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Настоящата книжка на „Хомо Бохемикус“ продължава
изследването на българо-чешките отношения и
културни връзки. Интересът на съставителя на
този брой Александра Трифонова е съсредоточен
върху „българските“ чехи и техните потомци и на
познанието за тях, съхранено в архивите. Вглеждането
в архивите разкрива редица нови и неочаквани аспекти
от културното и общественото присъствие на важни
за българската среда фигури като тези на поетесата,
критик и преводач Люба Касърова и на военния лекар
д-р Лудвиг Вацлав Стрибърни. Тази книжка на „Хомо
Бохемикус“ предлага една различна гледна точка към
професионалните и междуличностните сюжети.
В рубриката „Gramatiko – lásko má“ са представени
няколко есета на студенти бохемисти от Софийския
университет, написани под ръководството на доц.
Цветанка Аврамова. На финала на своето следване,
след пет години изучаване на чешкия език, те доказват,
че го владеят достатъчно добре, за да открият в
чешката граматика не само научна, но и художествена
провокация.
ХБ
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Тема с продължение,
или из архивите на потомците
на „българските“ чехи
Александра Трифонова
В книжка 1 на „Хомо Бохемикус“ за 2014 г. бяха
разлистени архивите на осем чехи, трайно свързали
съдбата си с България и оставили ярки следи в нейната
нова и най-нова културна история. Тук предлагаме на
вниманието на читателите архивни документи на
потомци на „български“ чехи, също вписали имената си в
нашия обществен и научен живот.
Люба Касърова – поетеса и преводачка, предано
поставила се в служба на българо-чехословашкото
сътрудничество, ако си послужим с израза на проф.
д-р Йозеф Пата, не за първи път „присъства“
на страниците на „Хомо Бохемикус“. Апел за
популяризирането на литературното є творчество
през 1998 г. отправя Христина Балабанова, а през
2003 г. д-р Марцел Черни от Славянския институт в
Прага публикува една неиздавана ювенилия на видната
българистка Венцеслава Бехиньова, посветена на
чешките влияния в поезията на Касърова. В обширния си
предговор към текста на Бехиньова д-р Черни помества
и спомените на чешката писателка Хелена Малиржова
(1877–1940) за Л. Касърова, обнародвани през 1935 г. в
списание „Ева“. Подбраните за настоящото издание
документи от личния фонд на Касърова, съхраняван в
Централния държавен архив на Република България (ЦДА)
под № 1216К, представляват своеобразно продължение
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на публикацията от 2003 г. – освен върху очерка на
Малиржова се спряхме и върху отзиви на известни чешки
поети и литературни историци и критици (проф. Йозеф
Пата (1886–1942), Йозеф Хора (1891–1945), Ян Вацлав Седлак
(1889–1941), Франтишек Рут Тихи (1886–1968), доц. Юлиус
Хайденрайх-Долански (1903–1975) за излязлата през 1937 г. на
чешки език антология на поезията на Л. Касърова, за които
става дума и в студията на В. Бехиньова. Всичките те са
в превод на български език, направен от самата Касърова,
която, както може да се установи от съдържанието
на запазените в архива є материали, внимателно и
грижливо е събирала всички излезли в печата преценки за
творчеството си. Последният документ в раздела е текст
в памет на проф. Йозеф Пата, писан от Люба Касърова
по повод три години от гибелта на големия славист и
приятел на България.
Втората част на документалната публикация е отредена
за д-р Лудвиг Вацлав Стрибърни (1893–1972) – военен лекар,
изследовател, педагог, общественик. Читателите ще имат
възможността да се запознаят със съставената от него
през 1930 г. беседа на тема „Санитарната служба в полка
във време на война“, изнесена пред офицерите от 21-ва
пехотна Средногорска дружина. Документът се пази в
личния архивен фонд на д-р Стрибърни в ЦДА (ф. 1558К).
Подготовката за издаване на текстовете, съобразена
с Правилата за публикуване на архивни документи
(Методически кодекс на Държавна агенция „Архиви“, свитък
V), включва осъвременяване на правописа и пунктуацията,
както и вмъкването там, където е необходимо, на
уточняващи бележки под линия. Промени в стилa на
авторите не са внасяни.
Александра Трифонова
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Люба Касърова (1884–1946)

1

2

3

Родена е на 2 януари 1884 г.1 в Солун в семейството на
чешкия учител Франтишек Витезслав Сплитек2 и руската
му съпруга Камилия Валковска, също учителка. Гимназия
завършва в Пловдив, а висше образование – в Прага
(консерваторията и Философския факултет на Карловия
университет). Започва да печата стихове след 1920 г. в
списанията „Хиперион“, „Завети“, „Мисъл“, „Литературен
глас“ и др. В тези издания излизат и множество
нейни статии за изтъкнати чешки дейци на науката,
литературата и изкуството – за Антонин Сова, Ярослав
Връхлицки, Божена Немцова, Фр. В. Крейчи3, Й. Водак, Фр.
Кс. Шалда, Каролина Светла, Елишка Краснохорска, Отокар
Бржезина, Макс Швабински, Анна Мария Тилшова, Виктор
Дик, Т. Г. Масарик, Хелена
В някои източници за живота и
Малиржова, проф. д-р Йозеф
делото на Касърова се срещат и
други рождени дати – 1883 г., както Пата, Ружена Шварцова, Отокар
и 31 май 1887 г. – Бел. съст.
Фишер, Ярослав Сайферт, Якуб
Повече за Фр. Сплитек вж.:
Петров, П., Н. Червинка. Франти- Обровски и др. По същото
шек Сплитек. – В: Чужденци – про- време излизат и първите
светни дейци в България. С., 1988,
є преводи на произведения
с. 77–81; Bečvářová, M. České kořeny
от чешката и словашката
bulharské matematiky. Praha, 2009,
литература. Така например
s. 81–107; Минчев, Емил. Чехите
в Пловдив (1860–1945). Пловдив,
през 1923 г. в „Хиперион“ е
2014. – Бел. съст.
поместено стихотворение
Между другото, пишейки за юбина Отокар Бржезина („Větry
ляря Франтишек Вацлав Крейчи
(1867–1941) – известен чешки
od pólů”), а през 1925 г. като
литературен критик, писател,
самостоятелно издание излиза
преводач, обществен и политически
преводът є на творбата на
деец, Касърова смесва елементи
Фр. Кс. Шалда „Критика чрез
от биографията му с тази на
професора по философия в Карловия патос и вдъхновение“. От
университет Франтишек Крейчи
(1858–1934) – вж. Хиперион, 1928, кн. печат са излезли стихосбирките
є „Люлякови люлки“ (1930), „В
3, с. 124. – Бел. съст.
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съня на новороденото“ (1932), „Птицата Феникс“ (1933),
„Гласове“ (1937) и „Какво ми нашепва музиката“ (1941).
Стихосбирката є „В съня на новороденото“ е преведена
на румънски език през 1933 г., а през 1937 г. е публикувана
антология на нейни стихове, преведени от Ружена
Шварцова и издадени от Чешката академия на науките4.
През 1939 г. сбирката є „Гласове“ е наградена от Съюза на
българските писатели.
По почина на Касърова на 24 януари 1930 г. се учредява
Клубът на българските писателки.
Поетесата активно се включва в работата на
дружеството „Българо-чехословашка взаимност“ в София,
през 1926 г. е редактор на печатния му орган, носещ
същото название. За неуморните си усилия за задълбочаване
на връзките между българи, чехи и словаци през 1927 г.
е наградена с орден от президента на Чехословашката
република Т. Г. Масарик.
Люба Касърова умира в София на 6 февруари 1946 г.

4

Литература за Люба Касърова
Вичева, С. Нашите писателки. С., 1939.
Петканова, М. Човекът Люба Касърова. – В: Народен женски глас,
№ 56, 1946.
Спасов, Ив. Душата отговори чака. Български поетеси
[Литературнокритични очерци]. С. 1989, с. 9–38.
Балабанова, Хр. Познатата и непозната Люба Касърова. – В: Хомо
бохемикус, 1998, кн. 4, с. 69–73.
Вачева, А. В периферията на канона. Българските писателки през
първата половина на 20 век. С., 2013.
Вачева, А. Жената – грешната и святата. Сборник с текстове
на български писателки от първата
Преди това в различни чешки
периодични издания („Venkov“,
половина на ХХ век. Благоевград,
„Národní střed“, „Ženská rada“,
2013.
„Radiožurnál“и др.) са поместени
Černý, M. Ljuba Kasarová-Splítková
отделни нейни стихотворения в
(1884–1946) a Čechy aneb In
превод на чешки език. – Бел. съст.
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margine jedné nevydané juvenilie Věnceslavy Havlíčkové (Bechyňové)
(1920–2000) [s edicí studie V. Havlíčkové (Bechyňové) Česká inspirace
lyriky L. Kasarové]. – В: Homo bohemicus, 2003, кн. 4, с. 5–45.

№1
Очерк от чешката писателка Хелена
Малиржова „За Люба Касърова“, преведен от
чешки език от Люба Касърова5
[София, 1935 г.]

5

6

Посрещна ме на стълбите. Гореше от розово вълнение и
не се срамуваше за сълзите си. Беше началото на март и
вместо в слънце и в пролетен цвят София беше цяла в
сняг. Други години българите
Malířová, H. Sofijské lístky. I. O bul- посрещат пролетта вече през
harských spisovatelkách. II. O Ljubě
март, тогава родителите на
Kasarové. – Eva, časopis vzdělané
децата си и приятелите помежду
ženy”, 1935, r. VII, č. 11, 12, 13, 14.
Очеркът е отново публикуван от
си правят подаръци и си връзват
д-р Марцел Черни (Славянски инсти- „мартеници“. Това са червени
тут в Прага) в рамките на встъпителната му статия към студията и бели пискюлчета, свързани с
на проф. Венцеслава Бехиньова за
червено-бяло кордонче. Донесох и
Люба Касърова (вж. Černý, M. Ljuba аз на Люба Касърова мартеница
Kasarová-Splítková (1884–1946)
от Прага, поздрав и спомен за
a Čechy aneb In margine jedné
града, където е прекарала сладкия
nevydané juvenilie Věnceslavy
Havlíčkové (Bechyňové) (1920–
март на живота си – края на
2000) [s edicí studie V. Havlíčkové
детството си и ранната си
(Bechyňové) Česká inspirace lyriky
младост. Това беше в годините
L. Kasarové]. – В: Homo bohemicus,
2003, кн. 4, с. 19–22). Тук е мястото от 1904 до 19066. Появи се в
да изкажа специални благодарности
Прага млада девойка под име
на д-р Ивана Сръбкова от СлавянЛюба Сплиткова. Нейният баща
ската библиотека в Прага, която
ми изпрати ксерокопия на оригинал- проф. Сплитек, чех, пристигнал
ната публикация на Х. Малиржова в по покана на българското
сп. „Ева“. – Бел. съст.
правителство в Солун, където
В оригинала са посочени годините
1901–1904. – Бел. съст.
е преподавал със съпругата си в
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гимназия. Там Люба се е родила. В Пловдив, където са били
преместени родителите є, тя е завършила основното
Карел Хофмайстер (1868–1952) –
си и гимназиално образование,
чешки пианист виртуоз, музикален
педагог, автор на книги за Б. Смета- след което е заминала за
на и А. Дворжак. – Бел. съст.
Прага, където е продължила
В оригинала е 1903 г. – Бел. съст.
В оригинала изречението продължа- образованието си в Музикалната
ва с „jak kdysi zněl nápis v pařížské
академия при проф. Хофмейстер7,
studentské tančírně…”. – Бел. съст.
Словацкият (не словашки, както
както и във Философския
е в превода на Касърова) кръжок
факултет.
(Slovácký krúžek v Praze) възниква
през 1896 г. като културно-проСъс своята външност и светящ
светно обединение на живеещите
в Прага земляци от областта
жар на неспокойно същество,
Словацко (в Южна и Югоизточна
с южен ритъм на движенията,
Моравия). – Бел. съст.
Франтишек (Франта) Упрка (1868– музикален чар на гласа и с
1929) – чешки художник и скулптор,
влажна светлина в погледа тя
родом от Моравия. – Бел. съст.
Станислав Лолек (1873–1936) – чеш- раздвижи художествените среди
ки художник, график и илюстратор,
родом от Моравия. – Бел. съст.
на тогавашна Прага. В 1905 г.8
Алоис Калвода (1875–1934) – чешки
живописец и график, родом от Мо- младите художници уредиха
равия. – Бел. съст.
маскараден бал под наслов
Д-р Ян Хербен (1857–1936) – чешки
„Зелена младост“ – това беше
писател, журналист, историк и
общественик, родом от Моравия. – тогава художествено събитие
Бел. съст.
Ружена Свободова (род. Чапова)
и младата българка „танцуваше
(1868–1920) – чешка писателка, ро9
дом от Моравия, съпруга на поета и се харесваше“ …Тя танцуваше
Фр. Кс. Свобода. – Бел. съст.
и пееше също и на словашките
Франтишек Ксавер Свобода (1860–
вечери на „Словашкия кръжок“10,
1943) – чешки поет, драматург и
писател. – Бел. съст.
където на словашки танци
Милан Растислав Щефаник (1880–
1919) – словашки политически и военен учеше художникът Франта
деец, дипломат, учен. – Бел. съст.
11
12
Бохумил Халузицки (1879–1957) – сло- Упрка , където ходeха Лолек ,
вашки писател, журналист, литера- Калвода13, д-р Хербен14, Ружена
турен критик и педагог. – Бел. съст.
15
16
Д-р Анна Берковцова (1881–1960) – Свободова , Ф. Х. Свобода ,
чешка общественичка, педагог, учен Милан Щефаник17, Б. Халузицки18,
ботаник, пионер на женското скад-р Анна Берковцова19, и
утско движение в Чехословакия. –
Бел. съст.
когато д-р Хербен уреди в
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чест на Шарпантие20, който тогава присъстваше при
представлението на операта си „Луиза“, Люба Сплиткова
е пяла словашки песни и ги е пяла така хубаво, че
очарованият Шарпантие заловил нейното изпълнение на
грамофонни плочи. Тях впоследствие си взел за Париж, за
своите шивачки. Словашките песни, изпети от българка,
чийто баща беше чех, трябваше да се чуят на народните
забави... Но багажът, в който са били плочите, на
границата на Бавария се загубил.
В същото време излезе разказът „Събуденото тигърче“
от Ф. Кс. Свобода. Предполагало се е, че Люба е била
инспираторката. Но съмнявам се в това, защото Люба не е
била съблазнителка. Тя не е искала да съблазнява и побеждава:
сърцето є е било детски чисто, а чувствата є са се
увличали само от музиката и от очарованата младост.
И при все това тя побеждаваше. Не искаше да пленява, а
пленяваше, и съдбовно плени художника, мъж по възраст и
живот за нея много зрял и чужд. Той един ден изчезна от
Прага и се загуби в света, за да бъде не там, където е тя –
невинната и нежна мъчителка. Четем за нея и за художника
в „Ивовия роман“ от Антонин Сова21:
„Тя беше опиянена от неговия радостен и звучен глас, който
все повече и повече приличаше на тържествен шепот.
Тя вдигна глава и очите є горяха просветлени от горящ
пламък и развълнувани от разбунената кръв. Във всичко
това имаше толкова тържественост, че тя почувства
страх от целия този разговор. Тя чувстваше пламъците на
бликащата в него любов, те биеха чисто и високо, но тя не
разбираше откъде идат.“
Стефанка от романа на Сова и Люба? Да и не. Младата
българка е увлякла писателя, увлякъл го е и романът на
художника, който я е обичал
Гюстав Шарпантие (1860–1956) –
с „любов, чиито пламъци са
френски композитор. – Бел. съст.
Антонин Сова (1864–1928) – чешки биели чисто и високо“. Но и
нейните пламъци са били чисти
поет и писател. – Бел. съст.
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и високи… Спомням си какво ми каза тогава Антонин Сова
за съчинението си: „Критиката ме упреква, че Иво е лудо
влюбен, но не и герой. Сякаш всеки влюбен не е и поет. Нали
и аз бях такъв, когато се влюбих…“
Авторът на „Ивов роман“ всъщност въз основа на
бележника на художника създаде Стефанка, а не Люба, и
при все това имал е предвид Люба – „голямото дете с
пламтящите, топли очи…“ и това, [с] което тя беше
дословно Стефанка от Сововия роман – това е бил огънят,
с който е горяла за изкуството и за всички парливи въпроси
на новото столетие.
Тя живееше в Прага в среда, която е била за нея в истинска
смисъл съдбовно забележителна. Тя живееше у Анежка
Чермакова-Слукова22 в къщата „При каменната маса“,
в стаята, където Каролина Светла е творила своите
съчинения и където е живяла своя горд и затворен живот
и където е умряла. Отражение на този живот и дело на
писателката и тълкувателка на новите течения пада и в
моминските дни на Люба Касърова. В 1906 г.23 тя напуща
вече Прага, където климатът не понася на здравето є. Дете
на юга, там родено, където „слънцето над Олимп по-знойно
грее…“, тя се връща в родната земя. Госпожа Чермакова,
племенницата на Каролина Светла, є дава за спомен рядък
екземпляр – партитурата на операта „Целувка“, която
Каролина Светла е получила от Сметана. А знае се, че
либретото на операта е от нея24.
Люба от 1906 г. е съпруга на
22
Анежка Чермакова-Слукова (1864–
1947) – чешка писателка, племенница адвоката д-р Христо Касъров.
на Каролина Светла. – Бел. съст.
Като млада гимназистка още
23
В оригинала е 1904 г. – Бел. съст.
в Пловдив Люба Сплиткова
24
Това изречение е добавено от Люба
Касърова. Всъщност либретото на е посещавала и помагала
операта „Целувка“ е написано от
на В. Благоева, съпруга на
Елишка Краснохорска на основата
Димитър Благоев, водител на
на едноименната повест на
тогавашната социалистическа
Каролина Светла. – Бел. съст.
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25

