водачи и учени, като до
мин.-председателя Карел Крамарж, професор Нидерле и др.
До неузнаваемост се беше изменила Прага. Още я вълнуваше
мисълта за паметния преврат, който изведнъж я постави
начело на тринайсетмилионна република. Духът беше възбуден и
54

55

56

Милан Ходжа (1878-1944) – словашки политик. Министър-председател на
Чехословакия от 5.11.1935 до 22.09.1939 г. Оглавявал и различни министерства
в предходни кабинети.
Властимил Тусар (1880-1924) – чешки политик и журналист. Втори министърпредседател на Чехословакия от 8.07.1919 до 15.09.1920 г.
Родното село на Вл. Сис е Маршов, 21 км северозападно от Бърно.
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трескав. На всяка крачка личеше съзидателния процес на новата
държава. Революционното събрание създаваше бърже закони,
министерствата все още се организираха и приспособяваха към
нуждите на държавата, усилено се търсиха способни хора, улиците
всеки ден посрещаха отделения легионери, които се връщаха
от Франция и Италия. Гениалният министър на финансите.
Д-р [Алоис] Рашин57, държеше народа в неизвестност за
подготвянето на голямата финансова операция, която трябваше
да постави ческата валюта на собствена нога. Създаваше се
армия, превземаха се населените с немци покрайнини, които още
оказваха съпротивление. И главния щаб на всичко това, неговия
пулс, мозък, сърдце беше Прага. И в тоя вихър на радости и грижи
на превара и работа, се разнесе грозния изстрел, насочен срещу
първия министър-председател и, за щастие, не улучил това
благородно сърдце, което докрай беше отстояло мъжествено
пред призрака на австрийската бесилка58.
За вторник, 28 януарий, ми беше определена аудиенция при
президента59. Точно в 12 ч. без 5 мин. на обяд, влязох в първия двор
на Храдчани и се заизкачвах по широките стълби, които водеха
към приемните салони.
Слугата, на име Кованда, ме поведе към кабинета на частния
секретар на президента. По пътя – тогава всички бяха
57

58

59

Алоис Рашин (1867-1923) – чехословашки икономист и политик. Първи
министър на финансите на Чехословакия.
На 8 януари 1919 г. министър-председателят Карел Крамарж е нападнат в
коридора на Пражкия храд от осемнадесетгодишния анархист А. И. Щястни.
Куршумът минава през балтона, плъзга се по портфейла и по презрамката.
Крамарж остава невредим.
Тази аудиенция е отразена в книгата със списък с аудиенции при президента на
Чехословашката република. Archiv kanceláře prezidenta republiky. D3/19191.
Seznam audience. От посочените данни се разбира, че заявката от Вл. Сис за
официалната визита е подадена на 25 януари, потвърдена е на следващия ден за
28 с.м. в 12.00 ч. Официалната молба и останалите документи от визитата
не са запазени. При прочистване на архива през 1964 г. те са унищожени.
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общителни и се опитваха да наричат един другиго „гражданино“,
– той ми съобщи, че през време на войната е бил лакей при
австрийския министър на вътрешните работи, и че от книжата
на министерската маса е научавал много полезни работи за
готвените на чески личности персекуции, за издадени заповеди за
арест и че не един чески политик е бил предупреждаван на време
от него чрез поета [Йозеф] С. Махар, за готвен му полицейски
преглед, че познава и моето име от списъка на задочно осъдените
на смърт.
Личният секретар ме въведе в кабинета, чиито стени бяха
обковани със стари гоблени, точно когато удари 12 ч. край
черната писалищна маса стоеше президента – висок, строен,
усмихнат. Подаде ми ръка и ми посочи креслото.
Връчих му адреса. Прегледа го внимателно и ми зададе няколко
въпроса за чехите в България през време на войната, за проф.
Мърквичка, който беше рисувал адреса, после за останалите
стари чески професори, които оставаха още в България. След
това, разговорът се пренесе върху самата България. Споменах му
накратко за събитията, които предшестваха обявяването на
войната, за усилията на приятелите на Русия и Съглашението
да предпазят правителството и царя от съдбоносната
крачка, която докара погрома на България. Споменах му също
и обстоятелствата, които допринесоха за туй, щото цар
Фердинад60 и мин.-председателят [Васил] Радославов61, да
въвлечат народа във война на страната на централните сили.
Президентът слушаше с голямо внимание.
– „Да, това беше съдбоносна крачка, но аз винаги се стараех да се
вживея в положението на България. Познавам нейните национални
60
61

Фердинанд І Български (1861-1948) – владетел на България от 1887 до 1918 г.
Васил Радославов (1854-1929) – български политик. Два пъти министърпредседател на България: 1886-1887 и 1913-1918 г.
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идеали и се опасявах от тази постъпка на цар Фердинанда, затова
и сам действувах с мин[истър]-председателя Никола Пашич62, с
когото се познавах още от по-рано, за постигане на споразумение
по най-спорните въпроси и, мога да ви уверя, че постъпките
бяха на добър път и че можеше да се постигне успех. Но тъкмо
тогава се започна. София не дочака. Войната се обяви и тури
край на всичко. Мъчно понасяхме това — всички славяни в един
лагер, само българите в противния. Нашите легионери63, особенно
руските, недоумяваха. Но все пак, нито в една моя заповед до
чехословашката армия, не се спомена, че България е в редовете
на нашите неприятели, никъде няма да намерите позив за борба
против българските полкове. Избягвах това по всички начини.
Имате право, продължи Масарик, възелът на всичко е
македонският въпрос. Познавам добре литературата, която го
разглежда, а и сам съм си съставил мнение лично за него. Съжалявам
само, че никога не ми се удаде случай да посетя лично Македония
и България. И все пак, най-много държа на собствените възгледи.
От славянско гледище, загубата на български земи от някогашния
султанат е загуба и за славянството, като цялост – най-южните
издънки на славянството се денационализират. Освен това,
славянството губи пристъп към свободно море. Нека се надяваме,
че поне тракийският въпрос ще се разреши благоприятно за
България.
Доколкото зная, българският народ е прилежен, трудолюбив, не
податен на сантименталност и безволие.
62

63

Никола Пашич (1845-1926) – сръбски политик. Няколко пъти министърпредседател на Кралство Сърбия и след това на Кралството на сърби,
хървати и словенци, включително в годините от 1912 до 1918 г.
Чехословашките легиони са доброволчески военни части, съставени от чехи и
словаци, които през Първата световна война воюват на страната на силите
на Антантата срещу Австро-Унгария с цел създаването на независима държава
Чехословакия. Първите такива легионерски отряди са създадени в Русия и
Франция в самото начало на войната.
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Работата награждава всяка загуба. Необходимо е да се запази
дисциплината и морала всред народа. Естествено, че аз сам желая
най-скорошно завръзване на сношения с България. Но, не може
всичко наведнъж – не остава време. А пък за стопанска спогодба,
може от сега да се подготвя почва. Надявам се, че скоро ще видим
в Прага български посланик64. Не познавам лично много българи,
срещал съм се само с проф. Д[имитър] Михалчев65, мой колега по
професия, който ме посети през 1913 год.66 Какво би било да дойде
той, напр.? И ние, разбира се, трябва да пратим някого в София.
Кого? – сам не зная, но искал бих. Поговорете по този въпрос
със заместник-министъра на външните работи, д-р [Бедржих]
Щепанек67, може би работата ще се нареди веднага. А вие, между
туй, подгответе почва в София. Днес нашите отношения с
България добиват друга форма, стават по-реални. Трябва, разбира
се, да се сключат изпърво стопански спогодби68, другото ще
64

65

66

67

68

България назначава Стефан Баламезов (1883-1960) за свой първи
представител при чехословашкото правителство с функции на charge
d’affaires на 12.10.1920 г.

Димитър Михалчев (1880-1967) – български философ и дипломат. Пълномощен
министър в Прага от 1923 до 1927 г.
През лятото на 1913 г., след катастрофалната за България Междусъюзническа
война, управляващите в София изпращат свои представители, за да разяснят
тяхната позиция и опровергаят обвиненията, публикувани в печата.
Делегати за Прага са Димитър Михалчев и Григор Василев. Те са посрещнати
с упреци и дори враждебност. Единствено в. „Час“, орган на Реалистичната
партия, оглавявана от Т. Г. Масарик, застава на българска страна. Спомените
на двамата делегати са публикувани многократно. Изданието, в което са
поместени и двата в най-пълните им варианти, е сборникът: Томаш Г.
Масарик. С., октомври 1937 г. Издание на студентската секция на Българочехословашката взаимност. Д. Михалчев – „Няколко дребни спомени за един
голям човек“, и Гр. Василев – „Спомени за Т. Г. Масарик“.
Бедржих Щепанек (1884-1943) – чешки юрист и политик. В началото на 1919 г.
Щепанек за кратко заминава с първата чехословашка делегация на мирните
преговори в Париж. След като се завръща, на 22 януари е назначен от Т. Г.
Масарик в Министерския съвет и докато Е. Бенеш е на Мирната конференция
застава начело на Министерството на външните работи.
На 3 август 1920 г. е подписан договор, който регулира стопанските
отношения между България и Чехословакия. Това е първата стопанска спогодба
на страната ни след Първата световна война, която я извежда от изолация.
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дойде само по себе си. Ще ни послужи големият морален капитал,
натрупан със заслуга на чехите, които помагаха при изграждане на
българската държава. Българският народ е будил винаги моите
симпатии със своето прилежание и неуморимост. Освен това,
както знаете, аз съм привърженик на абстинентизма69, а от вашия
разговор заключих, че България е отечество на въздържанието.
Славяните, иначе, лесно се поддават на слабости. Наистина,
колко хубаво щеше да бъде, ако и българите бяха останали с нас
в един лагер! Но защо да повтаряме все същото, „ако“ и „защо“?
Разбира се, нужно е време на България, за да се съвземе и тръгне пак
по старите релси“.
После, президентът задаваше само въпроси. Не бяха малко.
Интересуваше се от всичко – от културните, вътрешнополитическите, стопанските и социалните условия. Разпитваше
ме за акцията на проф. Кръстев70, интересуваше се за [Александър]
Стамболийски71. Трябваше да му изложа историята на ческите
войници и тяхното препращане за отечеството им. Забелязах, че
по-рано не беше осведомен правилно за тези въпроси. Разпитваше
за университета и академията на науките, после за моята научна
и литературна дейност. Беше вече 1 и пол[овина] ч[аса], когато
най-сетне стана и се сбогува с мене.
„Поздравете нашите съотечественици и господата от
„Взаимността“. Благодаря за хубавия адрес. Подгответе почва
69

70

71

От латински abstinens – „липсващ“, „отсъстващ“ – доброволен отказ от
задоволяването на плътски желания, вкусове и страсти, които доставят
удоволствие. В случая – алкохол.
През 1918-1919 г. д-р Кръстев се противопоставя на повторното включване
на Пирот в Сърбия и подписва Адрес-плебисцит (Adresse-Plébiscite des
originares de Pirot habitant en Bulgarie a Moniseur Le Président Wilson et aux
Gouvernements Anglais, Francais, Italien, Tchèque, Croate, Polonais etc. Avec un
carte. Sofia, 1919, р. 26.) на живеещите в България пиротчани до президента
на САЩ Уилсън и правителствата на държавите от Антантата.
Александър Стамболийски (1879-1923) – български политик, БЗНС, министърпредседател на България 1919-1923.
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за завръзване редовни сношения с България. Как – това е ваша
работа, тамошните условия ви са добре познати“.
Тъй свърши моята аудиенция, за която С. Т. К. (Чехословашката
телеграфна агенция), издаде следното официално съобщение, с дата
28 януарий 1919 год.: „Президента на Чехословашката република
прие днес по обяд г-н Вл. Сис от София, във връзка със създаване
на икономическа уния между Чехославия и България и с въпроса,
отнасящ се до ческите пленници. Г-н Сис връчи на президента
от името на дружество „Б. Ч. Взаимност“ в София великолепно
изработен адрес“72.
В тази аудиенция имах случай да кажа на президента на
републиката много неща за България и от полза за нея, тъй
както, вярвам, са желаели и моите приятели в София, а особено
мин.-председателя, г-н Т[еодор] Т[е]одоров73, с когото преди
заминаването си от София, имаха дълъг разговор. Живият
интерес на президента за съдбините на България, който
преминаваше в безчетните му въпроси и неговите съждения,
беше поощрение за мене. Още на другия ден, повторно
отидох на Храдчани, но този път минах през третия двор за
министерството на външните работи. Д-р Щепанек, който
заместваше министър д-р [Едвард] Бенеш74, ме прие в своя
кабинет, за който се отиваше през дълъг коридор и чакалня,
препълнени с хора, които чакаха реда си и настоятелно подаваха
визитните си картички на расилния. Там се видях с няколко
познати, между които беше и Кинцъл Изерски, бившо аташе на
австрийците при българската главна квартира. Съобщих на д-р
72
73

74

Národní listy, Večerní vydání, Č 22, 28. ledna 1919.
Теодор Теодоров (1869-1924) – български юрист, публицист и политик,
министър-председател на България (1918-1919).
Едвард Бенеш (1884-1948) – чехословашки политик. От 1918 до 1935 г. е
министър на външните работи. Министър-председател на Чехословакия
(1921-1922). Два пъти президент на Чехословакия. Председател на Общото
събрание на Обществото на народите (1935-1936).
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Щепанек желанието на президента за по-скорошно завръзване на
преки дипломатически сношения с България. „Не бихте ли взели
вие върху си тази длъжност? Не? Добре тогава, изредете ми
някои имена, – нали знаете, едва сега започваме и нямаме излишек
от хора за дипломатическа служба“.
Спомних си за Кюнцъл и го назовах.
Д-р Щепанек ме погледна с очудване.
— Да, той вече няколко пъти идва при мене. Но бил е австрийски

офицер, а нали знаете, това не е добре. Трябва винаги да се
разследва миналото“.

— Гарантирам за неговия патриотизъм, именно, в тази

австрийска униформа, най-много помагаше на чехите в
България. Това не му попречи дори да се среща с мене, макар, че
негова длъжност беше да ме предаде на бесилката“.

— Щом като гарантирате – това е, впрочем, необходимо, при

подобни случаи, – доведете го при мене, но през страничния
вход, за да не се обръща излишно вниманието на чакащите“.

Изпълних желанието му. И тъй, още през пролетта на
същата година, г-н Р. Кинцъл Изерски, пристигна в София, за
да представлява чехословашката държава в България, изпърво
като делегат на републиката, а после и като редовен посланник.
Хубавият спомен, който остави дейността му в България, е найдобро доказателство, че изборът му беше щастлив.
И от към тази страна, значи, задачата, възложена ми от
„Взаимността“ и Чехословашкия народен съвет, беше изпълнена.
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№7

Така започва дейността си „Българо-чехословашката взаимност“. За
съжаление, както вече споменах, нейният архив не е запазен и поради
тази причина не може да се възстанови нейната дейност в детайли.
В полезрението на периодичния печат тя влиза тогава, когато
предприеме някаква голяма акция, която, от своя страна, винаги оказва
влияние на междудържавните отношения. Именно такава акция е
предприетата от 15 септември до 8 октомври 1923 г. – екскурзия за
членове на Дружеството и негови съмишленици до Чехословакия. Това
пътуване подробно е описано от Люба Касърова75, секретар по това
време на Взаимността, и художника Александър Божинов76. Запазени
са и пощенски картички изпратени от Ал. Божинов и проф. Васил
Златарски77 до техни близки, които много добре показват настроението
сред екскурзиантите.
Пътуването на българите през 1923 г. е отразено с положителен знак
в местния печат – „Národní listy“, „Národní politika“, „Československa
republika“, „České slovo“, „Československý deník“, „Moravsko-slezký
denník“, „Prager Presse“ и „Bratislawer Zeitung am Abend“. Тук
предлагам на вниманието на читателя интервю на Вл. Сис с В.
Златарски, публикувано в „Národní listy“ на 7 октомври 1923 г. В
началото журналистът прави уговорката, че интервюто има за
цел да разсее погрешното мнение, наложило се в чешкото общество
за това, че след Първата световна война „България била чужда на
75

76

77

Касърова, Л. Впечатления от Чехословашко. – Българо-чехословашка
взаимност. 1925, № 2, с. 19-20, и № 3-4, с. 11-18.
Александър Божинов (1878-1968) – български художник, публицист и писател.
Божинов, Ал. Минали дни. София 1958, с. 203-207. НА - БАН, ф. 120К, а.е. 189, л.
11-14.
НА - БАН, ф. 9, а.е. 304, л. 1-8. Пълният текст на картичките на В. Златарски
е публикуван в: Соленкова, Л. Васил Златарски и българо-чехословашката
взаимност. „В Чехословашко през 1923 г.“. Сборниче за академик Васил
Златарски (1866-1935) по случай 150 години от рождението му. Пловдив, 2016,
с. 89-100. В същата публикация като приложение е публикувана и негова реч,
изнесена на някое от официалните събития по време на пътуването.

39

славянската идея“. Златарски, от своя страна, прави кратък преглед
на славянската идея при българите, за да подчертае нейните дълбоки
корени и връзката º с чехите, защото, както той подчертава, от
русите българите получават свободата си, а от чехите – културата
и просветата. Заявява и категоричното желание на българския народ:
„Не искаме войни и конфликти, вместо това апелираме към братско
съжителство, основано на взаимно разбирателство и справедливо
разрешение на всички проблеми…“. Завършва интервюто си със думите
„Не забравяйте задачата, която славянството е поверило във Вашите
ръце. Не забравяйте оня малък, тежко изстрадал български народ, който
с истински славянски дух жадува само за справедливост и братство“.
Slovanská myšlenka v Bulharsku.
(Rozhovor s předsedou bulharské výpravy univ. prof. Zlatarským.)
Národní listy. N 275, 7.10.192378
Dnes ráno opouští Bratislavu výprava členstva sofijské „Bulharskočeské Vzájemnosti“, spolku, jehož hlavním úkolem je pěstovati
kulturní styky československo-bulharské. Výpravu, jež pobyla mezi
námi tři týdny, vedl předseda „Vzájemnosti“ univ. prof. V. Zlatarski,
vynikající bulharský historik a nástupce zemřelého dra K. J. Jirečka.
Prof. Zlatarski je však současně znám jako přední slovanofil bulharský
a nadšený pracovník pro myšlenku slovanského sblížení. Poněvadž
světová válka posílila i u nás podezřeni, že slovanská idea je Bulharům
celkem cizí, obrátili jsme se na něho s několika otázkami, týkajícími se
myšlenky i cítění slovanského a prof. Zlatarski odpověděl takto:
„Slovanská myšlenka, zrodivší se v době vzestupného rozpjetí
Slovanstva, je ve své podstatě ideou romantickou. Taková alespoň
78

Интервюто е препечатано във в. „Слово“, № 424, 15.10.1923.

40

БЪЛГАРО-ЧЕХОСЛОВАШКА ВЗАИМНОСТ

byla, když plnila duši Kollára , Šafaříka80 a později bratří
Kirějevských81, Axakova82 i jiných slovanofilů z let čtyřicátých,
šedesátých, sedmdesátých. Postupný převrat v životě národů,
podmíněný rozvojem techniky i mezinárodních hospodářských
styků, vynutil si jistou opravu i doplněni v nazírání na slovanské
bratrství i slovanské sjednoceni. Nuže, tuto opravu učinil na druhém
všeslovanském přípravném sjezdě v Sofii nejzasloužilejší a nejváženější
pracovník slovanský dr. K. Kramář, jenž vyslovil nové zásady, zásady
životní, s podkladem kulturním i hospodářským а určil myšlence
slovanské směry, odpovídající duchu nové doby. Tyto zásady jsou i
bulharskému duchu velmi blízké.
79

Mnohému bude se zdáti podivným, že malý národ bulharský, po věky
odstrkovaný daleko od široké cesty evropského kulturního života,
dovedl si v duši své uchovati slovanské sebevědomí a slovanské sny i
touhy. A přece byl to právě onen zázračný cit slovanský, jenž posiloval
národ náš v tuhé porobě turecké a živil v něm víru v brzké osvobození
zbraní – slovanskou. Myšlenka slovanská žila zase dále a ovšem
mnohem už intensivněji v Bulharsku osvobozeném, jež prodchnuto
bylo především živou láskou k dvěma národům slovanským:
r u s k é m u i č e s k é m u . K oběma národům poutala Bulhary
především upřímná vděčnost: k Rusům za politické osvobození, k
Čechům za kulturní povznesení. Je nemožné zapomenouti jména

79

80

81

82

Ян Колар (1793-1852) – словашки политик, поет, философ и лютерански
свещеник. Заедно с Франтишек Л. Челаковски (1799-1852) е създател на идеята
за „славянската взаимност“.
Павел Шафарик (1795-1861) – чешки и словашки поет, филолог, литературен
историк, етнограф.
Иван Киреевски (1806-1856) – руски религиозен философ, литературен критик и
публицист, един от теоретиците на славянофилството.
Петър Киреевски (1808-1856) – руски писател, преводач, фолклорист, археолог.
Става дума или за Иван С. Аксаков (1823-1886), или за Константин С. Аксаков
(1817-1860). И двамата са поети, публицисти, литературни историци,
идеолози на славянофилството. Константин е и историк и лингвист.
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Jirečka, Dobruského, Škorpilů, Mrkvičky, Věšína83, Šmahy84 i ostatní
řady českých profesorů, učitelů, umělců, hudebníků, techniků, kteří
hned po osvobození přišli do Bulharska pomoci nám budovati nový
stát, jeho školství, vědecké ústavy, uměni, kulturu, techniku apod.
My všichni víme, zač vděčíme českému národu, a nikdy mu toho
nezapomeneme. Ba i dnešní naše výprava k vám je jaksi výrazem
vděčnosti – chtěli jsme viděti tu zemi, jež nám dala tolik vzácných
kulturních pracovníků, jejichž jména zůstávají chloubou bulharské
vědy, bulharského uměni, bulharské techniky.
Války z r. 1885, 1913 a válka světová zanechávají těžké vzpomínky
v dějinách jižních Slovanů. Ale všechny ty války byly jižním
Slovanům vnucovány a byly prosazovány proti jejich vůli ve jménu
zájmů dynastických. Velmi by se však klamal ten, jenž by myslil,
že bratrovražednými válkami těmi otupeno bylo slovanské cítění
v Bulharsku. Ba naopak, nikdy Bulhar nepřál si tak silně sblížení
se všemi Slovany – a především se svým bratrem Srbem – jako
právě dnes, kdy vítězná demokracie, nenávidějící války a nenávisti,
vzala vládu v Bulharsku plně do rukou svých. Nechceme válek,
nechceme sporů, voláme pouze po bratrském soužití cestou plného,
vzájemného pochopení i spravedlivého vyřešení všech těch otázek,
jež se zbytečně nahromadily na cestu bulharsko-jihoslovanské
jednoty. V Bělehradě nám nechtějí důvěřovati: Nuže, my přinutíme
svou upřímnou a srdečnou vytrvalosti své jihoslovanské bratry,
aby přijali podávanou jim naši ruku. Nás neodrodí nezdařené
pokusy. Naše vůle zvítězí. Neboť víme, že s r b s k o - b u l h a r s k á
dohoda, srbsko-bulharské sbratření je podkladem
l e p š í b u d o u c n o s t i S l o v a n s t v a n a B a l k á n ě . Víme,
že z malicherných našich sporů vzájemných t ě ž i l i v ž d y j e n
n e p ř á t e l é j i ž n í h o S l o v a n s t v a . A tomu chceme učíniti
přítrž.
83
84

Ярослав Вешин (1860-1915) – чешки художник, живял и творил в България.
Йозеф Шмаха (1848-1915) – чешки актьор, режисьор, театрален педагог.
Артистичен директор на Народния театър в София (1906-1909).
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Пощенска картичка с подписите на част от участниците в екскурзията в
Чехословакия, Карлови Вари, 27 септември 1923 г., Александър Божинов. НА - БАН,
ф. 120k, оп. 1, a.e. 1148, л. 105.

