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„Задушница“. Част III 

 
СЦЕНА V
Килията на отец Пьотр
 
О. ПЬОТр
(Моли се проснат на кръст.)
Господи! що ли пред Твоя лик аз съм? –

пепел и прах съм;
но щом да изповядам свойта низост мога,

аз, прахта, беседвам с Бога.
 
ВИДЕНИЕ
Ирод се вдигна! – Боже, цяла Полша млада

от тирана Ирод страда.
Що виждам? – дълги, бели, сплетени пътеки,
през пустош върволици в снегове нелеки,
на север! – в край далечен, де не стига взорът –

реки от хора.
Желязна порта сбира тез реки-грамада.
Пътечка като ручей под скала пропада,
в морето друга води. – Виж! каруци маса
са сякаш облаци пред виелица жестока

летят в една посока. 
Ах, децата ни това са,
Господи! Съдба – прокуда
там на север – без пробуда.

И Ти ще си на гибелта им млада зрител,
ще позволиш да мрат потомците ни милни? –
А! Ражда се дете – и крепне – ах, закрилник!

народен спасител
от чужда майка; в жилите геройски клетви,
а името му е четиресет и четри.

Пришествието негово ще ускориш ли?
 Ще се смилиш ли? –
Не! Ще изтраем. – Виждам и рояк забързан –
тирани, кръвопийци – народа ми свързан
Европа цяла да го влачи, да го хули –
„На трибунал!“ – Натам го тласкат караули.
На трибунала: безсърдечност, пудра, къдри –
 чутури мъдри!
 Крещят: „Галът да го съди!“
Ръцете си измива галът: „Без вина е“,
крещят кралете пак: „Кръвта му нека падне
връз нас и синовете ни. На цезар слава!
Разпни сина Мариин, а пусни Варава:
разпни – той срещу цезарската бе корона,
разпни – понеже инак ще си враг на трона“.
Предаде го на мъки галът – бич, ритници,
корона трънна му нахлузиха войници
и с нея пред света за гавра бе проводен,
изсмя се галът: „Ето ви народ свободен!“

Ах, Боже, виждам вече кръст – ах, колко мили
той трябва да го носи – Боже, дай му сили!
Смили се – да не рухне рабът ти под кръста,
Европа цяла с раменете си обгръщащ –
три рамена от три изсъхнали народа,
а моя виждам как издъхва на Голгота.
„Жаден съм“ – с жлъч австриецът, с оцет прусакът
поят го; майка Свобода там в сълзи чака.
Прободе го московец с копие. Край! – вече
кръвта невинна на народа ми изтече.
Що стори, най-проклет измежду вси проклети!
Едничък нему ще прости Бог дълговете.

Избраниче!, глава навел пред смъртни язви
и викащ: „Боже мой, защо ме изостави!“
Издъхна!

(Чуват се ангелски хорове – далечно пеене на възкресни 
песни – накрая се чува: „Алилуя! Алилуя!“)

