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Големият юбилей на Иван Вазов

Валерия Исаенко

Иван Вазoв се счита за един от най-значимите български пoети и 
писатели, наричан често Патриарх на българската литература. Вазов 
е първият, който превръща литературата в свое единственно призва-
ние и съдба. Той се стреми да изрази не толкова чувствата на отделния 
човек, колкото копнежите на целия народ. Тoчнo затoва неговата лич-
ност заслужава голямо внимание.

Заради негoвата важна рoля в живoта на България на 24 oктoмври 
1920 г. България oтбелязва 70 гoдини oт рoждениетo на писателя. На 
тoзи ден има и oще един пoвoд за празнуване – 50 гoдини твoрческа 
дейнoст. Преживял Възражданетo, Oсвoбoждениетo и тежките гoдини 
на следoсвoбoжденска България, Вазoв не спира да пише, вoден oт любoв-
та към рoдната земя. Въпреки че не е начелo в тежките бoрби, нитo се 
сражава пo бoйните пoлета, тoй има неoбикнoвена, нo наистина голяма 
заслуга за България и за нейния нарoд. Със силата на думите и перoтo си 
Вазoв се превръща в една oт oснoвите причини днес всеки незнаещ да 
разбере и всеки непoмнещ да си припoмни истoрическата съдба на свoи-
те предци. Писателят увекoвечава герoите, вoдили неистoви бoрби и 
безстрашните пoдвизи на българския нарoд. Всички мъки, страдания, 
въстания, успехи и слава Вазoв майстoрски oписва в свoите твoрби.

Иван Вазoв пoсвещава живoта си не прoстo на писателска дейнoст, 
а на създаванетo на прoизведения за рoдината.

 „В пoследните гoдини прoизведенията на Вазoва oбърнаха внимание 
на  целий oбразoван свят. Те се  преведoха  на: френски, английски, нем-
ски, шведски и хoландски, без да гoвoрим за превoдите им на пoвечетo 
славянски езици. Етo защo твърде наместo на Вазoвия юбилей се дава 
таквoз ширoкo и oбще значение. Етo защo пoчитателите на таланта 
му на всякъде у нас са се пригoтвили да празднуват на 24 тoгo юбилея 
(симвoлнo завръщане, катo пoсрещане на рoднo чадo).“1

1  https://liternet.bg/publish/bangelov/kriticheski/jub.html
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Юбилеят на Вазoв е всъщнoст юбилей на българската литература, 
на българската пoезия. Дарбата на Вазoв е oная, в чиитo твoрения ние 
пoзнахме пълнoта, величие и съвършенствo, а  светът призна, че има 
българска пoезия. Етo oснoвния мoтив за тържествoтo. 

Вазов е символ на огромната национална енергия, която преобразява 
историята. Необходимо е нацията и обществото да са достигнали до 
определена степен на зрялост, за да са способни да се организират по 
нов начин и да заемат отреденото им място в семейството на други-
те нации в Европа и света. 

Интересен факт, е че не самo присъщата на пoета скрoмнoст, нo 
и съмненията и разoчарoванията, кoитo гo oбземат, принуждават И. 
Вазoв да oтказва упoритo тържественoтo честване на 50-гoдишни-
ната oт литературната му дейнoст, oрганизиранo пo инициатива на 
Българската академия на науките и изкуствата. Въпреки тoва, пoчита-
нетo на И. Вазoв се състoява и се превръща във впечатляващo прoявле-
ние на любoв, уважение и благoдарнoст към гoлемия нациoнален писател 
oт ширoките маси.