Když jsem byl teď v Praze, marně jsem se ptal po nějakém
časopise, jenž, jako kdysi „Slovanský Přehled“ sloužil by výhradně
myšlence všeslovanské, A proto mne to naplňuje tím větší hrdostí,
že my Bulhaři dovedli jsme si svůj „Slavjanski Glas“, dočkavší se
sedmnáctého ročníku, udržeti dodnes. Myslím, že je to dnes jediný
časopis toho druhu ve slovanských zemích vycházející. V zájmu
všeslovanském je však, aby Praha zůstala i nadále střediskem slovanské
myšlenky i slovanského kulturního sblížení. Všechny podmínky
k tomu má. Je však zapotřebí, aby znovu, jako to činila před
osvobozením, soustředila kolem sebe oddané pracovníky i nadšené
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stoupence vznešené této idey, jichž je ve všech zemích slovanských
nemálo a již pouze čekají na její pokyn,
Ptáte se, jaký úkol má „Bulharsko-česká Vzájemnost“? Nuže, šíří v
Bulharsku známost československé kultury, seznamuje bulharskou
veřejnost se všemi odvětvími čsl. kulturního, politického i
hospodářského života a upevňuje v našem lidu lásku i úctu k národu
vašemu, jenž zůstává nám i nadále učitelem i bratrem. A dnes, kdy
opouštíme pohostinnou půdu československou, jejíž hlavní město
Zlatou Prahu dnešní min. předseda Cankov85 nazval velkou školkou
slovanské kultury před osvobozením vašim i mohutným majákem,
ozařujícím budoucnost Slovanstva po vašem osvobození – voláme k
vám ještě jednou snažně: „Nezapomínejte na úkol, jenž Slovanstvo
složilo do vašich rukou. Nezapomínejte také na onen malý, těžce
zkoušený národ bulharský, jenž v duchu v pravdě slovanském, touží
pouze po spravedlnosti i bratrství!“
V. S.

№8
След екскурзията от 1923 г. и осъществените множество контакти
с чешки и словашки културни, обществени и политически дейци в
Прага още същата година се създава женски комитет, който подготвя
учредяването през следващата 1924 г. на дружество „Чехословашкобългарска взаимност“. Пръв негов председател е световноизвестният
чешки художник Алфонс Муха86, чиято съпруга Мария (Марушка)
85

86

Александър Цанков (1879-1959) – български икономист, юрист и политик.
Министър-председател (1923-1926).
Алфонс Муха (1860-1939) – световноизвестен чешки художник, един от найвидните представител на Ар нуво / сецесион. От 1924 до смъртта си през
1935 г. е председател на дружеството „Българо-чехословашка взаимност“.
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Мухова е родена в България .
87

От страниците на българския
периодичен печат се разбира, че през
годините на своето съществуване
„Българо-чехословашката взаимност“
организира множество сказки и
концерти, с които се стреми да
популяризира културните, научните,
социалните и политическите
промени и постижения на чешкия
и словашкия народ. Организира
екскурзии за чехословашки граждани.
Наред с това Дружеството успява
две години поред – 1925-1926 г., да
издава собствено списание, но поради
финансови причини не успява да
продължи. През годините успяват да
издадат и самостоятелни сборници:
Алфонс Муха, автор Александър Божинов.
1930 г. – „Сборник Българскочехословашка взаимност“ и „Юбилеен НА - БАН, Ф. 120k, оп. 1, a.e. 82, л. 1
сборник в чест на Т. Г. Масарик“;
1937 г. - „Томаш Г. Масарик”, издание на студентската секция на
Дружеството. Съдейства се и при издаването на два специални броя,
посветени на Чехословашко: в. „Мир“ от 7 януари 1930 г. и в. „Вестник
на вестниците“ от 3 октомври 1936 г. „Взаимността“ подкрепя и
87

Мария Мухова (1882-1959), по баща Хитилова, е родена в Пловдив, където
от 1880 г. живее семейството на д-р Франтишек Хитил. През 1903 г. Алфонс
Муха пожертвал свободата си, за да се ожени за 21-годишната Марушка,
защото тя притежавала всички необходими качества: била необичайно
красива, образована, рисувала, имала интерес към литературата и музиката,
възхищавала му се и била чехкиня; освен това произхождала от стара фамилия,
състояща се от представители на аристокрацията и буржоазния елит на
страната.
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създаването през 1936 г. към читалище „Петър Берон“ в София на хор
„Христина Морфова“, който с кратки прекъсвания съществува до днес.
Въпреки всичко това, трудно може да си представим мащабите на
извършената работа от „Взаимността“. Затова на следващите
редове предлагам на вниманието на читателя един запазен отчет на
Настоятелството на Дружеството за 1934-1935 г., в който в самото
начало се изказва съжаление, че не са могли да развият по-широка дейност
в този период. От отчетеното обаче става ясно, че и свършеното не
е никак малко, и проличават големите цели и стремежи, които са си
поставили членовете му.

Отчет на Настоятелството на Българочехословашката взаимност за 1934-1935 г.
Ва 7 май 1934 г. избраните на миналогодишното събрание на
Дружеството членове на Настоятелството се конституираха в
следния състав: председател: проф. В. Н. Златарски, подпредседател:
д-р Х. Масаржик и адв. Досьо Драганов88, касиер Ст. Проданов, и
членове: гг. проф. Борис Йоцов, проф. Иван Странски89, Ст. Огнянов,
Ян Чмолик, Кирил Каролев и Ст. Ковачев.
Контролна комисия: Кирил п. Стоянов, Янко Железаров и Гр.
Пеев.
В същия ден бе изпратен от името на Българо-чехословашката
взаимност съболезнователна телеграма до České obec Sokolstva в
Прага по случай смъртта на видния соколски водач и устроител
Индржик Ваничек90.
88
89

90

Досю Драганов – български адвокат.
Иван Странски (1897-1979) – български учен, основател на българската школа
по физикохимия, професор в Софийския университет.
Индржих Ваничек (1862-1934) – чешки юрист, водач на дружество „Сокол“.

46

БЪЛГАРО-ЧЕХОСЛОВАШКА ВЗАИМНОСТ

Поради продължителната болест на председателя и секретаря
на Дружеството, Настоятелството не можа да развие особено
широка и разнообразна дейност, но все пак може да нареди и
изпълни следните работи:
През м. ноември 1934 г. от името на Българо-чехословашката
взаимност биде изнесен един концерт, на който се чества
25-годишното музикално творчество на известната пианистка
и композиторка г-жа Людмила Прокопова91. В това праздненство,
което бе посетено от Н. В. Царицата92, взимаха участие и
г-жа Христина Морфова93 и нашия добре познат музиколог г-н
Иван Камбуров94, а председателят на Дружеството г-н проф.
Златарски поздрави от името на Дружеството юбилярката,
като изтъкна голямото значение на нейното дело за българочехословашките отношения и културни връзки.
91

92
93
94

Людмила Прокопова (1888-1959) – чешка пианистка и оперна певица, музикален
педагог, живяла в България от 1930 г. до смъртта си. Преподава в Държавната
музикална академия.
Царица Йоанна (1907-2000) – българска царица, съпруга на Борис ІІІ.
Христина Морфова (1889-1936) – българска оперна певица.
Иван Камбуров (1883-1955) – български музиколог, фолклорист, педагог.
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По случай 100-годишнината на чехословашкия национален
химн „Kde domov můj“ Настоятелството в сътрудничество
с „Народния дом Т. Г. Масарик“ уреди се на 30.ХІІ. [19]34
г. празненство, на което проф. Борис Йоцов, член на
Настоятелството на Взаимността, произнесе твърде интересна
сказка на тема „Чехословашкия национален химн“, в която изложи
историята на тоя химн и говори за авторите му.
При благосклонното съдействие на пълномощния министър на
Чехословашката република г-н Прокоп Макса95 и при участието
на художествената академия в София Българо-чехословашката
взаимност взе участие в откриването на изложбата на
Чехословашката графика в салон „Преслав“ с речта на г-н
председателя наред с речите г. пълномощния министър Макса
и директора на Художествената академия г. Иван Лазаров96, в
която реч г. председателят изтъкна голямото културно значение
на тая изложба за българо-чехословашкото опознаване и сближение.
На 6 март [19]35 г. Българо-чехословашката взаимност
устрои при голямото съдействие пак на г. министър Прокоп
Макса и сътрудниците на Чехословашкия народен дом
тържествено събрание в големия салон на Академията на
науките 85-годишнината от рождението на чутовния и любим
председател на Чехословашката република г. Т. Г. Масарик. Това
събрание се откри от председателя на дружеството проф. В.
Златарски с кратка приветствена реч, в която той изтъкна,
че в задачите на нашата Взаимност влиза не само да работи за
културно-просветното сближение и опознаване на двата братски
народа – чехословашкия и българския, но и да разкрива духовните
ценности, които е създал и създава геният на единия и другия
народ. В това тържествено събрание говориха г. министър
95

96

Прокоп Макса (1883-1961) – чешки политик и дипломат, пълномощен
министър в България (1931-1939).
Иван Лазаров (1889-1952) – български скулптор, академик.
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Макса, г. д-р Борис Вазов и г. проф. Борис Йоцов, които очертаха
обширната и разнообразна дейност на г. президента Масарик и го
характеризираха като самоотвержен освободител на своя народ,
дълбок учен и несравним държавник. Събранието бе посетено
от многобройна отбрана публика, между които личаха наши
министри и видни държавници, също и представители на някои
чужди държави. След събранието биде изпратена от името на
Българо-чехословашката взаимност поздравителна телеграма до г.
президента Масарик.
Настоятелството завърза сношения с Чехословашко-българското
дружество в Братислава засега на информационна почва, но и с
желание и от двете страни за по-широко сближение.
През отчетната година в Настоятелството на няколко
пъти беше повдиган въпросът за една екскурзия до Прага
и други градове на Чехословашко, но за жалост независещи
от него обстоятелства не можа нищо да се уреди. Обаче
настоятелството е убедено, че при една по-настоятелна работа
на бъдещето настоятелство ще може да се осъществи тази тъй
полезна екскурзия, която немалко ще допринесе за по-тесните
връзки с Чехословашко-българските дружества в разни градове на
Чехословашко.
Също така в заседание на Настоятелството се разисква
върху въпроса за уреждането на няколко сказки, но това добро
намерение не можа да се осъществи, защото много попречи
болестта на председателя и това, че тия които бяха обещали да
изнесат подобни сказки, не изпълниха обещанието си.
Но защо пък членовете на настоятелството винаги да не взимат
участие във всички музикални, литературни и обществени
събрания и празненства, в които са участвали ратници и
приятели на Българо-чехословашката взаимност?
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С тия, може би, неуместни оплаквания ще завършим
нашия отчет за [19]34-[19]35*. Нека пожелаем на бъдещото
настоятелство плодотворна дейност, за да съживи
дружествения живот и да даде по-широки и изобилни резултати.
* Всичко каквото Настоятелството е извършило в плюс, се
дължи, както се казва, на взаимната подкрепа и съдействие на
г. мин[истър] Макса, комуто да изкаже тук своята дълбока
благодарност Настоятелството счита за свой непременен дълг.
НА - БАН, ф. 9, Васил Златарски, а.е. 2941, л. 1-2.
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Скоро след 9 септември 1944 г. участници в „Българо-чехословашката
взаимност“ преди нейното разпускане решават да я възобновят.
Избира се Временен комитет, който да възобнови Дружеството, и се
начертават новите му цели, съобразени с новата политическа ситуация
в страната.

Из „Протокол [№ 1]“
Днес, 23 ноемврий 1944 година, в Чехословашкия народен дом,
София, ул. Кракра 15, се състоя събрание на привърженици
на Българо-Чехословашката взаимност и привърженици
на Отечествения фронт, които след размяна на мисли
по създаденото положение в страната с установяване на
отечественофронтовската власт, която създаде условия за
възобновяване дейността на Българо-Чехословашката взаимност,
престанала да съществува през фашисткия режим от преди „9-й
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Септемврий“ , решиха да
възобновят съществуването
на взаимността като
обществено-културна
организация, която да се
постави на разположение
и указва пълно съдействие
на О[течествено]
ф[ронтовските] власти за
продължаване и разширяване на
общокултурните връзки между
братските славянски народи
на България и Чехословашко.
[…]
1. Близкото бъдеще ще създаде
Протокол от събранието, на което се
възстановява Дружеството „Българоусловия за разнообразна и
интензивна културна дейност чехословашка взаимност“, 23 ноември 1944 г.
ЦДА, ф. 96, oп. 1, a.e. 6, л. 1
между двете братски страни;
2. Да се оформи възобновяването на Българо-Чехословашката
взаимност; 3. Да се приведат в известност старите членове
антифашисти и запишат нови членове привърженици
на Отечествения фронт; 4. Да събере средства (членски
вноски, дарения и др.), необходими за започване дейността
на взаимността; 5. Да се подготвим за многостранната
дейност в духа на Отечественофронтовска България и с оглед
на предстоящото освобождение на братската Чехословашка
република. […]97
ЦДА, ф. 96, оп. 1, а.е. 6, л. 1

97

Целите, за постигането на които трябва да работи Дружество, са обобщени
от д-р Антон Червенаков (1908-1984), който е избран на същото заседание и за
председател на Временния комитет до провеждането на Учредително събрание.
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Началото на 1945 г. – съобщение до медиите дава яснота за първите
стъпки на „Българо-чехословашката взаимност“ след възстановяването
на дейността º в края на 1944 г.
Уреден е временен комитет при Българо-чехословашката
взаимност, който е подновил дейността на дружеството.
По случай новата година комитетът е поздравил телеграфически
председателя [Едвард] Бенеш98 и председателя на чехословашкия
държавен съвет, бившия пълномощен министър в България, г-н
Прокоп Макса99. Получени са сърдечни отговори на двете телеграми.
Набелязана е обширна програма за културна и просветна дейност.
Понастоящем се пристъпва към презаписване на старите и
записване на нови членове.
Записванията се извършват в Чехословашкия народен дом, ул.
Кракра № 15 всяка сряда от 17-18 часа100.
ЦДА, ф. 96, оп. 1, а.е. 24, л. 1

Е. Бенеш е избран официално за втори път за президент на Чехословакия на
2 април 1945 г. Първият му мандат официално е от 18 декември 1935 до 6
октомври 1938 г. В годините на Втората световна война Бенеш е признат
като чехословашки президент в изгнание.
99
Чехословашкият държавен съвет е създаден на 21 юли 1940 г. като
консултативен и надзорен орган заедно с първото Чехословашко
правителство в изгнание в Лондон. Разпуснат е през април 1945 г. след
проведени избори. Негови председатели са: Рудилф Бехине (1911-1918) от 1940
до 1941 и Прокоп Макса от 1941 до 1945 г.
100
Дълги години след възстановяването на Дружеството неговото седалище е в
Чехословашкия народен дом, където и преди войната са се провеждали много
от мероприятията му.
98
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Със следващите документи ще се опитам да покажа някои от основните
направления, в които развива дейността си „Българо-чехословашката
взаимност“:
1. Провеждане на радиопредавания, които да разкрият българо-чехословашките отношения през вековете и да покажат развитието на чехословашката култура, политика, икономика и т.н.
Молим Ви да дадете гласност в хрониката на следното
съобщение:
– Радио час за народната песен на чехи и словаци
В понеделник 12.ХІ.1945 г. в … часа101 музиколога г. Пешо
Димитров деятел на българо-чехословашката взаимност в
Прага и София ще изнесе концерт сказка за народното вокално
звукотворчество на братско Чехословашко.
			

Доц. д-р Д. Крънджалов102

				

Секретар
ЦДА, ф. 96, оп. 1, а.е. 24, л. 4

№
12
2. На бланка на Дружеството е изпратено писмо до Радио София във
връзка с провеждане на сказка от Прокоп Макса.
София (Sofia), 19 септември 1945 г.
Уважаеми другарю Ч. Петров,
Моля Ви много да дадете няколко пъти през деня
следващото съобщение по радиото, тъй като министър Макса е
В запазения в архива на Дружеството текст не е отбелязан точният час на
излъчването на предаването.
102
Димитър Крънджалов (1907-1971) – български историк медиевист.
101
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пристигнал днес надвечер и няма друг начин да се свика народа за
сказката.
			
С почит
				
Секретар на
			
Българо-чехословашката взаимност
				
Доц. д-р Д[имитър] Крънджалов103
СЪОБЩЕНИЕ
От вчера след обед гост на България и на София е известният на
цялата българска общественост бивш пълномощен министър на
Чехословакия в България, г. Прокоп Макса, дошъл с нарочна мисия.
Като го приветствуват и поздравляват най-сърдечно, Българочехословашката взаимност и Чехословашкият народен дом в
София канят всички свои членове на сказката, която г. министър
Прокоп Макса ще изнесе днес, сряда, 19 септемврий т.г., в 7 часа
след обед в салона на Чехословашкия народен дом на ул. Кракра 15.104
ЦДА, ф. 96, оп. 1, а.е. 24, л. 9
.
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3. Съобщение за организиране на концерт с чехословашка музика и участието на изтъкнати български и чешки изпълнители.
Молим учтива да дадете гласност на следното съобщение:
БЪЛГАРО-ЧЕХОСЛОВАШКАТА ВЗАИМНОСТ урежда в неделя, 2
декемврий т.г.105, от 19–20.30 часа в голямото студио на Радио-София

Поставен е и личен подпис от Д. Крънджалов.
В долната част на листа е поставена следната бележка: Съобщено допълнително
за / промяна на деня – четвъртък 20.ІХ.45 / „ “ часа [–] 6 часа вечер.
105
1945 г.
103
104
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КОНЦЕРТ НА ЧЕХОСЛОВАШКАТА ХУДОЖЕСТВЕНА
МУЗИКА:
Ще участват проф. Людмила Прокопова, проф. Вл[адимир]
Аврамов106 със своето квартето, проф. П[етър] Христосков107
от музикалната академия, Райна Гецова108, Емилия Георгиева109,
Лиляна Барева110 и Коста Гецов111 от Народната опера, Надежда
Маркова , д-р Кирил Дюлгеров и Крум Ефремов.
В програмата пиано, квартето, цигулка, дуети и сола от
Сметана112, Дворжак113, Сук114 и Коваржовиц115.
Билети в Чехословашкия народен дом ежедневно от 5-8 часа вечер.
Цени 140, 90 и 70 лева.
			

Секретар

				

Доц. д-р Димитър Крънджалов
ЦДА, ф. 96, оп. 1, а.е. 24, л. 13.

Владимир Аврамов (1909-2007) – български цигулар, музикален педагог, професор
в Държавната музикална академия. Завършва Немската музикална академия в
Прага. През 1938 г. създава Български струнен квартет (след 1948 г. Държавен
радиоквартет „Аврамов“), просъществувал до 1974 г. В него участват още
Стоян Сертев (втора цигулка), Стефан Магнев (виола) и Константин
Кугийски (виолончело).
107
Петър Христосков (1917-2006) – български цигулар, композитор и музикален
педагог, професор в Държавната музикална академия.
108
Райна Гецова Михайлова (1915-2008) – българска оперна певица и вокален педагог.
109
Емилия Георгиева – българска оперна певица.
110
Лиляна Барева (1922-2007) – българска оперна певица
111
Коста Гецов – български оперен певец.
112
Бедржих Сметана (1824-1884) – чешки композитор, диригент, педагог и
общественик.
113
Антонин Дворжак (1841-1904) – чешки композитор, педагог.
114
Йозеф Сук (1874-1935) – чешки композитор, цигулар и педагог, ученик и зет на
Антонин Дворжак.
115
Карел Коваржовиц (1862-1920) – чешки композитор.
106
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Запазени са много от отчетните доклади на Настоятелството и
председателя на Дружеството. Тук ще предложа на читателя един от
тези доклади, който е предназначен не за събрание, а за обществеността.