26
27

партия25. Тя им е чела, говорила и свирила на пиано. Когато
се премести с мъжа си и семейството (с дъщерята на г.
Касъров от първата му жена и със своята – Людмила)
в София, тя стана секретарка на „Чехско-българска
взаимност“ и редакторка на едноименното списание. Тя
остана вярна на огъня на своята младост и остана вярна на
Прага. От редицата сказки, които тя е имала в България –
Пловдив, София, Сливен и др., именувам само някои: „За
чехословашките писателки“, „За Елишка Краснохорска“,
„Божена Немцова“, „Каролина Светла“, „Бедржих Сметана“,
„Шарлота Масарикова и Т. Г. Масарик“, за излетите си в
Чехословашко, за чехословашкото изкуство с диапозитиви
и др. От студиите, фейлетони[те] и преводи[те]
изброявам пак само някои – печатани в литер[атурното]
ревю „Хиперион“, „Българска мисъл“, „Литературен глас“,
“Вестник на жената“ и др.
Това са статии: „Чехословашки писателки. Елишка
Краснохорска“ и преводи из „Славянския юг“; „Каролина
Светла“; „Божена Немцова“ и преводи от „Бабичка“26;
Ф. Кс. Шалда и превод на „Критика чрез патос и
вдъхновение“; „Жената в поезията и литературата.
Новата ческа поезия“; „Отакар Бржезина“ и преводи;
„А. Сова“, „Я. С. Махар“, „В. Дик“, „Отакар Фишер“,
„Сайферт”, „Йозеф Хора”, „Анна-Мария Тилшова”,
„Ружена Йесенска”, „Ружена Шварцова”, „Олга
Шайнпфлугова”, „Божена Бенешова”27, „Ева Връхлицка”.
При студиите за писатели
В оригинала: „Ljuba, od r. 1906 choť
прибавени са всякога преводи
advokáta dra Christa Kasarova, již
jako mladičká gymnasistka Splítková v от тях. После излезе студия
Plovdivě chodívala na dělnické besíd- върху съвременните чески
ky, řízené paní V. Blagoejevou, ženou
писателки и спомени из
vůdce tehdejší socialistické strany
Dimitra Blagojeva…”. – Бел. съст.
живота є в Прага – [за] Ян
Или „Баба“. – Бел. съст.
Вохоч, Ярослав Връхлицки,
Добавено от Люба Касърова. – Бел.
Антонин Сова и за други от
съст.
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28

тогавашната художествена среда28. В 1927 г. Люба
Касърова е била наградена за дейността си от Т. Г.
Масарик с ордена „Белият лъв“.
С поетката Люба Касърова се срещаме тепърва в 1925 г.
Без нейно знание почти против волята є приятели са
изпращали нейни стихове в списания. По време на войните
чела ги е само на децата си и много ръкописи е унищожила.
После диктувала ги е на дъщеричките си. Четиригодишната
Людмила още не е знаела да пише. Но рисувала буквите
с печатни знаци и е пращала стиховете є на „татко в
Цариград“. Тогава Люба нито е мислила да печата. Едва
успехът є при една анкета във „Вестник на жената“,
при която е получила най-много гласове и поощрението
„Читателите те предпочитат“, при което цикълът
„При люлката“ е бил отбелязан, са я накарали да отпечата
първата си книга [през] 1930 г. Критиката – Антон
Страшимиров, Кирил Кръстев, Анна Каменова, Павел
Спасов, Николай Дончев и др. – посрещнаха новото име в
българската литература с: „Към изкуството на Багряна,
което беше почти усамотено, с пълно право вреждаме и
поезията на Люба Касърова“; „Литературното и културно
дело на Л. К. є осигуряват първо място в нашата лирика.
Това е висша синтетична проява на духа… Писано е с
майсторството на нашите първи съвременни поети“;
„Отразен е в тях пътят на жената-любовница, жена и майка.
Явява се жената с пробудено социално чувство и разбиране
на днешния сложен живот под ъгъла на нов световен възглед,
по-близък към вечните загадки.“ В 1932 г. излиза „В съня
на новороденото“. Детето и неговият мир под нов ъгъл
на наблюдение във вечността. „Това не са обикновените
прости песни на майчинството,
В оригинала е: “Vzpomínky na
doby, prožité v Praze a na tehdejší
това е ново материнство, което
uměleckou společnost”, имената са
излиза от приетите рамки. Със
добавени от Люба Касърова. – Бел.
своята концепция те внасят
съст.
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нови тонове, нови у нас и другаде.” В 1933 г. излезе „Птицата
Феникс“. За нея критиката казва: „Поетката преминава от
личното и съдбовно чувство на жената към социалното
и всечовечното. Така, както легендарната птица Феникс,
нейната душа, освободена от сантименталност и
егоцентризъм, се събужда и отдава на красотата на живота,
на копнежа за повече човечна светлина и на очакването
на най-висшето възраждане на човешкия дух.“ „Птицата
Феникс носи копнежа и стремежа на новата жена към деен и
по-съвършен живот на цялото човечество.“ В 1934 г. излезе
поемата „Един народ – едно отечество“. За нея критиката
казва: „Това е дело дълбоко прочувствано, силно и витално.
Смелият протест против кървавия бяс на войната, който
изхвърля живота из неговия път. Войната в поемата е време,
когато човечеството и когато всеки стрък настръхва
и огнена лава покрива земята. С пестовност в израза
поетката ни дава цялата картина на ужасите от войната.
В човешкото подсъзнание се ражда бунтът против бога и
против родината, както и против всичко, което изнудва
излишните кървави жертви.“
В 1934 г. тя преустанови културната си и творческа работа
поради тежка и дълга болест. И въпреки това тя не престава
да пише. В ръкопис има книгата „При радиото“. Това са поеми
на музикални теми, търсещи вечните и безсмъртни начала
на людските души. И след това цикълът „Хипнотичните
очи“. Очите, които копнеят за най-висшето освобождение,
за великото дело на доброто и красотата, за житейска
опитност и благодатна любов към човечеството.
От основаването на Клуба на българските писателки Люба
Касърова е била както негова основателка, така и постоянен
член в Настоятелството. Само болестта є я е заставила
да прекрати активната си дейност. „Болестта“, ми казваше
тя, когато седяхме в уютната є работна стая, „не е найлошото; болките и слабостта бих понесла…ако не ми се
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пречеха в работата… Но да не можеш да работиш така с
всичка сила, както бях привикнала…това е мъчително.“
Тя е членка в настоятелството на „Българска драма“, на
„Ческо-българска взаимност“, подпредседателка на „Съюза на
славянските жени и т. н. Тя се бори здраво с телесната си
отпадналост, защото духът є не отпада. При раздялата ни
є казах: „Ела, Любо, напролет у нас в Прага! Върни се за малко
в своята пролет – и ще оздравееш! Необходими са днес,
именно днес, твоят огън и твоята работа!“
Обеща, че ще дойде!
ЦДА, ф. 1216К, оп. 1, а. е. 3, л. 1–5. Копие. Машинопис.

Хелена
Малиржова и
Люба Касърова.
Подебради
(Чехия), 1937 г.
ЦДА, ф. 1216К,
оп. 1,
а. е. 34, л. 65.
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№ 2–6
Отзиви от известни чешки литературни
критици за антологията на Люба Касърова
„Гласове“ – издание на Чешката академия на
науките, преведени от чешки език от Люба
Касърова
1937–1939 г.
№2
Предговор на проф. д-р Йозеф Пата към „Гласове“29
[София], 1937 г.

29

30

Поетката Люба Касърова30 заема в съвременната българска
женска поезия забележително място. Докато Дора Габе е
заела първо място в поезията за деца, Елисавета Багряна
увлича със своя стихиен български инстинкт, дори
прабългарски на старите Аспаруховци, а необузданата
Яна Язова търси тепърва своето истинско определение,
Люба Касърова се откри в своята женственост като
нежно чувстваща любовница, дълбоко и отдадена любяща
майка, и едновременно жена, проникваща и преживяваща
цялата съвременна, изненадваща и разрушителна световна
действителност: любовница, жена и майката стават
страстни проповедници на
Предговорът на проф. д-р Пата е
публикуван в: Sborník Světové poesie, новата жажда на времето в
svazek 175. LjubaKasarova. Hlasy.
човечеството, време, което
Z básnického díla. S básníirčiným
трябва да донесе успокоение
svolením přeložila Růžena
Schwarzová.V Praze roku 1937 (s. 5–11), на духовете и сърцата, което
а преводът на предговора, направен трябва да донесе също така чрез
от Люба Касърова, е поместен във в.
„Литературен глас“, бр. 363, 1937 г., нашите поети жадуваната нова
човечност в смисъл на славянска
с. 5, 6, 8. – Бел. съст.
Подчертаванията тук и в
хуманност.
останалите преводи са на
В поезията на Люба Касърова
Люба Касърова (съобразени с
звучи съвсем различна нота
оригиналите). – Бел. съст.
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от тази на именуваните български поетки. Нота, която
иска внимание и която трябва да бъде тепърва разбрана
от домашната критика. Но нота, която е на нас близка
и позната: това не е само домашна, българска мелодия, но
сериозна, вълнуваща славянска мелодия, произхождаща от
чист чески извор.
Поетесата Люба Касърова е родена от чески баща. Той
дойде в най-южната славянска земя с онези наши културни
ратници, когато тя се освободи от турското иго с
помощта на русите. Нейният баща, професор Франц
Витеслав Сплитек, заедно със съпругата си се озоваха чак
в Солун, като учители в местната българска гимназия. Там
се е родила Люба Касърова, която е расла в благодарната
среда на съзнателното славянско семейство, което бързо
се вживяваше с българската среда и имаше също широк
международен обсег. И първите най-силни впечатления
на поетично надареното девойче са били от прекрасната
южна природа, в която са шумели вълните на Бялото море,
безкрайните морски простори, викащи по далечни светове,
далечни и високи върхове, зад които над класическия Олимп
горещото слънце е залязвало.
Тези ранни впечатления са оставили завинаги следи в
мисълта и сърцето на Люба Касърова. Разнасяла ги е със
себе си в света, където и да е отивала. Чувала е шума на
морето от младини, виждала е благословения олимпски
връх и тогава, когато с родителите си се е преместила
в Пловдив, където баща є за постоянно се установява
като учител в гимназията, която се посещаваше и от
неговата дъщеря Люба. Гласът на ческата родина е имал
навярно голям дял в семейството Сплиткови, което лесно
ще почувстваме от поезията на Люба Касърова. Този глас
е въздействал, че Люба Сплиткова след завършване на
средните пловдивски училища да продължи образованието
си във висшите училища в Прага, в живото средище на
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славянския дух, славянското чувство, мисъл и начинания.
Вродената художествена дарба се е проявявала в копнеж
по музикално образование и едновременно образование
философско. И така Люба Сплиткова е посещавала
пражката Музикална академия, а едновременно и
Философския факултет при Ческия университет31, където
є се разкриваха нови литературни и художествени светове.
Духът є се интересува от всички сериозни въпроси на
новото столетие, сърцето є се вълнува от неизказаните
още художествени копнежи, наситено от стремеж за
художествен израз. Всичко зрее, за да даде своя личен
художествен плод…
С това обаче духовният мир на младата поетеса не се
завършва. Очакваха я големи събития в живота, голяма
житейска опитност и грижи. След завръщането си
в Пловдив Люба Сплиткова пленила с красотата си,
със своя естествен женски чар и духовно образование
местния адвокат д-р Христо Касъров, с когото образува
лично огнище. Младата жена е била изведнъж загърната
от семейни грижи, грижи за домакинството и наскоро и
за детето си. Тези грижи отдалечили за известно време
художествените копнежи.
И в цялата тази семейна и майчина идилия е прониквал
шумът на бойните оръжия – след Балканската война,
страшната световна война. Явиха се съвсем нови грижи,
по-други от мисълта за стихове, наоколо гърмеше и
безогледно вървеше жестокият живот, който разрушаваше
и унищожаваше имотните състояния и човешкия живот,
който рушеше и грабеше придобивките на отделните
хора, както и на цялото човечество. Тогава Люба Касърова
познаваше вече живота доста
През 1882 г. КарлоФердинандовият университет
много от всички страни, всичко
в Прага е разделен на два
е преживявала много по-дълбоко
университета: Чешки и Немски. –
и по-сложно от другите наоколо
Бел. съст.
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є, защото е преживявала не само с местното, българско
чувство, но и с горещото славянско чувство. Нейния дух
и душа разкъсваха няколко болки: страхът за далечната
родина на нейния баща под австрийско робство и в неравна
борба за свобода, страх за новото българско отечество
и безкраен страх за бъдещото славянско семейство, за
бъдещото човечество и човечност.
Тогава семейните грижи се смесват с грижите за
общественото благо, участие в местни благотворителни
д[ружест]ва, облекчение на страданията, причинени от
войната, и загрижено следение на световните събития.
Дойде свършекът на Световната война. Душевното
напрежение се облекчи: отечеството на баща є беше
освободено. Славянството победно вдигна глава… Само
у дома – в България беше заоблачено: развитието на
събитията вървеше в по-друга насока от тази, в която
повярваха тези, които поведоха интересите на нова и
велика България по пътя на германските обещания…България
беше отстранена от славянското сътрудничество…
И тогава настъпи времето на онази шепа предани български
културни ратници, които поискаха да чупят ледовете към
славянския свят, които искаха да подготвят ново бъдеще и
нов свят на славянския Балкан и на целия славянски свят.
Ето че сега дойде времето и на Люба Касърова. И тя
предано се постави в служба на българо-чехословашкото
сътрудничество. И не искаше да бъде само ням
зрител, стоящ встрани. Щом се образува софийската
„Ческо-българска взаимност“ под ръководството на
преждевременно починалия проф. В. Н. Златарски,
тя веднага се отзова на работа. Стана секретарка на
обществото на софийската „Взаимност“, безкористно
се зае с редактиране на дружественото списание, охотно
държеше сказки и пишеше в българския дневен печат за
нашите условия, за нашия духовен живот, отново и
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съвестно се върна към своите пражки изучвания, пишеше
и по-големи монографии за нашите великани на духа и
рисуваше прегледни картини на нашите духовни прояви,
превеждаше и подбуждаше към работа. Едновременно
дохождаше и у нас и завързваше връзки с нас – с нашите
женски дружества и с дружествата на славянските жени.
Няма съмнение, че всичко това имаше свой смисъл и
успешно значение във взаимната работа. Защото Люба
Касърова държеше сказки и у нас, също и у нас поучаваше
и обясняваше, проясняваше случаите на духовен хлад с
лъчите на своето благородно увлечение, което постепенно
подготви ново сближение, ново сътрудничество както
у нас, така и в България и най-сетне и в съседната
Югославия. Българският дневен печат, изданието на
„Българо-чехословашката взаимност“ в София, списанието
„Хиперион“, „Литературен глас“, „Завети“, „Вестник на
жената“, „Развигор“ и други бяха пълни с нейни работи, за
които получи отличието на женския орден на Белия лъв от
Т. Г. Масарик, президента-освободител.
Но богатият душевен мир на Люба Касърова постоянно
зовеше за художествен израз. Най-сетне успокои се
раздвиженото вълнение – бурята у дома и в света, вече
беше възможно да се мисли за поезия и да се пишат стихове,
които бликаха от препълнената с опитност, събития и
копнежи душа. Поетесата имаше толкова задължения, че
с мъка намираше време за художественото си поетическо
слово. Ето че отново на световния хоризонт се появиха
сенки. Световната война не беше достатъчно силно
напомвана на човечеството, носеха се нови идеи, нов дълбок
тътнеж. И това подбуждаше поетесата към литературна
дейност. Трябваше да каже какво е преживяла в своя
живот, трябваше също да каже своето напомване-вето на
съвременното човечество.
Това направи най-напред в 1930 г. със сбирката си лирични
стихове „Люлякови люлки“. Осемдесет стихотворения с
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нежни трепети на женската душа, проявите на любящата
жена и майка тук получават болезнен социален акцент, своя
особена типична отсянка, която още по-силно се проявява
във втората сбирка стихове – „В съня на новороденото“,
1932 г. Тук поетесата се замисля над детето, проникната
от загрижено майчинство, със загрижен поглед в тежкото
настояще и със загрижена надежда в по-добро бъдеще, в
което детето встъпва като герой на новото време и залог
за ново и по-добро човечество. Но това по-добро бъдеще
не ще дойде само. Трябва да бъде подготвено. Трябва да го
подготвят особено майките и жените. Днешната жена
трябва да стане онази нова жена, която ще подготви
по-добър живот на земята. Тези и други мисли изказва
поетесата в сбирката стихове „Птицата Феникс“, 1933 г.,
със символично название, в която достигна върха на своето
досега дадено творчество. Оттогава насам отпечатала
е на разни места нови стихове, които събрани биха дали
нова сбирка. От тях най-значителна е поемата „Един
народ, едно отечество“, 1934 г., в сборника на българските
писатели „Сноп 1934“, в приложения избор преведена под
надслов „Гласове“.
Поезията на Люба Касърова е твърде разнообразна. Звучи
на няколко струни. Но в основата є е душата на жената,
проникната от дълбоко славянство и човечност. Нейният
стих е кован художествено: ту бунтовно, ту спокойно, на
места обвързан с рима, на места освободен като ритмичен
поток на естествения и мелодичен български език.
Ческата преводачка е трябвало да преодолява значителни
мъчнотии на българския стих с нашия динамичен акцент
и е трябвало да търси подходящи изрази, за да предаде
изразния български говор на Люба Касърова. А езикът
на Люба Касърова е нагласен не само на прост народен
инструмент в отзвуците на българската народна поетична
творба, но и на сложен художествен инструмент, в
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който хармонично са се съчетали поетичната дарба на
поетката с музикалното є дарование. От прости случки
в живота се издигаме до шеметните върхове на духа, от
видимите прости прояви сме отнесени в невидимите
глъбини на човешкия дух и незнайните загадки на
човешкото сърце и живот. Силни контрасти завладяват
със своята простота и сила на израза: от спокойното
душевно настроение – до болното сърце, развълнувано
от злия живот и дълбока размисъл, от рисуване на
дребни настроения – до трогателен разговор с болното
сърце, които принадлежат към най-хубавите стихове на
настоящата сбирка, така както и протестната є поема
„Гласове“ против новото изтребление и против новото
духовно падение на цялото човечество.
И мил ни е отгласът на нашата ческа земя, тези стихове,
в които шумят нашите гори и задружно с Марица говори
Вълтава, когато потомката на ческите родители –
българската поетеса замислена върви по Карловия мост и
си спомня за своя чески род и мисли за съдбовното сливане
на славянския дух и сърце, чийто най-прекрасен художествен
израз са тъкмо нейните стихове, които нашата добра
преводачка ни предлага в щастлив избор.
Не се съмняваме, че те ще бъдат приети от нашата
читающа публика задушевно и с пълно разбиране.
ЦДА, ф. 1216К, оп. 1, а. е. 33, л. 1–5. Копие. Чернова.
Машинопис.
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№3
„Превод от български език“ – отзив
от проф. д-р Франтишек Тихи32
[София], 1938 г.