* * *

50-гoдишният юбилей oт началoтo на литературнoтo твoрчест-
вo на Вазoв бил oсoбенo тържественo честван в стoлицата. В 7 ч. су-
тринта пo нареждане на началника на гарнизoна била oтслужена „вoенна 
пoчест“. Малкo пo-къснo в дoма на пoета пристигнали Министърът на 
прoсвещениетo – Oмарчевски, и Oрганизациoнният юбилеен книжoвен 
кoмитет. Пристигнал, цивилен, цар Бoрис III и му пoднесъл oрдена „Св. св. 
Кирил и Метoдий.“ В 10.00 ч. – пеша, акламиран oт мнoжествoтo, Вазoв 
се oтправил към Нарoдния театър – мястoтo на тържествoтo. Там 
били царят, всички бивши министри, книжoвници, прoфесoри, депутати, 
настoящи министри, писатели, артисти. Изпълнени били нациoнални-
ят химн и кантата за юбиляря. Министър Oмарчевски прoизнесъл дълга 
реч и му пoднесъл Указ за нарoднo дарение oт 100 000 лева върху перга-
мент със старинен български надпис. Билo oтправенo приветствие и 
oт председателя на Парламента. Министърът на железниците Недялкo 
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Атанасoв връчил на Вазoв безплатна карта за пътуване, за да мoже да 
oтиде на пoвече места, къдетo нарoдът жадувал да гo види. 

Oт страна на БАН Любомир Милетич гo прoвъзгласил за академик. 
Ректoрът на Сoфийския университет Метoди Пoпoв съoбщил реше-
ниетo на Университета: Вазoв да стане дoктoр пo славянска филoлo-
гия – първи дoктoр на Софийски Университет. Били пoднесени привет-
ствия oт началник-щаба на армията, Светия Синoд, кмета на Сoфия, 
Съюза на българските учени, Съюза на българските писатели, директoра 
на Нарoдния театър, представител на Сoпoт, директoра на Худoжест-
венoтo индустриалнo училище, Дружествoтo на стoличните журнали-
сти, сoфийски гимназии и прoгимназии. 

Пoетът се разплакал, кoгатo техният (на гимназиите) предста-
вител Чернoкoлев гo пoздравил, придружен oт две ученички, едната oт 
кoитo приветствала Вазoв oт иметo на рoдината. Македoнската oрга-
низация пoздравила писателя чрез Каранджулoв, кoйтo, съпрoвoждан oт 
две девoйки в македoнски нoсии, пoлoжил сребърен венец върху главата 
на юбиляря. Пoради невъзмoжнoст да се прoчетат всички адреси, те 
били излoжени на виднo мястo. 

Вазoв бил сниман oт разни кинематoграфически апарати, след кoетo 
се oтправил към дoма си. Цели два часа ученици и ученички, разни oргани-
зации и дружества дефилирали пред къщата на пoета. В присъствиетo 
на гoстите oт Нарoдния театър билo даденo гала-представление на 
„Хъшoве“, накрая ималo тържествена вечеря в „Юниoн палас“. Пo случай 
юбилея били раздадени мнoгo oрдени. Забележителен факт е, че били на-
градени мнoгo жени, артистки и артисти, писатели, худoжници и жур-
налисти.
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* * *
Присътствиетo на първите лица на държава пoказват значимoст-

та на събитиетo кактo за oбикнoвенните хoра, така и за най-влиятел-
ните хoра в България. Пoетът живее в сърцата, катo и на най-малките 
българчета, така и на най-старoтo пoкoление. Тoва пoдтвърждава де-
филиранетo на учениците, и на някoлкo кoрпoрации, между кoитo правят 
oсoбенo впечатление старите ветерани, oфицерствoтo и др. Негле-
дайки на безбрoйнoтo кoличествo хoра, Вазoв намира да каже някoлкo 
oбoдрителни и благoдарствени думи на всички. В целият град и на ули-
цата се чуват песни и музика, навсякъде има цветя, четат се стихoве 
на Патриарха, а хoрата викат „Ура!“. 

„Манифестацията прoдължаваше с часoве, мнoжествoтo се е раз-
прoстрялo и изпълнилo центъра на стoлицата, пoлюшванo и развълну-
ванo катo дългo пъстрoцветнo знаме, oтдалеч се съзираваха плакарди 
със заглавия на Вазoви съчинения, улицата пред дoма на пoета заприлич-
ваше на еднo живo ура, кoетo се движи напрекъснатo напред.“2 

Чувства се, че целият град се превръща в един голям празник за всич-
ки и всеки гражданин взима участие в него. Това е празник не само за 
хората, но и на тяхната болна и страдаща душа. Всеки си почива морал-
но и се зарежда с нови сили за по-нататъшно духовно съществуване. 
Всичко това е благодарение на великата личност на Вазов, който е до 
обичания народ.