Из „Из Живота и дейността на Българо-чехословашката
взаимност в България“116
След 9 септември 1944 год. една инициативна група от
отечественофронтовци, членове на старото довоенно
дружество Българо-чехословашка взаимност, някои от които
бяха свързани през годините на Втората световна война с
задграничната чехословашка народна съпротива, пристъпи към
издирване архивите и имуществата на старото дружество117 и
към вербуването на стари и нови членове за възстановяването
на дружеството вече като отечественофронтовска славянска
културно-просветна организация. Въпреки всички усилия,
никакво имущество и никаква архива (освен един незаверен
препис от устава на старото дружество), не можаха да бъдат
намерени. При това старият устав явно не съответствуваше
на новите обществени-отечественофронтовски усилия за
дейност и развитие на д[ружест]вото. Понеже старото
д[ружест]во все пак бе взело участие в народното
антифашистко и антинемско протестно движение в България,
против Мюнхенската античехословашка, антисъветска и
антиславянска империалистическа сделка на англо-френскоТекстът в по-разширен вариант е публикуван под заглавието „Българочехословашката взаимност“ в издадения от Дружеството сборник:
„Чехословашко – България“, София, 1948, с. 53-60.
117
Още в протокола от 23 ноември 1944 г. е вписано, че старата архива е
изгоряла при бомбардировките над София по време на Втората световна
война в сградата на Славянското дружество, където се е съхранявала. ЦДА, ф.
96, оп. 1, а.е. 6, л. 1.
116
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немските подпалвачи на Втората
световна война и против
разпокъсването и поробването
на братска Чехословакия,
решено бе ДА СЕ ЗАПАЗИ
ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО –
„БЪЛГАРО-ЧЕХОСЛОВАШКА
ВЗАИМНОСТ“, като уставът
му обаче бъде изменен съобразно
с целите и задачите на новото
славянско движение, което и у нас,
както във всички други славянски
страни, беше и трябваше
да бъде неразривна съставна
част на революционната народна демокрация118. При това
трябваше да се преодолеят ПОПЪЛЗНОВЕНИЯТА НА РАЗНИ
АНТИОТЕЧЕСТВЕНОФРОНТОВСКИ ЕЛЕМЕНТИ, които
се стремяха да обсебят инициативата по възстановяването
на д[ружест]вото, да овладеят ръководството му и чрез
простото119 „реставриране на старото д[ружест]во искаха да
го превърнат в „аполитична“, антиотечественофронтовска, а
следователно в реакционна псевдославянска „културно-просветна“
организация. Отбивайки решително и последователно тия
вражески попълзновения, временното настоятелство /
инициативната отечственофронтовска група/ на Българочехословашката взаимност успя да подготви общо събрание на
В първия Устав на Дружеството, утвърден на 15 ноември 1945 г. от МВР,
тези заявки за промени не са направени. Много от отделните членове са
преписани буквално, а други леко пременени или групирани по различен начин.
Едва година по-късно започват първите реални промени. ЦДА, ф. 28, оп. 6, а.е.
2, л. 2-3.
119
Оттук до „антиотечственофронтовска“ текстът е изписан на гърба на
първия лист на Доклада на ръка с писалка със зелено мастило.
118
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учредителите-възстановители на д[ружест]вото, което стана
на 18 юни 1945 год. в Чехословашкия народен дом – София.
Това първо общо събрание на записаните и утвърдени от
временното настоятелство на дружеството членове учредители
одобри почти единодушно дейността на временното
настоятелство, внесе най-неотложните промени в стария
устав на д[ружест]вото, провъзгласи възстановяването му
като ОТЕЧЕСТВЕНОФРОНТОВСКА СЛАВЯНСКА КУЛТУРНОПРОСВЕТНА ОРГАНИЗАЦИЯ под названието „БЪЛГАРОЧЕХОСЛОВАШКА ВЗАИМНОСТ“ със седалище в София и с
клонове в провинцията. Съгласно приетия от това събрание и
след това надлежно утвърден устав на д[ружест]вото, последното
си постави целта „ДА ПОДДЪРЖА И РАЗВИВА КУЛТУРНИТЕ
ВРЪЗКИ МЕЖДУ ОТЕЧЕСТВЕНОФРОНТОВСКА БЪЛГАРИЯ
И ЧЕХОСЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА И ДА СЪДЕЙСТВУВА
ЗА ВЗАИМНОТО ОПОЗНАВАНЕ И СБЛИЖЕНИЕ НА
ДВЕТЕ БРАТСКИ СТРАНИ В ДУХА НА СЛАВЯНСКОТО
ЕДИНСТВО И ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
И СЪТРУДНИЧЕСТВО“. […] Общото събрание единодушно
избра за председател тогавашния директор на печата Георги
Михайлов, за подпредседатели Васил Павурджиев120 и генерал
Христо Стойков121, за секретар проф. д-р Д. Крънджалов, за касиер
Васил Г. Василев и още осем други активисти на обновеното
дружество като членове на настоятелството. В момента на
своето възстановяване обновеното д[ружест]во наброяваше вече
200 ОТЧЕТЕНИ ЧЛЕНОВЕ. Д[РУЖЕСТ]ВОТО СЕ ПРИСЪЕДИНИ
КЪМ СЛАВЯНСКИЯ КОМИТЕТ В БЪЛГАРИЯ И ДЕЛЕГИРА СВОЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ КАТО ЧЛЕН В ПРЕЗИДИУМА НА СЛАВЯНСКИЯ
КОМИТЕТ, А ПОДПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И СЕКРЕТАРЯ КАТО
Васил Павурджиев (1897-1948) – български писател, журналист и преводач,
политик от БЗНС.
121
Христо Стойков (1897-1983) – български офицер, генерал-майор от пехотата.
120
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ЧЛЕНОВЕ НА ПЛЕНУМА НА СЛАВЯНСКИЯ КОМИТЕТ.
Така реорганизирано и обновено д[ружест]вото на Българочехословашката взаимност отпочна своята дейност. То
трябваше да преодолява РЕД ТРУДНОСТИ, от които по-важни
са следните: липсата на клуб, библиотека, читалня, канцелария и
поне един платен служител; пасивността на много от членовете
му; липсата на редовни връзки с членовете, съчувствениците и
клоновете на д[ружест]вото в провинцията; малобройността
на неговите активисти и тяхната претрупаност с друга нужна
обществено дейност. […]
На 1 март т.г.122 д[ружест]вото е наброявало вече над 4,000
членове […], от които 2,200 са групирани В СОФИЙСКОТО
СРЕДИЩНО Д[РУЖЕСТ]ВО, а останалите 1,800 членуват
в 32 клона в провинцията. Според статистическите данни
Софийското средищно д[ружест]во има следния състав (в
кръгли цифри и проценти): 1500 мъже и 700 жени; от тях: 900
студенти и 100 ученици от последните гимназиални класове;
856 работници и служащи; около 200 души със свободни професии;
120 жени-домакини; 64 селяни, занаятчии и полузанаятчии;
и около 60 търговци и индустриалци. От членовете 4 % са
с основно и прогимназиално образование, 23 % с непълно и
пълно средно образование, а 73 % с непълно и пълно висше
образование. В неговите редове се числят 80 професори, доценти,
асистенти и други преподаватели; 98 артисти, художници,
скулптори, музиканти, композитори (вкл. 15 професори по тези
специалности, невключени в по-горната цифра); 84 писатели;
журналисти, публицисти, икономисти и научни работници;
175 инженери, архитекти, техници, агрономи и лесовъди;
68 лекари, зъболекари, ветеринари и аптекари; 58 адвокати,
съдии и т.н.; около 30 % от състава на софийското средищно
122

1948 г.
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дружество принадлежат към изброените по-горе високо
квалифицирани професии. Голяма част от тези хора са БИВШИ
ЧЕХОСЛОВАШКИ ВЪЗПИТАНИЦИ. […]
През втората половина на 1945 год. и първата половина
на 1946 год. дружеството изпита известен натиск от
страна на злостната „обединена опозиция“. Д[ружест]вото
обаче съумя бързо, своевременно и радикално да се справи с
тоя натиск. Годишното събрание на д[ружест]вото на 20
юни 1946 год. единодушно одобри редица нови изменения
на устава, които окончателно и безвъзвратно утвърдиха
българо-чехословашката взаимност като „АНТИФАШИСТКА,
НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА
СЛАВЯНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ“ (чл. 2 от устава), изградена върху
принципите на демократическия централизъм. […]
През изтеклия период, особено след посещението на Прага от
председателя и един от подпредседателите на д[ружест]вото
(майските тържества 1946 год.) и особено от декември 1946 г.
след първия следвоенен Общославянски конгрес в Белград, насам,
ЗНАЧИТЕЛНО СЕ РАЗШИРИХА И ЗАДЪЛБОЧИХА ВРЪЗКИТЕ
И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО на дружеството със славянските
комитети и с братските славянски и други народни организации
в България, Чехословакия, а чрез Общославянския комитет и в
другите славянски страни. Значително порасна авторитетът на
нашето д[ружест]во и пред съответните държавни учреждения
и институти в България и Чехословакия. Последните търсят и
ценят сътрудничеството на нашето д[ружест]во и му оказват
ценно съдействие.
От средата на миналата година се засили издаването на
брошури и книги, посветени на братска Чехословакия. Излезли
са вече и д[ружест]вото активно съдейства за тяхното масово
разпространение следните брошури и книги, с общ тираж
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30,500 екземпляра: 1/ „ВЪЗРОДЕНА ЧЕХОСЛОВАКИЯ“ от
Александър Ликов; 2/ „ЧЕХОСЛОВАКИЯ – ИСТОРИЧЕСКИ,
ПОЛИТИЧЕСКИ, СТОПАНСКИ И КУЛТУРЕН ПРЕГЛЕД“ от
проф. д-р Д. Крънджалов; 3/ „ЧЕХОСЛОВАШКИЯ НАРОД В
БОРБА СРЕЩУ НЕМСКАТА АГРЕСИЯ“, от генерал-лейтенант
Христо Стойков; 4/ „ЧЕХОСЛОВАШКИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ
ЗАВЕДЕНИЯ – упътвания“ от Воймир Сикора; 5/ „НОВАТА
СЛАВЯНСКА ПОЛИТИКА“ от д-р Едуард Бенеш, превод от
проф. д-р Д. Крънджалов; 6/ „ПРЕГЛЕД НА ЧЕХОСЛОВАШКОТО
НАРОДНО СТОПАНСТВО“ от редактора на сп. „Производство,
цени и снабдяване“ – Н. Р. Колев; 7/ „ЧЕХОСЛОВАШКИ
ДНЕВНИК“ от писателя Камен Калчев. Готвят се за печат и
скоро ще излязат: 1/ „СБОРНИК ОТ СТАТИИ И МАТЕРИАЛИ
ЗА БЪЛГАРО-ЧЕХОСЛОВАШКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ“
– издание на Славянския комитет и Дирекция на печата; 2/
Масов илюстрован ПРОПАГАНДЕН ЛИСТ „ЧЕХОСЛОВАКИЯ
– БЪЛГАРИЯ“ формат 24/34, тираж 20,000 екземпляра, от които
5,000 бр. предназначени за Чехословакия, издание на Българочехословашката взаимност […] Заедно със статиите в списание
„славяни“, в печата и по радиото, тази литература въоръжава
пропагандата на Българо-Чехословашката взаимност и подпомага
нейната дейност и дейността на всички обществени и държавни
организации, учреждения и институти, по запознаването на нашия
народ с историята, политиката, стопанството и културата на
братските два еднокръвни и равноправни народи – чехи и словаци,
обединени в своята единна народна република Чехословакия.
Такива са главните достижения на Българо-Чехословашката
взаимност през изтеклия период. […] не замайват главите
на неговите членове и съчувственици и не затварят очите
им пред СПЕЦИФИЧНИТЕ ТРУДНОСТИ, СЛАБОСТИ И
НЕДЪЗИ, КОИТО СПЪВАТ ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА
БЧСВ И НА ПОДОБНИТЕ НЕМУ ДРУЖЕСТВА. Всички тия
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дружества изпитват една обща за всички тях СПЕЦИФИЧНА
ТРУДНОСТ. Тя се състои в това, че тоя род д[ружест]ва могат
да бъдат само СКРОМНИ, но извънредно важни и полезни,
НЕМНОГОБРОЙНИ ПО СЪСТАВ СПЕЦИАЛНИ ОТРЯДИ
(дружества) на огромното всенародно ново славянско движение у
нас и в другите славянски страни. […] В РАМКИТЕ НА НОВОТО
СЛАВЯНСКО ДВИЖЕНИЕ ТОЯ РОД СПЕЦИФИЧНИ
Д[РУЖЕСТ]ВА КАТО БЧСВ, ИМАТ СВОЕТО МЯСТО И
СВОИТЕ ВАЖНОСПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЧИ: ТЕ ТРЯБВА ДА
РАБОТЯТ ЗА ВЗАИМНОТО ОПОЗНАВАНЕ, СБЛИЖЕНИЕ И
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ НАРОДИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ
СЛАВЯНСКИ СТРАНИ, БЕЗ ОБАЧЕ ДА ПОДМЕНЯВАТ
СЪЮЗИТЕ НА СЛАВЯНО-СЪВЕТСКАТА ДРУЖБА, БЕЗ
ДА СЕ СЛИВАТ ИЛИ ОБЕЗЛИЧАВАТ С ТЯХ. ТЯХНОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТЕЗИ СЪЮЗИ И СЪС СЪОТВЕТНИТЕ
СЛАВЯНСКИ КОМИТЕТИ, КАКТО И С ВСИЧКИ ДРУГИ
НАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДЪРЖАВНИ УЧРЕЖДАНИЯ И
ИНСТИТУТИ, СЕ ИЗВЪРШВА ГЛАВНО И ПРЕДИ ВСИЧКО
ЧРЕЗ ПРЕДАНОТО И УМЕЛО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОИТЕ
ВАЖНИ СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЧИ. […]
						

Георги Михайлов

			

Председател на Българо-Чехословашката

			

взаимност в България
ЦДА, ф. 96, оп. 1, а.е.13, л. 20-26
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№ 15

След реформи, направени в статута на обществените организации,
„Българо-чехословашката взаимност“ преминава към Националния
съвет на Отечествения фронт. Но някои от проблемите остават.

Из „Доклад на комисията за международни връзки
при НС на ОФ. 14.ІІІ.49 г.“
Оценката на Славянския комитет123 у нас поставя Българочехословашката взаимност по значение и дейност на 1 място след
Българо-съветското дружество. „Това, обаче, съвсем не означава,
че в досегашната си дейност не сме имали да преодоляваме
сериозни пречки и недостатъци, някои от които продължават
да съществуват още“124. Най-голямата пречка е липсата на
помещение за канцелария и клуб с читалня и библиотека. Към
момента се помещават в 1 стая 4/5 м. в Чехословашкия дом. Ето
защо сме принудени дори и заседанията на ръководството на
Комитета да провеждаме в чужди помещения, а понякога дори из
домовете на членовете на ръководството. Затова посрещаме с
радост инициативата да се създаде дом на Славянската култура,
в който да бъдат настанени всички славянски комитети, за да
може да се постигне пълно съгласуване на тяхната обща по своите
цели дейност“.
ЦДА, ф. 28, оп. 6, а.е. 243, л. 241-242.

Славянският комитет в България е създаден на 12 октомври 1944 г. издава
сп. „Славяни“.
124
Цитатите са от доклад на Дружеството, който не е запазен.
123
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№ 16

През годините се организират различни пропагандни мероприятия.
Освен еднократните, такива се предприемат и пропагандни обиколки из
България.

Из Доклад
на Pади Василев, секретар на Комитета за българо-чехословашка
взаимност за пропагандната обиколка из страната с
подвижната чехословашка фотоизложба на Министерството на
информацията и културата в Прага.
По предложение на Посолството на Чехословашката
Република в София и с одобрението на Националният съвет
на Отечествения фронт и на Комитетът за наука, изкуство
и култура, Комитетът за българо-чехословашка взаимност,
с писмено нареждане от 5 ноември т.г., ме натовари с
организирането и провеждането на двуседмична пропагандна
обиколка из страната с подвижната чехословашка фотоизложба,
изпратена от Министерството на информацията и културата
в Прага, в изпълнение плана за приложение културната спогодба
между HP България и Чехословашката република през 1949 година.
Обиколката имаше за цел да запознае българската общественост
с усилията на трудещия се чехословашки народ за изграждането
на социализма в братската и съюзна нам Чехословашка република.
Подвижната изложба, инсталирана в специален пропаганден
автобус, приспособен с апаратура за предаване на музика и
говор и снабден с филмопрожекционен апарат, съдържаше
фотоснимки, отразяващи постиженията на чехословашкия
народ в областта главно на тежката индустрия и народното
земеделско стопанство, моменти от важни политически събития
и чествувания (IХ конгрес на Чехословашката комунистическа
партия и др.п.), природните красоти и богатства на
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Чехословакия, чехословашкия национален фолклор (народни носии
и танци) и т. н. […]
В течение на 11 дни (от 6-16 ноември т.г.) бяха посетени
последователно следните градове: Пазарджик, Пловдив,
Асеновград, Карлово, Калофер, Казанлък, Стара Загора, Сливен,
Бургас, Варна, Шумен, Русе, Търново, Ловеч и Плевен.
Във всички посетени населени места изложбата бе предмет
на изключителен интерес. Поток от хора непрекъснато
преминаваше през изложбения автобус, разглеждайки с интерес
изложбата и изпитвайки по различни въпроси. На посетителите
на изложбата се раздаваха безплатно чехословашки пропагандни
материали. […]
През времетраенето на изложбата по високоговорителите
на пропагандния изложбен автобус бе предавана непрекъснато
подбрана програма от чешки и словашки художествени и
народни песни и музика, както и лозунги и цитати за българочехословашката братска дружба, особено изказвания на др. Георги
Димитров в тая насока при сключването на културната спогодба
между НР България и Чехословашката република.
Пред посетителите на изложбата и на филмите изнесох следните
пет кратки сказки, по три пъти всяка една, по предварително
предадени ми от др. Георги Михайлов материали, използувани вече
при други случаи лично от него, от Дирекция на печата и т.н.:
1/ „Значението на Октомврийската революция за създаването на
Чехословашката република“;
2/ „Българо-чехословашките културни връзки“;
3/ „Стопанското сътрудничество между Чехословакия и
България“;
4/ „Петгодишният народостопански план на Чехословакия“;
5/ „Дните на чешкословашко-съветското приятелство“.

65

Успоредно с всичко това, в повече от половината от
посетените градове уредихме и проведохме безплатни
кинопредставления. […] Площадите и киносалоните се
оказаха навсякъде недостатъчни да поберат многобройните
интересуващи се зрители. […]
/Ради Василев/
София, 30 ноември 1949 год.
ЦДА, ф. 96, оп. 1, а.е. 13, л. 44-46

№ 17

И накрая:

Из Протоколната книга на „Българочехословашката взаимност“
[Крум Недков] „Другари, ние работим 6 години за укрепване
и разширяване връзките с братска Чехословакия, дадохме до
колкото силите ни позволяваха, другаря Михайлов даде добра
и много ценна работа, от която всички ние извлякохме полза в
смисъл за по-доброто опознаване на Чехословакия.
Ние ръководството трябва за изкажем благодарност на др.
Георги Михайлов, за доброто ръководство в началото при
Българо-чехословашката взаимност и в последствие при Българочехословашкия комитет, за доброто и задушевно другарство
което се създаде. Смятам, че трябва да се изкаже благодарност на
всички активисти, които ни помагаха и с готовност се отзоваваха
на предложената им работа. Също така да се изкаже благодарност
на нашите щатни чиновници, които работиха добросъвестно и
честно и се справиха добре с възложените им задачи“.
ЦДА, ф. 96, оп. 1, а.е. 4, л. 137
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„Малка книжка, пропита
с най-високите и чисти идеали…“
Александра Трифонова
За да отбележим юбилейната и за чехи и словаци, и за българочехословашките връзки 2018 година, в която се изпълва цял век
от създаването на независимата Чехословашка република и от
учредяването на софийското дружество „Българо-чехословашка
взаимност“, предлагаме на вниманието на читателите
още един, по-обемен документ – превода на една малка
книжка за живота и делото на първия президент на новата
централноевропейска държава – професор Томаш Г. Масарик.
Авторът е чешкият педагог, журналист и писател Карел Щех1, а
1

Роден е на 3 ноември 1867 г. в с. Вапенни Подол (Vápenný Podol), Хрудимско
(Пардубицки край), умира през 1953 г. Учител и директор на училища в Прага
(във Винохради). През 1903–1915 г. е редактор на в. Učitelské noviny, до 1937
г. сътрудничи на списанията Čas и Naše doba със статии из областта на
учебното дело. Взима участие в съставянето на VI том на Stručný slovník
paedagogický (Klika, J., K. Štech. Stručný slovník paedagogický. Abecední
soubor nejdůležitějšić h nauk ... se zřetelem k učitelstvu škol obecných a
měsť ǎ nských. Díl 6, Semantika – Žulinski Tadeusz. Praha, Ústřední spolek
jednot učit. v král. Českém, 1909). Съчинения: Tomáš Gariggue Masaryk,
význam jeho v československém životě. Praha, 1919; Jan Amos Komenský:
průvod jeho životem a dílem pro dospělejší mládež. Praha, 1919; Mistr Jan Hus.
Praha, 1920; O pohlavní výchově. Praha,1920; Pohlavní výchova v krásném
písemnictví. Praha, 1920; Masaryk vychovatel. Praha, 1925 (на български език
излиза под заглавие „Т. Г. Масарик като възпитател“ в сп. „Училищен преглед“,
1931, с. 378–410); Česká mravní výchova. Praha, 1927; Masaryk a učitelstvo.
Praha, 1929. (Био-библиографските данни за К. Щех са взети от историческата
справка на описа на личния му архивен фонд, съхраняван в Литературния архив
към Музея на националната книжнина (LITERÁRNÍ ARCHIV PAMÁTNÍKU
NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ V PRAZE (LAPNP)), и от Masarykův slovník
naučný (Lidová encyklopedie všeobecných vědomostí). Díl VII. Praha, 1933.
Изказвам сърдечни благодарности на колегите от LAPNP).
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неговото съчинение2 излиза почти
едновременно с раждането на
Чехословакия. Преводът е дело на
Василка Георгиева Кертева, чешка
възпитаничка, активно участвала
в учредяването и дейността
на дружеството „Българочехословашка взаимност“3. За
да дадем известна представа
за личността º, както и за
разностранните º интереси и
начинания, позволяваме си да
приведем в цялост биографичните
сведения, предоставени от
нейната сестра Донка КертеваВасилка Георгиева Кертева
Табакова: „Родена е през юни 1894 г.
(1894–1967).
НБКМ, БИА С II 5086 а
в гр. Велико Търново, но живяла
в София, гдето завършила Първа
девическа гимназия, общообразователен отдел. 1912 г. държала
конкурс при МНП и като негова стипендиантка следвала в
Прага, в Карловия университет славянска история4. Прибрала
2