32

33

34

Модерната българска поезия между славянските си
посестрими не е от най-малките. Тя стои под знака на
Христо Ботева със своя живот и със значението му,
каквото е у нас на К. Х. Маха33. От това наследство са
израсли най-добрите поети на неговия народ: Славейков,
Пейо Яворов, Кирил Христов, прояви от европейски уровен.
Също така и българската женска лирика е богато развита
и има високо място, въпреки [че] нейната традиция е
много млада – започва едва в това столетие. Най-бележита
съвременна българска поетка е Е. Багряна. Тя е индивидуалност
строго изяснена, твори в рамките на най-добрата домашна
традиция лирически стихове със завършена форма – обича
сонета, написан с художествена стойност. Нейният
класифициран34 стих не е обаче, както изглежда, способен на пошироко развитие, изстина в своята мраморна форма.
В името на Люба Касърова в последните седем години
израства за Е. Багряна опасна
Tichý, Fr. Překlad z bulharštiny (Ljuba съперница. Тя е по-възрастна от
Kasarova: “Hlasy”. S básnířčiným
нея, но по своето развитие тя е
svolením přeložila Růžena Schwarпо-млада, дори младежка… В късо
zová. Praha 1937. Sborník světové
poesie, sv. 175). – Lumír, roč.
време на своето творчество
64, 1937–1938, č. 4, s. 221–222.
измина своя път на развитие
За помествания тук документ
избрахме като редакционно заглавие в тесните български рамки
оригиналния надслов в сп. „Лумир“. по посока дотогава невидена
– Бел. съст.
Срв. в оригинала: “Stojí ve znamení и е достигнала днес в много
отношения до върховете
Christa Boteva, svým životem i významem podobence našeho K. H.
на българската литература.
Máchy…”. – Бел. съст.
Този великолепен растеж е
В оригинала “klasicisující”. – Бел.
съст.
забележителен особено в
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35

последната є книга „Гласове“, която е дала название
на антологията от нейното лирическо творчество.
Българката Люба Касърова е от ческа кръв, нейният баща е
учителствал в България. Висшето си образование е получила
в Прага. Безспорно е, че ческото у нея, както и ческото
є образование, са определили сложността на голямото
вътрешно разрастване и на художественото є и идейно
развитие. Касърова внася в българската литература, една
от първите, отсянка социална и въобще първите черти на
хуманитарна философия. По отношение на художествената
форма поетката също една от първите си пробива път
сред тежките български литературни условия към израз
експресионистичен и сюрреалистичен.
Нашата антология проследява развитието на поетката
от четирите є досега излезли книги. Първата є книга
с право е застъпена с малко стихотворения, защото
тя е първа и отбелязва несмелите є още стъпки и
несигурност в смисъл и във форма. Но втората є сбирка,
застъпена с една макар неголяма поема – „В съня на
новороденото“ – отбелязва голямо издигане. Мисълта
и формата се освобождават, поетката твори из
пребогатата съкровищница на своята лична инспирация
и на своята поетическа опитност, нейният стих се
развива мелодично и музикално, така, както българският
език е постигнал това у своите най-добри художници на
словото. Но големият усет у поетесата за художествен
строеж на стиха се проявява особено изразително в
стихотворението „Птицата Феникс“ от едноименната
Срв.: “Velký smysl básnířčin pro
сбирка, написано в александрини,
uměleckou výstavbu verše projevuje
украсени с вътрешни
se zvláště výrazně v básni Pták Fénix v
knize téhož jména, napsané v alexan- рими, или римуванията
drinech, zdobených vnitřními rýmy,
в стихотворението
anebo v pětinásobném rýmu v před- „Автобиография“35. Тук
posledním odstavci básně Autobiograизкуството на поетесата
fie”. – Бел. съст.
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граничи вече с виртуозност. Не може да се потисне
убеждението, че това в българската литература почти
усамотено дарование не е дар на ческото в нея, защото
тъкмо у нас формалната виртуозност е отдавнашна
традиция. Дар на ческото в нея е също и онзи дълбок тон
на мисълта за човечно братство, който прозвучава пълно
преди всичко в стихотворенията „Ден“, „Свети Илия“,
„Лято в Яхимов“, „Дете и птица“ и най-много в поемата
„Гласове“.
Българката Люба Касърова подчертава своята съдбовност
и чески произход в стихотворенията „Автобиография“ и
цикъла „Вълтава и Марица“.
Да се превеждат стихове въобще, а особено бележити,
е всякога борба на Eхова36 с ангела, в която и да паднеш,
е честно. Ружена Шварцова обаче я издържа. Нейните
преводи са много добри, в повечето стихотворения
завършени.
Професор д-р Франтишек Тихи
[Отдолу добавено от Люба Касърова:] „Бележит славист,
писател, поет, знае български и отличен преводач на
Христо Ботева и Пенчо Славейкова“.
ЦДА, ф. 1216 К, оп. 1, а. е. 33, л. 22–23. Копие. Машинопис.

36

Борбата на Яков с ангела. – Бел.
съст.

26

èç àðõèâèòå íà ïîòîìöèòå íà „áúëãàðñêèòå“ ÷åõè

№4
„Преведени стихове“ – отзив от J. V. S. [Ян
Вацлав Седлак]37
[София], 1938 г.

37

В Сборника на световна поезия № 175, издание на Чехската
академия за наука и изкуство, излезе в превод избор от
поезията на българската поетка Люба Касърова – „Гласове“.
В нейните жили тече чехска кръв. Люба Касърова е видна
писателка от съвременната литература. Тя внася в нея
нови тонове със своята лирична форма и съдържание.
Уводната статия на професор Пата, която предхожда
хубавия превод на Ружена Шварцова, ни поучава в главни
черти за нейното значение и дава преценка на делото є.
Като четете стиховете на българската поетеса, неволно
сравнявате и виждате, че в сравнение с нашата чехска
женска лирика тя е много по-малко сантиментална. Че има
особен славянски тон в героичната си мъжествена воля,
както в копнежа си по дете-богатир.
А четем ли стиховете:
„Дете – началото на нов живот и вяра
Поход на милионите натам…“
или „Света завладей в просторите…
Бъдеще светло тъчи!“,
не можем да не мислим за днешните млади жени, тези,
които избягват майчинството. Не може да не мислим, че
на нашия народ е потребна силна женска поезия като тази.
Лириката на Касърова е най-напред лирика интимна, лирика
моминска, лирика на девически блянове, на узряването на
жената, на дните на любовта, лирика, напълно изживяна и
при все това фина, издържана.
Касърова е поетеса, която чувства в себе си смес славянска
кръв. Тази смес славянска є дава
J. V. S. Verše přeložené. – Venkov,
XXXIII, č. 15, 19. I. 1938. – Бел. съст. нещо типично за виждането
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на живота. Тя преживява наследството на кръвта си,
даровете и опасностите за двете земи, тяхната съдба е и
нейна, раздвояването си преживява:
„Като в открита рана
се вбива острието на двете съдби.“
Тя се вживява в нашето минало, чувства жива връзка с
всичко, което тук живее, диша у нас като у дома си, намира
тук къс вътрешно здраве, нова вяра и живот.
А също така и всичко българско. Откъдето и [е] преминало
много в нейната поезия, в нейната форма и съдържание,
като къс от тамошната традиция на народната поезия.
Но Касърова е поетка и със световен поглед. И в това
тя се различава от нашите. Тя преживява интензивно
опасността и болките на времето, възприема и диша
всичката днешна атмосфера и реагира с повик, с патетичен
протест, копнеeщ за правда, любов и мир.
Тази хуманитирана38 традиция, в която тя се слива с
колектива в известната отсянка, бих казал, цивилномистична – съвсем не е слабохарактерна, тя има своята
убедителност, както въобще нейната поезия има ударност
и жизненост, и правдивост. Тя има акцент мъжки и
мъжествен. Тази правдивост ще намерим и там, където
тя се слива и убедително сравнява със земята („Аз чакам
като плодната, неразораната земя“ и т. н.), и там, където
преживява рушителния ритъм на времето, и там, където
се врежда в радостния темп и принос на цивилизацията, и
там, където с истинско дълбоко и романтично чувство –
макар самата тя противоромантично убедена – се
вживява в музиката, в която влага колкото свое, толкова
и историческо съдържание, и там, където проявява меко
човечно и майчинско чувство и съчувствие.
На места нейният текст сякаш има откъси проза, но ако се
вслушате, ще откриете, че тази
В оригинала: „humanitní tendence”. –
проза е ритмична, оритмирана
Бел. съст.
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с вътрешна вълна, външно по-твърда, обаче внушителна.
Откривате тук и нещо, което би могло да се нарече
опит за нова поетична форма, например в последните
заключителни противовоенни „Гласове“, където повикът,
патосът и протестът преминават в хладнокръвността
на математиката – „Уравнение“.
Преводите на Ружена Шварцова са подходящи, родили са се
от любов и приятелството към поетката, която обича
нашата земя като свое отечество и която за своето
необикновено поетично дарование заслужава да ни бъде
приближена.
Всекидневник „ВЕНКОВ“, год. 33, бр. 15 от 19. I. 193939 г.
И. В. С., литературен критик
[Отдолу добавено на ръка от Люба Касърова:]
„Секанина“40
ЦДА, ф. 1216К, оп. 1, а. е. 33, л. 12–13. Копие. Машинопис.

39
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Посочена е погрешно 1939 вместо
1938 г. – Бел. съст.
Чешкият литературен критик
Франтишек Секанина (1875–1958)
също отпечатва отзив за
„Гласове“ – във в. “Národní politika”,
1938, č. 1191. – Бел. съст.
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№5
„Българска поетеса на чески“– отзив
от Йозеф Хора41
[София], 1938 г.

41

Сборникът „Световна поезия“, издаван от Академията,
издаде като свой том № 175 книга стихове от
българската поетка Люба Касърова „Гласове“. Преведена
е от поетесата Ружена Шварцова на хубав лиричен език,
който бележи известна академичност, но в основата си
добре отговаря на чувствителната лирика на поетката,
чиято поезия носи видими следи на ческия є произход.
Бащата на Люба Касърова е бил чески професор в
гимназиите в Солун, Пловдив и София. Затова поетесата
има две родини. Едната, в която се е вживяла и на която
посвещава стихотворенията си „Народен календар“ –
лирика, пълна с любов към българския народ, неговите
народни традиции и обичаи и неговия драматичен развой.
И друга – която е постоянно пред духовните є очи в
образите на Прага, Вълтава, чески[те] пейзажи и ческа[та]
поезия. Двойният произход на Касърова є дава повече –
чувство към усет европейски, дава є световен поглед към
Европа, ранена от войни. Лириката на майчинството
и детето се оцветява от музикалната заложба на
авторката, която пресъздава в поезия музикални творби,
като не само прониква в смисъла на музиката, но и
във вътрешния живот на чувствата. Люба Касърова
заслужва този превод на Р. Шварцова и заради своята
публицистична дейност и пропаганда на ческа[та]
култура. Тя е писала в българските вестници и списания за
Ирасек, Бржезина, Махар, Сова, на които е близка, Шалда,
Бенешова и др. чески авторки.
Отзивът на Й. Хора (“Bulharská
básnířka česky”) е публикуван във в.
“České slovo” от 13 март 1938 г. –
Бел. съст.

Йозеф Хора
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[Отдолу добавено на ръка от Люба Касърова:] „Найбележитият чехски поет днес“.
ЦДА, ф. 1216К, оп. 1, а. е. 33, л. 37. Копие. Машинопис.

№6
„Поетка по Божия милост“ – отзив
от доц. д-р Юлиус Хайденрайх42
[София], 1938–1939 г.