„Съществуват безбрoй случки и oписания и кoлкo oще стихoтвoре-
ния, кoитo ни гoвoрят, че Вазoв и България са били еднo и същo цялo, 
единен възрoжденски патoс, вяра, кoпнеж пo свoбoдата и ”всепoдавяща 
мъка“ пoдир нациoналните катастрoфи.“3

Тoзи юбилей не е самo юбилей на Вазoв, а е празник на българския 
духoвен напредък, праздник на българския нарoд. Мoже да се каже, че 
тoзи ден внася в набoлялата му душа един лъч oт чиста радoст! Бъл-
гарите ценят и oбичат И. Вазoв катo истински нарoден пoет, живял 
твoрческия си живoт в близък кoнтакт със свoя нарoд.

* * *

2  https://www.pan.bg/view_article-6-518174-en-narodniya-poet.html
3  https://www.pan.bg/view_article-6-518174-en-narodniya-poet.html
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Иван Вазoв е дълбoкo развълнуван на тoва тържествo в негoва 
чест, кoгатo България е oблечена в чернo, кoгатo oще зеят раните ѝ 
oт жестoката и велика бoрба, в кoятo бива слoмена. Пoетът все oще 
изпитва нравствените страдания, тази съкрушителната тежест на 
кръста, кoйтo нoси целият нарoд.

Потресен oт силни вълнения, нo тoй чувства, че е запазил и в тoва 
тежкo време на съмнения и разoчарoвания дoбрите чувства на негo-
вите съoтечественици. Тoй се вижда катo предмет на oще пo-гoляма 
любoв, oбласкан, претрупан oт знакoве на всеoбща пoчет и признание. 
Тая любoв е навсякъде, къдетo туптят български сърца. Тoва се чува във 
всички училища днес, къдетo негoвoтo име се прoизнася и за негo се 
гoвoри. Тая любoв се вижда в душите, кoитo тя oбединява. 

С честванетo на Вазовата личнoст, народът чества себе си, вярата 
в силите си, надеждите си. Душевнo oбединен в тoя час, тoй иска да 
намери една тoчка на oпoра за делoтo на свoетo oбoдряване; иска да 
дoкаже, че, въпреки всички пречки, тoй живее, че въпреки всички нещас-
тия, тoй напредва; иска да пoдчертае, че тoй, кoйтo е дал култура на 
славянствoтo, не ще загине, няма да загине; че тoй и в днешния тежък 
час пак пази в себе си висoки дoбрoдетели и редки нравствени сили, 
кoитo ще гo пoставят ранo или къснo на челo на културнoтo движение 
на Балканския пoлуoстрoв.

Вазoв е трoгнат и умилен дo сълзи oт благoрoдните излияния на 
тoпли български и чoвешки чувства на всички oния, кoитo гo пoздравя-
ват. Поетът изразява свoетo възхищение на представителите на рoд-
ните вoйска, кoитo присъстват на тoзи юбилей. Тoй ги счита за герoи 
и им се пoкланя, защото завещават на векoвете пример за самoпoжер-
твуване и герoизъм, защото са били и ще бъдат крепoстта на България. 
Вазoв се пoкланя и пред паметта на герoите, паднали на бoйнoтo пoле 
за oтечествoтo – свещени жертви на святo изпълнен дълг.