3

4

Както самият автор отбелязва, това всъщност е разширен вариант на негова
лекция, за написването на която като извори са послужили трудовете на Т. Г.
Масарик, биографичният очерк за Масарик – дело на видния чешки политик,
общественик и историк д-р Ян Хербен (T. G. Masaryk. Nástin životopisný.
Praha, 1910) и статиите на проф. Фр. Крейчи, Фр. Кс. Шалда и др.
Освен че е сътрудничила с преводи и сказки, както разкриват запазените в
личния º архивен фонд в Българския исторически архив при Националната
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (БИА – НБКМ) документи, Кертева
е била и секретар на Дружеството (вж. краткия обзор на дейността на
Дружеството, съставен от настоятелството му (Сборник „Българочехословашка взаимност“. С., 1930, с. 236).
След справка със специалисти от Архива на Карловия университет в Прага
(Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy), за която им
благодаря, се уточни, че Кертева е учила там като извънредна студентка:
„Vasilka Kerteva (nar. 14. 6. 1894 Tarnovo) je zaregistrována v katalozích
posluchačů české filozofické fakulty v Praze od letního semestru 1911/1912
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Служители на Народната библиотека на другарска среща: Ирена Миятева,
Ангелина Ташева, Богдана Димова, Ана Розева, Василка Кертева, Петър Миятев,
Константин Мутафов и др. Василка Кертева е последна от лявата страна на
масата. 1941 г.
НБКМ, БИА C I 5340 а

се в България през 1918 и учителствала в Радомир и Берковица.
След това работила 8 год. в чехската легация в София като
информатор по печата. През това време развила обществена
дейност с много преданост и ентусиазъм за делото на мира и в
полза на българските малцинства и ходила като представителка
на последните в Женева. Там били отнесени от името на
българската секция на Международната лига за мир и свобода
събраните хиляди подписи от българските жени.
jako mimořádná posluchačka. Naposledy je v katalozích zaznamenána v letním
semestru 1916/17, stále jako mimořádná posluchačka. Neimatrikulovala se
a nesložila tu doktorát, proto ji nelze najít v elektronických, dosud archivem
zveřejněných záznamech. Z doby jejího studia máme k dispozici právě jen
zmíněné katalogy, z nichž lze vyčíst její personální údaje a předměty, které si
v jednotlivých semestrech zapsala. Přednášky prof. Bidla mezi nimi jsou také.
Jiné záznamy z doby jejího studia se v archivu nezachovaly“.
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Делегатки на конгреса на Международния женски съюз в Прага: Франтишка
Пламинкова, Камили Древе, Олга Георгиева, Василка Кертева, Свобода
Чардафонова и др., фотографирани в Масариковата зала на Общинския дом в
Прага. (От обозначените с кръстче на втория ред български делегатки Василка
Кертева е по средата.) 1929 г.
НБКМ, БИА, C III 657 а

Около 1930 постъпила на служба в Народната библиотека, гдето
достояла до последната катастрофална бомбардировка, когато
се и затворила библиотеката – 30 март 1944. Евакуирва се в
Калофер, гдето са евакуирани и близките º.
В Калофер е построена през 1942 г. отдавна замислената по
инициатива на Софийската калоферска дружба Къща-музей
„Ботев“. Построена е крайно небрежно, без да се вземат пред
вид особеностите на къщата, в която е живяло семейството
на даскал Ботьо. Съвсем е пренебрегната и архитектурата на
стария Калофер. Самата къща стои недовършена и непочистена,
като никой не я приема и открива официално.
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В тия тревожни години, както се вижда, на властта съвсем
не º е до възхвала на революционера Ботев. За 15-ти май – ден
на традиционната изложба на книгата, евакуираните в градеца
учителки издействахме от кмета право ние да почистим и
открием Ботевата къща, като уредим там изложбата. Искахме
да събудим малко духовете в подтиснатото от наказателна
рота градче, а разчитахме на опитната библиотечна работница
В. Кертева. Мероприятието се проведе бляскаво с помощта
на евакуираните ученици. Кертева почна да събира експонати,
населението се откликваше радушно и така, спонтанно и съвсем
самодейно, без никакво участие на властта, се основа музеят на
най-великия българин. Кертева напусна след 9. IX.5 доброволно
софийската си служба, за да се отдаде изцяло на уредбата на
музея и на читалищната библиотека, гдето трябваше да се
включат и евакуираните книги от библиотеката на починалия
калоферец академик Н. Начов6. По това време се създаде и
Ботев институт7, който пое грижата за музея и вдъхна много
надежди за културно процъфтяване всред културните среди
на все по-западащия Калофер. През 1948 г. със съдействието на
читалищните дейци, института и дружбата Кертева развива
неуморна дейност за бляскаво провеждане на честването на
Ботевия 100-годишен рожден ден (тогава смятан през 1948).
Идват ентусиазирани посетители от цяла България и почти
всеки изказва изненадата и огорчението си от липсата на поне
приличен паметник за юбиляря и от архитектурната нелепост
на построената за музей къща. Широко се оформява обществено
5
6

7

1944 г.
Никола Е. Начов (1859–1940) – библиограф, библиотечен деец, учител,
фолклорист, историк, общественик. Основава Културно-просветната
калоферска дружба в София.
Научният институт „Христо Ботев“ е основан през 1945 г. от учени,
занимаващи се с Ботевото дело, сред които Михаил Димитров, Александър
Бурмов, Петър Динеков и др. Институтът е оглавен от М. Димитров. През
1953 г. е включен в системата на БАН, две години по-късно е преименуван на
Институт „Ботев – Левски“, а през 1960 г. е присъединен към Института по
история към БАН (вж. по-подробно на: http://www.ihist.bas.bg/sekcii/XV-XIX%20
vek/nachalo_istorija.htm).
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мнение, че в най-скоро време трябва да се издигне величествен
паметник на Ботев в родния му град и да се реконструира
правдиво къщата-музей. Кертева усилено агитира това мнение
пред всички посетители. Институтът също го поддържа. И
държавата наистина се отзовава, като отпуска пет милиона
(тогавашни пари) за мемориални мероприятия във връзка с
Ботев. Кертева е възхитена, калоферци се радват. И внезапно
идва дълбоко разочарование. Ботевият институт, на когото
калоферци толкова разчитат, е приел предложението на врачани
да се прокара козлодуйска алея. Едно мероприятие, добро само
за себе си, но не за сметка на калоферските мемориални обекти.
През пролетта на 1952 г. председателят на Института
проф. М. Димитров8 каза пред мен и представител на Калофер
с чувство за вина: „Сега ще вземем тия пари за Враца, а при
следващото отпускане на голяма сума редът ще бъде непременно
на Калофер“. Кертева е дълбоко разочарована, престава да вярва на
първоначалните обещания на Института, не се разбира с него и се
пенсионирва през 1952 г. Прибира се в София и умира през 1967 г.“9
Както може да стане ясно от този емоционален разказ, Василка
Кертева, с каквото и да се залови, влага много пламенност, труд
и постоянство. Това важи с особена сила и за дейността º в полза
на развитието и укрепването на българо-чехословашките връзки,
пряко доказателство за което е представяният по-долу превод.
Дори ако погледнем чисто физическата и техническата страна
на изпълнението му – книжката на Щех излиза в първите дни на
1919 г., като вземем предвид крайно затруднените следвоенни
пощенски съобщения на България с околния свят, а и заетостта
на Кертева не само с Дружеството „Българо-чехословашка
взаимност“10, но и на педагогическото поприще, най-малкото
8

9
10

Михаил Димитров Дафинкичев (1881–1966) – философ, психолог, литературен
историк, преподавател в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“,
академик (БАН).
БИА – НБКМ, C II 5086.
Така например на 4 януари 1919 г. Кертева изнася в Софийския университет
сказка на тема „Трагичното и великото в борбата на чехите за
освобождението им от 1319 до 1917 г.“ (Славянски глас, 1919, кн. 1–2 с. 31).
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Членки на българската секция на Международния женски съюз (Екатерина
Каравелова, Дим. Иванова, Василка Кертева и др.) пред Стопанското училище
„Мария Луиза“ в София. Василка Кертева е първа на втория ред от ляво надясно.
1927 г.
НБКМ, БИА C I 3213 а

можем да се удивим, та дори и възхитим от енергията и размаха
на преводачката – датата на предговора, който съставя към
съчинението на Щех, е 1 април 1919 г., а претвореният на
български език текст е бил готов преди това! Наистина, ако
се съди по всичко, пред нас е чернова11, не окончателен вариант
– по отношение на точността, прецизността, ясността и
гладкостта на езика има още много какво да се желае. Независимо
от тези си несъвършенства преводът на Кертева компенсира
с безпогрешно улавяне и предаване на духа и чувствата, които
авторът К. Щех е вложил в краткия си труд; още повече, че и тя
самата споделя възторга пред „гения на Масарика“12. Затова от
11

12

Проведените издирвания не можаха да установят дали преводът е бил
отпечатан.
В подкрепа на това твърдение ще приведем текста на благодарственото
писмо от Емил Козак-Чермак, председател на Чехословашкия народен съвет в
София, от 12 ноември 1918 г.: „Velevážená slečno! Vaše působivé, vroucí srdečnou
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гледна точка на евентуалното въздействие на „малката книжка“
върху мислите и настроенията на българската общественост,
на каквото се надява преводачката, изборът º на четиво,
запознаващо с жизнения и обществено-политическия път на
първия чехословашки президент, е уместен.
Освен че разкрива много за самата Кертева и за нейната
искрена отдаденост на каузата на „културното единение
между България и Чехословашко“, преведеният от нея текст
е и ценно свидетелство за работата на „Българо-чехословашка
взаимност“ в първоначалния етап от неговото съществуване
и развитие (1918–1922 г.), когато Дружеството, образно казано,
все още набира сили за разгръщане на по-активна дейност13.
От предговора става ясно, че преводът е част от по-широк
замисъл на Дружеството за разпространение и популяризиране на
Масариковите съчинения в българска среда14. В изпълнение на този
план на български език, с участието на видните дружествени
дейци Стилиян Чилингиров и Иван Петрович Радославов,
излизат „Против болшевизма“ (С., 1923), „Гьотевият Фауст –

13

14

láskou a čistým pochopením prodchnuté články o dr. Kramářovi a T. G. Masarykovi
v Zarje od 8. – 12. t. m. otiskované, vzbudily v širokých vrstvách českých v Bulharsku
radostný ohlas. Poněvadž toliko častým a věcným vzájemným informováním
tiskem lze dosíci žádoucího sblížení všech větví slovanských, citíme povinnost Vám,
velevážená slečno, za Vaši příkladnou píli a snahu jménem všech našich krajanů v
Bulharsku srdečně poděkovati. Přijměte projev naši hluboké úcty.” (БИА – НБКМ,
ф. 626, оп. 1, а. е. 127, л. 1). И по-късно, след като превежда книжката на К.
Щех, Кертева продължава да се вълнува от темата за Масарик и да публикува
свои и преводни материали за него (вж. напр. сп. „Българо-чехословашка
взаимност“, 1925, кн. 1 и др.).
Вж. Соленкова, Л. Дейността на дружество „Българо-чехословашка взаимност“
(1918–1951). – В: Ролята на чешката интелигенция в обществения живот на
следосвобожденска България. Прага, 2008, с. 97.
А в по-общ план за Масарик и българите вж. великолепната статия
на Величко Тодоров „Българското случване на Томаш Гарик Масарик“
(„Световност, демокрация, малки народи“. 120 години от рождението на
Димитър Михалчев, 150 години от рождението на Томаш Масарик. Сборник
материали от научна конференция, проведена на 10–11 ноември 2000 г., гр.
София, от Чешкия център, Съюза на учените в България – секция „Философски
науки“ и Института за философски изследвания при БАН. С., 2000, с. 13–23).
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Членки на Международния женски съюз и на Македонския женски съюз,
фотографирани пред Стопанското училище „Мария Луиза“ в София след
събранието с френския общественик Леон Ламуш: Люба Иванова, Василка
Кертева, Стефана Христова, Теофана Попова, Екатерина Каравелова и др.
Василка Кертева е втората от ляво надясно най-отпред. Б. д.
НБКМ, БИА C V 464 а

свръхчовек“. Ч. 1–2 (С., 1924) и „Човещина и народност“ (С., 1924).
А въвеждащата „малка книжка“, в чието достигане до родната
публика Кертева влага толкова жар и енергия, тогава не става
библиографски факт. Защо – остава ни да предполагаме.
Ръкописът на превода се намира в личния архивен фонд на
Василка Кертева, съхраняван в Българския исторически архив
на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
(БИА – НБКМ) под № 626. Археографската обработка на
текста се опира върху Правилата за публикуване на архивни
документи (Методически кодекс на Държавна агенция „Архиви“,
свитък V. С., 2013). Правописът и пунктуацията са частично
осъвременени, като стилът е напълно запазен. Извършени са
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сравнявания и сверявания с чешкия оригинал, но за да се избегне
„претоварването“ на документа с бележки и уточнявания, иначе
неизлишни, допълнения и пояснения са вмъкнати не навсякъде,
където е било необходимо, а на отделни, по-важни места.

Томаш Гарик Масарик и значението
му в чехо-словенския живот
Написал Карел Щех

Преведе от чески Василка Г. Кертева15
[София, 1919 г.]
Предговор
Нашето общество знае името на Масарика, но живота и
творенията му не познава. А той, великанът на чехския народ,
славянският философ, е близък и рόден на нашия герой-народ! Та
нали и той учуди света с подвизите на легендарните си легии16,
като българските герои при Одрин – Чаталджа, Битоля, Охрид
и мътната Черна? Нали и той, като българските синове, цели
четири год[ини], въпреки всички несгоди, се бори за свободата
и обединението на народа си, за правото на потиснатия?
Та нали най-после той е и възторжен привърженик на
15
16

Запазваме заглавните данни така, както са дадени от Василка Кертева. – Бел. А. Т.
По-точно „легиони“ – чехословашки доброволчески военни части, подпомагащи
Антантата по време на Първата световна война, значим фактор за
постигането на националните цели на чехи и словаци (вж. по-подробно
Мархолева, Кр. Чехословашкият корпус като военен и политически фактор
за признаване на чехословашката независимост (1917–1918). – Исторически
преглед, 2010, 5–6, с. 82–94; Астарджиева, Т. Формиране на Чехословашкия корпус
и ролята му в образуването на Източния антиболшевишки фронт. – В:
Европа между революции и реформи. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Хр.
Глушков. В. Търново, 2014, с. 249–255). – Бел. А. Т.

76

БЪЛГАРО-ЧЕХОСЛОВАШКА ВЗАИМНОСТ

високонравствените и хуманни идеали на чехското хуситство –
тъй родно на чистото наше богомилство – и съратник на
Уилсона17 в общочовешките му реформи, на които нашият народ
гледа с такива симпатии?
За да запознае обстойно българското общество с творенията,
мислите и принципите на великия чех, дружеството „Българочешка взаимност“ реши да издаде съчиненията му. Като предговор
към тях, който да обрисува характера не само на философията на
Масарика, но и неговата обществена, педагогическа, политическа
и т. н. дейност, безспорно най-подходяща е книжката на г. Карел
Щех, излязла в Прага в първите дни на новооснованата Чехословенска република.
Малка книжка, пропита с най-високите и чисти идеали, надъхана
с беззаветна любов към родината и ближния, изтъкана с нишките
на вечната правда, изпълнена с живота и мощта на силния дух
на твореца на освободителното дело на цял народ – това е тя,
книжката „Томаш Г. Масарик. Значението му в Чехо-словенската
република“.
Макар че позволението, което исках от автора º, още не е
стигнало – като не се съмнявам в получаването му, аз се реших
да поднеса превода си на читателите с благата надежда, че той
не само ще ги запознае с гения на Масарика, но същевременно и
у мнозина ще събуди непреодолима жажда за работа в името на
правдата и хуманността, в името на родината, която се нуждае
толкова много от съзнателни и енергични деятели! Дано и у нас
силата на Масариковата мощ развълнува мислите и сърцата!
1 април 1919
17

В. Г. Кертева

Томас Удроу Уилсън (1856–1924), двайсет и осмият президент на Съединените
американски щати, в своята програма за всеобщо мирно съществувание след
Първата световна война, формулирана в 14 точки и оповестена на 8 януари
1918 г., поставя въпроса за възможността народите в Австро-унгарската
империя да тръгнат по свой, автономен път на развитие. – Бел. А. Т.
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И

мето на Масарика днес лети18 по всички чехско-словенски
земи и звучи по целия простор. Това скъпо име трепти на
устните на всички съзнателни граждани, вдълбава се остро в
сърцата им и пълни с възторжено учудване душите им.
Омайва ни днес последната му четиригодишна енергична
задгранична дейност, увенчана с успех, за какъвто дори преди
малко и насън не можехме да помислим.
Днес ние уреждаме родината си благодарение заслугите на
Масарика, неговите другари и чехско-словенските легионери.
Но нека не впиваме поглед само в бляскавото заключение на
целоживотното дело на Масарика, който ни възвръща загубената
почти от 400 г. държавна самостоятелност.
А нека си припомним преди всичко „живата вода“ на здравите
принципи, които проповядваше по цял живот между нас. Нека
не забравяме неимоверното му усилие, целящо да ни изведе на
„лъвската следа“ от най-славното ни минало, от което ни деляха
300 години! Накратко, нека си уясним многостранното значение
на цялата му благодатна деятелност в нашия живот!
Това са ръководните мотиви на работата, в която учението на
Масарика, за по-голяма точност, повечето е предадено с негови думи.
* * *
С Томаш Масарик в чехско-словенския свят встъпва тъй
изразителна, инициативна, всестранна и просто универсална
личност, че без нея не е възможно да си мислим целия ни културен
живот от края на XIX-то и началото на ХХ-то столетие.
Масарик, с цялата пълнота на богатия си душевен живот,
довърши достойното за учудване дело на народното ни
възраждане. Историята ще присъедини името му към редицата на
нашите най-мощни будители!
18

Отгоре върху „лети“ е написано „се носи“. – Бел. А. Т.
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Даде ли ни Добровски основите на сравнителната и
историческата чехска и славянска граматика,
– съгради ли Юнгман новия ни литературен език, като с
преводите на отлични английски, френски и немски произведения
доказа способността му да постига най-висшите форми в
изкуството,
– написа ли Палацки чехска история, в която се старае да
постигне смисъла на живота ни в миналото и да ни даде поука за
сегашното и бъдещето,
– разшири ли Хавличек19 заедно с Палацки понятието
„народ“ – и политически, и социално, – и даде ли той
първата политическа програма на народа ни, то Масарик, на
основание грижливо изследваното дело на реформацията ни
и работите на предшествениците си – като уясни смисъла,
значението и средствата на народните ни стремежи – даде
философско изражение на народния ни живот. Допълни делото
на възраждането с разкошната синтеза на чехството. А
накрай Масарик положи корона над съградения храм на нашето
възраждане с това, че ни извоюва и възвърна политическата
самостоятелност и свобода.
Универсалното образование, световъззрението, проницателният
дух – не само бързо анализиращ, но и синтезиращ, страстното
влечение към чехското сегашно, прямо предопределяха Масарика за
тая задача.
До отделянето на чехския университет20 целият ни културен
живот се движи в ограничен мислов кръг. Чехската мисъл, работа
и целият ни живот са в зависимост от немския. Липсват
19

20

Карел Хавличек Боровски (1821–1856) – чешки политик, писател – автор
на сатирични произведения, журналист, редактор на в. „Народни новини“,
издател на политическия седмичник „Слован“, върл противник на
абсолютизма и църковния деспотизъм. – Бел. А. Т.
През 1882 г. Карловият университет се разделя на чешки и немски. – Бел. А. Т.
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всякакви висши мерила за научни, литературни и артистични
работи. Нашите най-велики духове не са разбрани.
По-първите ни личности чувстват дребността и пошлостта на
живота ни21.
[…22] мировъззрение трябва да проникне в трансцедентното.
В оригинала (Štech, K. Tomáš Gariggue Masaryk, význam jeho v československém
životě. Praha, 1919): „Přední naši lidé cítili malost, omezenost našeho kulturního
života“ (s. 7). – Бел. А. Т.
22
Изпуснатият текст от оригинала (s. 7–9): „Neruda první počal bourati
čínskou zeď našeho úzkého světa a hlásal, že je třeba otvírat okénko do Evropy.
Otevřením university počíná obrat. Největší bývalá naše politická vymoženost
byla znamením, že se musíme vyzouvat z těsných dětských střevíčků, že
musíme snést vyšší měřítka na svůj život i práci. A počátky naší nejvyšší
vzdělavatelny jsou spojeny těsně s počátkem životní práce Masarykovy.
Masaryk nalézá v české universitě důležité středisko k revolucionování hlav
a srdcí akademické mládeže. Jako v době Husově druhdy – šíří se odtud
myšlenkový kvas extensivně dál do národa.
Masaryk svou mnohostrannou činností spojuje náš úzký svět myšlenkový
se širokým myšlenkovým světem západo- i východoevropským, překypuje
iniciativou, rozsévá plnou hrstí podněty pro náš život i práci.
Přináší k nám slovem plnost novodobého života kulturního.
Vysoká jeho měřítka na práci vědeckou a uměleckou narážejí namnoze na
odpor, vzbuzují reakci, rozsívají neklid a bolest – ale to již je osudem každého
myšlenkového přerodu – a tento přerod v hlavách i srdcích českých přijíti
musil, měli-li jsme jako národ jít dál, stoupat výš a blížit se národům kulturně
nejvyspělejším.
***
Prvním kulturním činem Masarykovým jest, že vyvádí české myšlení filosofické
ze suchopáru německého herbartismu a že je uvádí do osvěžujícího proudu
myšlení anglického a francouzského na jedné a ruského na druhé straně.
Universitní profesor dr. G. A. Lindner na př., který po celý svůj život trval v
okruhu herbartismu, odklání se po létech osmdesátých od tohoto směru a píše
svou novou „Paedagogiku na základě nauky o vývoji přirozeném, kulturním
a mravním” – pedagogiku, kterou po jeho smrti v roce 1886 vydává žák jeho
Josef Klika a která má takový vliv v české literatuře pedagogické. Svědčí to jen
o podivuhodné svěžesti ducha Lindnerova, že ani v tak pozdním věku neztrnul a
přiklonil se ke směru, kterému Masaryk na universitě zjednával pochopení.
Masaryk buduje filosofii na základě přísně vědeckém, buduje filosofii, která
vyhovuje všem potřebám, všem stránkám života, filosofii, která má moc učiniti
konec rozumové a mravní anarchii.
Jeho první velká česká práce: „Základové konkrétné logiky” podává třídění věd
21
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Професор Крейчи затова с пълно право означава философията
на Масарика като идеалистична. Масарик доказва, че човек
получава последните, крайните уверености не с познанието
на разума, но с нравствеността и религиозността, които се
основават на чувствата. Изключително научното познание,
основано само на сетивата, не е достатъчно за Масарика
за съвършено мировъззрение, защото не отговаря на всички
въпроси, необходими за живота. Масарик винаги веднага преливал
философията в живота, в практическите му искания. Затова
винаги набляга на практическата философия, на етиката, върху
която цели десетилетия чете на младите философи24 и прависти.
23

* * *
Масарик е религиозен, набожен човек.
Към науката и философията, които според него съвсем не
са достатъчни за човека, той прибавя и религията, чиято
основа търси в оня плюс, който тя дава повече от науката и
философията.