Към небесата той лети, към небесата!
 Дрехата му снежнобяла
 в летежа развята

Адам Мицкевич

из Лекция XV
(Следващи бележки за „Слово за похода на Игор“ – 
литературна характеристика на поемата. Народни 
вярвания в свръхестественото. Вампирът/упирът и 
вярата във вампири/упири при славяните. На какво се 
основава тя. Дивите. Българите. Техните завоевания 
в Сърбия, обсадата на Константинопол. Тяхното 
унищожение от Василий. Сърбите и тяхното управление. 
Бела Урош. Неманичите. Стефан Душан. Сръбското 
царство)
(…) Нека се пренесем сега от другата страна на 
Карпатите и да хвърлим поглед към литературата на 
българите и преди всичко – на сърбите.
Страните, обхванати от римските закони, под общото 
название Илирия и Мизия, от незапомнени времена са 
населени от славяните. Варварските нападения често 
ги изтласкват от равнините към планините и на много 
места изтриват следите на техните названия. Въпреки 
това смесени с пришълците и притиснати от тях 
неведнъж успяват да отхвърлят от себе си някакво 
робство. Така например между 637 и 640 г. хърватите 
побеждават своите поробители аварите, а по-късно 
сърбите израстват като сила след края на българското 
надмощие.
Към края на IV и началото на V в. българите, номадско 
племе, което идва от земите отвъд Дон, навлиза чак 
до Дунав. По-късно този народ се заселва край Дунав 
и започва да напада гръцката държава. През IX в. хан 
Крум обсажда Константинопол, а през X в. завладяват 
старата Мизия и Панония, т.е. Молдавия, Влахия, части 
от Южна Унгария и Седмоград.
Славянските народи, населяващи тези земи, се смесват 
с българите завоеватели и дълго време са под властта 
на българските ханове. Най-сетне след въвеждането на 
християнството славяните печелят известно надмощие, 
защото славянският език е използван за превода на 
литургичните книги и българите са принудени да се 
научат да говорят и пишат на него. 
Днешният български език е смесен с угро-фински и 
славянски елементи.
След Крум, който в един момент е бил близо до победата 
над гръцката държава, най-силен става Борис, който се 
покръства и приема титлата цар. Борис трябва да се 
приема за основател на българската държава. Но гърците, 
принудени да възпрат тази нова орда, призовават на 
помощ руските варяги, а по-късно и унгарците. Накрая 

император Йоан Цимисхий (Cymisces) и император 
Василий, наречен Българоубиец, успяват да унищожат 
това царство и само една провинция от него успява да 
запази своята независимост и името България. Един от 
българските царе, Симеон, е бил знаменит писател, това 
е единственото литературно име, което българската 
история може да спомене. Допуска се също и така 
смятат някои учени, че първите литургични книги на 
славяните са преведени в българската държава, в Горна 
Македония, което би отвело до допускането, че в превода 
е използван български език, но както ще видим по-
нататък, това не е правдоподобно. (…)

из Лекция XVII
(Сръбската поезия. Легендата за основаването на 
Раваница. Откъси от поемата за битката на Косово 
поле. Езическата епопея и сръбската епопея. Сръбският 
език. Думата и нейното значение във всички езици. 
Сръбските епохи: героична, романсова и поетична. Крали 
Марко и крал Артур)
(…) Изследвайки гръцкия хекзаметър, виждаме, че той 
се състои от два стиха, разделени с цезура, които по-
късно се свързват в хекзаметър. Тази промяна вероятно 
се извършва по времето, когато поезията вече не се 
пее в съпровод с музика, а започва да се рецитира. При 
славянските народи, точно обратното, поезията до ден 
днешен остава под властта на музиката, но също така 
някои лирични формули, повтарянето на едни и същи 
думи, едно и също начало на строфите – всичко това 
отнема свободата на сръбския ритъм.
Сръбският диалект е най-хармоничен от всички 
славянски диалекти, най-музикален. Той облагородява, 
омекотява съгласните и е като италиански език сред 
славяните. (…)
При всички тези достойнства, т.е. при любовта на 
народа към поезията и може да се каже вродения певчески 
талант, при силната народна традиция, при този красив 
и много поетичен език, защо става така, че не е могла да 
бъде създадена цяла сръбска епопея? Защо до ден днешен 
не са свързани всички тези отломъци в една органична 
цялост?
Някои учени се надяват, че това ще стане, а дори 
и чуждестранни учени като Фатер и Грим очакват 
славянската епическа поема. Както и да се замисляме 
над книжовността на тази страна, остава съмнението 
дали някога ще се появи такава творба. Народът до този 
момент не е могъл да я създаде, поетите учени може би 
няма повече да сполучат в това. (…)
След загубването на сръбската независимост и в края 