42

43

Твърде рядко се сещаме, че двама от най-големите поети
на съвременна България са искрени чехофили и че с тях ни
свързва нещо повече от преходното настроение и беглото
приятелство. Кирил Христов, водителят на съвременната
българска поезия, дълги години вече живее в доброволно
изгнание в Прага, където е не само горещ и вдъхновен
пропагандатор на своя хубав български език всред младежта
на Чехския и Немския университети, но и в Прага той намира
голям източник за вдъхновение на своята лична творба.
Ведно с Кирил Христов с нас е твърде близко свързана друга
голяма поетка на съвременна България – Люба Касърова.
Дъщеря на чески[я] професор
Оригиналът е публикуван във в.
Сплитек, който в края на
“Lidové noviny” (pražské Lidové
noviny) от 6 окт. 1938 г., озаглавен
миналото столетие отиде в
е “Básnířka z boží milosti”, а
България с много други чески
преводът на отзива, направен от
будители, тя жизнено чувства
Люба Касърова, е поместен във в.
„Литературен глас“, бр. 418, 18 ян.
връзката си с нашия народ.
1939 г., под заглавието „Поезията
Българка по майка43, тя изживява
на Люба Касърова според видния
дълбоко борбата на своя двоен
славист д-р Юлиус Хайденрайх,
доцент при Карловския университет произход с чувстваното съзнание
в Прага“ (с. 5). – Бел. съст.
на жена интелектуалка, надарена с
Тук доц. Хайденрайх греши: майката
на Касърова е от руски произход. – богат вътрешен живот и с тънка
и отзивчива възприемчивост.
Бел. съст.
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Българското семейно огнище в Пловдив, българското
детство, любовта и бракът са я свързали неразделно с
българския народ: с неговата слава и трагично минало, с
героичните му борби и болките на съвременността, както и
с надеждите на бъдещето.Ческото образование в Пражката
консерватория и в нашия Философски факултет засилиха от
друга страна в съзнателната българска родолюбка и духовния
завет на бащината родина.
Младата жена, съпруга на българин, адвокат, често и с радост
посещава Чехия и Прага, за да намери тук ново вдъхновение и
помощ за разклатеното си здраве. Затова твърде справедливо
в Сборника на световната поезия, издаден от Чехската
академия за наука и изкуство, излезе т. г. като негов юбилеен
брой № 175 избор из нейното поетическо дело. Превела,
с разрешение на авторката, поетката Ружена Шварцова.
Уводът е написан от професор Йозеф Пата.
Това е наистина много хубава и силна книжка, с която е
представена на ческите читатели българо-ческата поетка,
далечната дъщеря на Балкана и вярна наследничка на
вътрешния глас на отдалечената земя на бащи. Нейната
поезия се прояви към края на двадесетите години. Тя издаде
досега: „Люлякови люлки“, 1930, „В съня на новороденото“,
1932, „Птицата Феникс“, 1934, „Гласове“, 1937, според
която чехският избор получи названието си. Поезията
на Люба Касърова завзе почетно и типично място в
българската поезия и с не едно стихотворение тя има да
каже нещо въобще на световната поезия.
Най-силни и най-типични са стихотворенията на Люба
Касърова, в които тя прави изповед на страданията
на жената и човека. Поетката любовница намира за
разбунтуваната си чувствителност на събудената
женственост толкова много непосредствени образи,
нови и досега неказани, нежно и звучно стоплени, надъхани
и пропити със затаена страст на горещите копнежи
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и предчувствия, че при нея не може да не си спомним за
родната є сестра Анна Ахматова. Тя говори със същата
искреност и безстрашна откритост, със същото
развълнувано и обнежено копнеещо сърце, и при това в
човечната си изповед чисто и девствено. Нейните любящи
очи виждат света с женствена, крехка грация в оросените
багри на свежото утро и в съблазнителната упойка на
разцъфтелите градини на Ориента. Сякаш в нейните
ранни стихове са накацали ята птици, от тях лъха
дъхът на Песен на песента на Изтока, когато чаровната
Рут е очаквала своя жених. Тя търси закрилата на майка
си, след като тя, неопитната, е вкусила от чашата на
познанието. Мистичното сливане на дъщерята с майката
по повеля на предвечните закони на кръвта и духа Люба
Касърова е изпяла с класическа простота и със сугестивна
убедителност. И когато след [години]44 по милостта на
съдбата тя самата стои над люлката на новороденото,
тя заради всички майки, на които не [е] било дадено в
зестра поетичното слово, променя майчините блянове в
наниз стихове, в молитва на вечния поток на човешките
поколения, в литания на надежда и страх и вяра в
посланието на човека.
Поетическият профил на Люба Касърова най-добре се
очертава в сбирката є „Птицата Феникс“. Из нея бликат
всички скрити потоци на духовното є същество – сложно
и с многообразна отсянка.
Поетката си спомня и за всички свои родови корени.
Родена на Балкана под Олимп – Солун, тя чувства как в
душата є се преливат и бунтуват гласовете на Марица
и Вардар с ческата Вълтава и руска Волга. Почитателка
на Есенин и Маяковски, тя пее за поробените македонски
братя. „Откърмена с
Изпуснато в черновата, но присъства нестихваща жажда, неспокойна
в публикувания във в. „Литературен
като морето черно“ и с „мъката
глас“ превод. – Бел. съст.
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широка като руските степи“ и дълбока като ческите
гори“, тя плаче със сълзите на непознатите сестри“. Тя
възпява далечните земи на бъдещето, за които душата є
изгаря „във вихрени пожари“. Уморена от цивилизацията
на големия град и ограничена от социалните неправди, тя
копнее за по-справедлив ред в света и за възраждането на
човека. Бржезиновският пленителен патос на нейния „Зов“
израства из разкъсващата болка на незадоволените страсти
в безграничния копнеж на болезнено освобождаващото се
сливане на всички стихии към песента на бунтовното
братство, като се раздава щедро в досег с милионите
мазолести ръце към революционната, безумна борба и мир45.
Ческите „Гласове“ на Люба Касърова ни дават също
образци от нейните български мотиви: „Народен
календар“, „Бродница“, „Връбница“, „Свети Илия“,
„Гергьовден“ и „Коледа“ – в които умело и остроумно се
пресъздават народни мотиви в обективна висша форма.
От тях „Бродница“ надхвърля рамките на цикъла и добива
значението на изразителен символ, характеристичен
за самата поетка и нейната лична изповед. Спират
вниманието и някои от стихотворенията с рефлексна
поезия, настроения и писани при случай. Към ческия избор
не без основание е подреден и цикълът „Марица и Вълтава“,
в който Люба Касърова свързва съдбата на двете си
родини в медитацията46 „Две съдби“, „Марица и Вълтава“,
„На Карловия мост“ със спомени за баща си и неговото
дело на апостол в България. Редица стихотворения са се
родили от развълнуваните
В публикувания вариант:
„…революционната, безумна борба настроения при лекуването
за правда, любов и мир“. – Бел. съст. є в пражката болница и през
В случая: размишления, разсъждевреме на реконвалесенцията47
ния. – Бел. съст.
Оздравяване, възстановяване. – Бел. є в Яхимов48. Групата творби
съст.
„При радиото“ – музикални
Балнеоложки курорт в близост до
поеми – са доловени настроения
Карлови Вари. – Бел. съст.
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и рефлекси, инспирирани от музиката и житейските
случки на големите майстори, скъпи на българската поетка:
Моцарт, Шопен, Чайковски, Дебюси, Бетовен, Сметана.
Те са интересен опит за транспониране на музикалната
мелодия и ритъм в слово, сродно ритмувано и изпято.
В последната сбирка поемата „Гласове“ е искрен женски
протест срещу ужасите на войната, който се заменя с
поетичната вяра, че „благословеният ден“ на братство
между хората е близък.
Личността на поетката е богато чувствителна и идейно
симпатична, тя е рядък принос към българската поезия,
чийто език тя успя да раззвучи ново и свежо, като умело е
използвала словото на народната поезия и на съвременната
поетика, а при това като владее съвършено модерната
поетична техника. Ружена Шварцова даде на ческото
препоетизирване всичкото си поетично дарование, усета
за отсенки на словото и музиката на стиха. Нейният
превод се чете гладко и само на много мъчните места може
да се забележи доколко съвестно се е грижила да даде дан на
поетичната структура на оригинала.
Информативният увод на проф. д-р Йозеф Пата добре
и проникновено ни поучава за житейската съдба на
поетката.
„Лидове новини“ от 6 октомври 1938 г.
[Отдолу добавено от Люба Касърова:] „Най-големият и
сериозен вестник в Чехословашко“.
ЦДА, ф. 1216К, оп. 1, а. е. 33, л. 29–31. Копие. Чернова.
Машинопис.
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№7
Помен за проф. д-р Йозеф Пата, написан
от Люба Касърова по случай три години от
гибелта на видния чешки славист
[София, 1945 г.]
Три години изминаха от престъпното деяние на
германската хитлеристка банда, жертви на която станаха
десетки видни чехски учени, интелектуалци и първи хора
на чехската общественост, между които беше и видният
чехски учен-славист проф. Йозеф Пата. Екзекуцията на
този голям славист стана в 1942 г. през време на голямата
чистка на чехската интелигенция, която така хитро и
подло проведоха немците в Чехия, като за пъклената си
цел пожертваха един свой виден мъж, тогава протектор
на Чехия – Хайдрих. И без това жертвоприношението на
Хайдрих беше определено вече от природата – защото той
беше болен от тежка неизлечима болест – туберкулоза. И
немските виртуози на престъпността не се поколебаха
да пожертват един свой човек, за да пристъпят към
страхотната екзекуция на хиляди здрави, способни чехски
хора и да изравнят със земята много селища. По това
време заедно с проф. Пата загинаха и проф. д-р Ванчура,
виден чехски лекар и писател, Франтишка Пламинкова,
председателка на Женската народна рада (Народен съвет) и
много други хиляди.
Проф. Йозеф Пата беше най-добре осведоменият познавач
на българския език и литература в Чехословашко. Той
беше редовен професор при Карловия университет в
Прага. Нямаше случай на по-ценна литературна проява из
българското минало и съвременност, които да не бъдат
отбелязани от перото на проф. Пата. Неговият интерес
към духовната ни култура е дело не само на учен, но и на
затрогващо сърце, което е отзивчиво към всичко истински
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творческо, както и към всичко, в което съзираше усилие
за взаимно опознаване на славянските народи. В списания
и вестници почти всекидневно се срещаха бележки и
статии с подписа на Йозеф Пата, които говореха на
чехословашката читаеща публика за стремежа на българина
към въздух, или є напомваха за нашите културни паметници
и бележити дейци от миналото.
Професор д-р Йозеф Пата е роден в 1886 г. в град
Литомишъл. Средното и висше образование той
е завършил в Прага и Лайпциг. Хоспитирал е в
университетите в Загреб, Белград и София. Пропътувал
е всички славянски земи и владееше добре техните езици.
Българския език говореше удивително правилно, той беше
пример за това, че език може да се изучи, без да се живее в
страната, където се говори.
Културната славянофилска традиция на родния му град е
подкрепила обичта му към славянството. В Литомишъл
са били родени и са живели Бедржих Сметана, Алоис
Ирасек, Божена Немцова, Тереза Новакова – светила из
литературното и културно минало на Чехия, в чието
дело са отразени основните идеи на славянството.
Съгражданите и съвременници на проф. Пата – д-р Арне
Новак, станал също жертва на немските преследвания, и
проф. Зденек Нейедли, който благодарение на избягването
си в Русия се спаси за днешната освободителна борба на
народа си, – поменатите професори са били близки негови
приятели и сътрудници. При така създаденото настроение
проф. Пата е избрал за своя специалност славянската
филология. Той е бил известно време преподавател по
литература в гимназия и е ръководил курсове по български
език в Чехската политехника и университет в Прага. А
от 1922 г. той става професор в Карловия университет,
където чете лекции по лужишко-сръбски език и литература,
с които поддържа духа на изоставената под немско иго
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славянска отломка. Днес лужишко-сръбският народ ще бъде
вчленен към Чехословашката република49. Той е написал
много студии върху югославянските и български езици,
в тях, както всички пражки слависти, той изхожда от
изучването на старобългарския език и живата българска
култура.
Първият му научен труд, излязъл в 1907 г. в чехския
филологически вестник50, е върху старобългарската
литература. В 1911 г. е посетил България, своите
теоретични познания той е подкрепил с видяната
действителност и завинаги се привързва към нея,
като най-ревностен неин тълкувател. Беседи върху
българската земя, народ, литература и култура,
отпечатани студии по тях са низата на неговото
плодотворно и успешно дело,
Тази цел, издигната от учредения
посветено на България.
на 9 май 1945 г. в Прага Лужишкосръбски национален комитет
В 1913 г. в сп. „Модерна
(Lužickosrbský národní výbor /
филология“ е поместен неговият
Sorbischer Nationalausschuss), обаче
труд „Среднобългарската
не се осъществява. – Бел. съст.
Това е рецензия на Пата върху
писменост“, в сп. „Освета“,
труда на В. Ягич за Болонския псал1912 и 1913 г. – подробни
тир, която излиза през 1908 г. в
преценки на българската
„Listy filologické” (Páta, J. V. Jagić:
Словѣньская псалътырь – Psalterium литература и култура. В
Bolonense. – Listy filologické, XXXV,
1916 г. е излязла монография
1908, s. 66–69). – Бел. съст.
за отец Паисий51. Същата
Páta, J. Nové příspěvky k životu a
dílu prvního bulharského historika
година е излязъл голям научен
a buditele otce Pajisia. – Zvl. otisk z
Časopisu pro moderní filologii, 1915, труд за „Софийския евангелик
от XIII в.“52. Следват: “Нови
11 s. – Бел. съст.
Páta, J. Zlomek evangelistáře XIII.
прибавки към историята на
století sofijské Národní knihovny (Č.
среднобългарската писменост“,
397): studie gramaticko-lexikální.
„Бележки върху историята на
– Ve spisech České akademie věd a
umění v Praze, 1915. – Бел. съст.
чехско-българските връзки“, в
Páta, J. Bulharský národní básník
1919 г. – „За Иван Вазов“53 и т.н.
Ivan Vazov. – Zvl. otisk z Osvěty, L,
Това са само една малка част
10, 1921, 14 s. – Бел. съст.
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от това, което проф. д-р Пата е направил за запознаването с
нашата култура.
Вън от студиите си Пата е дал и много преводни образци
из нашата художествена литература. С участието на проф.
Мърквичка и Худец54 издал е сборник „Български приказки“ в Прага,
1930 г.
В своята славистична дейност проф. Пата винаги е изхождал
от интереса на цялото славянство, в което България никога не
е била изоставяна. Тя всякога достойно е била представена във
всички пражки славянски организации, в Славянския институт, в
Соколския съюз и др.
Днес, когато той не е между живите, за да види осъществени
идеите си за славянско единение, ние трябва да се преклоним пред
неговата скъпа памет и да поднесем на неговата добра другарка –
вдовица нашите съчувствия и да є кажем, че не забравяме
неговото дело.
Люба Касърова
ЦДА, ф. 1216К, оп. 1, а. е. 29, л. 2–3. Копие. Машинопис.

54

Ян Худец (1856–1940) – чешки писател и преводач. – Бел. съст.
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Д-р Лудвиг Вацлав
Стрибърни (1893–1972)
Д-р Стрибърни, най-малкият син на основоположника на
модерното българско земеделие чеха Вацлав Стрибърни, е
роден на 22 ноември 1893 г. в гр. Пловдив. Основно и средно
образование получава в Садово и Пловдив. През 1911 г.
започва да следва в Берлин медицина, но поради войните
учението се проточва чак до 1922 г. Взима участие в
Балканската война като студент медик в Пловдивската
евакуационна болница. По време на Първата световна война
служи като кандидат-медик във Втора местна военна
болница в Скопие (от 1 октомври 1915 до 30 ноември
1917 г.), след това, от 1 декември 1917 г. до 10 октомври
1918 г., когато е демобилизиран, е санитарен подпоручик –
дружинен лекар в 11-ти Сливенски пехотен полк. На 20
декември 1918 г. отново е мобилизиран – като младши
лекар на 38-ми Одрински пехотен полк в Кърджали и като
ординатор в 10-та дивизионна болница в Гюмюрджина.
След демобилизирането си през 1920 г. Л. Стрибърни
заминава за Берлин, за да завърши образованието си. В
България се завръща през 1922 г. и започва работа като
военен лекар – първоначално в 21-ва Средногорска пехотна
дружина и 2-ра допълваща част в Карлово (до 30 април
1936 г.). Същевременно е и лектор по трудова хигиена в
Техническото училище в града. През пролетта на 1936 г.
заема поста на медицински лекар на Военното училище
в София – до пролетта на 1944 г. През 1939 и 1941 г. е
мобилизиран като дивизионен лекар, а през 1943 г. – като
армейски лекар на Прикриващия фронт. От началото
на 1944 г. е началник на Общовойсковата болница, а от
9 септември до 20 ноември същата година се включва в
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първата фаза на Отечествената война като армейски
лекар на IV армия. Ноември 1944 г. ознаменува и края на
военната кариера за Л. Стрибърни – уволнен е от войската
поради навършени 25 години служба, след като е преминал
всички степени на военната йерархия и е удостоен с чин
„санитарен полковник“.
От 1948 до пенсионирането си през 1955 г. работи като
железопътен лекар в Пловдив и София.
Д-р Л. Стрибърни е автор на „Учебник по хигиена
за средните технически училища“ (С., 1928), „Военна
хигиена“ (С., 1941 и 1942), „Епидемиологични и биологични
проучвания на маларията в Беломорието и Македония:
Принос към организацията на противомаларичната борба
в нашата войска“ (С., 1946) и др.
Умира на 3 април 1972 г.1
Литература за д-р Лудвиг Вацлав Стрибърни:
Minčev, E. Rodina Střibrných v Bulharsku. Bakalářska práce.
Pardubice, 2011 (електронен източник: http://hdl.handle.
net/10195/40555).
Минчев, Е. Един забравен военен доктор, преживял три
войни. – В: Европейско културно-историческо наследство.
Доклади от студентските конференции в Пловдив 2012–
2013 г. Пловдив, 2014, с. 285–301.
Минчев, Емил. Чехите в Пловдив (1860–1945). Пловдив,
2014.
1

Биографичната информация е
изготвена въз основа на историческата справка на съхранявания в
ЦДА личен архивен фонд № 1558К
(„Стрибърни, Лудвиг Вацлав“),
използвани са също и съдържащите
се в а. е. 1 от оп. 1 на същия фонд
(Автобиография на д-р Лудвиг В.
Стрибърни. София. 9 декември
1954 г.) данни. – Бел. съст.
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№8
Беседа от кап. Лудвиг Вацлав Стрибърни на
тема „Санитарната служба в полка във време
на война“, изнесена пред офицерите от
21-ва пехотна Средногорска дружина2.
Карлово, 1930 г.
I.
УВ О Д
Назначение на военно-санитарната служба във време на война