23

24

a činností lidských, buduje jednotnou a přirozenou soustavu všeho vědění – a
připravuje tak po stránce formální cestu pro přesnou filosofii.
Filosofii Masarykově jde o to, aby byla opravdovou organisátorkou života.
Filosof má vystupovati jako organisátor života, bráti na sebe kulturní poslání a
odpovědnost za ně.
V protivě k filosofii německé Masaryk vychází od francouzského (Comteova)
positivismu a anglického (Humeova a Millova) skepticismu, t. j. od filosofického
směru, který hlásá, že nesporného vědění můžeme nabýti jen na základě
skutečnosti smyslové, od směru, který se zříká všeho, co je mimo smysly a nad
smysly, který se zříká poznání nadsmyslna (transcendentna) v přesvědčení, že
člověku stačí názor na svět, založený výhradně na tom, co může smysly poznati.
Masaryk však překonává i francouzský positivism a anglický skepticism
a dovozuje, že i naše poznání přezvědné (transcendentální) je logicky
oprávněné – a že člověk k celkovému názoru na svět potřebuje proniknouti do
transcendentna.” – Бел. А. Т.
Франтишек Крейчи (1858–1934) – известен чешки психолог, философ, професор
в Карловия университет, политик и общественик. – Бел. А. Т.
Философи се наричат студентите от историко-филологическите и физикоматематическите факултети, понеже там те образуват един – философически
факултет – поради това, че философията е задължителна за всички. – Бел. прев.
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Истинността на религиозните представи и чувства не може да
се докаже научно. Затова е нужна увереност, която Масарик черпи
от някакво си вътрешно схващане. Неговата вяра е увереност,
доверие в онова, което се проявява у нас с чувството, инстинкта.
Той не се противопоставя на разума и не иска от човека да вярва в
онова, което разумът отрича. Нито науката, нито философията
отричат религията, напротив – те водят към нея.
Следователно за Масарика религията не е свършена работа. Той
отхвърля само църковните религии. Религиозното становище
никак не му пречи да съди най-строго за всички официални
и държавни църкви, които според него вместо да разсяват
честност, характерност и нравственост – разширяват неправда,
лъжа и безнравствие, вместо любов – злоба срещу ближния.
Религиозното становище не му пречи да се изказва с всичката
си енергия за отстранение на вероучението от училищата, и
то тъкмо в интереса на религиозността и нравствеността.
Религията не може да се учи – тя трябва да се преживява, да се
проявява във всяко човешко дело.
Масарик и в религията приема елемента на развитието25. Използва
еволюционната мисъл, която Хърбърт Спенсър разработил във
великолепна философска система – и за религиозния елемент на
човешкото образование. И много често повтаря изречението си:
„Щом еволюират науката, философията, изкуствата и пр., то и
религията трябва да се развива“. При това, разбира се, мисли за
някаква по-висша форма – религия без култ, без църкви – вероятно
такава, за каквато споменава Христос в разговора си с жената от
Самара26, като казал, че „ще дойде ден, когато хората ще се кланят
на бога в душата и на правдата“27.
25

26
27

Първоначално преводачката е използвала „еволюцията“, след това думата е
задраскана. – Бел. А. Т.
Библейската област Самария. – Бел. А. Т.
Точните думи са: „Но иде час, и дошъл е вече, когато истинските поклонници
ще се поклонят на Отца с дух и с истина, защото Отец иска такива да
бъдат, които Му се покланят.“ (От Иоана Свето евангелие, гл. 4:23. – В:
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Масарик допуща, че могат да съществуват и че днес има хора без
религия, които са добри, но казва, че религиозният човек е похармонично развит от оня, който не се нуждае от религията.
Чрез анализ на философията, а особено на литературата, стига до
увереността, че религията е една нужда за човека.
Философията ни дава ядрото на теоретическия възглед върху
света. Религията пък – която трябва да е доказана увереност – не
е теория, но житейска практика. Тя не е само чувство, защото
всеки човек, а значи и религиозният човек, трябва да мисли.
Религията е вътрешен живот, факт на вътрешната опитност,
тя е душевна житейска опитност – следователно нещо
индивидуално, субективно. Не е църковен и култов формализъм, а
душевен живот!
Затова Масарик отхвърля всякакво църковно посредничество,
отхвърля религиозния мистицизъм така, както и материализма,
атеизма и пантеизма. Наистина приема монизма, но съвсем не в
пантеистичен смисъл, а като идентичност, единство, хармония
на всичките неща.
Масариковата религиозност е централна и ръководна духовна
сила; тя е усилие за нова и по-висша житейска добродетел.
Религията трябва да пренася нашите копнежи зад границите
на живота ни, трябва целта и стремежите на собствения ни
живот да преплете с интересите и задачите на по-широките
единици: семейството, народа, човечеството. Трябва да вярва
в бъдещето на човечеството, в победата и ползотворността
на демократизма. Религиозният човек трябва да бъде уверен, че
неговата задача е сътрудничество в делото на човечеството за
по-доброто му бъдеще; трябва постоянно да мисли, че всички
негови дела, както казва Палацки, са sub specie aeternitatis28.

28

Библия. Сиреч книгите на Свещеното писание на Ветхия и Новия Завет. С.,
Св. Синод на Българската църква, 1998, с. 1301). – Бел. А. Т.
От гледна точка на вечността (лат.). – Бел. А. Т.
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Масарик е деист29. Вярва в личния Бог. Дори той се моли, т. е.
– според думите му – в молитвите на Христа влага смисъла на
собствения си живот. При това, естествено е, че винаги е бил, а
и досега е най-ненавижданата личност от римската църква. Ней
не пречат легионите зарегистрирани индиферентни и истински
неверующи последователи, защото те мируват, а преди всичко
– плащат десятък на църквата. Естествено е, че деизмът30 на
Масарика е без откровение – Бог още никога не е проговорил – и
без чудеса, които не съществуват и никога не са съществували.
Религиозното становище на Масарика се проявява в цялото му
мислене. В религиозния въпрос, заедно с проф. Denis31, той вижда
смисъла на чехската история; от религиозното становище
разглежда и нашето възраждане; от него разглежда и социалния
въпрос; изкарва марксизма32 и пр. В религиозната страна на
Масариковото учение може да намерим и ключа на премного
негови дела.
* * *
Философията на Масарика води към хуманност33. Ако
философията му – от теоретична страна според проф. Крейчи
се постига с думата „идеализъм“, то от практическа я постига
думата „хуманизъм“.
Нравственият хуманен идеал на Масарика е определен с
изискването му да бъде приемлив за всички хора без изключение,
да бъде ръководеща звезда на всички копнежи и стремления на
човечеството. Няма по-възвишено нравствено становище от
хуманността. Религията и хуманността са най-ярките белези за
славянството на Масариковата философия.
В оригинала: „Masaryk je theista” (s. 12), теист. – Бел. А. Т.
„Теизмът“, а не „деизмът“. – Бел. А. Т.
31
Вж. по-долу бел. 42. – Бел. А. Т.
32
Трябва да е: „изкарва кризата на марксизма“ (срв. в оригинала, с. 12: „odvozuje
krisi marxismu”). – Бел. А. Т.
33
В оригинала: „Masarykova filosofie vede k uznání zásady humanity” (s. 13). – Бел. А. Т.
29
30

84

БЪЛГАРО-ЧЕХОСЛОВАШКА ВЗАИМНОСТ

Хуманността е въпрос както за отношението на отделната
личност към околните º, така и за отношението между
народите. Хуманността според Масарика не е чувствителност,
но мъжествена справедливост. Изисквам ли човещина,
справедливост за личността си, не искам ли да бъда унижаван,
покоряван и плячкосван, то сам трябва да бъда справедлив към
другите! С хуманност трябва да се въздейства върху извънредния
егоизъм, който се грижи само за лични облаги, а пренебрегва
другите хора.
Хуманността не е нито самопожертвование, нито
отстъпчивост в смисъла, който º дава Масарик. Тя е бой против
злото, неправдата, насилието и против енергичния стремеж
за надмощие. Масарик действително поддържа, че преди всичко
злото трябва да се премахва с добро, и отрича всяко насилие, но
не отрича и това, че трябва да се защищаваме в случай на нужда
или насилие. „Можем, трябва и длъжни сме да се защитяваме, –
казва той – в краен случай дори и с желязо, но да се предпазваме от
активното и винаги подновявано насилие.“
Хуманната идея – копнежът за равноправие, чувството за свобода
и справедливост – трябва да стане ръководеща сила за всяко наше
стремление.
В „Съвременна философия“ проф. Крейчи пише, че действително
е забележително, какво „винаги когато славяните, чрез предните
си хора, проявявали на света идеала си, то той винаги бивал
общочовешки идеал, идеал на всички хора, идеал на хуманността“.
А у нас, редом с Август Сметана34, Т. Масарик го прояви най-ясно
и доказа най-убедително. В това спочива най-чистото чехство и
славянство във философията и цялото учение на Томаш Масарика.
И цялата етика на Масарика почива на хуманността.
34

Аугустин Сметана (1814–1851) – чешки философ хегелианец, духовник, член на
Ордена на кръстоносците с червена звезда (отлъчен от църквата през 1850 г.),
деен участник в революционните събития от 1848 г. – Бел. А. Т.
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Според Масарика нравствеността се основава на чувството,
но не така едностранчиво, както се мисли. Също и чувството
трябва да се култивира с образованието, или както казва той,
„трябва да се осветли с разума“.
Нравствеността според Масарика е съзнателна любов към
ближния. Тя трябва да се прояви с дела.
За модерната любов към ближния Масарик пее цял химн в книгата
си „Социалният въпрос“.
„Тя трябва да е активна любов. Мускулно християнство“, както
казват янките. „Истинската любов е трайна, постоянна и
помнеща. Ней не стига да почувства бедата едва когато види
бедния, който нарушава спокойствието º; днес истинската
любов значи да нямаш ни минута спокойствие и мир от
физическата и нравствена беда, дори и когато я не виждаш,
защото само сантименталният материализъм се трогва от нея
еднаж в трите години! Благодеяние от нямане работа – то не е
любов. Григорович35 сполучливо казва, че днес вече съществуват и
социални „кариеристи-акробати“ на благодеянието.
Любовта не е сляпа. Трябва ни любов без всякакъв мистицизъм
и фетишизъм. Любовта не изисква нито мъченичество, нито
жертви. Докато има мъченици, ще има и мъчители – не давай да
те мъчат и не се жертвай за какво да е. Днешните декаденти
търсят наслаждение и в мъченичеството, и в болестта. Не,
любовта е взаимност, а взаимността не иска жертви.
Още преди Хавличек казал: „В миналото хората умираха за
отечеството си, за благото на народа си, ние пък по същите
причини ще живеем и ще работим“. Това са преживяване и обич
модерни.
35

Дмитрий Василиевич Григорович (1822–1899/1900) – руски писател, близък с
Т. Шевченко, Н. Некрасов, Ф. Достоевски; по всяка вероятност препратката
на К. Щех се отнася към повестта му „Акробаты благотворительности“
(1885 г.). – Бел. А. Т.
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Такава любов е работа, трудолюбие, енергия. Но работата не
е аристократически спорт, който си избира неприятелите по
сила и юначество; тя, истинската работа, се противопоставя
на безбройните неприятели: малки, незабележими, всекидневни, на
ония микроби на злото и физическата и нравствена беда“.
Според Масарика модерната любов към ближния трябва да
бъде положителна, деятелна, без всякаква сантименталност и
нервничене.
И етиката, както и религията му, обръща внимание на
практическото приложение, на нравствената житейска
практика.
Масарик сам е високонравствена личност.
Етиката му обгръща не само мисленето, но дори и религията му.
Етичността на характера му обяснява най-добре и неимоверното
му влияние.
Масарик поставя тъй високо моралните принципи, че от
нравствено гледище обсъжда и всяка религия, която счита за
недостатъчна, ако не отговаря на това гледище. Под същите
нравствени норми подвежда и обществената деятелност.
Всяко и най-малко дело, всяко действие трябва да бъде
нравствено, също така, както и всяко мислене трябва да бъде
логическо.
Масарик изисква навсякъде последователна нравственост, защото
според него тя е най-важният деятел за напредъка или упадъка
както на отделната личност, така и на семейството, народите
и човечеството. Нравствеността е най-голямата сила.
Следователно, според него етиката, която установява главните
цели на човечеството, трябва да установи и главните цели на
социалния, политическия и икономическия живот.
От нравствено гледище Масарик водел борба против
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алкохолизма. Трябва да сме трезви, за да виждаме ясно и да мислим
бързо. Алкохолизмът отнема енергията, разклаща здравето,
унищожава семейството, отслабва хората, прави ги неспособни
за работа и печалби, понижава душевния им живот, съкратява
целите, погубва всяко по-висше стремление. Алкохолизмът не
вижда нещата такива, каквито са; той е „молитва две по две да
бъде пет“, казва Масарик.
Етиката на Масарика води към по-възвишен възглед върху
семейството, жената и половия въпрос. Тя иска възвръщането в
семейството на чехския човек.
Според Масарика модерното общество се нуждае от по-висши
форми в съпружеството и любовта.
Любовта не трябва да се идентифицира само с половото влечение
– преди всичко тя е душевно и нравствено отношение.
Половият инстинкт не е център на живота, какъвто е
в декадентската литература. Масарик не изисква полово
въздържание, аскетизъм, които смята за изнасилване на
природата и тялото. Той не мисли, че тялото е по-нечисто
от духа, както учи Римската църква, но той е за пълното
спазване на чистотата до съпружеския живот. Половото
въздържание – днес сума медицински факултети доказват, че
не е вредно за човешкото здраве – е нравствено изискване,
еднакво задължително както за жената, така и за мъжа. В това
отношение Масарик е против пословичния двоен обществен
морал. Мъж, който търси проституцията, няма по-голяма
нравствена цена от жената, пропаднала в нея често и от
мизерия.
Масарик не се обявява против възможността на развода,
но доказва, че преди всичко трябва да се погрижим, щото
състоянията, които водят към него, да се намалят или
изкоренят.
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Равноправието на жените в живота е не само искане на
справедливостта, но и на демократизма. Масарик изисква еднакво
възпитание и образование за двата пола. Той не схваща и не
разбира страха пред женската конкуренция. И народни причини
го карат да иска пълното изравнение на правата на жените
с мъжа по всички направления. Малкият народ се нуждае от
всяка сила и силица за икономическата си и културна работа36.
Северните малки, културни народи – норвежци, шведи и др. –
отдавна познали тая истина, та дали на жените широко поле на
дейност, като им признали пълно икономическо и политическо
равноправие.
* * *
Масарик е творецът на чехския реализъм. Под реализъм той
разбира трезва истинност, стремеж да се схванат нещата
каквито са, да се стигне чак до ядрото им, да се проникне в
същността им.
Реализмът не е цел, но само средство за разпознаване. Предпазва
ни от грешки и ни спомага да градим върху верни основи и
предположения.
Реализмът преди всичко цени желанието и действието. Той
подбужда към работа, деятелност, изисква постоянно развитие.
В личния живот трябва да води към съвестност и порядъчност.
Цели, щото въззренията върху живота да са единни, доказани, та
животът ни да не почива върху сантиментални и романтични
сънища, но върху трезвата истинност.
Преди всичко реализмът, основан върху хуманността, трябва
да се грижи за правдата, и то да се застъпва за правдата винаги,
навсякъде и без компромиси.
Затова той безстрашно се провиква против болшинството:
36

Тук и по-нататък в текста подчертаванията са на преводачката. – Бел. А. Т.
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„Премахнете ръкописите37, които са подправени, измислени,
лъжливи! Премахнете ръкописите, които рисуват фалшива
картина на чехското и славянско минало.
„Картината на миналото трябва да се оправи на всяка цена
– в интереса на науката, в интереса на истината. Искане не
само на нравствеността, но и на напредъка е да се премахне
позлатата и миналото ни да блесне в собствената си светлина.
Наместо фалшивите културни ценности трябва да поставим
истинските.“
Нека възстановим като ценни литературно-поетични
произведения от нач. на 19 ст. Кралодворския и Зеленогорския
ръкописи. На 13-то стол. обаче те не принадлежат.
Едно от изискванията на реализма е и отстранението на всяко
суеверие и поверие из народния живот.
Суеверието ослепява, пречи да се виждат нещата каквито са, в
истинската им светлина.
Следователно, в името на реализма: долу суеверието, долу дори и
тогава, когато острието му е насочено срещу общото омразно,
ненавиждано племе.
Именно затова Масарик излиза против ритуалната
поверчивост38, па макар и да загуби личната си популярност и

37

38

Думата е за Зеленогорския и Кралодворски ръкописи, писани в епохата на
възраждането на чехския народ – в нач. на 19 ст. – с претенция обаче на
старинност от 13 ст. В края на миналото стол. обаче фалшивостта им
се откри, и въпреки протеста на целия народ, откърмен с песните им,
благодарение усилията на истински съзнателните чехски представители
на науката те бяха изличени из числото на паметниците от 13 ст. Проф.
Масарик е един от първите деятели, наравно с професорите Калоусек,
Гебауер. – Бел. прев.
От чешкото „pověrčivost“ – суеверност, суеверие. – Бел. А. Т.
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като се излага на всевъзможни шикания39, подозрения и хули40.
„Не защитявах евреите“, каза тогава, „те са много способни да
се защитят сами, но защитявах християните пред това грозно
ритуално поверие, което им втълпяват г-да като П. Йемелка41, за
да използват неведението им“42.
Първото проявление на Ян Хуса също било против поверието.
Във Вилснак, на р. Долна Лабе (Елба), народът се покланял на 3
живи капки от Христовата кръв. Цели процесии пътували затам
и безмилостно били ограбвани от служителите на Ваала. Хус не
се двоумил и публично провъзгласил, че това е измама. „Добрият
християнин не се нуждае от чудеса; нему стига и евангелието“.
Реалистичното търсене, обявяване, изказване и неотстъпна
защита на правдата естествено често е неприятно, боли, но в
характера на истината е да не милва, но да разпръсква сънищата,
безмилостно да събаря илюзиите, които ни са тъй присърце.
Масарик поставя реализма си против извънредния историзъм,
против едностранчивия исторически възглед, който обръща
внимание само на развитието в миналото.
Реализмът на Масарика подчертава същността,
39

40

41

42

Тук думата „шикания“ е използвана като синоним на „тормоз“, „преследване“,
„заяждане“. – Бел. А. Т.
Визира се случаят с Леополд Хилснер, жител на еврейското гето в
източночешкия град Полна, обвинен в ритуални убийства на чешките девойки
Марие Климова и Анежка Хрузова съответно през 1898 и 1899 г. Срещу него са
възбудени съдебни процеси, а с това в чешкото общество започва брожение
и мощна антисемитска кампания, добила названието „Хилснериада“. Масарик
протестира срещу разгърналото се движение, като подчертава, че това са
прояви на суеверие, и се възмущава, че чешкият народ се вълнува много повече
от убийствата, отколкото от унизеното си политическо положение пред
Виена. – Бел. А. Т.
Вероятно става дума за Алоис Йемелка (P. Alois Jemelka) (1862–1917) – чешки
духовник-йезуит, теолог, автор на брошурата „Masarykův boj o náboženství”
(V Praze, 1905). – Бел. А. Т.
Преводачката е сложила след „неведението им“ знак за бележка под линия, но
текст липсва. – Бел. А. Т.
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действителността на момента. Разбира се, не отрича и
миналото, защото за него то е ценна опитност, но учи, че преди
всичко трябва да търсим съдържанието в сегашното.
* * *
Тежка, уморителна мисъл посветил Масарик на въпроса що е
съдържанието, идеята на нашето чехство. Много мислил за
проблемата на малкия народ, за чехския въпрос.
Неговите книги са философията на чехската история. Те
съдържат до днес най-разработения световен възглед върху
историята и сегашното ни. Приключват с миналото, със смисъла
и придобивките му, за да постигнат правилата за сегашното и
бъдещето ни, да определят направлението и ръководенето на понататъшната ни работа. В тях прозира трескавото усилие да се
възвиси чехският въпрос на „световен въпрос“. „Нашият въпрос,
чехският въпрос, казва Масарик, или е световен въпрос, или съвсем
не е такъв.“ То значи, че ние трябва да имаме нещо, което да
покажем на света – трябва да имаме за него Достоевско слово…
Под думите „чехски въпрос“ Масарик разбира социологическия
разбор на всички загадки, които се натрапват всекиму, който
иска да постигне смисъла на чехската история; който иска да
познае с каква култура живеем като особен народ; какво искаме, в
що вярваме, кои и какви са изгледите на народните ни стремежи.
Както Палацки43 и Дени44, така и Масарик, пак от гледището
на философията си, доказва, че в чехската история, паралелно
с вековната борба срещу неприятелското нашествие,
43

44

Франтишек Палацки, първият чехски велик историограф. Неговата „История
на чехския народ“. – Бел. прев.
A. Denis [Prof. Ernеst Denis (1849–1921). – Бел. А. Т. ], бележит френски славист
и чехски историк. В книгата си „Чехия след Бяла гора“ той рисува чудесно
грозното Хабсбургско вилнение в поробена Чехия, като º предрича щастливо
бъдеще след грозното робство. – Бел. прев.
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религиозният въпрос е най-важен. Масарик вижда душата на
народа в реформацията, в борбата за свободната проява на
вярата и мисълта; в религиозната реформация, която е усилие за
нравствена и душевна реформа на чехския живот – в хуманния
идеал, в любовта към човечеството, в братството.
Основата на народните си стремежи – чехски и славянски – според
Масарика – трябва да търсим и намираме в религиозното, нравствено
и интелектуално съдържание на хуманността. Хуманността като цел
и народна програма последователно трябва да управлява народния ни
живот и да ръководи народната ни тактика.
Книгите на Масарик за чехския въпрос са опит за органическо
свързване на най-бляскавото ни минало със сегашното, та като
народ да имаме единство между съдържанието на днешните ни
стремежи с основната идея на историята си, с братството и
хуманността, в които чехското естество изпъква най-мощно.
Значи, от историята Масарик приема чехскобратския идеал.
Но не некритически. Оправя го, приспособява и привежда на
конкретни явления и задачи от наше време.
Тип на чехство Масарик вижда у Петра Хелчицки45, в
решителността на тоя чехски селянин, в житейската му
последователност, в находчивостта му, в човещината, в
енергичното му противничество на злото, насилието. За него
Хелчицки е светъл, последователен и безстрашен мислител
и работник, неприятел на насилието, Жижка и Коменски в
една душа, човек напълно чехски, недосегнат от латинската
схоластика, истински приятел на напредъка.
Модерният човек – според Масарик – също трябва да бъде здрав,
45