на героичния цикъл започва втори цикъл, който може да 
се нарече цикъл на романсите. Събитията в живота на 
народа вече не са главен предмет на поемите, народните 
идеали се свързват с образ, който става представител 
на епохата. Сред образите от героичния цикъл е избран 
Марко, сръбски княз, и са му приписани всички прекрасни 
подвизи на сръбските воини. Той е герой на всички битки, 
на представата за цялата сръбска народност и от 
тази гледна точка прилича на легендарния крал Артур, 
който също става обект на рицарската поезия и който 
според народните вярвания и досега е жив и действа. 
Така и Крали Марко, син на крал Вукашин, според 
народната поезия понякога се сдобива с безсмъртие. 
Живее през вековете, воюва из цяла Европа, в Сърбия и 
латинските държави, което значи – на Запад, вярва се, 
че не е умрял, че се е оттеглил в планината, отчаян от 
изобретяването на барута и огнестрелното оръжие, 
които слагат край на някогашното му геройство.
Поемите, възпяващи прекрасните подвизи на Крали 
Марко, представляват романсов цикъл. След него идва 
поетическият цикъл, който разказва за приключенията 
на отделни личности, за случаи от домашния живот.
Преди да пристъпим към романсовата поезия, ще кажем 
няколко думи за положението на сърбите от гледна точка 
на турци и гърци. Битката при Косово поле, нещастна за 
сърбите, не е главната причина за падането на славяните. 
Има скрити причини, обясними само чрез историята на 
народите, довела до тяхното поддаване на турското 
робство за дълго време и тези причини се преплитат 
с гръцките въпроси и с въпросите на всички източни 
народи.
Тези причини ще обсъдим в следващата лекция.

из Лекция XVIII
(Причините за погрома на крайдунавските славяни. 
Славяните сред елините. Византийската империя, 
нейната мощ и слабост, причини за нейното поражение. 
Славяните сред турците, еничарите и мамелюците. 
Защо единствено Русия се възползва от дотогавашния 
Източен въпрос. Митичният образ на Крали Марко като 
въплъщение на сръбската история. Поема за годежа 
на сина на Иван. Черна гора и черногорците, техните 
обичаи, закони, семейства)
Господа! 
Очертахме начина на живот и как изглежда сръбската 
поезия чак до битката на Косово поле, решаваща за 
съдбата на славянските народи край Дунав. Падането на 
крайдунавските славяни се обяснява чрез предателство 
на някои техни вождове или чрез хитростта и 

падна и целият свят обгърна се с нея.
На облаци го носят ангели и пеят.
Като слънца три светят трите му зеници
и сочи на народите ръце пробити.

Кой е тоя мъж? – На вселената наместник.
С дух, с облик знам го на дете –
а колко днес израсъл е!
Слепец сега е, воден от ангел предвестник.

Със три чела, със три лица –
мъж страшен встъпва.
С книга тайнствена покрил е своята глава
като разгърнат балдахин, о Боже!
Три столици са му подножие.

Света разтриса словото му – жътва;
чувам гласове от небесата:
Този е наместникът на свободата!
В слава ще въздигне множествата
на свойта църква!

Възнесен над народи и монарси;
седи на три корони, без корона самси;
живот – труд на трудовете,
титла – род на родовете;
от чужда майка; в жилите геройски клетви,
а името му е четиресет и четри.
Слава! Слава! Слава!

(Заспива.)
 
АНГЕЛи
(Спускат се видимо.)
Заспа. – От тялото да отделим душата,
както от люлката детенце сънно; плаща
на мислите да съблечем и във искряща
да ги обвием дреха – да полетим. До трето
небе да възнесем душата и детето
в скута на Отеца да положим; с милувка
родителска ще го дари, а утре ние
ще върнем в тялото душата; ще я повием
пак в чисти помисли като детенце в люлка.

Превод от полски: КАМЕН риКЕВ

Адам Мицкевич
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