2

3

Известен факт е, че войната винаги е съпровождана с
изразходване на грамадни, понякога свръхчовешки физически
и душевни сили, защото човекът като най-важния елемент
в боя трябва да изтръгне на всяка цена победата. Затова
са нужни обаче висок дух и здраво тяло3. Това са двата
основни елемента, от които зависи дали да бъде спечелена
победата или не. И оттук следва, че главната задача на
санитарната служба във войската във време на война
са грижите за запазване здравото тяло на войника чрез
предвиждане и навременно прилагане на всички необходими
профилактични и хигиенични мерки.
Грамадното изразходване на физически и душевни сили
отслабва съпротивата на тялото и то става добра
почва за болестите. Неминуемо натрупване[то] на
много хора на едно място способства от друга страна за
появяване на разни епидемии. Всичките тези причини са
докарвали винаги спътниците на войната – болестите.
И ако проследим военната история, специално военносанитарната статистика, ще
Тук не поместваме плана за
видим, че почти [през] всички
беседата, предшестващ текста на
по-раншни войни умрелите
изложението. – Бел. съст.
Всички подчертавания в текста са от болести са били много
на автора. – Бел. съст.
повече от убитите от олово и
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4

5

желязо. Значението и резултатът от профилактиката във
войската изпъква много очебиеще в Руско-японската война, в
която война японците са имали едва 1 % умрели от болести,
и за първи път умрелите от болести са били по-малко от
убитите. Тези отлични резултати японците дължат на
добрата санитарна организация и не без основание генерал
Оку4 е казал впоследствие, че „успехът във войната се дължи
не само на тяхната пушка, но и на микроскопа“.
При днешните масови армии военната хигиена добива
научно и практически същото онова значение както
стратегията, тактиката и артилерията, казва пруският
генерал от пехотата фон Лигниц5. „Oт тактически грешки
могат да се загубят сражения, но от неспазване здравето
на войниците се загубват цели войни“, продължава същият
генерал.
Особено поучителна в санитарно отношение е Кримската
война. През тази война се е случило нещо небивало
дотогава: почти унищожена от болест войска за едно
късо време да се съвземе пак, и то благодарение на взетите
предпазни мерки. Без да се впускам в подробности, ще
изтъкна накратко само няколко данни, които достатъчно
ще потвърдят горното. При започване на войната
санитарната служба в английската армия е била много зле
поставена и като резултат от това е дала за времето от
1.Х.1854 до 30.IV.1855 година 1083 смъртни случая от тиф,
холера и скорбут, или една трета
Ясуката Оку (1847–1930) – японски
от целия є състав. Това плачевно
фелдмаршал, командващ Втора
състояние на експедиционния
японска армия по време на Рускояпонската война от 1904–1905 г. –
корпус е предизвикало цяла
Бел. съст.
тревога в Англия и под натиска
Виктор фон Лигниц (1841–1913) –
на парламента и общественото
пруски офицер, генерал от пехотата, представител на армията на
мнение се предприемат веднага
Германия и военен кореспондент
бързи мерки.
по време на Руско-турската война
(1877–1878). – Бел. съст.
В резултат на последните
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изнемощялата от болести войска бързо се съвзема, и то
до такава степен, че заболеваемостта и смъртността в
нея са паднали по-ниско от процента, който се смята за
нормален при мирновременната обстановка. В същото
време смъртността във французската армия, където
продължавало да се нехае, се е постоянно увеличавала.
За да се види по-нагледно как се е повлиявала смъртността
от взетите хигиенични мерки, помествам тук следните
сравнителни данни:
Умрели от болести
Англичани
Французи
От IX до XII 1854 г.
2373
1875
От I до IV 1855 г.
7389
7669
От V до VIII 1855 г.
923
10,545
От IX до XII 1855 г.
463
8,473
От I до IV 1856 г.
213
17,129
Благодарение на неуредената санитарна служба през
Балканската война дойдохме и ние до плачевното
положение да изгубим повече хора вследствие холерата,
отколкото от неприятелския огън /само в III-та армия
от 29.Х. до 11.XII.1912 година е имало 33,035 заболявания
от холера/.
Втората голяма задача на военно-санитарната служба
във време на война е да лекува заболелите, ранените,
пострадалите от бойни газове и поразяващи вещества.
За да се постигне горното, нужни са: достатъчен и добре
подготвен персонал; достатъчни средства и правилна
организация. Професор Пирогов е казал навремето си, че
ядката на санитарната служба във време на война се крие в
нейната организация. У нас тази организация предвижда:
а) Служба в театъра на военните действия;
б) Служба във вътрешността на Царството.
Преди да премина към изложението на настоящата ми
беседа – „Санитарната служба в полка във време на война“,
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смятам за нужно да дам по приложената тук скица кратки
сведения за разположението на санитарните учреждения и
средства в театъра на военните действия. (Скица6)

II.
ИЗЛОЖЕНИЕ
1) Организация на санитарната служба в полка:

6

Полкова лечебница
Санитарната служба в полка се завежда от полковия лекар,
който разполага с полкова лечебница, която се дели на
отделения по числото на дружините, начело с дружинни
лекари, завеждащи отделенията.
Тя разполага с един зъболекар, санитарни подофицери,
необходимото число носачи с носилки, санитарни
линейки по числото на дружините плюс една за полковата
лечебница, две аптечни коли плюс една за всяка дружина и
ездитни коне.
Полковата лечебница представлява първото звено от
веригата на санитарната организация във войската и има
предназначението:
а) Да взема навреме профилактични мерки за опазване
здравето.
б) Да лекува леко болните през време на походите и
почивките.
в) Да организира санитарната служба във време на боя при
разни обстановки.
Тези обстановки невинаги могат да бъдат розови: тя
ще има да се справя с възможната поява на епидемия и
процентното увеличение на заболеваемостта /което във
време на война бърже се покачва от 2 % на 20–30 %/. Но
не е само това. Трябва да прибавим към тях и масовите
поражения, които модерните
Към документа обаче не е
технически средства и военна
приложена скица. – Бел. съст.
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химия ще причинят, за да получим една по-ясна представа
за размера на онази вълна от ранени, болни и отровени
от бойни газове, която ще залее предните превързочни
пунктове и останалите санитарни заведения. Следва
самички да си теглим заключението и признаем грамадното
значение на санитарната служба. За да може полковата
лечебница да изпълни правилно своето предназначение,
необходимо е тя да разполага с достатъчен и добре
подготвен персонал и да е добре екипирана с необходимите
средства.

7

Санитарен персонал
Персоналът на санитарната служба в полка включва
лекарите, санитарните подофицери и носачи.
„Да бъдеш лекар, това значи да служиш на човечеството.
Истинският лекар изпъква с религиозното си схващане,
не [със] своето занятие“. Това са думите на днешния найголям германски хирург Зауербрух7. Тези малко, но с дълбока
смисъл думи трябва да бъдат ръководното начало на всеки
един истински лекар. От това следва, че военният лекар
като такъв трябва да бъде напълно хуманен и да е готов
еднакво да дава нужната помощ както на своите, така и
на неприятелските болни и ранени. От цялата лекарска
дейност най-тежка е оная на войсковия лекар в предната
линия. Там изпъкват качествата на военния лекар като
лекар и като началник. Тук се изискват от него най-големи
физически и душевни усилия. Мъчнотите в санитарната
служба на предната линия налагат, щото разпорежданията
на строевия началник да се допълват с онези на лекаря и
между двамата да има пълно разбирателство. Често пъти
лекарят прави разпореждания от
Фердинанд Зауербрух (1875–
името на командира си, затова
1951) – немски хирург, един от
и първият трябва да се ползва с
основоположниците на гръдната
хирургия. – Бел. съст.
неговото доверие.
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За правилното носене [на] санитарната служба изобщо
е необходим помощен персонал, каквито са фелдшерите,
носачите, милосърдните сестри, болногледачите и пр.
От опит се знае, че подборът и подготовката на носачите
и болногледачите са от грамадно значение за правилното
функциониране на санитарната служба. Едните и
другите трябва да бъдат не само добре подготвени,
но и съвестни и предани на службата си. От първите
зависи правилното и навременно евакуиране на болните
и ранените, от вторите – правилното провеждане на
грижите, които трябва да се полагат към пострадалите.
У нас за подготовката на болногледачи в миналото не се
образувало8 абсолютно никакво внимание, понастоящем
също. За такива във време на война се определят съвършено
неподготвени и негодни. Приблизително същото може да
се каже и за носачите в миналото. От подготвяните през
време на действующата служба санитари-носачи в частите
малцина са били определяни да изпълняват специалната
служба, за която са били подготвяни в мирно време. А
това е спъвало в голяма степен правилната функция на
санитарната служба в полка.
Наличност на медикаменти и санитарни материали
Без такива е немислимо воденето на война. Още в мирно
време една от главните и най-трудна задача на санитарната
служба в частите е попълването на полагаемите се за време
на война медикаменти и превързочни материали.

8

Как става
Нас ни интересува в случая своевременното и
непрекъснато снабдяване на превързочните пунктове и
санитарните учреждения с доброкачествени медикаменти
Вероятно авторът е имал предвид и санитарни материали във
„обръщало“. – Бел. съст.
време на война. Отпущането
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на последните за частите става чрез дивизионните
предавателни пунктове. За тази цел дивизионният
санитарен парк вози запаси от медикаменти и други
санитарни материали за частите от дивизията. Той следва
дивизията във всичките є движения и попълва по най-бърз
начин изразходваните санитарни материали. Отпускането
на последните за частите става направо чрез требвателни
ведомости и приемчици.
Изразходваните материали в дивизионните предавателни
пунктове се попълват от съответните армейски
разходни санитарни складове. Попълването пък на
последните става чрез главния Базисен санитарен склад.
2) Грижите на санитарната служба в полка
Една от главните задачи, с която има да се справя
санитарната служба в полка, е предпазването от появяване
на някоя заразителна болест в частта. Тежка [e] задачата в
борбата срещу заразителните болести. За да бъде изпълнена
тя, иска се от лекаря и началника дълбоко познаване на
тяхната същност. По-важните епидемически болести,
които могат да засегнат чувствително войската във
време на война, са: петнист тиф, коремен тиф, дизентерия,
холера, чума, малария, жълта треска и инфлуенца.
Изобщо епидемическите болести се явяват и
разпространяват при всички климати и местности. За
да могат микробите да действат, те трябва да са дейни,
силни и многобройни. За това са необходими благоприятни
условия, а те са: възрастта, гладът, студът, горещината,
претрупаността, тъмнината, хроническите отравяния,
моралният гнет, преумората и конституцията.
Възрастта
Знае се, че разните възрасти на човека си имат своите
особени болести: в детската възраст преобладават
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шарките, в старческата – сърдечните и белодробните
страдания, в средната възраст – почти всички болести.
Ето защо военният период, който обхваща хора със средна
възраст /от 20–45 год./, представлява най-сгодни условия за
появяване на заразителни болести.
Гладът
Изгладняването, в смисъл на продължително недостатъчно
хранене, предразполага към масови заболявания. Историята
ни дава примери, когато след продължителен глад са
избухвали масови епидемии.
Студът
Той действа най-вече върху белите кръвни телца, като ги
един вид парализира и отнема по този начин на тялото
най-добрите му защитници срещу болестите. Особено
опасно е рязкото сменяване на температурата и времето
до приспособяването на тялото към новата температура.
Горещината
Под действието на топлината ние ставаме възприемчиви
към известни зарази. Изобщо действието на топлината
върху нас се изразява в намаление охотата за ядене и
отслабване на тялото, което води към лесно заболяване.
Всички експедиции в топлите страни са бивали
съпровождани от масови заболявания.
Претрупаността
Хора, които живеят масово и са в постоянен контакт
помежду си, са най-изложени към заболявания от остри
заразни болести. Сигурно средство за отбягване лошите
последствия от претрупаността е разредяването на
войсковите части и команди.
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Тъмнината
Тя благоприятства за съхраняването на много микроби и
е един важен фактор за разпространяването на заразните
болести. Силната светлина пък умъртвява микробите и
спомага за ограничение на заразните болести.
Хронически отравяния
Продължителното ежедневно употребление на спиртни
питиета прави организма възприемчив към заболяване.
Алкохолиците боледуват често и главно те не могат да
издържат тежки страдания, особено заразителни болести.
Действието на спирта е местно и общо. Първото се
изразява във възпаление на храносмилателния апарат,
второто – в разрушаване на нервната система, което се
отразява върху всички тъкани и органи. Тютюнът със
съставната си част никотина оказва също действие върху
организма, както спиртът.
Моралният гнет
Липсата на телесен и душевен отдих, продължителната
бдителност и страхът пред отговорности довеждат
с течение на времето обезателно до онзи комплекс от
телесно и душевно състояние, който се нарича преумора.

9

Преумора
Световната война9 бе съпроводена с максимум човешко
напрежение. Тя се отличаваше от предишните войни по
своята продължителност и непрекъснато напрежение. Тези
фактори доведоха до изтощаване на масите. При такова
едно продължително изтощаване се натрупват в тялото
грамадни количества отровни остатъци вследствие
усиленото работене на отделните органи. Тези хронически
отравяния намаляват
Първата световна война (1914–
1918). – Бел. съст.
съпротивата на тялото и
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предразполагат към заболявания. Наистина имало [e] и ще
има винаги единични хора, които се отличават от другите
със своя упорит труд. Това са обаче само избраниците. И
това, което те могат да извършат, не може да служи за
мащаб и да се иска същото от масата.
Конституция
Световната война беше един неизчерпаем извор за
наблюдаване на масите, което обогати премного
медицината и є даде нови насоки. Днес индивидуалността
е изместила шаблоните. Наблюдението на болестите и
тяхното съответно лечение не може да става вече по
дадена масова рецепта, а строго индивидуално.
За появяването, развитието и изхода на болестта
първостепенна роля играе конституцията на отделните
индивиди. Тя пък е в зависимост от наследствеността, или
с други думи, от онази способност на живите организми да
предават на следващите поколения своите добри качества
и недостатъци.
Като се вземе предвид, че всички гореизброени
благоприятни фактори за появяване на заразните болести
са налице във време на война, ясно трябва да стане на всеки
какви грижи ни предстоят, за да се намалят тези причини
и да се избегнат масовите епидемии. За бъде борбата срещу
заразителните болести резултатна, тя трябва да се води
срещу три фактора:
1/ Унищожаване на микробите. Това ще стане посредством
прилагане на разните физически и химически средства.
2/ Недопускане на микробите да попадат в нашето
тяло. Това ще се постигне посредством прилагане на
съответните хигиенични мерки.
3/ Каляването /втягането/ на тялото и душата. Това
ще се постигне чрез култивиране на най-висшата човешка
добродетел – дисциплината. Тя ще създаде у войника онези
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душевни сили, с които ще се победят всички лишения и
които ще намалят процента на заболеваемостта.
По предпазване на войниците от заболявания през време на
походи, почивки, бивакиране и пр. се издават съответните
санитарни наредби.
Командирът на частта и лекарят ще дадат упътванията и
техническото ръководство. Затова е нужно да съществува
пълно разбирателство между началника-офицер и
специалиста-лекар. За да бъдат тези упътвания резултатни
обаче, иска се просветеното участие на офицера –
непосредствения началник, който се намира най-близо до
войника. Личната дейност на офицера в случая добива
решающо значение.
Само посредством вземане енергични мерки и съвестното
изпълнение на последните могат да бъдат запазени
днешните масови армии от заболявания и да се
предотвратят катастрофи.
3) Полковата санитарна служба във време на боя
Във време на боя санитарният персонал има да изпълнява
тежката задача с всички възможни средства да прибира и
оттегля ранените и пострадалите от бойната линия към
превързочните места, а оттам – към болниците.
При влизане в съприкосновение с противника, докато
броят на ранените е още малък, превързочно място не се
открива, обаче се вземат мерки за настаняване на ранените.
Моментът и мястото за откриване и закриване на
превързочното място се определя от строевия началник.
Ротни убежища за ранени. Спасителни места.
Непосредствено зад бойната линия се определят от
командирите на ротите така наречените ротни убежища
за ранени и спасителни места. Те трябва да представляват
от себе си естествени прикрития и към тях се насочват
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ранените и пострадалите от бойни отровни газове, за да
не се лутат напразно по бойното поле. В убежището се
намират обикновено ротният фелдшер и носачите.