След знака за бележка под линия преводачката не е добавила пояснителен
текст. [Петър Хелчицки (ок. 1390–1460) – виден чешки религиозен мислител,
идеолог на Общността на чешките братя, изпод чието перо излизат
творбите „Мрежата на правата вяра“, „За разтроението на народа“, „За
духовната борба“, „Постила” (сборник проповеди) и др.] – Бел. А. Т.
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силен, твърд по тяло и дух, интелект и чувство. У него най-високо
трябва да стои разумът, който трябва да определя целта, а към него
се придружват твърдо и определено чувство, а също и силна воля.
Следователно Масарик не иска интелектуалност, която да
е в ущърб на чувствата, както много често му приписват
това без всякакво право. Според него същността на чехския
човек се състои в това, че интелектът е в пълна хармония с
чувствата и волята. Разумът му не бива да е само аналитичен,
но и синтетичен, той трябва да разчленява, класифицира и да
поставя в по-висши идейни и материални понятия познатите
факти. Чувствеността му трябва да е определена и не бива да
се превръща в […]46 Тая чувственост трябва да има непоколебима
воля, воля, която може да постигне средството и целите,
открити и определени от разума.
За чехство и чехска народност на Масарика не стига само да
говориш чехски и да употребяваш матерния си език в живота.
Чехството не е само любов към земята, която населяваме, не е
сляпа любов към народа, чиито поданици сме. Чехството преди
всичко е любов към мислите, които са се родили в нашата родина,
то е преданост към идеалите, които са ръководили народа ни
в миналото, на които той е верен днес и които трябва да пази
в бъдеще. По думите на поета – Й. С. Махар – нашето чехство
трябва да е „част от живота ни, който не трябва да чувстваме
като наслаждение и блаженство, но като сериозен, вроден дълг.“
***
Из общите принципи на философията му произтичат също и
възгледите върху изкуството.
Масарик дава високо място на изкуството. Обяснява, че всеки
човек получава най-висши подбуждения чрез творенията на
46

Пропуснатата и вероятно останала непреведена част от изречението гласи:
„rozkošnickou roztěkanost a dobrodružnost smyslovou“ (с. 23 в оригинала). – Бел. А. Т.
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изкуството. Прокламира социализация на изкуството и иска,
щото и то, както и науката, да се свърже най-тясно с живота.
Изкуството, особено литературното, трябва да ни осветлява
света, в който живеем, въпросите, на които се натъкваме,
задълженията, които имаме към живота. Творението на
изкуството, в най-хубавата си форма, трябва да бъде израз на
особения възглед върху живота.
Художникът трябва да е дарен и с по-голяма сила, с могъщество
и определена огромност на чувствата и волята, трябва да е и
всестранно образован. Най-великите художници са постигнали
славата си само с обширни и дълбоки научни изследвания.
Художникът трябва да стои над времето си, трябва да е
културният изразител на времето си, трябва да изразява найострите болести47 на времето си, трябва да води все по- и поблизо до правдата.
Естетиката на Масарика учи, че няма действително хубава
форма без хубаво съдържание, че няма художествено творение без
нравствен напредък, както пише Шалда48 – на художественото
творение трябва да отговаря творението на нравствеността,
делото на любовта. Артистът трябва да влияе с дълбокото
си, чувствено ядро, със здравото си нравствено хладнокръвие49,
което според Масарика поддържа сума народи.
Изхождайки от това си гледище, Масарик приема всеки артист,
който е в състояние искрено и правдиво да си признае грешките
и изповяда нравствените си терзания, който може да застане
начело на нравствените борби и душевни стремления, който
47
48

49

В смисъл на „болки“. – Бел. А. Т.
Без текст след знака за бележка под линия. [Франтишек Ксавер Шалда (1867–
1937) – известен чешки литературен критик, писател, журналист, професор
по романски литератури в Карловия университет]. – Бел. А. Т.
Въпреки че думата „хладнокръвие“ е зачертана от преводачката, оставяме я, тъй
като удачно предава смисъла на съответното място в оригинала. – Бел. А. Т.
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може да проживее, да прочувства и да премисли нравствените
страдания на съвременниците си.
Затова Масарик винаги се е поставял против всеки
дилетантизъм, против полуобразоваността в изкуството,
против декадентството, в което вижда нравствена
безпринципност, отпор против разума.
Масарик пренесе у нас познанието на прекрасния свят от руската
литература, обърна вниманието ни върху бележити творения
на английската, а в домашната ни – показа, че бъдещето на
художествените ческа литература и изкуство е по пътя на ония,
които като Хавличек, Неруда, Немцова, Махар, Манес и Сметана
са в състояние да продължат и въплътят народните ни идеали.
* * *
Още от началото на дейността си Масарик най-живо
се интересува от училищните и педагогически въпроси.
Още в първата си работа, „Самоубийството“50, указва на
противоречието между училището и живота.
В „Основите на конкретната логика“ обръща вниманието
върху искането, щото училищната организация да отговаря на
естествената система на науките, да бъде въплътена система на
нашите познания.
В „Чехският въпрос“ определя плана на народната ни училищна
политика. „Училищната политика на народа на Коменски, казва
той, трябва да се стреми към най-добрите училищни реформи:
ако човек едва чрез възпитанието и обучението става човек,
то реформата на училищното възпитание трябва да бъде за нас
конкретната цел на хуманните ни стремежи – теоретически и
просветни.“
50

Masaryk, d-r Thomas Garrigue. Der Selbstmord als sociale Massenerscheinung der
modernen Civilisation, Wien, 1881. – Бел. А. Т.
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Редица педагогически възгледи на Масарика са изложени в
лекциите му, четени в университетските учителски курсове,
по инициативата на Учителския съюз „Коменски“ за Прага и
околията º, през 1899–1900 г.
В тях е нахвърляно цяло богатство от съвременни педагогически
и дидактически проблеми. Тези лекции показват, че Масарик ясно
анализира грешките на днешното училище, че е отлично запознат
с всички училищни проблеми и че навсякъде и винаги ги решава от
прогресивно становище.
Тежкия спор между училището и живота Масарик търси и намира
в това, че обществото от края на 18 ст. постоянно и по всички
направления се преобразува, еволюира, а училището със своя план и
цялата си организация не отговаря на новите му изисквания.
Стария спор между индивидуализма и социализма в училищното
възпитание Масарик разрешава чрез формулата: обучението
трябва да се индивидуализира, възпитанието пък – да се
социализира.
Масарик вижда подобрението на училището в по-доброто
опознаване на детето. Той пръв обръща внимание върху поподробната литература из детската психология, и то по
времето, когато в списанията ни още нямаше систематичните
педагого-психологични рубрики. Особено важни са много от
наблюденията му върху детето, чрез които постига някои
основни педагогически и дидактически правила.
При все че сам за себе си Масарик скромно казва, че винаги бил
„лош даскал“, но той е педагог с цялата си обществена дейност –
разбира се, във висшия смисъл на думата.
Той се грижи не само за вярното възпитание на отделната
личност, на университетските си ученици, но за колективната,
компактна маса, за общото възпитание на народа. Всичките
главни проблеми на народната ни педагогика интересуват
Масарика още отначало.
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Като педагог той определя за себе си духовното и моралното
състояние на народа, определя целта, към която трябва да
се стреми народното възпитание, както и средствата за
постигането º.
Той вижда тесния кръгозор, раздробеността,
несистематичността и празнотите на знанието и се грижи за
отстранението им. Подбужда към хармонично, научно сцеляване51
и разширение на знанията. Неговите „Основи на конкретната
логика“ следват педагогически цели. Те са пътеводител как да
действаме при получаването на специални и философски познания.
Те показват, че истинското единство на човешките знания е във
всичките системно сцелени науки.
Човешкото естество е склонно към леност – телесна и душевна
– или както казва Масарик, „човек по природа е ленив“. Педагогът
трябва да умее да измъква из това удобно „dolce far niente“52,
трябва да умее да разбуди и развълнува душите на учениците си
– нещо, което Масарик тъй отлично можеше. Неговото живо
слово, както и словото на книгите му, има почти сугестивна сила
върху слушателите и читателите. То обхваща душата, изпълва я
с проблеми, поучва, подбужда, подценява, не допуща дрямка, буди
съвестта. Понякога след такова педагогическо влияние в душата
изниква хаос – но що? Нали безредието винаги е първата стъпка
към ред и порядък!
Думите на Масарика имат извънредно влияние не само върху
душевното, но и върху нравственото състояние на слушателите.
Бьорнсон53 някъде казва, че истинският педагог трябва да е
нравствен талант, а Масарик е нравствена личност, в найхубавия смисъл на думата. И струва ми се, тъкмо тук е ключът
51
52
53

От „ucelování“ в оригинала (с. 25). – Бел. А. Т.
Приятно безделие, блажена леност (ит.). – Бел. А. Т.
По всяка вероятност авторът К. Щех има предвид изтъкнатия норвежки
поет, прозаик, носител на Нобелова награда, театрален деец и общественик
Бьорнсторне Мартинус Бьорнсон (1832–1910). – Бел. А. Т.
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за разбиране широкото му и дълбоко влияние. Само нравствена
личност, влияеща мощно с примера на живота си, може да
[постигне54] такова сугестивно влияние върху младежта. Чрез
дейността на Масарика академическата младеж се чувствала яко
стъпила на краката си, подкрепяна в желанието си да изисква
доброто и да се стреми към по-доброто – а това е най-висшето
педагогическо изкуство.
Огромното педагогическо значение на Масарика се вижда и от
това, че дейността му навсякъде сее решителност, самосъзнание,
лична храброст и гордост, а какво значи това за един наплашен и
превит от робство народ – всеки може да си представи. Високо
педагогическо дело е да изправиш гърбовете, па макар и само на
няколко хиляди души от поробения народ.
Друго педагогическо дело на Масарика спочива в това, че винаги
ръководи учениците си към независимо мислене, към душевна
самостоятелност. „Дори води ги към въстание сами против себе
си“ – както сполучливо пише в „Чехска мисъл“ д-р Едуард Бенеш55.
Който е слушал университетските лекции на Масарика, неведнъж
е чувал думите му: „Не мислете като мене, изработете си други
възгледи. Промислете и прочувствайте всичко сами“. Никога,
въпреки влиянието си, Масарик не се е старал за авторитета си –
той не е доктринер.
Но не само в университета, на попрището, си сее той
самосъзнанието; същото прави и в широките и в най-широки
обществени слоеве. Масарик, който по възгледи винаги стои над
масите, не забравя никога, че живее в обществото.
Той ходи между работниците, събужда доверието им и
посилва вярата в победата на справедливите им искания.
54

55

В превода думата липсва, тук е добавена спрямо оригинала („mohla se domoci”,
s. 26). – Бел. А. Т.
Днес министър на външните работи в първия кабинет на свободната и
независима Чехо-словенска република. – Бел. прев.
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Блузата на работника не му мирише противно с потта на
физическата работа, а спокойно върви до него в събранията или
манифестациите. Той е истински демократ – с дело и действие.
Влиза и в другите съсловия и буди доверие в изпълнението на
исканията им. Често ходи между учителското съсловие и при
манифестационните им събрания, остро бичува лакейската
покора на учителството. Винаги поддържа, че робството, в
което австрийските правителства държат учителството, води
и към робство на детето, а това е зародишът, който заплашва
бъдещето на народното обществено развитие.
Спомням си един епизод от учителските събрания. В Народния
дом на Винохради56 един учител говорº за исканията на
учителството. Припомни, че учителите искат правата си за
работа не само между училищната младеж, но и за работа между
народа, когото искат да подигнат нравствено.
Един представител на решающата група в Земския снем57
благодари сърдечно и взе под внимание думите за нравствената
работа на учителите, но когато трябваше ясно да отговори ще
работи ли за исканията им, посочи на земската финансова беда и
подигна рамене.
Тогава стана Масарик и с един щастлив58 израз пресече
представителя: „Етиката не изисква само учителят да е добър,
но и да му се даде онова, което му принадлежи“, каза той.
Масарик, както вече казах, всъде печели популярност, и то
защото не се бои от непопулярността. Той не се бои ни от
традиции, ни от множество, ни от предразсъдъци. Някога може
би е грешил, но никога не е отстъпвал от изявлението на онова,
което е смятал за постигната правда. „Бях твърд, защото се
56
57

58

Част от Прага. – Бел. прев.
Става дума за Zemský sněm Království českého (Landtag des Königreiches
Böhmen), чешкият провинциален сейм (парламент). – Бел. А. Т.
В смисъл на „уместен“, „подходящ“, „сполучлив“. – Бел. А. Т.
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облягам на увереността си“ – може да каже за себе си той девиза
на чехския мислител Август Сметана, комуто даде толкова
високо място в чехската философия. Масарик принадлежи
към съсловието на обществените еретици, а напредъкът на
човечеството се дължи на техните заслуги. И тъкмо това
еретичество е причина, че у нас няма друг мъж, който да е
толкова много заслужил за напредъка на Чехия.
Мисълта, учението на Масарика, сцелено, уяснено, учудва със
съгласуването и пълната хармония с живота му. Мисловото
му дело е и ще бъде оправяно в отделните си части, както се
оправя и делото на Палацки, Хавличек; не всеки ще приеме всичко,
но съгласието на личния му живот с делото му винаги ще зари.
Животът на Масарика е най-хубавото му творение.
В живота Масарик понася всичките последици на борбата си
за постигнатата правда. Така става учител на народа си, като
влива в него силната си личност. Неговата работа, значението,
влиянието му и целият му живот ще бъдат исторически за нас.
Няма друг мъж у нас, върху когото да са нахвърляни толкова
хули и кал, но колкото повече го тъпчат, той толкова по-чист,
по-светъл се явява – според думите „Merses profundo, pulchrior
evenit”59.
Когато преди години хулите и ругатните, изсипани срещу му,
бяха най-ожесточени, „Чехска мисъл“ припомни следните думи
от Заратустра: „Караш мнозина да се учат да Те разбират,
това не им се харесва. Пристъпи чак до тях, но ги отмина
– това те не ще Ти простят никога. Вървиш над тях, но
колкото по-високо стъпаш, толкова по-малък Те вижда окото
на завистта им. А най-ненавиждан е който изпъква… Хули и
59

„Потъне ли, изплува той по-красив“ – Квинт Хораций Флак, книга IV, ода IV
(„Възхвала на Друз“) (Квинт Хораций Флак. Събрани творби. С, 1992 (превод
от латински на Георги Батаклиев), с. 148. – Бел. А. Т.
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кал хвърлят след усамотения: но искаш ли да си звезда, трябва
въпреки това да им светиш“.
Но в най-бляскава светлина обаче изпъква за народа ни Масарик
из сегашната всесветска война. С промяна на името и за него
може да се каже това, което д-р Хербен60 каза за Крамарж61, който
се връщаше из виенския затвор: „Ако преди войната Масарик
политически принадлежеше на една партия, след войната той
принадлежи на целия народ“.
Така най-после стигам до Масарик като политик.
* * *
От хуманния идеал произтичат и политическите възгледи на
Масарика. Политиката като социална практика трябва да бъде
част от нравствената увереност, т. е. тя трябва да се опира
на нравствеността, правото и справедливостта, трябва да
бъде демократическа, трябва да се проявява с мисълта, делото и
работата.
Основа на политиката трябва да е социологията, науката за
обществото, която Масарик пръв пренася в чехския живот.
Цената на социологията лежи в това, че ни дава условията за
съществуванието и трайността на обществения напредък,
втълпява ни увереността, че животът на човека същевременно
е и съжителство, което ни извежда из тесните граници на
индивидуалността и егоизма и ни води към общите интереси
и любовта към ближния. Тя ни учи за постепенното развитие
Ян Хербен (1857–1936) – чешки писател, журналист, историк, общественик и
политик. – Бел. А. Т.
61
Карел Крамарж (1860–1937) – виден чешки политик (в последните десетилетия
от съществуването на Хабсбургската монархия – представител и покъсно водач на Младочешката партия), първият министър-председател на
новосъздадената през 1918 г. Чехословашка република; юрист по образование;
изявен привърженик на идеите на неославизма. – Бел. А. Т.
60
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на човечеството и ни привиква да сме снизходителни към
настоящето. Усмирява радикализма ни, който в зародиша си е
нетърпеливост, нездрава треска, при която се вярва в чудеса и
ненадейни преврати.
Масарик доказва, че всички революции, политически или не,
свършват неуспешно, ако не ги предшества революция в главите и
сърцата, за която Масарик работи винаги с цяла душа.
В политиката наистина трябва да се върви напред неотстъпно,
издръжливо, но постепенно, крачка по крачка; защото
развитието, както още Хавличек провъзгласил, не върви със
скокове.
Масарик иска политически демократизъм. Демократизмът
според него е културното и нравствено издигане на народа, а
не снижаването към него, хвалословието му и изпълнението
на неговите инстинкти и желания на тълпата. Истинският
демократ трябва да е верен на убежденията си, трябва да
има и решителността да върви срещу течението и да се
противопоставя на болшинството.
Масарик е привърженик на вътрешната и културната политика.
Главната причина за политическите неуспехи вижда [в]
политическото невежество на широките маси.
Истинската чехска и народна политика не трябва да престава
в борбата си с клерикализма. Тя трябва да е свободомислеща.
„Между свободата и народността няма никакво „prius et
posterius“62, казал М. на Държавния съвет63. „Или ще защищаваме
народа си свободомислещо, или ще го унищожим клерикално“. За
Масарика, както и за Хавличек, народността без свободата не е
нищо, също както и свободата без народността е нула.
62
63

В смисъл на по-важно и по-незначително, първо и второ (лат.). – Бел. А. Т.
Имперският съвет (Reichsrat) – общодържавният парламент на Австрийската
(Австро-унгарската империя), действал от 1861 до 1918 г. – Бел. А. Т.
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Културната борба, боят за училището трябва да е найважната част от народния ни бой. За чеха помирението с Рим
е невъзможно. Интересен е паралелът между протестанта
Палацки, който в края на живота си се помирява с Рим, и
Масарика, роден католик, който завинаги се отделя от Рим и
става най-върлият му враг.
Масарик остро натяква на бившата австрийска държавна църква,
че е политически, а не религиозен институт, че служи на силните
и богатите и винаги върви с капитализма, бюрокрацията и
аристокрацията. Църквата иска да господства и настойничества
дори и там, дето съвсем не º е мястото – в училището.
„Църквата отрича, че науката и разумът, а не вярата и догмата,
са посредници между правдата и измамата, между доброто и
злото. Затова, казва Масарик, нека свещеникът си е господар в
църквата, а учителят – в училището“. Религията не се учи, не се
натрапва, тя трябва да се преживява, та затова и Масарик се
придава към ония, които искат да се отстрани вероучението от
училищата64.
Що се касае за възгледите на Масарика върху чехската политика,
то той не отказва65 историческото държавно право. В него
той вижда документ, доказателство, повдигащо морално духа
с това, че сме били самостоятелни. Винаги обаче подчертава
естественото право, онова право, в името на което днес
рекламираме за държавата си също и маджарското Словенско;
онова право, чиято същност поетът Й. С. Махар с тъй
64

65

В новата Чехо-словенска република църквата е отделена от държавата, т. е.
Чехия скъсва с Рим, който от времето на Хуса всячески се стреми да убие у
нея любовта към истината и мисълта, както и да я направи послушно свое
оръдие. Във времето на Хабсбургите католишката църква е най-доброто
оръдие за страшния бюрократизъм, както пък йезуитският орден е наймощното средство за покатоличването на „бунтовнишкия“ чехски народ.
До освобождението на Чехия (1918 г.) църквата беше и най-сигурното
оръдие за германизацията на чехския народ – било чрез църк. треби, било чрез
църковните училища. – Бел. прев.
Кертева е имала предвид „не отрича“. – Бел. А. Т.
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ярки думи постига в ст[ихотворението] си „Tristii”66, гдето
апострофира народа с думите:
Ти тук си
И живееш
И волен искаш напред да вървиш?
И правото ти е – че тук си,
Че жив си и че искаш да живееш.
Докато Австрия съществуваше, нам бе определено от
съдбата да живеем, по-право да живуваме в нея като малоценен
народ – Масарик ратуваше за федеративна Австрия, искаше
пълна самостоятелност и всестранно самоуправление за
чехскословенския народ.
Масарик винаги беше против централизма, в когото виждаше
продължение на абсолютизма, беше за по-последователния
парламентаризъм.
По въпроса за отношението към немците винаги иска честно
изравнение с тях, изравнение, което да е мъжествено съгласие
между двама съперници. Той смята, че само след такова помирение
ще захване културно състезание у двата равноправни и едноценни
народа.
Масарик често се изказва за програмността на чехската политика,
която няма актуална програма, а чака действията на немците.
Затова съветва преди всичко да се започне с общинската,
комунална политика, в която трябва да се покажат всички
способности. Славянската взаимност схваща тъй, че трябва да
търсим сношения само с напредничавите славянски елементи на
66

Machar, J. S. Tristium Vindobona I – XX. Básně (1889–1892). V Praze, 1893, s. 39
(VIII. – „Ty staré pergameny, jež ožraly kdes myši…). – Бел. А. Т.
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славянските народи, защото реакционните сношения могат да ни
увредят в чужбина.
Масарик дава пример за истинска славянска дейност. От
първата част на политическата му дейност известна е речта
му за положението на Босна и Хърватско67 в австро-унгарската
монархия. Във втората половина на дейността му преди
войната взе най-живо участие в големите предателски процеси
в Загреб и Виена, като, както сам каза, usque ad finem68 пресече
подводната мрежа на австрийските дипломати против
братските югославяни, дипломати, които с фалшиви документи
подготовляваха изкуствени случки, от които можеше да се
издигне всесветският пожар, погълнал ги най-после съдбоносно с
цялата империя.
У Масарика винаги е било и бие чисто славянско сърце. Из Полша,
в книгите си, той ни донесе целия политически мислов свят
на полските ни братя. За голямата му любов към Русия говори
1000-страничното му творение „Русия и Европа“, в което
нещастната днес велика славянска държава се стреми да постигне
помощта си из литературата на същността му – т. е. из
мислите на великите си мъже, а предимно на Ф. М. Достоевски69.
Така Масарик ни дава пример за истинска и обятна работа за
славянството, което винаги ще го брои между най-великите си
синове.
От началото на политическата си дейност Масарик се изказва за
социализацията на чехската политика. Усилието му да се премахне
пропастта между социалдемокрацията и другите народни класи
сполучва. Масарик никога не работи за правата само на известна
67
68
69

Погрешно вместо „Херцеговина“, както е в оригинала (s. 33). – Бел. А. Т.
Докрай, напълно, окончателно (лат.). – Бел. А. Т.
Срв.: „O velké jeho lásce k Rusku mluví jeho tisícstránkové dílo „Rusko a
Evropa”, v němž usiluje dnes nešťastný slovanský velestát „postihnouti pomocí
literatury z jeho nitra”, t. j. z myšlenek jeho velkých mužů a hlavne F. Mich.
Dostojevského” (s. 33). – Бел. А. Т.
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класа, но винаги обръща внимание на всички народни класи.
За себе си Масарик казва, че е „социалистически“. Най-великото
му дело е „Социалният въпрос“70. За Масарика социалният въпрос
е „факт на цялата икономическа и въобще обществена беда,
нравствена и материална мизерия, която всички и постоянно
виждаме било като гледаме разкоша на богатите или нуждата на
пролетариите, било като наблюдаваме живота в градовете или
в провинцията, на улицата или в семействата“… „Социалният
въпрос днес значи неспокойството и недоволството, копнежа и
страха, надеждите и отчаянието на хилядите и милионите.“
Масарик не е привърженик на държавния социализъм. В социалния
въпрос отрича едностранчивостта, която обяснява всички
социални явления само с икономическия елемент71.
В социалния въпрос Масарик вижда съществена част на чехското
убеждение, защото малкият народ, народът на малките хора е
длъжен да социализира политиката си.
Но основното си етическо становище Масарик не пренебрегва и
при решението на социалния въпрос. Изтъква, че етиката трябва
да определя както социалните, така и икономическите цели.
Отхвърля философските и социологически принципи на марксизма
от етическо и религиозно гледище. Отблъсква и възгледа на
Маркса, че всяко обществено дело е класова борба, т. е. борба
между работниците от една страна и всички останали класи
от друга. Против това доказва, че различните класи нямат само
противоречиви интереси, но също и еднакви, общи интереси. За
него животът не е само борба, защото хората от всичките класи
чувстват също взаимността си, между тях има много усещания
за искрена човещина.

70
71

Masaryk, T. G. Otázka socialní. Praha, 1896. – Бел. А. Т.
В оригинала следва още едно изречение, което е пропуснато при превода:
„Socialismus je dnes crux našeho vědění, vědomí a svědomí” (s. 34). – Бел. А. Т.
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* * *
Това са политическите възгледи, това е политическата дейност
на Томаш Масарика до половината на съдбоносната 1914 г.
Избухналият в края на юни 1914 г. всесветски пожар става нова
[политическа]72 реалност.
Дойде времето, което предрекъл Ян Амос Коменски, като в
завета на целоживотното си дело, в незабравимия „Кшафт
на умирающата майка на братското единство“73, [твърдял]:
„Неприятелите ти ще бъдат унижени и ти ще стъпиш на
гордостта им“.
Дойде времето, за което просил Бога с думите: „Разбий сърцето
на неприятелите му и на ония, които го ненавиждат, та да не
станат никога.“
Дойде времето, което предвидял и френският историк на
чехската ни история – Ernest Denis:
„че в него време империята на Хабсбургите ще изнасили чехите да
се предадат на милост и немилост“.
Дойде и предсказаният от Дени час за борбата, в която ще
стъпят всички, които не искат да се склонят пред грубата сила,
и в която борба народите ще се стремят към правото сами да
решават съдбите си.
Дойде времето, когато зад границите на империята ни и
съюзниците º издигнаха се нашите герои, застанаха на страната
на правото против кривдата и се решиха на най-крайните
жертви. Дойде времето, в което нашите паднали и живи герои
оставиха на света възвишен пример, ставайки като преди, в
хуситските времена, кредитори на човечеството.
72
73

Думата е изпусната при превода. – Бел. А. Т.
„Kšaft umírající matky Jednoty bratrské“ („Заветът на умиращата майка,
Братската община“), писан през 1650 г.; „братското единство“ е Общността
на чешките братя, чийто последен епископ е именно Я. А. Коменски. – Бел. А. Т.
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Старата и подла Австрия още веднъж тогава се съвзе за ново
подло насилие против нас – последно насилие!
74

Повери управлението на извехтелите си работи в ръцете на
кървавия и алчен за пари „маркиз Геро“75.
Постави най-ужасни мрежи около ни, омота в тях телата
и душите ни. Взе от нас заложници, и то все из видните ни
политици, поети, журналисти. Свърза ги, хвърли ги в тъмници,
съди ги и по единствения параграф, който според Хавличек
военният съд има в патрондаша си, осъди ги на смърт.
В тая тъмница за тялото и душата естествено нямаше място
за човека, който и през живота си не бе навикнал да се преструва,
да носи черно-жълтата76 маска навън, а в сърцето си да гали
бяло-червения цвят77. Нямаше място за оня, който бе свикнал да
въплътява мислите си в дела.
Ненапразно нашият велик Томаш в младини се учил ковачество,
ненапразно се учил той да се бори с желязото! С чуден, страшен
удар разби оковите, които го свързваха.
Като юнака в приказката, който забегнал да убива двуглавата
змия, за да отърве заклетата78 царкиня, забегна и той по света да
убие двуглавата змия, която почти 400 г. пази царската дъщеря –
нашата чехо-словенска родина!
От това време Масарик става предреченият от Дени
патриот, силен вече със справедливостта на делото, което
поема на плещите си. Споменът, че и прадедите ни някога се
противопоставили на цяла Европа, влива сили в мишците му.
74

75

76
77
78

При превода е изпусната думата „padlé” („Staré padlé a podlé Rakousko”, s. 36) –
Бел. А. Т.
Маркиз Геро, персонаж от „Силезийски песни“ на чешкия поет Петър Безруч
(1867–1958), всъщност е ерцхерцог Фридрих (Friedrich Maria Albrecht Wilhelm
Karl von Österreich-Teschen) (1856–1936), фелдмаршал, върховен главнокомандващ
на австро-унгарската армия през периода 1914–1916 г. – Бел. А. Т.
Австро-унгарското знаме. – Бел. прев.
Чехското знаме. – Бел. прев.
Омагьосаната. – Бел. А. Т.
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Ученикът на Коменски – университетски учител – става Жижков
воин на зова на родината.
Отива в чужбина да завърши мощното си житейско дело. В
Англия чете университетски лекции за правата на подтиснатите
народи. Завладява сърцата и мислите на силните на деня за
справедливата ни народна кауза. По цяла Англия, Швейцария,
Франция, Италия, Североамериканските съединени щати, по
Европейска и Азиатска Русия лети джелатското79 му и неуморно:
„Cаeterum autem censeo, Austriam esse delendam”.
„Няма победа – пише на Лойд Джордж80 – ако Австрия бъде
запазена в каквато и да е форма.“
В Русия на чехословенците обяснява същността на всесветската
война. От една страна, в нея се вижда нападателният план на
немците, от друга – демократическият план за отбрана. „В тая
борба на народите чехите трябва да съзнават своето световно
послание. Трябва да виждат и само тогава да действат. Ние
знаем, че пътят Берлин – Багдад минава през Чехия, Прага, та
затова се браним тъй упорито. Австрия ни предаде на Прусия,
ние въставаме против предателството. Бисмарк казал, че който
владее Чехия, владее Европа. Ние обаче искаме да сме си сами
господари, искаме да имаме място между свободните народи на
Европа.
„Народният въпрос всъщност е социален въпрос, защото ако
един народ е поробен, то политическото робство значи евтин
работник за господствующия народ. Наблягам силно върху това
социално значение за народността.
79

80

Погрешен превод, „katovské“ = джелатски, „catovské” (както е в оригинала) е
свързано с римския политик Марк Порций Катон Стари (234–149 г. пр. Хр.),
комуто принадлежи прословутата фраза „Ceterum autem censeo Carthaginem
delendam esse“ („Впрочем мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен“), с
която неизменно завършвал всяка своя реч в римския сенат. – Бел. А. Т.
Дейвид Лойд Джордж (1863–1945) – британски политик (от Либералната
партия), министър-председател на Великобритания по време на Първата
световна война. – Бел. А. Т.
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Затова ние и съюзниците се борим за демократизацията на
цяла Европа и за федерацията на цели народи.Искам право на
самоопределение за малките народи, та мирът да не бъде за нас
подчинение.
Затова трябва да се браним. И народът се брани. И макар че се
бие, той прави нещо съвсем различно от оня, който воюва…
голяма е разликата между това дали някой се брани или върши
насилие. Ние трябва да се браним и военната ни акция тук е
отбрана против насилието на Австрия, ръководена от Германия.
Никак не искаме да изнасиляме немския народ, но той, немският
народ, винаги е заграбвал чужди земи, главно славянски, и ги е
потъпквал. Значи – целта на войната с немците е да ограничат
държавата си само върху собствения си народ.
За нас пък разпадането и унищожението на Австрия е истинската
цел на войната. Важно е да си обясним това. Австро-Унгария
е организирано меншинство на немци и маджари против
славянското и романското болшинство81. Що е Австрия? Тя е
династията, донякъде армията – собствено висшето офицерство
– тя е йерархията, шляхтата – това е Австрия. И тая каста
изкористява народите – други идеи династична Австрия няма.
Пропастта между Чехия и Австрия е непристъпна. Австрия е
насилническа, реакционна, шлехто-династична, безнародна, ние
пък трябва да бъдем народ напредничав, демократичен, народен.
Признавам, че сам в политиката си дълго полагах усилия – по
програмата на Палацки82 – да модернизираме Австрия, като приеме
81

82

В оригинала: „Rakousko-Uhersko je organisované násilí menšiny Němců a Maďarů
proti většině slovanské a románské”. – Бел. А. Т.
Концепцията на Фр. Палацки за австрославизма включва федерализирана
Австрия, чиито народи ще имат еднакви езикови, културни и политически
права. Тази модернизирана и реформирана монархия ще закриля малките народи
от Средна, Източна и Южна Европа от пангерманистични и панрусистки
попълзновения. Или: „Ако Австрия вече не съществуваше, щяхме да сме
принудени в интерес на Европа и човечеството да я създадем“. – Бел. А. Т.
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нашата, чехската демократическа програма. Но колкото по-добре
опознавах Австрия, толкова по-голяма политическа опитност
получавах и толкова повече захванах да не вярвам на Виена и
династията, толкова по-антиавстриец ставах, по-радикален.
Казват, че по-възрастните стават по-консервативни – струва
ми се обаче, че младостта е по-консервативна, защото няма
опитност…От 1907 г. бях повторно избран и бях в опозицията
против правителството; балканските войни ме принудиха
да въстана и срещу външната политика на Австро-Унгария.
Когато настъпи войната и видях, че нашите войници работят
и действат по народната ни славянска програма; когато видях
как Австрия отмъщава на народа ни, когато се научих, че в
Моравия бил обесен чех само защото имал руския позив на Николая
Николаевич83, че втори и трети били застреляни, то трябваше
да си кажа: „Ти трябва да работиш не по-малко от войниците
ни – те са, при общата военна повинност, нашите хора, нашите
избиратели – и аз реших, че трябва да застана редом с ония,
които се борят против Австрия. Съзнах – проповядвам го вече
трета година – че между Чехия и Австрия, т. е. Хабсбургите,
компромисите са невъзможни… Австрия трябва да се унищожи,
Хабсбургите трябва да се отстранят… Нима не зная съгласието,
единството, поддържано с кръв и желязо от ерцхерцога Фридрих
и другите наши джелати – все по плана на Хабсбургите! Не преди
много народният представител Дашински84 каза, че само в Галиция
били екзекутирани 50–60 000 души! Това е идеята, това е силата на
Австро-Унгария, това са Хабсбургите.
83

84

Възванието на главнокомандващия руските войски великия княз Николай
Николаевич до поляците от 1/14 август 1914 г., в което се обявява
възможността за автономия на обединена Полша в рамките на Руската
империя. – Бел. А. Т.
Игнаци Дашински (1866–1936) – полски политик, общественик, през 1897
и 1900 г. депутат в австро-унгарския Райхсрат, за кратко министърпредседател на Временното правителство на провъзгласената в Люблин на
6 срещу 7 ноември 1918 г. Полска народна република. – Бел. А. Т.
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Аз бих желал държавата ни да бъде република. Ще ни казват,
че нашият народ още не е зрял – може би има незрели народи,
но аз вярвам, че нашият народ, който се усъвършенства със
собствените си сили и се възроди със собствената си култура,
вярвам, че такъв народ може да се дисциплинира. Че съзнателният
и интелигентен народ може да поддържа републиката – това
знаят много добре и Хабсбургите, и Хохенцолерните, и
цялата им не знам каква си дружина… Ще ни придумват, че
демократическата република не ще се удържи и ще ни показват –
както вече и правеха – Франция и Русия. Ние знаем, че републиката
е правна държавна форма, същността на която е демократизъм,
демокрация против аристокрацията…
Вие, които воювате и давате живота си за тая форма, вие имате
най-големи права, а в името на тия чехски жертви ние ще искаме
свободата на народа си. В Европа не бива да има неосвободен
съзнателен народ! Искаме свободата и независимостта на народа
си, както и свободата и независимостта на Полша и Югославия и
въобще на всички съзнателни народи; искаме свободата на Европа,
искаме свободно организирано човечество – това е нашата чехска,
нашата демократическа програма!“
Преди 3 год. и половина в Цюрих Масарик провъзгласил, че е
напълно последователен, като се поставя с всичката си енергия
против Австрия въпреки предишния си възглед за нея. „Чехският
народ трябва да се постави против Австрия – казал – защото
[тя] злодейски си игра с него. Победи или не, но чехският народ
трябва да отстоява идеалите на справедливостта и правото“.
И подобно на Палацки, който в книгата си „Последната ми
дума“ тържествено се отрекъл от твърдението си „Ако нямаше
Австрия, сами трябва да я сътворим“ и гордо и самосъзнателно
провъзгласил в края на живота си, че: „Бяхме преди Австрия,
ще бъдем и след нея“, – и Масарик, като съзнал, че е невъзможно
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Австрия да стане справедлива и демократическа държава,
издига въпиющ глас с думите на Френската революция: „Écrasez
l’infâme”85, т. е. „Убийте безсрамната Австрия!“
На зова на Масарика на бойните полета във Франция, Италия
и Русия се нареждат десетки и стотини хиляди в стройни
армии. Десетки хиляди се борят и в североамериканските армии.
Стотина хиляди печелят Русия за русите. Решават победата на
страната на правото против кривдата.
Обръщенията и речите на Масарика към новите чехо-словенски
божи воини, офицери и войници, неговите заповеди по армиите
са в достойна за учудване зависимост с миналото ни. В тях
трепти славянският смисъл за право и справедливост, от тях
вее славянска хуманност и славянската отбрана взима връх над
германското насилие и …86
В речта си към войниците от Киев на 20 август 1917 г. казал87:
„Искаме и трябва да сме независими. Борим се на страната
на съюзниците, защото те провъзгласиха за цел на войната
независимостта на всички народи, малки и големи, против
немския пангерманизъм, който иска подчинението на славяните.
Воюваме за самостоятелността на чехския народ, воюваме за
свободата на Европа и човечеството. Човечеството не е повисша форма от народността, но е демократическа организация
на народите – съзнателните и културни народи.
И щастливи сме, че можем да пожертваме всичко за народа си
и човечеството – всичко, не само своя живот, но дори оня на
скъпите ни у дома.“
85

86
87

Антицърковният призив на Волтер „Смачкайте безсрамницата!“ (т. е.
католическата църква). – Бел. А. Т.
Пропуснато – „útoku”. – Бел. А. Т.
При превода са пропуснати първите два параграфа от речта на Масарик,
цитирани от К. Щех: „Válka je něco hrozného, nelidského, zejmena tato válka.
Ale není válka zlem největším. Žít nečestně, být otrokem, zotročovat – je horším.
Válka je zlo, ale obrana je mravně přípustná a nutná, třeba že je nesnadné vymezit
přesně, kde začíná obrana a kde násilí. Válka Čechovi a Slovákovi není účelem, jen
prostředkem, zabezpečujícím naši národní samostatnost” (s. 41). – Бел. А. Т.
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Така говорил чехът към чехите и славянинът към славяните.
А военният правилник на чехословенските легии, пропит с
хуманност, се чете като парафраза на военния правилник на
Жижка88, който между другото изисквал, щото: „И когато
минават през неприятелска земя, да не вършат нехристиянски
затривания на народа, да не разтурват хижите му, конете да не
отвличат, нито пък да ги взема войската…хижите и дворовете
на хората да не разбиват…който направи това, ще бъде съден
като разбойник“…89
В тоя дух някога воювали хуситите, в тоя дух воюваха и нашите
легионери. И победиха – славно победиха. Покриха челата си с
безсмъртна слава. И бляскав е резултатът: „Austriа delenda est”.
Австрия вече не съществува; империята на порядъка и добрите
нрави; империята, която с ненаситна90 ръка посягаше към
всесветско владичество, сега се гърчи в предсмъртна агония.
Върху развалините на големите германски сънища за овладяване на
света израства свободата на малките, преследвани, потъпквани,
понижавани, поробени народи.
Ще изчезнат вече народите на Ницше – народи господари и
народи роби. Изчезна вече и унижаваният и 300 год. потъпкван
чехо-словенски народ!
88

89

90

Ян Жижка е героят и водителят едновременно на чехските хусити в така
наречените хуситски войни, водени от чехския народ против насилията на
курията и в името на народната, хуситска вяра. – Бел. прев.
Приведените от автора К. Щех (с неточности) и преведени от Василка
Кертева цитати не са от Военния правилник на Жижка, а от Военния
правилник на Ян Хайек от Ходетин (вж. Upravený řád Jana Hájka z Hodětína
(съставен през първата половина на XV в.). – In: Výbor z české literatury doby
husitské, sv. 1. K vydání připravili Bohuslav Havránek, Josef Hrabák, Jiří Daňhelka a
spolupracovníci. Vydalo nakladatelství ČSAV, Praha, 1963, s. 515, 514). – Бел. А. Т.
Думата „ненаситна“ е задраскана от преводачката, неизвестно защо, тъй
като в оригинала също е „nenasytnou rukou” (s. 42). – Бел. А. Т.
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Отмъстена е нашата Хакелдама – кървавото наше Белогорско
поле91. На двадесет и осми ноември92 1918 г. удари последният час
на кървавите ни джелати!
Възкръсна нашата изгубена независимост. Влезе във вечен живот
нашата млада93 Чехословенска република, населена с волен, щастлив
народ, с народ, безкрайно благодарен на новия добивател на
свободата и независимостта му
– на чехския Вашингтон
– с народ, дълбоко признателен на организатора и водителя на
победните чехословенски легии, на обединителя на всичките
клонове на нашия народ
– на чехския Гарибалди –
с народ, искрено, от все сърце преданен на първия президент на
своята демократическа Чехословенска република
– на Томаш Масарик!
БИА – НБКМ, ф. 626, оп. 1, а. е. 134, л. 1–35. Чернова. Ръкопис.