10

Превързочни спасителни места
Те трябва да се знаят от всички чинове на полка още
преди започване на боя и трябва да отговарят на следните
условия:
1) Да бъдат колкото е възможно по-близо до частта,
защото тогава ще стане бързо прибирането на ранените и
пострадалите от бойното поле и по-бързо и навреме ще им
се даде лекарска помощ.
2) Да бъдат запазени от неприятелския огън. Ако
превързочният пункт не бъде прикрит, то с натрупването
в него на много хора той става добра прицелна точка
за неприятеля и колкото и да е означен със знаковете на
Червения кръст и макар да се намира под закрилата на
Женевската конвенция от 1906 година10, все пак пунктът ще
бъде отстрелван, вследствие на което числото на ранените
още повече ще се увеличи, без да може да се помогне някому,
защото в такива случаи обикновено всеки гледа да се спасява.
Във войната през 1915 година е имало и такива сцени.
Ако близо до бойната линия няма закрити места за
превързочен пункт, ще трябва да се създадат такива
изкуствени, както това правеха германците на Западния
фронт. Те са строили близо до бойната линия сгради с
бетонирани стени, дебели 1,50
Женевска конвенция от 1906 г. –
м, снабдени със скрити ходове
или Втора Женевска конвенция.
Първата, приета през 1864 г.,
до ротите, а отнасянето на
е онасловена „За подобряване
ранените от пункта назад е
на участта на ранените и
ставало обикновено вечер.
болните по време на сухопътна
война“. Конвенцията от 1906 г.
3) Превързочното място трябва да
преразглежда предходната и
е достъпно както за прииждането
разширява обсега є на действие. –
на ранените от бойното поле, тъй
Бел. съст.
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и за отвеждането им назад. Ако няма естествени прикрити
ходове, ще трябва да се направят изкуствени.
4) Мястото за превързочен пункт трябва да бъде достатъчно
просторно. Като мярка се приема, щото превързочният пункт
за две дружини да има свободна плоскост11 от 40 квад. метра, за
3 дружини – 60 квадратни метра.
5) Наблизо до превързочното място трябва да има
достатъчно вода.
Разбира се, рядко са местата, които отговарят на
всички гореизложени изисквания, ето защо ще трябва да
се задоволяваме и предпочитаме и такива места, които
отговарят поне на най-важните условия.
За предпочитане е всякога да се откриват по един
превързочен пункт за дивизия, наречен главен, и по едно
полково превързочно и спасително място за пехотен полк.
С това се цели едно съсредоточаване на средствата и
персонала. Отделни дружинни превързочни места се
откриват само когато се възложи на някоя дружина да
действа самостоятелно или пък полкът е заел широк
фронт в планинска местност. Изобщо планината
представлява особености за всички видове военни
действия – в това число, разбира се, и за военносанитарната служба. Повечето от европейските държави,
които имат планински граници, където има най-голяма
вероятност за водене на военни операции, отдавна са
съзнали тези особености на планината и съобразно с тях са
създали подходящи санитарни формации. Такива санитарни
формации са въведени най-напред
Вероятно авторът е имал предвид в Австро-Унгария, благодарение
„площ“. – Бел. съст.
на опита, добит от войните,
По време на Австро-пруската
които тя е водила през 1866
война. – Бел. съст.
Става дума за антиавстрийското година12 в Тирол и през 1869
въстание в Котор, Далмация,
година в Южна Далмация13.
избухнало през есента на 1869 г. –
По-късно такива формации са
Бел. съст.
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14

създадени във Франция, Италия и Швейцария.
В австро-унгарската армия са били създадени планински
бригадни санитарни учреждения, полски болници с
планинска екипировка и планински дивизионен санитарен
обоз.
На особена висота е поставена тази служба в
швейцарската планинска войска. Там е предвидена за всяка
рота по една санитарна единица, състояща се от: 1 лекар,
един санитарен подофицер, 6 носачи, 3 помощни носачи и
2 санитарно-товарни животни. Този персонал превързва
ранените на бойната линия и ги отнася на закрито място –
в така наречените гнезда за ранените.
По-нататъшното пренасяне на ранените се извършва от
носачите на планинската санитарна рота, която при всяко
сражение се разделя на отделения, които се придават към
пехотните полкове. Тази планинска санитарна рота се
състои от 5 лекари, 1 аптекар, 154 санитари, 23 конюхи14 с
23 товарни животни.
Всичкият санитарен материал на санитарната рота е
опакован в дървени сандъци с цинкова обвивка. Сандъците
са подразделени на отдели, благодарение на което лесно се
намират всички желаеми материали, които са сложени в
тях.
Имайки предвид горните данни, санитарната служба в
планинска местност е организирана и у нас малко по-иначе.
Това се отнася само за службата в предната зона, която се
простира дотам, откъдето започват достъпните долини
и удобните за евакуиране на ранените пътища.
При пресечената планинска местност, където има
дълбоки долини и високи масиви, ще се наложи полковият
превързочен пункт да бъде открит доста назад. Тогава
прибирането на всички ранени от дружината направо в
полковия превързочен пункт ще бъде почти невъзможно,
вследствие което ще закъснява
Коняри. – Бел. съст.
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даването на лекарска помощ. За да се добие по-ясна
представа за времето, което е нужно да се пренесат
ранените в предната зона, могат да послужат следните
данни: за отиване по стръмна пътека с празна носилка на
2 километра и връщане с пълна носилка са употребени 1
часа и 10 минути; при слизане с празна носилка из стръмна
местност на един километър и връщане с пълна носилка
са употребени 1 час и 10 минути. При отиване с празна
носилка в равна местност на 1 клм. и връщане с пълна
носилка са употребени 45 минути.
В такива случаи, за да могат навреме ранените да бъдат
прегледани от лекаря и им се даде нужната помощ, се
откриват дружинни превързочни места, които трябва да
се разполагат зад боевата линия на дружината и се състоят
от един лекар, един фелдшер и 4 носачи, със съответните
медикаменти, превързочни материали и средства.
Даване първа помощ на ранени
За даване първа помощ на ранените идеално би било, ако
помощният санитарен персонал се намираше при самите
бойци. Така би могло да се даде веднага първата помощ,
което би насърчило много бойците. В действителност
това е невъзможно. При днешния начин на воюване, когато
фронтът и най-малката бойна единица заемат значителни
пространства, няколкото носачи /по 6 на рота/ не могат
да наситят целия фронт, та където и да падне ранен,
веднага да му се даде първа помощ. Ето защо в разгара на
боя бойците трябва да разчитат поне в първия момент
само на себе си или най-много на близките си другари. За
тази цел всеки войник трябва да носи със себе си най-малко
2 лични превързочни пакета и още от мирно време да е
запознат с тях и знае как да си служи с тях.
Ротните носачи и фелдшер трябва да се намират наблизо
зад ротата, на места, посочени от самия ротен командир,
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и при първия удобен случай – затишие в боя или изменение
посоката на неприятелския огън, се отправляват
веднага към ранените, като се движат разпръснато, за
да откриват по-лесно ранените, които инстинктивно
прибягват към закритите места.
В превързочните места ранените се намират вече
под грижите на лекарите, които се ръководят по
Положението за санитарната служба във военно време и по
свой личен опит.

15
16

Даване първа помощ на пострадалите от химически бойни
средства
Това ново страховито средство за борба не е илюзия, не е
мечта, а може би вече една реалност загадъчна и страшна.
Големите държави са в тревога за бъдещето и готвят
средства за защита, препоръчват се методи за спасявание
не от действието на известните вече нам б. о. газове15.
Приготовляват се маски, уреди и помещения, пишат се
правила и инструкции. Съвременните противогазови
маски са снабдени с дихатели, съставени със силни
поглъщатели, обаче при масово насищане с бойните
газове тези маски на практика се явяват недостатъчни.
Те не могат продължително време да предпазват. Едно
пространство в радиус 50 клм., наситено с иприт, става
вече непроходимо даже и за войници, снабдени с маски и с
противоипритно облекло. Защото една маска с обикновен
дихател издържа само няколко часа16. Освен това всичката
вода и хранителни припаси ще бъдат отровени. На тези
предположения ще се отговори, че необходимите грамадни
количества бойни газове никоя от воюващите страни не
ще бъде в състояние да произведе. Дано това тъй бъде,
но все пак то не излиза от
Бойни отровни газове. – Бел. съст.
пределите на производителната
В оригинала изречението е
способност на една Германия
зачертано от автора. – Бел. съст.
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или Америка. Медицината си задава и друг въпрос: само
известните ли досега газове ще бъдат прилагани в
бъдещата химическа война? Сега, когато се образуват
системи и правила за борба с познатите Б. О. Г., не се ли
приготовляват старателно скрити и идеално обзаведени
химически лаборатории и нови химически средства, като
ще останат в тайна до момента на войната и тогава
ние, простосмъртните, ще се намерим пак неподготвени
да се справим с тях? Защото те остават в тайна даже и
за собствения медицински мир17 на страната, в която се
приготовляват.
Всичко дотук казано не е увлечение или мрачен мираж на
бъдещата война, а е казано с цел и желание да се пояснят
изненадите, които бъдещата химическа война ще сервира
на полковата санитарна служба. Тези изненади не могат да
се начертаят в подробности, но могат да се предположат
в следната картина: ако противникът употреби
познатите Б. Х. С.18, а ние, бойците, сме добре екипирани
и газово дисциплинирани, загубите не биха били много и
полковата санитарна служба, на която се възлага да дава
помощ в най-предните пунктове, ще може да изпълни
задачата си, ако има достатъчно на брой идеално екипирани
санитари, снабдени с модерни уреди за спасяване и модерни
средства за евакуация. Тогава случаите от задушаване ще са
възможни повече при подвижната война и при тежките
наранявания. Ако се действа с непознати Б. О. Г., ние ще
бъдем безсилни, поне докато се намери съответната
защита.
Само по себе си се разбира, че на полковата санитарна
служба ще съдейства и специалната противохимична
служба в полка и връзката при работата на двете служби
Думата „мир“ тук е употребена в
се налага от мимо19 всеки
значението на „свят“. – Бел. съст.
правилник. Санитарната
Бойни химически средства. – Бел.
служба трябва навреме да бъде
съст.
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19

предизвестена за химическите опасности в района на
поделенията на полка, за да бъде в състояние овреме да
вземе спасителни мерки. Връзката между двете служби
е взаимна и в двете посоки задължителна /& 223 от
Правилника за химическата служба/.
Това е установената засега смислена организация, засягаща
повече връзката между носителите на химическата и
санитарната служба в полка.
Нека се запознаем сега по-подробно с етапите по даване на
медико-химична помощ на пострадалите от Б. О. Г. При
организиране на последната трябва да се спазват следните
правила и принципи, продиктувани от естеството на
пораженията, които Б. О. Г. предизвикват:
1. Даването на първа медицинска помощ на пострадалите
от Б. О. Г. трябва да става бързо и на самото място на
поражението.
2. Доколкото бойните условия и средства за защита
позволяват, лекарската помощ като компетентна трябва
да е наблизо до мястото на поражението от Б. О. Г.
3. От началото още на пострадалите от Б. О. Г. да се дава
смислена евакуация.
Съгласно & 150 от Правилника за химическата служба
медико-санитарното подпомагане трябва да става вън от
газовата опасност или в противогазови убежища.
Бойните обстановки обаче не могат да ни предложат
тези идеални условия. Едно трябва да се помни: първата
помощ ще се дава на самото място от най-близките
другари и началници. Тя се състои в поставяне здраво
противогазовата маска и посочване безопасния път за
евакуация до ротното спасително санитарно място. Като
правило да се запомни от всички, че пострадалите от
бойни задушливи газове от първата стъпка още трябва да
Мимо (остар.) – извън, освен. – Бел. се пренасят легнали на носилка.
Специално при обривните и
съст.
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поразяващи вещества най-първата помощ може да се даде
и от самия боец или другарите му, като мястото на
поражението не трябва да се търка или капчиците да се
разтриват, а най-старателно да се попиват.
Всеки боец ще има пакетче с белилна вар20 наред с
превързочното пакетче и може сам /или другарите му/ да
посипе мястото още в първите 10 минути. По този начин
ще се предотврати появяването на по-сетнешните кожни
явления /гнойни мехури и рани/.
Ако пакетчето с белилна вар липсва, то обгорените места
могат да се полеят с вода, с газ за горене или разтвор от
калиев хиперманганат.
Образуваният в очите секрет трябва често да се
промива с вода. Голяма опасност представлява за очите
заспиването, защото с това сълзетечението се намалява
и разяждащото вещество мъчно се отстранява. За да се
запазят очите, германците са имали приготвена в голяма
запас така наречената алкална очна мас със следния състав21:
В случай, когато имаме силни и широки поражения на
кожата и същевременно силно дразнене на белите дробове,
пренасянето трябва да става от първата стъпка в легнало
състояние.
Работата в ротното спасително място се извършва
от ротните фелдшери. На това място се изолирват
ранените от пострадалите от Б. О. Г. На задушените
се дава кислород и им се сменя маската. Ако има нужда,
се употребява белилна вар в по-голямо количество при
пострадалите от обривни Б. О. Г.
След газовата атака санитарите заедно с химическите
отделения излизат и претърсват ротния участък, поправо мястото от спасителното място до окопите, за да
приберат и посрещнат пострадалите от Б. О. Г.
Работата в дружинното
Хлорна вар. – Бел. съст.
спасително място се състои
Не е описан. – Бел. съст.
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в разпределяне пострадалите, като им се дава бърза
медицинска помощ от лекаря при по-спокойна обстановка.
Тук се сменяват повредените маски, извършва се първата
регистрация и се подготвя планомерната евакуация, според
състоянието на пострадалия. В дружинното спасително
място се дегазират носилките, с които са били донесени
заразените с обривни газове. На самото място трябва да
има организирано химическо разузнаване, за да се контролира
присъствието на Б. О. Г. и да се знае дали може да се работи
без маска и да се свалят маските и на пострадалите.
Дружинното спасително място трябва да бъде снабдено с
достатъчно количество здрави маски, кислородни апарати,
дрехи, химикали и уреди за тях. Същото трябва да е
означено за по-лесно намиране нощем.
В полковото спасително място се дава по-обширна
медицинска помощ по правилата на медицинската наука.
Тук се задържат всички пострадали от Б. О. Г., за да се види
степента на отравянето и се наблюдава развитието на
задушаванията. Тежко задушените и обгорени се евакуират
в дивизионното спасително място за по-нататъшно
специално лечение. По-леко задушените се оставят на лечение
тук, а съмнителните след проверка се връщат в частите.
Тук се почиства основно тялото и се сменяват дрехите
на пострадалите от Б. обривни газове. Полковото
спасително място трябва да разполага с уреди за дегазация
на облеклото, подвижни бани и евакуационни средства.
Тук се попълва регистрацията на пострадалите и се
систематизират сведенията за вида и действието на Б. О. Г.,
като всеки войник се снабдява със санитарни документи.
Евакуация на ранените и пострадалите от Б. О. Г.
На няколко места в беседата се говори за евакуация. Под
това понятие обикновено се разбира в тесен смисъл на
думата превозът на нуждающите се, обаче то обръща22 и
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тъй нареченото изнасяне на ранените от бойната зона.
Средствата, с които си служим за евакуация в полка, са:
а/ пренасяне на ръце или на носилка от носачите. Може да
имаме и импровизирани носилки или носилки-колички за ръчно
каране при легнало положение на пострадалия. Обикновено
двама носачи носят един ранен или пострадал. Скоростта на
движението им е 1 ¼ клм. в час; б/ пренасяне с товарни коне
или мулета, снабдени със специални самари, където раненият
е в полулегнало положение. Скоростта на движението е от
3–4 клм. в час; в/ конски санитарни линейки, които могат
да пренасят 4 тежко ранени. Скоростта на движението
е 3–4 клм. в час; г/ волски кола, и то вън от сферата на
огъня, със скорост 2–3 клм. в час; д/ автомобилни линейки,
които пренасят по 6 ранени със скорост 6–8 клм. в час. Те
са единственото средство, което задоволително разрешава
въпроса за бързата евакуация.
За да се добие представа за колко време ранените могат
да бъдат прибрани от бойното поле, ще посоча тук
някои относителни норми, които зависят, разбира се, от
местността, времето, дали се атакува или отбранява, от
оръжието и духа на противника и пр. Констатирано е от
по-раншните войни, че при кръвопролитни сражения излизат
от строя от рота до 40 % от хората в бойната линия и в
дружината до 25 % от хората в бойната линия. Германците
приемат, че отношенията на убитите, тежко ранените и
леко ранените е както 1 : 2 : 3. При един кръвопролитен бой
от 3000 души състав излизат значи 100 убити, 200 тежко
ранени и 300 леко ранени. Ако се приеме, че за носачите
са нужни от бойната линия до превързочния пункт с
ранен на носилка 50 минути, би следвало, че 200 тежко
ранени ще бъдат пренесени от ротните носачи, каквито
за военно време се полагат по 6 на рота, за около 16 часа.
Авторът е имал предвид „обхваща“. Ако частта настъпи, същите
носачи ще трябва да приберат
– Бел. съст.
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и неприятелските ранени; с това времето се още повече
удължава. При една газова атака броят на пострадалите ще
се увеличи двойно. Ако частта отстъпи, една част от тези
ранени ще остане неминуемо в ръцете на противника.
Наистина в Положението за санитарната служба във
военно време чл. 11023 казва, че дивизионният лазарет
се грижи също за прибиране на ранените от предната
линия, обаче точка „б“ от същия член е много разтеглива
и гласи: “Ако обстановката позволява, дивизионният
лазарет съдейства на предните превързочни пунктове
при прибирането на ранените от полесражението“.
Това условно положение спъва понякога много задачата
на полковия лекар. Той не може да разчита в момента,
когато боят е в разгара си, на дивизионния лазарет. Понеже
евакуирането на ранените от бойната линия трябва да се
извършва с най-голяма бързина, то помощта на последния
ще идва много късно. Ето защо полковите лекари трябва да
имат винаги на разположение освен ротните носачи и други
резервни носачи при себе си. Последните ще се изпращат
към участъка, където боят е най-силен и където ротните
носачи не смогват в пренасянето на ранените.
Ясно е, че у нас евакуацията на ранените от бойната
линия до дивизионния превързочен пункт е срещала в
миналото най-големи спънки и мъчнотии. С това задачата
на дружинния и полковия лекар е бивала понякога ужасно
тежка и при най-голямото им желание и себеотрицание те
не са смогвали да я изпълнят.
23

Положение за санитарната служба
във войската във военно време. Ч. 1.
Санитарната служба в театъра
на военните действия. С., М-во на
войната, Военно-санит. част, 1915,
с. 56. Авторът цитира чл. 174 от
Положението, а не чл. 110. – Бел. съст.