91

92
93

Става дума за битката в местността Била хора край Прага (днес квартал
на чешката столица) на 8 ноември 1620 г. Този сблъсък между чешките
протестантски съсловия и армията на католическите Хабсбурги завършил с
поражение на войските на съсловията, въпреки че сам по себе си не е особено
значителен във военно отношение, всъщност поставя началото на процеси,
повлияли в изключителна степен развитието на чешките земи. През XIX в.
и по-късно, особено след 1918 г., та дори и понастоящем, Белогорската
битка е възприемана сред чешкото общество като попадане на чехите под
тривековно хабсбургско господство (макар че Чехия е част от хабсбургските
територии още от 1526 г.). – Бел. А. Т.
Погрешно вместо „октомври“. – Бел. А. Т.
След „млада“ в оригинала идва „демократична“ („naše mladá demokratická
československá republika”, s. 43). – Бел. А. Т.
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В

ъв фокуса на проведеното между 12 и 17 декември
2017 г. пето издание на Софийския международен
литературен фестивал бяха страните от Вишеградската
четворка – Словакия, Полша, Унгария, Чехия. Богатата
програма на фестивала наред със срещите с писатели,
дискусиите, изложбите, филмовите прожекции включваше
и студентски литературен конкурс на тема „Моята
среща с културата на … (една Вишеградска страна)”. На
втория фестивален ден пред публиката в Мраморното
фоайе на НДК номинираните есета бяха представени
на словашки, полски, унгарски и чешки език от техните

Програмният директор на 5. Софийски международен литературен фестивал
Вера Петрова и членовете на журито д-р Урсула Хорошко (Полски институт за
книгата), Петър Михалик (програмен директор на панаира на независимите
издатели BraK в Братислава) и проф. д-р Томаш Кубичек (директор на
Моравската библиотека в Бърно)
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автори – студенти и докторанти от СУ „Св. Климент
Охридски” и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, както и с екранен
превод на български. Стогодишнината от създаването на
Чехословакия, която отбелязваме през 2018 г., е чудесен повод
на страниците на нашето списание да публикуваме есетата,
посветени на Чехия и Словакия. Сред тях отличени с първа
награда бяха Цветелина Стоилова (V курс, Славянска филология
– чешки език и литература, СУ) и Василена Герасимова (V курс,
Славянска филология – словашки език и литература, СУ). Втора
награда получиха Гергана Русанова (V курс, Славянска филология –
чешки език и литература, СУ) и Велимира Божилова-Стоянова
(докторантка към Катедрата по славянски литератури на СУ),
а трета – Ирина Иванова (V курс, Славянска филология – чешки
език и литература, СУ) и Десислава Стоянова (III курс, Приложна
лингвистика – английски и словашки език, ВТУ).
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Moje setkání s českou kulturou
Cvetelina Stoilova
Každý národ má svou literaturu, své nejlepší filmy a nejznámější
hudebníky. Proto je člověk hrdý, že je součástí toho společenství. Tím
se liší jedna země od všech ostatních.
Jedna z prvních otázek, na kterou se mě každý ptá, když se dozví, co
studuju, je, proč jsem si vybrala právě češký jazyk. Tento obor zní
velmi neobvykle a zvláštně. Ale pro mě to bylo jedno z nejlepších
rozhodnutí. V posledním roce na gymnáziu jsem měla dvě možnosti
– pokračovat dál s ruštinou nebo si vybrat nový jazyk, se kterým bude
spojen můj život. Rozhodla jsem se pro slovanské jazyky a češtinu
jsem cítila nejbližší. A nelituju.
Co jsem předtím věděla o České republice? Skoro nic. Byla jsem
jednou na jazzovém koncertu v Českém centru, tam jsem také viděla
několik filmů v rámci každoročního festivalu. A kromě toho jsem se
blíž seznamovala s českými auty značky Škoda, protože můj přítel
se o ně zajímal. Při výběru byly důležité i populárně vědecké filmy o
hlavních městech Polska a Česka. Praha mě okouzlila a ovlivnila mé
rozhodnutí.
Až na univerzitě jsem se dozvěděla víc o historii, geografii a kultuře
České republiky. Takoví známí skladatelé jako Antonín Dvořák nebo
Bedřich Smetana pochází právě odtud. Značný přínos k rozvoji
kinematografie měla tzv. československá nová vlna, se kterou se spojují
jména jako Miloš Forman, Jiří Menzel, Vojtěch Jasný, Věra Chytilová
atd. Musím také zmínit to, že Češi jsou nadaní architekti – samotné
budovy v zemi říkají víc než jména jejich projektantů.
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Ale to, co nejvíc miluju, je česká literatura. Básníci se již na počátku
XX. století nebáli ukázat, jaká by podle nich měla být poezie. Tvořili
nejen básně, ale i celá výtvarná mistrovská díla. Takovými jmény jsou
například Jaroslav Seifert nebo Vítězslav Nezval. Na rozdíl od většiny
bulharských autorů, ti čeští nemohli klidně žít a psát za socialismu.
Neoficiální tradice je tam obrovská, skoro tak velká jako oficiální
literatura. Autoři emigrovali, vydávali v samizdatu a měli odvahu být
sami sebou. Disidenti se dokonce sdružili a podepsali Chartu 77,
která měla v době normalizace velký význam. Inteligence bojovala za
svá práva, i když za to zaplatila vysokou cenu.
Z české literatury se můžeme naučit moc. V ní žije sama psychologie
národa, v ní najdeme lidskou odpověď na historické údálosti. A ta
země se od Bulharska tolik nelíší. Z historického hlediska oba národy
století žily pod vládou velké říše a brzy po získání své nezávislosti se
staly cástí východního bloku. Tyto shody ukázaly velký vliv v rozvoji
těch států. Proto po pádu komunismu cítíme blízké všechny státy,
které přežily přechod k tržnímu hospodářství: Českou republiku,
Polsko, Maďarsko atd.
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Jiná země, jiný mrav
Gergana Rusanova

Když cestuješ do jiných států, víš víc o různých kulturách, tradicích a
poznáš něco nového. Tak jsem poznala tradice v Čechách. Minulý rok
jsem se zúčastnila programu AIESEC. Tento program mne seznámil
s Českem a s Čechy. Jezdila jsem každý týden do jiného města, za šest
týdnů jsem navštívila dvanáct měst. Bydlila jsem v českých rodinách
a pracovala jsem jako učitelka. Vyprávěla jsem o Bulharsku, ukazovala
jsem prezentaci o bulharské kultuře, se spolužáky jsme tančili lidové
tance a zpívali jsme.
Když jsem přijela do Brna na letní školu, myslela jsem si, že budu
sama a bude to nuda, ale poté jsem si našla nové přátele a seznámila
jsem se s milými lidmi. Když o tom přemýšlím, je opravdu
neuvěřitelné, kolik jsem toho zažila, kolik jsem se toho naučila, kolik
lidí jsem poznala.
První dva dny jsem si procházela město. Viděla jsem staré divadlo
v Brně, centrum města, nejvyšší kostel, ale začal pracovní týden a
musela jsem skládat vstupní test, byla jsem nervozní. Když i ten den
skončil, začala výuka, večer jsem chodila na procházku do centra a do
Alterny s ostatními účastníky.
Ale nejzajímavější byla úplňková noc na Kraví hoře. S přáteli jsme
viděli film v hvězdárně. Prohlédli jsme si krásnou výstavu o hvězdách.
Po filmu v hvězdárně jsme šli na tričkovou party, tančili jsme a bavili
jsme se. Byla to krásná noc.
V pátek jsme byli na výletě a to bylo moc zajímavé. Jeskyně, kterou
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jsme navštívili, byla opravdu hezká. Nejzajímavější tam byly dvě
kamenné sovy a velký anděl. Příroda v Česku je bohatá a všude hyří
barvami. Líbilo se mi i ve vinařské vesnici blízko Brna, kde jsme se
procházeli toho dne. Příroda tam byla prostě úžasná.
Poté jsem samozřejmě ochutnala typické české jídlo. Například
švestkové knedlíky. Bylo připraveno velmi zajímavě. Švestky byly
vypeckované a zabalené do těsta, potom uvařené ve vodě a nakonec
posypané tvarohem a cukrem. Jedla jsem to k obědu na návštěvě
v české rodině. V stejné rodině jsem ochutnala i smaženou brokolici a
květák. Jiné typické české jídlo, které si pamatuju, se nazývá svíčková
s knedlíky. Připravuje se z hovězího masa s omáčkou a džemem
z ostružin, podává se s knedlíky.
Je hodně blízkých věcí, ale možná i více rozdílů. Díky své cestě jsem se
seznámila s Českem a mám krásné vzpomínky. Chtěla bych, aby moje
cesta nikdy neskončilá. Kdybych mohla, cestovala bych celý život,
protože moje okno do světa je otevřené. A moje oči viděly hodně
krásných krajin. Chtěla bych vidět nejkrásnější místa na světě a Česko
bylo jedno z nich.
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Moje setkání s českou kulturou
Irina Ivanova
Než jsem začala studovat slovanskou filologii na Sofijské univerzitě
„Sv. Klimenta Ochridského“, nevěděla jsem o české kultuře nic.
Na univerzitě jsem se dozvěděla hodně zajímavých věcí, ale jiné
jsem musila hledat sama, jako například české filmy. Samozřejmě,
v hodinách češtiny není dost času, abychom se dívali na filmy, takže
jsme museli najít jiný způsob, jak najít něco zajímavého.
Jednou z možností je festival Sofia Film Fest. Ale ti z vás, kteří viděli
ty stejné filmy jako já, možná byli velmi zklamaní z výběru filmů –
Já, Olga Hepnarová, Ani ve snu, Knoflíkaři atd. Některé nebyly tak
špatné – Fair play, Trabantem napříč Afrikou. Ale nejzajímavější film,
který jsem viděla (samozřejmě ne v Bulharsku), je Anděl páně.
Ten film mi doporučila jedna kamarádka z Olomouce, když jsem tam
byla přes program Erasmus. Tehdy se v kinech hrál Anděl páně 2 a
ona mi nabídla, abychom se na něj šly podívat spolu, protože první
část se jí hodně líbila. Souhlasila jsem, ale nejdříve jsem se podívala
doma na první část. A taky se mi velmi líbila. A druhá byla dokonce
zajímavější.
Nevím, proč se v Bulharsku nepromítají současné české filmy, které
opravdu stojí za vidění. Anděl páně a Anděl páně 2 jsou vtipné
a jejich příběh ti pomáhá přenést se na chvilku do jiného světa a
zapomenout na svoje problémy.
Ty filmy jsou o jednom andělovi – Petronelovi, který se ocitá
v různých situacích spolu s čertem Uriášem a právě kvůli tomuto
čertovi. A kromě všech problémů a vtipných situací se oba naučí, že v
lidských životech nic není tak snadné, jak si ti dva myslí, a že někteří
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lidé dělají hříchy, ale mohou si vysloužit odpuštění. V hlavních
rolí uvidíte Ivana Trojana (Petronel), Jiřího Dvořáka (Uriáš), Kláru
Issovou (Panna Marie), Jiřího Bartošku (Pán Bůh) atd.
Doufám, že se i v Bulharsku budou promítat zajímavé české filmy a to
brzy.
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Prvý dojem zo Slovenska
Vasilena Gerasimova
Bolo 30. septembra 2013. Pondelok. Lialo ako z krhly. O pol ôsmej
ráno, spolu s niekoľkými oplašenými prvákmi z Fakulty slovanských
filológií Sofijskej univerzity svätého Klimenta Ochridského, nevediac
ešte, čo nás čaká, sme vystúpili na poslednej zastávke autobusu
číslo 94, aby sme hľadali blok číslo 17 na sídlisku Študentské
mesto. V zložitom a nezrozumiteľnom rozvrhu bolo napísané, že sa
tam nachádza Kabinet slovakistiky. A ešte to, že nás tam očakáva
nejaká pani Gečová. „Pani!? To je nejaký titul? Neznie ako meno.
A priezvisko Gečová vôbec neznie ako bulharské.“ O tom som
premýšľala, kým som sa neistými krokmi čľapotala v kalužiach do
neznáma. Nevedela som veľa o Slovensku. Vedela som len, že hraničí
s Českom a Poľskom, že slovenčina je ťažký jazyk, pretože má pády...
a to je všetko. Moja obľúbená učiteľka z detstva mi poradila, aby som
sa ju učila, lebo vraj „má to budúcnosť“. Vietor robil zúfalé pokusy,
aby vytrhol dáždniky z našich rúk, kým my sme upierali pohľady na
smerové tabuľky medzi internátmi a hľadali sme na nich vytúžené
číslo 17. Konečne sme ho našli. Vystúpili sme hore, neočakávajúc,
že jeden oblačný septembrový pondelok a jedna miestnosť
v Študentskom meste zmenia náš život navždy. Teda aspoň môj.
To je môj prvý dotyk so slovenskou kultúrou zblízka. Radostné
vzrušenie ma ovláda aj teraz, keď o tom dni píšem. Len ťažko môžem
slovami vyjadriť, aký bol pre mňa dôležitý.
Teraz sa píše rok 2017. Prešli už štyri roky. Striedali sa v nich aj
slnečné, aj oblačné dni; blok číslo 17 je každodenná destinácia, pády
sú naštudované a Slovensko sa pre mňa dávno zmenilo na niečo
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celkom iné, ako je „krajina, ktorá hraničí s Českom a Poľskom“. Ach,
áno, v slovenčine je budúcnosť. Moja budúcnosť.
Slovensko je miesto, kde je vlastne sústredený celý môj doterajší
život. Po troch pobytoch v tejto krajine, viac ako 3000 veselých
spomienok, 30 000 dôležitých poznatkov a 300 000 dôvodov, ktoré
ma pohýnajú, aby som sa tam znova a znova vracala, môžem smelo
povedať, že moje zápasenie s pádmi, rodmi, kategóriami časov,
príčastiami a medzijazykovou homonymiou sa oplatilo. A to nie
kvôli ekonomickej situácii, v ktorej sa nachádza krajina, ani kvôli
mnohopočetným turistickým a obchodným vzťahom Slovenska
s Bulharskom. Áno. Naučila som sa prekladať dokumenty, analyzovať
slovenské literárne diela, no vo mne, keď sa povie Slovensko, znejú
úplne iné pocity...
Dnes v mojej mysli Slovensko vonia ako ranné júlové ráno pri
Dunaji. Unáša ma ako augustová búrka. Svetielkuje mi ako blesky nad
Kriváňom. Pozýva ma, aby som zacítila sviežosť stromov v Horehroní.
Aby som sa pozrela zo svojho okna v Poprade na kopce. Aby som
pobežala spolu s jeleňmi po poľane v Tatranskej Lomnici. Aby som sa
okúpala v mrazivej vode Štrbského plesa, alebo Zlatých pieskov, alebo
možno aj v minerálnom bazéne v Bojniciach. Napriek tomu, že ako
vhodné miesto na ochladenie sa mi jeden raz videla i fontána pred
Dómom v Košiciach. Pohýna ma, aby som vystúpila do niektorého
zo skalných príbytkov v Brhlovciach, aby ma nik nenašiel a aby som
navždy mohla ostať v tejto krajine. Aby som mohla zakričať „Hola
hej!“ z okna beckovského hradu. Aby som dokázala zdvihnúť päťdesiat
kíl sena ako niekdajšie obyvateľky baníckej dedinky Vyšná Boca.
Nech sa stratím v úzkych uličkách v Banskej Bystrici a Nitre. Unáša
ma ďalej ako plť na vodách Dunajca. Čnie nado mnou ako vežičky
Bratislavského hradu či koruna na veži Dómu svätého Martina.
Súzvučí mi v srdci s bratislavskými električkami, keď sa zamiešam
do davu ľudí na Obchodnej ulici a nechám sa ním viesť. Opíja ma
ako tatranský čaj a borovička, chutí mi ako bryndzové halušky alebo
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makovník. Spieva s hlasom huslí a ja tancujem v rytme čapáša. Vôbec
sa nezastavím. Slovensko sa na mňa pozerá cez pohľad Slovákov. Je
to nežný pohľad, plný dobroty. A moja láska postupne silnie, napriek
tomu, že som na plot pred domom Maríny zo známej Sládkovičovej
poémy nezavesila zámok. Ten pocit je hlbší ako studňa v Devíne
a možno silnejší, ako bola vášnivá láska grófa Pálfiho k prekrásnej
Francúzke. Vyzýva ma, aby som bola rýchlejšia ako vraný koník, čo sa
spomína v peknej ľudovej pesničke. A chce, aby som bola smelá ako
Jánošík, hoci som krehká žena. Takto môžem byť aj básnikom epochy
romantizmu.
Áno, to je iba odblesk mojich troch stretnutí so slovenskou kultúrou.
Viem, že ma čakajú ešte ďalšie. Cítim to. Som Bulharka, ale už mám
dva domovy: Bulharsko a Slovensko.
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Moje stretnutie so slovenskou
kultúrou alebo ako sa
mi nepodarilo vyhnúť sa
Ľudovítovi Štúrovi
Velimira Božilova-Stoyanova
Všetko začalo cestovaním. Prešli sme vlakom cez Rumunsko a
Maďarsko a mesto Štúrovo, svojím zrozumitelným nápisom, nám
oznámilo, že sme už na Slovensku. Mestečko je pomenované
podľa toho istého znamého Slováka Ľudovíta Štúra. Toho pána
zo slovenských dejín, koho sme mali už trošku po krk...ale cesta
pokračuje a svet sa nezastaví.
O pár hodín sme v Bratislave. Hladní ako vlci. Vtom mi napadlo,
že na Karadžičovej ulici je nejaká dobrá reštaurácia, ale je dôsť
daleko. Všimla som si kaviareň Berlinka, zaujímavý názov, ale
pozoruhodnejšia bola adresa: Námestie Ľudovíta Štúra... Utiecť sa
pred osudom nedá, ale môžeme aspoň skúsiť.
Ideme ďalej. Už sme si museli dať niečo pod zub. Rozhodli sme sa, že
si sadneme v prvej reštaurácii, ktorú zbadáme. A týmto sme sa dostali
do Reštaurácie Štúrová, ktorá sa nachádza na Štúrovej ulici. A ešte
sme si mohli objednať z jedalného lístka v Štúrovej slovenčine. Osud
je osudom, aj ked je v štúrovčine.
Nejako sme sa chceli zbaviť Štúra a sme sa rozhodli, že pôjdeme do
Žiliny. Výborný nápad, pokiaľ sme sa neocitli na Námestí Ľudovíta
Štúra.
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„Nevedeli ste, že sa toto námestie pred rokom 1989 volalo Leninovo
námestie?“, spýtal sa nás jeden starý pán. Pokračoval. „Mala sem
byť aj socha Štúra, ale pred pár rokmi ju demontovali počas stavby
obchodného centra a osadli ju v parku. Sochár sa rozhodol, že nechce
mať Štúra oproti obchodnému centru.“
„A kde je ten park?“, opýtali sme sa.
„To si ľahko nájdete, len povedzte, že hľadate bývali park Na Bôriku, a
ten sa teraz volá park Ľudovíta Štúra.´
„Ježiš!“, vzdychli sme si.
„Nie. Nie Ježiš, ale Ľudovít Štúr!“, povedal muž a rýchlo (ohľadom
jeho rokov) sa vzdialil.
Opät ten osud...
Nemohli sme za to, takže sme sa išli poprechádzať. Ráno sme sa
vrátili do Bratislavy na internát. Na Šturák, asi už viete podľa koho
pomenovaný..
Takto sa mi nepodarilo vyhnúť sa tomu Slovákovi.
Cestou do krajiny sa každý dostane len cez výnimočnú postavu Štúra,
ak sa chce dozvedieť o slovenskej histórii a kultúre určite tam bude
článok o Štúrovi. Žiadne obchodovanie nepatrí do povesti tohto
tatranského orla.
Samozrejme, to vôbec nie je všetko o slovenskej kultúre, zvyšok už
patrí do iného príbehu, začínajúci cestovaním lietadlom a letiskom
M. R. Štefánika...
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Moje stretnutie so slovenskou
kultúrou
Desislava Stoyanova
Slovensko je krajina so sídlom v strednej Európe. Vlani v lete som
mala po prvýkrát možnosť navštíviť ju. Nevedela som, čo môžem
očakávať na svojej ceste a mala som zmiešané emócie. Ďalšia bola
skutočnosť, že som bola na palube lietadla prvýkrát a bola som veľmi
vystresovaná, aby sme nespadli. Keď som tam prišla, prvý dojem,
ktorý som mala, nebol veľmi dobrý. Samozrejme, že neviem, kto by
bol ohromený, keby prvú vec, ktorú uvidel, keď opustí autobus z
Viedne, kde sme pristáli, sú rozbité ulice a diery na cestách. Neviem
prečo, ale zdá sa to ako obrázok na väčšine našich ulíc v Bulharsku.
Ale od tohto okamihu všetko, čo som videla, zanechalo vo mne silné
dojmy a zaujímavé spomienky.
Trvalo trochu času zistiť, že lístky na verejnú dopravu sa kupujú
v automate na to určenom a nemajú nič spoločné s kúpou lístka v
Bulharsku. Áno, rozhodne som prvý týždeň porovnávala všetko s
Bulharskom – ako je na Slovensku a ako je to doma. Ale v určitom
momente som si na to zvykla, dokonca som bola viac spokojná, ako
som si myslela.
Keď som sa dostala do hotela, kde som bola počas celého pobytu
ubytovaná, stretla som sa s mnohými ďalšími ľuďmi. Zabudla som
spomenúť, že som tam nebola sama. Moja kolegyňa a priateľka z
univerzity bola so mnou a spoločne sme stretli viac bulharských
študentov, ktorí tiež prišli na tzv. letnú školu SAS. Prirodzene, boli
tam študenti z celého sveta. Stretli sme sa s toľkými zaujímavými a
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skvelými ľuďmi, s ktorými sme sa potom ťažko rozlúčili. Stali sme sa
skutočnými priateľmi!
Prvý týždeň bol veľmi rýchly, od rána do večera sme boli na
univerzite, učili sme sa, bavili sme sa v čase obeda, mali sme
prednášky. Šli sme do centra, aby sme si ho pozreli... Na konci dňa
sme na univerzite vždy organizovali výstavy alebo večery. Áno, ich
večery boli skvelé a veľmi zábavné. Obzvlášť sa mi páčilo to, že stoly
boli vždy plné jedál. Niekedy som mala pocit, že čakám len na jedlo.
Každý deň sme v Bratislave postupne našli nové a zaujímavé miesta,
pričom sme nechodili na to isté miesto. Vo voľnom čase, keď sme
nemali hodiny, sme tiež cestovali, bolo to veľmi pekné prechádzať
sa popri Dunaji. Čo ma v Bratislave nadchlo, boli krásne budovy,
niektoré nové, iné staré a autentické, ale veľmi dobre zachované. Bolo
to krásne... Dokonca sme išli na takzvané UFO, čo je reštaurácia nad
jedným z mostov, v obrovskej výške s veľkou terasou s výhľadom na
rieku a panorámu mesta. To, čo som potom nevedela, bolo, že musím
vidieť ešte ďalšie krásy Bratislavy.
Druhý a tretí týždeň svojej návštevy som strávila väčšinou na
slovenských výletoch. Videla som veľa krásnych hradov. Áno,
Slovensko je plné starých krás. Ak sa chcete pozerať z mnohých
rôznych typov hradov alebo z zrúcanín, je to to pravé. Navštívili sme
mnoho miest, stretli sme sa s kultúrou, jedlom, tradíciami a ľuďmi.
Oh, jedlo bolo veľmi dobré, neviem, či som to spomenula skôr,
väčšina jedla sa stala mojimi obľúbenými. Ľudia boli veľmi dobrí,
pohostinní a citliví. Videli sme živé pivo a ako bolo spracované,
kým nebolo pripravené na predaj. Tiež sme sa dozvedeli o fľašovaní
a spracovaní minerálnej a sýtenej vody, ako aj o rôznych technikách
spracovania skla. Naučili sme sa strieľať s lukom, naučili sme sa
niektoré tradičné tance a piesne typické pre Slovensko, vyšplhali sme
sa na horu, spoznali sme krásne vodopády a miesta, ktoré si budem
veľmi dlho pamätať. Všetko bolo fascinujúce.
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Krajina ako celok je krásna, plná krásnych scenérií a bohatej histórie.
Bola som veľmi rada, že som tam mohla byť a dúfam, že budem mať
príležitosť znova navštíviť túto krajinu. Odniesla som si odtiaľ pekné
zážitky a mala som príjemné dojmy zo všetkého, čo som videla a zo
všetkého, čo súviselo so Slovenskom, s ktorým som mala možnosť
zblížiť sa. Bola to určite vzrušujúca a príjemná skúsenosť a som rada,
že som mala aspoň príležitosť spoznať Slovensko a jeho kultúru.
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