Евакуация при настъпателния бой
При настъпателния бой
полковата лечебница трябва да
следва бърже след частта и да
открива последователно нови
превързочни места. Понеже
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евакуацията ще се извършва при особени условия и органите
на санитарната служба ще има да се справят с голям брой
тежко ранени и още по-голямо число задушени от Б. О. Г.,
които трябва да се пренасят в легнало състояние, то следва,
че следните въпроси трябва да получат предварително
правилното си разрешение:
а/ изучване и познаване безопасните пътища за евакуация от
предната линия към превързочните и спасителните места.
Тези пътища трябва да бъдат добре разузнати, съобщени
и означени; б/ евакуацията трябва да стане бързо, но за
това се изисква достатъчно число технически превозни
средства и санитари с носилки, които винаги да бъдат
в разположение на полковия лекар. Моторният брониран
санитарен преносвач може да бъде особено полезен при
събирането на пострадалите от Б. О. Г. и за пренасянето
им до дружинното спасително място. Той трябва да е
устроен така, че да се движи през всяка местност; в/
от дружинното превързочно място да се употребяват
моторни леки коли за бърза и масова евакуация. Ако това е
невъзможно и превързочните места са претрупани с ранени и
пострадали от Б. О. Г., то там се оставя нужният персонал,
докато предаде всички ранени и пострадали на следващото
отзад лечебно заведение, след което догонва частта си.
Евакуация при отстъпление
Когато предстои отстъпление на частта, превързочното
място трябва да бъде своевременно предупредено, за да
се вземат мерки за бързото евакуиране на ранените и
пострадалите. Ако това предупреждение е дошло много
късно и ранените не могат да се евакуират, то те се
оставят с нужния санитарен персонал под закрилата на
Женевската конвенция. Тъй като постановленията на
последната обикновено не се съблюдават, затова както
санитарният персонал, така и пострадалите гледат с
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голямо недоверие на нея и тежко на тези, които попаднат
под нейната закрила.
Ето защо от голямо значение е при превързочните места
да бъде уредена добре свързочната служба. Тя ще допринесе
твърде много за бързата и безопасна евакуация. Чрез нея
ние ще се предпазим от претрупване на спасителните
места с ранени и пострадали от Б. О. Г. С това няма да
се спъва подвижността на отстъпващите бойни части,
а на мнозина пострадали, особено от Б. О. Г., ще се спаси
животът чрез навременната им евакуация.
Оздравителни работи след боя
Накрая, след свършване на боя и прибиране на всички
ранени, санитарната служба има своята свята задача да
погребе всички убити войници, след като се е установила
самоличността им и съставени били смъртните актове.
Погребението става в братски могили и обезателно с
извършване на религиозните обреди. Всички паднали товарни
добитъци се изгарят или заравят. Последното не трябва да
се извършва в близост на водните източници. Участъкът
на полесражението се щателно оздравява със съответните
химически средства. Ако времето и обстановката не
позволяват да се стори това, полковият лекар донася на
дивизионния лекар, който нарежда оздравяването да се
извърши от следващото санитарно учреждение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изводите от казаното в тая беседа са:
1/ Трябва да имаме по-ясна представа за онова, което очаква
полковата санитарна служба в бъдещата война.
2/ Дълг се налага на всеки строеви началник да се грижи
за здравето на частта си. Мисълта на цар Камбис24,
изказана към сина му Кир, да бъде ръководна в неговите
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24

Камбис I (ок. 559–600 г. пр. Хр.) –
персийски цар от династията на
Ахеменидите. Ето и откъса от
„Киропедията“ на Ксенофонт,
където Камбис разговаря със сина
си за хигиената и здравето на
войската: [Кир]: „[…] По отношение
на хигиената, понеже съм слушал и
виждал как дори градове, нуждаещи
се от медицинска помощ, назначават
лекари, а и пълководците взимат
със себе си лекари за войниците си,
точно така и аз, след като поех
този пост, веднага се погрижих за
това и мисля, татко, че ще имам
със себе си хора напълно способни в
лекарското изкуство.
На това бащата отговорил:
- Тези хора, за които ми говориш, синко, - лекарите, наподобяват кърпачи
на скъсани дрехи. Те лекуват хората
след като са се разболели. Обаче твоята грижа за здравето на войската
ще бъде по-възвишена от тяхната. Ти
трябва да се стараеш, щото войската ти изобщо да не боледува.
- Но тогава, татко, по кой път
трябва да вървя, за да бъда способен
да направя това?
- Аз мисля по следния път - когато
смяташ да останеш известно време
на едно и също място, най-напред
трябва да се постараеш за хигиенните условия на лагера си. Това
не би ти било трудно, стига само
да се погрижиш сериозно. Защото
болните и здравите места се знаят
- хората постоянно говорят за тях.
Ясно свидетелство за едните и за
другите са телата и цветът на жителите. След това, не ще е достатъчно да изследваш само мястото,
а трябва да помислиш и за това, как
да се погрижиш и за твоето собствено здраве.“ – Ксенофонт. Киропедия или възпитанието на Кира.
Книга първа. С., 1939 (електронен
източник: http://theseus.proclassics.
org/book/export/html/151. Последен
достъп: 21.03.2014). – Бел. съст.

действия. А тази мисъл е, че
онзи началник е осигурил напълно
победата, който преди всичко
умее да се грижи за здравето и
продоволствието на войниците
си, защото без тях тактиката
няма да му помогне.
3/ Органите на санитарната
служба, верни на своите
традиции и предназначение, ще
съумеят да дадат съответната
помощ със своите познания.
Тяхното себеотрицание,
готовност и съзнание за
изпълнен дълг ще съперничат
с проявената храброст у
бойците от предната линия.
Положителни в своите
знания, снабдени достатъчно с
нужните средства и при една
целесъобразна организация, те
няма да оставят без грижи и на
произвола на съдбата нито един
пострадал боец.
Д-р Стрибърни,
Санитарен капитан от Щаба на
21-а п[ехотна] дружина
ЦДА, ф. 1558К, оп. 1, а. е. 28, л.
3–21. Копие. Машинопис.
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GRAMATIKO, LÁSKO MÁ

Vážení čtenáři,
většina studentů si myslí, že gramatika (a jazykověda
vůbec) je samá nuda. Někdy to platí. Ale ne vždy. Že
může být gramatika nejen objektem stroze vědeckého
zájmu, ukazují následující texty. Napsali je studenti
5. ročníku bohemistiky na Soﬁjské univerzitě Sv.
Klimenta Ochridského jako domácí úkol. Zda má
provokace, aby napsali esej o takové „suché látce“,
skončila úspěchem, posuďte sami.
Cvetanka Avramova
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Gramatika
Alexandra Savova
Bylo hezké slunečné ráno, když se Gramatika vzbudila.
Otevřela oči a odstranila peřinu, ale předtím, než se stihla
protáhnout, uvědomila si, že má divný pocit. Nemohla si
vzpomenout, co se stalo včera, ostatně nepamatovala si vůbec
nic. Rychle skočila na zem a utekla do koupelny. Podívala se
do zrcadla, ale míslo svého vlastního odrazu tam viděla zvláštní
obraz. „Kdo jsem? Co to je?“ zašeptala Gramatika jakoby sama
pro sebe. V zrcadle poletovaly desítky malých fonémů, které
neměly svůj vlastní význam. Vznášely se a pak padaly bez cíle
dolů. V odrazu byla taky černá ústní dutina a v ní dvě hlasivky,
které rychle kmitaly, pak si Gramatika všimla, že fonémy se
vytvářejí hlasivkami a vycházejí z dutiny. Gramatika se pořád
dívala do zrcadla, všechno jí to připadalo jakoby známé, ale
pocit zmatku v jejím vědomí nezmizel.
Zavřela oči a za chvíli je zase otevřela. Malinkaté fonémy
už tam nebyly. Místo nich v zrcadle byly vidět o něco větší
morfémy, které už přece nějaký význam měly. Najednou
se volně se vznášející morfémy seřadily do celého slova
ná-moř-ník, přičemž hlavní ve slově byl kořen moř, který
přitahoval předponu a příponu. Gramatika dostala z toho
obrazu příjemný pocit, aniž mohla pochopit, co to přesně je.
V dalším okamžiku se na obrazu před ní otevřela velká
kniha s pevným obalem, kde byla slova uspořádána ve dvou
sloupcích. Na začátku prvního sloupce si Gramatika všimla
podtrženého slova andulk|a, -y, pak pod ním anebo, aneb,
pod ním anekdot|a, -y a ještě mnoho dalších a dalších slov
začínajících áčkem. To všechno Gramatika znala, věděla, že je
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to něco, co nevidí poprvé, ale pořád si nemohla vzpomenout, o
co přesně jde.
Další obraz, který před ní vyskočil, bylo několik slov,
oddělených různými znaky – čárkami, tečkami, dokonce
jedním vykřičníkem. V tomto okamžiku Gramatika poznala
samu sebe se svými různými podobami – fonetikou,
morfologií, lexikologií a samozřejmě synaxí. “Ježiši, co jsem
to všechno včera vychlastala, že jsem zapomněla, kdo jsem!”,
povzdechla si Gramatika a šla si dát jednoho vyprošťováka.
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Fonetika, Morfologie a Lexikologie
Lilija Todorova
Byl jednou jeden král Jazyk a jedna královna Gramatika. Jazyku
a Gramatice se narodily tři překrásné princezny – Lexikologie,
Morfologie a Fonetika. Už když byly malé, všichni obdivovali
jejich krásu a rozum. Každý den byly princezny krásnější a
chytřejší a král s královnou byli spokojeni, že až jim bude
šestnáct, najdou své prince.
Ale najednou království zchudlo. Došlo k tomu, že už nikdo
nevěřil, že král a královna mohou pro svůj lid něco udělat,
takže každý poddaný je přestal prosit o pomoc. Jazyk a
Gramatika začali vadnout. Jejich království bylo hezké, ale
nikdo už tam nechtěl bydlet. Oba věděli, že i když jsou jejich
dcery krásné jako den a dobré jako slunce, nebude lehké najít
pro ně ženichy. Jejich královstí nemohlo nabídnout skoro nic.
Takže se rozhodli brzy své dcery provdat.
Do království přišli princové z různých zemí a obdivovali se kráse
třech princezen. První přistoupil král Latina, který byl nejen
nejstarší, ale i nejbohatší a nejvlivnější na světě, proto si mohl dovolit
mít dokonce ženské jméno. Král Latina slíbil, že dívka, která si ho
vezme, bude mít všechno na světě a bude to ta nejšťastnější dívka.
Ale možná proto, že byl nejstarší ze všech ženichů, žádná z princezen
si ho nevybrala. Po něm přišel princ Staroslovan, ale nikdo mu
nerozuměl a nevěděl, co chce říct. Dokonce když napsal pár slov, aby
vysvětlil svou myšlenku, ani král s královnou, ani žádný z dvořanů
mu nerozuměli. Dlouho nad tím přemýšleli, ale uvědomili si, že
dcery budou potřebovat překladatele, a to vůbec nebylo příjemné.
A tak dny plynuly a žádný princ nebyl pro princezny vhodný.
Král a královna byli smutní a už se cítili zoufale. Nevěřili, že by
se mohl stát zázrak.
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gramàtiko, làsko mà̀
Ale jednoho dne, když už to nikdo nečekal, se objevili tři
princové. Král a královna nevěřili, že princové budou vhodní
pro jejich dcery, ale rozhodli se s nimi seznámit. Přistoupil
první princ: „Vážený králi, vážená královno, jmenuji se princ
Francouz a jsem tady, abych si vzal za manželku vaši dceru
Fonetiku. Hned, když jsem ji poprvé uslyšel, zamiloval jsem se
do ní. Když Fonetika mluví, cítím lásku ve své duši, jako by ve
mně zpíval slavík, hrdlička cukrovala, kočka předla. Jsem do
ní zamilován a vím, že potřebuji právě takovou dívku, aby celý
svět věděl, že je v mém království melodie a soulad.”
Král a královna nemohli uvěřit, že našli vhodého kandidáta pro
svou dceru, a hned dovolili, aby se Fonetika vdala za prince
Francouze.
Pak předstoupil druhý princ: „Vážený králi, vážená královno,
jmenuji se princ Čech. Už v první chvíli, kdy jsem uviděl vaši
dceru Morfologii, jsem věděl, že je to dívka pro mě. Morfologie
jako by vyjadřovala všechno, co vlastně jsem, vím, že jenom
ona bude rozumět mé složité osobnosti, a s jistotou můžu říct,
že jenom ona je schopna ukázat mým poddaným, že nejsem tak
špatný jak si myslí.”
A tak si Morfologie vzala prince Čecha.
Nakonec se přiblížil i třetí princ: „Vážený králi, vážená
královno, jmenuji se princ Bulhar. Lexikologie je podle mě
nejkrásnější z vašich dcer, ale ona není jenom krásná. Když
jsem slyšel, jak mluví a jaké množství slov používá, věděl jsem,
že ji vždycky budu milovat. Potřebuji za svou královnu právě
takovou dívku, která ukáže všem v mém království, že jsem
spravedlivý a že ještě mám co říct.”
A tak i třetí dcera našla svého ženicha.
Když jejich dcery odešly, král Jazyk a královna Gramatika byli
spokojeni. I když království bylo pořád chudé, ještě měli tři
dcery, které budou ukazovat světu, jak krásné a hezké jsou, a s
jistotou věděli, že se do nich všichni pomalu zamilují.
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Co nám dává jazykověda
Lora Mikova
Je něco, co potkáváme každý den, ale jen zřídka se nad tím
zamyslíme. Jeho pomocí vyjadřujeme, co cítíme, co míníme,
je to vlastně základní prostředek, kterým můžeme sdělit, co si
myslíme, jak vnímáme svět nebo danou situaci nebo nějakého
člověka.
Tomuto prostředku říkáme jazyk. A co do jeho zkoumání, je to
jedna z nejsložitějších věcí.
Jazyk může v našem životě působit nejrůznějšími způsoby.
Někdy se stává, že se třeba tatínek pilně stará o to, aby jeho
malý syn mluvil spisovně. Ale jeho pozornosti ušlo, že syn jel
na vesnici k babičce a dědečkovi a bleskurychle začal mluvit
místním nářečím, jako by se ve vesnici narodil. A tatínek se
proto zlobí. Asi netuší, že ta varianta jazyka, jíž syn mluví, je
pro jazykovědce neuvěřitelně zajímavá a že ti jí můžou věnovat
spoustu svého času a že to může být předmětem vědeckých
debat.
Nářečí opravdu může dělat potíže, pokud je člověk zvyklý jím
mluvit a nachází se v prostředí, kde se mluví spisovně. Avšak
dialekt má i další stránky: může v sobě uchovávat starobylé rysy
jazyka a pomoct při řešení některých otázek dějin jazyka; může
také posloužit spisovateli k tomu, aby oživil řeč svých hrdinů,
s její pomocí může přenést čtenáře do atmosféry místa a času,
o nichž vypráví; a lidovým písním přidává nářečí osobitý ráz,
zvláštní znění, které vyvolává u posluchačů různé emoce. Právě
nářeční prvky dělají překlad lidových písní do jiného jazyka
velmi obtížným.
Když se podíváme na rozmanitost zájmů lingvistiky, jazyk
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se zdá být opravdu něčím nedozírným: fonetika a fonologie,
které směřují např. i k akustice nebo anatomii a ukazují, jak
se dá s omezeným množstvím zvuků vytvořit nesmírný počet
slov; morfologie a syntax, jež popisují pravidla, podle kterých
funguje jazyk; dějiny jazyka, které vedou ke starým památkám
a k časům, o kterých mnoho nevíme. Jazykověda se zabývá
i takovými více praktickými otázkami, jako např. jazykem
médií, a ukazuje nám, jakým způsobem se nás média snaží
o něčem přesvědčit, vyvolat zájem, způsobit, abychom na
něco měli kladný nebo záporný názor (a často tak, že si ani
neuvědomujeme, že nás o tom přesvědčila právě média). Nebo
nás může jazykověda upozornit na věci, které jsou běžné a nad
nimiž se obvykle vůbec nezamyslíme, prostě něco říkáme tak
proto, že jsme tak zvyklí.
Jazyk odráží to, jak lidé vidí svět. Za starších časů převládala
slova s konkrétním významem, pojmenovávající věci z okolí
člověka, a až později se objevilo i více abstraktních slov. Podle
slov, kterých člověk užívá, je patrný jeho postoj k tomu, o
čem mluví: styl řeči je odlišný, když je člověk rozzlobený, když
něčím opovrhuje, a je vidět zase podle slohu, když si něčeho
váží, když mluví s úctou.
Pomocí jazyka se můžeme dozvědět více o tom, kdo mluví.
V širším smyslu – o celém národu nebo společnosti, která
mluví určitým jazykem, a v užším smyslu – o daném člověku,
protože každý má svůj unikátní styl řeči. Ne náhodou existují
takové pojmy jako jazyk postavy v uměleckém díle nebo jazyk
autora.
Jazyk nám může odhalit hodně zajímavých věcí. Je to součást
našeho každodenního života a používáme ho pořád, a proto si
mnoha informací, které se v něm skrývají, nemusíme všímat,
ale jazyk nám může říct nemálo o ostatních lidech i o nás
samých.
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Gramatická hrůza
Irena Mankova
Nevím, nakolik esejistická může být esej o gramatice. Vím
jenom, že ne každý jí rozumí, vím také, že ne každý vidí
smysl v tom ovládat nějakou gramatiku, dokonce vím, že
málokdo vidí v ní krásu. Hodně lidí si myslí, že gramatika
je k ničemu, že je stvořena jen proto, aby mučila studenty, a
kvůli tomu si i myslím, že je málo těch, kteří jsou schopni a
kteří si zasloužili být filology. Ano, filologie není jen gramatika,
ale sám pojem „filologie“ předpokládá smysl pro gramatiku,
a z toho vyplývá, že průměrný filolog musí mít také nějaký
smysl pro gramatiku. Pro gramatiku člověk ještě musí mít jisté
pochopení, je to část jazyka, je to součást kultury a národní
identity, je potřeba ji umět aspoň na určité úrovni, protože
každý občas něco potřebuje napsat.
Člověk, který se gramatice neučí (schválně neříkám
nenaučí – to je podle mě nemožné), dělá hodně hrubek a
chyb a tím se dostává do komických až hrozných situací.
Začněme tím, že asi každý student, který se neučil dost,
dejme tomu prvák, řekne „jdu do záchodu“. No, to je
v prvním ročníku směšné, pak v druhém se člověk může
prostě usmát, když to uslyší, ale několik let potom už je to
hrůza a to není moc normální. No, to jsou ty předložky,
které každému, i rodilému mluvčímu, dělají potíže. I
v rodném jazyce se člověk občas plete, neví, kdy má použít
na nebo za, nedejbože pro, ale časem se to naučí.
Nejlehčí způsob je naučit se prostřednictvím chyb, které
děláme. Já osobně v prvním ročníku, když jsme se učili
skloňování a ten složitý vokativ, jsem měla skloňovat sousloví
paní doktorka. Moje mysl to viděla takhle: doktorka – podle
vzoru žena, žena ve vokativu je ženo, takže analogicky musí být
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doktorko a následně panno doktorko. Od té doby se mi nějak
zalíbil ten pátý pád.
A co slovotvorba? Vím, že si jí musím vážit, a to třeba kvůli
tomuto případu: šla jsem do divadla a co si myslíte, že jsem
si chtěla koupit? – Jízdenky! V divadle jsem si chtěla koupit
jízdenky! Jsem si jistá, že paní pokladní podobné přání
nečekala.
Celkem jsem se za rok a půl v Česku dozvěděla, že gramatika
nejsou jen zkoušky, není to jen dotěrné učení se nazpaměť,
nejsou to jenom pravidla, gramatika je celý ten jazyk, a to
shrnut do něčeho, co můžeme najít na několika stránkách.
Ale musíme umět nejprve gramatiku rodného jazyka, protože
nejhorší je učit se cizí gramatice, když nerozumíme té své.
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Gramatika
Michaela Dimitrova
Co všechno mi dala, nechala či co mi vzala gramatika? Hodně
věcí. Už budu mít u sebe pořád černou a červenou fixu.
Ten náš obor, slavistika, je suprový. Když jsem byla v prváku,
vůbec jsem netušila, co se stane, jak to bude vypadat dál. Každý
nám říkal: „Až uděláte druhák, tak to máte.“ Udělali jsme, ale
pak nám řekli: „Třetí ročník je nejtěžší,“ atd. Ale povím vám,
každý ročník je nejtěžší.
Slavistika není zpíváním písní. Je to jen studium, učeníse,
usínání nad učebnicemi, samé úkoly, a to i v páťáku. Proto
teď píšu tu esej. A s ní, s tou slavistikou, chodí ruku v ruce
tvarosloví, skladba, fonetika, fonologie, lexikologie, slovotvorba
a stylistika. Asi by měly být psané s velkým počátečním
písmenem. Jsou to obrovské věci.
Mně osobně mluvnice dala hodně. Zvlášť poznání, nová
objasnění, proč je něco takto, a ne jinak, bolesti hlavy, když
jsem se učila příliš, anebo jsem to prostě nestačila pochopit. Ale
jo. Dává hodně. A to pořád.
Nechala mne spíš samotnou. Učit se, to je samotný proces.
Ty, které chodívají studovat spolu, nechápu. U mne je to
tak – učím se sama, a to tak dlouho, jak si to vyžádá samotný
předmět. Předměty jsou také samotné. A až se tomu naučím,
pak můžu vysvětlit každému to, co chce. No jo. Jelikož
gramatika je samota, nechá vás samotné. Pak sbližuje, ale jen
na chvilku. A to zvláště na konferencích. Já ale zatím na žádné
nebyla.
Teď mi zbývá odpovědět na poslední otázku, kterou jsem
si položila sama. Co mi gramatika vzala? Odpověď je asi

76
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nejjednodušší. Klid. Vzala mi klid. Všude jsou chyby. Když
se rozhlédnete po městě, uvidíte je taky. Buď je někde napsán
špatně určitý člen nebo chybějí čárky nebo obojí. A nám,
slavistům, to neujde. A co v tu chvíli? Co uděláme? Já osobně
cítím povinnost něco provést. Tak jdu do toho obchodu a
říkám: „Dobrý den, nezlobte se na mě, ale tam a tam máte
chybu. Můžete je, prosím vás, opravit?“ Oni se na mne podívají
a asi si myslí: „Co je to za blázna, proboha?“ Pak na to kývnou,
řeknou, že se pokusí, a neudělají vůbec nic.
Anebo uvidíte nějaký plakát a zase nějakou chybu. A co s ní?
Ale já vám řeknu. Tohle se dá opravit ihned. Jak, zeptáte se?
Vytáhněte z tašky jednu fixu, červenou nebo černou, to záleží
na plakátu. A pak to hezky opravte a honem vystupte!
To je všechno. To vám dává gramatika. Kroutit hlavou nebo
mít u sebe pořád dvě fixy, červenou i černou, na opravování.
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O předložkách
Bojan Brezniški
České předložky pro mě vždycky byly španělskou vesnicí.
Trvalo mi léta, než jsem konečně našel čas na prozkoumání
některých zvláštností českých předložek. Ale než se dostaneme
rovnou k věci, probereme si některé klíčové pojmy.
Jak dobře víme, předložky hrají v jazyce velice důležitou roli.
Jedná se o slovní druh, který je využíván téměř v každé větě. V
některých jazycích, jako maďarština, se pro vyjádření různých
gramatických vztahů používají afixy, které se přidávají ke
kořeni, kdežto v češtině, jako v každém flektivním jazyce, je
úloha předložek natolik důležitá, že bez nich nelze správně
vyjádřit některé gramatické vztahy.
V českých mluvnicích bývá předložka popsána jako
„morfologicky neohebný slovní druh“. A z hlediska
syntaktického jako „nesamostatný větný člen“ (Štícha a kol.
2013, s. 508). Takže předložky určují syntaktické vztahy mezi
jednotlivými větnými členy a tvoří přitom syntaktický celek
s následujícím jménem. Předložky můžeme rozdělit na dvě
skupiny, s ohledem na jejich původ:
a) primární – takové, které se vyskytují jenom ve funkci
předložkové jako součást jádra slovního druhu a nemají
analogii v jiných slovních druzích. Vyznačují se svou
schopností pojit se v různých významech s různými pády, a
proto je také nazýváme polyfunkční. V češtině k primárním
předložkám patří: na, v, pro, o, s, za, k atd.
b) sekundární – ty jsou odvozeny z jiných slovních druhů.
S ohledem na jejich funkce bývají hodnoceny jako vlastní
předložky i víceslovné struktury, což znamená, že se vyskytují
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i ve funkci jiných slovních druhů. V češtině k sekundárním
předložkám patří: během, díky, v důsledku, vyjma apod.
Jak již bylo uvedeno, předložky nemají samostatný lexikální
či gramatický význam. Předložky upřesňují různé gramatické
vztahy, které jsou vyjádřeny určitým pádem. Téměř všechny
české pády (kromě šestého pádu) mohou být bezpředložkové.
S ohledem na to, že nominativní vazbu mají některé předložky
cizího původu: versus, via, contra apod., je tedy vokativ jediným
skutečným bezpředložkovým pádem.
Závažným problémem pro mě je to, že některé předložky
fungují polyfunkčně, tj. mohou se spojovat s několika pády
v předložkové vazbě. Tak například předložka za se užívá v
mnoha významech. Může vyjadřovat místní, časový, zřetelový,
příčinný, účelový a podmínkový význam. U předložky za je
místní význam tvořen vazbami se čtvrtým a sedmým pádem.
Vazba se čtvrtým pádem vyjadřuje směřování: Postavit se za
dveře, Slunce zapadá za hory; kdežto vazba se sedmým pádem
vyjadřuje polohu na zadní straně: Stát za dveřmi, Slunce bylo za
horami (Filipec a kol. 2013). Avšak situace se dál komplikuje
tím, že předložkou za vyjadřujeme i jiné významové vztahy
mezi členy předložkové vazby:
a) časové:
– s druhým pádem: za dne, za starých časů, za vlády Karla IV.
Ale následnost v čase a posloupnost vyjadřujeme vazbou
sedmým pádem: Šli jeden za druhým, Plynul den za dnem.
b) účelové:
– se čtvrtým pádem: boj za mír, přimlouvat se za někoho;
– se sedmým pádem: jít za svou (prací), podobně i směřování k
něčemu abstraktně vzdálenému: odejít za manželem.
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Nesnáz pro studujícího češtiny jako cizí jazyk představuje i
častá významová mnohoznačnost českých předložek. Různé
předložky mají význam velmi blízký, a proto začínají do své
významové oblasti zasahovat. Tím vzniká vzájemná konkurence
předložek. Takto do oblasti předložky pro zasahují předložky
na, k, za (Haller 1946, s. 166). Je často nesnadné rozlišit
význam předložky pro a za ve spojeních jako: bojovat za vlast
proti bojovat pro vlast. Podle Jiřího Hallera ve vazbě bojovat pro
vlast je význam bohatší. Mohli bychom bojovat ve prospěch
vlasti, kdežto bojovat za vlast má poněkud omezený význam
(bránit ji). V daném příkladu se odstíny významově prolínají.
Mnohoznačnost předložek je příznačná i pro ruštinu, i když ke
konkurenci v daném příkladu nedochází: cражаться за родину.
Ale kdybychom užili předložku ради, změnili bychom význam:
воевать ради родины.
Jako další příklad významové konkurence můžeme uvést
expanzi předložky na, která v posledních letech silně potlačuje
předložku v. Přičemž ke skutečné konkurenci dochází při
užívání předložek ve významu místním. Podle pravidel
při umístění děje uvnitř nějakého prostoru nebo při jeho
směřování se užívají předložky v a do: Auto zaparkovalo
do garáže, V naší škole instalovali kamery. Avšak pronikání
předložky na stále zesiluje a je motivováno zcela významově
(Čechová 1981, s. 36). Dnes se tato předložka užívá tam, kde
jde o prostor či místo, kde se koná nějaká činnost nebo ke
kterému nějaká činnost směřuje: studuji na univerzitě, jdu na
policii.
Jak uvádí Marie Čechová, v běžné mluvě se už ani nerozlišuje
významové odlišení – v nádraží (tj. v budově) proti na nádraží
(v širším smyslu). Ani Češi už neodlišují označení budovy od
označení instituce – pracovat na ministerstvu školství a pracovat
v ministerstvu školství. Pro hovorovou mluvu mladých lidí je
příznačné užívání předložky na: Studenti kupují na prodejně
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(místo v prodejně), Studenti jdou na město (místo do města)
(Čechová 1981, s. 37).
Ve významu místním se předložka na konkuruje i s předložkou
do. V běžné mluvě lze uslyšet spojení jako půjdu na kino
(místo do kina). Podle Marie Čechové jde o synekdochu, tj. o
ztotožnění budovy kina s filmem v ní promítaným: půjdu do
kina na film, odtud na film a následně na kino (Čechová 1981,
s. 39).
Samozřejmě v některých z již uvedených příkladů jde spíš o
výběr prostředků, o rozdíl mezi oficiálním a běžným způsobem
vyjadřování. Ale zdá se mi, že tohle mimořádné stylové
bohatství je jednou z příčin, proč mají cizinci tolik potíží se
zvládnutím českého jazyka.
Zajímavým případem jsou i spojení s předložkou k: k smrti,
k jídlu, k smíchu. Jsou to konstrukce netypické pro ostatní
slovanské jazyky, a proto bývají do jisté míry mylně považovány
za germanismy. Někteří badatelé hledají východisko pro výklad
českého výrazu v německých výrazech s předložkou zu, která
se též pojí s dativem – odsouzen k smrti proti německému zum
Tode verurteilen.
Ve spojení k smrti se v ostatních slovanských jazycích, dokonce
i v slovenštině, jazyku velice příbuznému češtině, užívá vazba s
předložkou na a akuzativem: česky: odsouzen k smrti; slovensky:
odsúdený na smrť; srbsky: осуден на смрт; polsky: skazany na
śmierć.
Podobně je tomu se spojením k jídlu: v češtině říkáme mít
něco k jídlu, kdežto v slovenštině – mať niečo na jedenie. Avšak
značnější rozdíl nacházíme ve spojení k smíchu: v češtině: to
je k smíchu, v polštině: być do śmiechu, odtud v slovenštině:
to je do smiechu. Polština zřejmě rozšířila významovou oblast
předložky do i do oblasti jiných předložek (Ertl 1927, s. 220).
Takže slovenskou vazbu s předložkou do můžeme pokládat
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za polonismus. Ovšem vliv němčiny na češtinu jak v slovní
zásobě, tak v mluvnické stavbě je historicky doložen. Po Bílé
hoře byla čeština potlačována němčinou a postupně ztratila
svou kulturně-administrativní funkci. Ale českému jazyku
novou šanci vybojovala osvícenská generace.
Někteří jazykovědci věří, že jsou tyto výrazy podezřívány z
německého původu neprávem, neboť jejich původ je vlastně
domácí. Václav Ertl uvádí příklady z Bible a staročeských
textů, kde se předložka k užívá s týmž významem: Ty jsi
stvořen k pláči (tj. Bůh tě stvořil, abys plakal), tedy to je k pláči
znamená to je k tomu, aby se plakalo. Podobným způsobem se
užívají k vyjádření míry i výrazy, kde je předložka k spojená s
podstatným jménem významu dějového. Například: Vzdělali
tu oltář veliký ku podivení. Podle výrazů typu: k smíchu, k pláči,
ku podivení apod. se tvoří nové výrazy: k zoufání, k zbláznění, k
prasknutí, k chcípnutí. Ertl uvažuje, že i když existují analogické
výrazy v němčině, není to důvod pokládat je za germanismy
(Ertl 1927, s. 226). Mnozí vlastně pokládají i předložku dík(y)
za germanismus, přičemž tato předložka byla už ve středověku
přejatá z německého Dank. Podobně jako v němčině (dank
dem), i v češtině se předložka dík(y) pojí s dativem (díky čemu).
Jazykovědec Milan Jelínek (Jelínek 1959, s. 153) uznává, že
na její vznik působily cizí vzory, ale upozorňuje, že podobné
předložky obohatily i slovní zásobu jiných slovanských jazyků:
např. v slovenštině je předložka vďaka (čemu), v ruštině
благодаря (чему) atd. V různých evropských jazycích existují
analogické ekvivalenty, např. v angličtině thanks to, v italštině
in grazia di atd. To nám dokazuje, že v případě předložky dík(y)
nejde o germanismus, nýbrž jen o vyrovnávání vyjadřovacích
možností s jinými evropskými jazyky.
České předložkové konstrukce jsou poněkud svérázné, což dělá
problémy studujícím jak při překladu do češtiny, tak i při běžné
konverzaci. Podle mne vznikají zvlášť zásadní problémy kvůli
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mnohoznačnosti a nepravidelnosti ve výběru předložek. Ovšem
tato nepravidelnost vyplývá z konkurence, a konkurence je
způsobená neustálým vývojem českého jazyka. Něco je přece
jisté – že do spisovné normy budou i dál pronikat nové tvary a
konstrukce.
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