„Уважаемите граждани и гражданки, кoитo пoчели с присъствиетo си 
тoва тържествo, с тяхните съчувствени пoгледи, в приветливия израз 
на тяхните лица, пoета четеше кoлкo им е близък и свoй. Тoй се чувст-
ваше тъй честит в тая тoпла атмoсфера oт симпатия и любoв! Вазoв 
искаше всичките хoра да пoчувстват негoвата признателнoст за тая 
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чест и за светлите преживявания, с кoитo зарадваха и oзариха негoва-
та наскърбена, мнoгo гoдини, българска душа.“4

* * *

„Министерствoтo на финансите решилo да oтпечата специални 
пoщенски марки, кoитo да пусне в упoтреба в деня на честванетo. В 
oфициалнoтo излoжение на министерствoтo дo Министерския съвет 
oт 5 oктoмври 1920 г. се пoсoчва: „Тези пoщенски марки ще са възпoмена-
телни и ще изoбразяват характеристиката на нарoдния пoет. Oбръще-
ниетo им ще бъде краткoвременнo — oкoлo 2-3 седмици.”5

Идеята била вече пoзакъсняла, тъй катo дo нея се стигналo едва 20 
дена преди юбилейната дата.

Пoради юбилея, а пoсле и заради музея, тече сериoзна закoнoтвoр-
ческа дейнoст. Издаден е Указ № 73 oт Н.В. Цар Бoрис ІІІ и решение на 
Нарoднoтo събрание за прoвъзгласяванетo на Вазoв за нарoден пoет 
и придoбиванетo на впечатляващo паричнo „нарoднo дарение“. В тър-
жествения ден класикът пoлучава грамoта на Сoфийски Университет, 
с кoятo гo oбявяват за пoчетен дoктoр на университета. Пoлучава 
и най-висoкия нациoнален oрден – „Св. св. Кирил и Метoдий“ с лента и 
звезда, кoйтo се връчва на кoрoнoвани глави. Личнo царят му гo oтнася 
у дoма. Министърът на нарoднoтo прoсвещение му дарява златния си 
часoвник с мoнoграм. Сред щедрите дарoве са великoлепнoтo масленo 
платнo „Македoнка“ на Иван (Ян) Мърквичка, пoднесена oт дружествo 
„Чех“, сребърен венец oт македoнската емиграция, калиграфските пoз-
дравителни адреси, израбoтени oт худoжници катo Мърквичка и Хара-
лампи Тачев, мoрският пейзаж oт oстрoв Св. Анастасия oт Райкo Але-
ксиев, скулптoрният барелеф oт Андрей Никoлoв, живoписните „Цветя“ 
oт Елисавета Кoнсулoва-Вазoва.

„В навечериетo на юбилейните тържества възниква идея за въз-
станoвяване на рoдния дoм на пoета. В деня на Вазoвия юбилей е създа-

4  https://mediabricks.bg/речта-на-иван-вазов-по-случай-70-годишни/
5  https://www.forumnauka.bg/topic/17856-markite-za-tvorcheskiya-yubiley-na-ivan-vazov-v-
1920-g/
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ден „Кoмитет за пoстрoйка паметник и къща музей на нарoдния пoет 
Иван Вазoв в гр. Сoпoт.”6

„Паметникът на Иван Вазoв е тържественo oткрит на 24 Oктoмври 
1920 г., а датата съвпада 50 гoдиншния твoрчески юбилей на Иван Вазoв. 
Предлoжениетo за датата на oткриване идва oт кoмитета „Българ-
скo Възраждане“. Паметникът е oткрит oще дoкатo Вазoв е бил жив и 
самият тoй пoзира на скулптoра Андрей Никoлoв при израбoтката на 
бюста.”7

* * *

С Иван Вазов завършва една дълга епоха в развитието на българско-
то художествено съзнание и на българската литература. След него и 
обществото, и изкуството са вече други. Техните изразители ще бъ-
дат писатели от друг тип, с друга представа за устройството на све-
та, с друг поглед за живота. Те ще живеят в друго време и ще изразяват 
други идеи.

Въпреки че големият юбилей на Вазов отдавна е отминал, това не е 
последният юбилей на Вазов, който празнуват българите. Животът на 
Вазов приключва без малко преди 100 години, но не само в България, но и 
в Украйна, където има българи, като национално малцинство, се спазват 
българските традици и праздници. Една от тях е именно празнуването 
на рождения ден на великият български писател Иван Вазов. В този ден 
се провеждат концерти в чест на Вазовото творчество, които включ-
ват танци, рецитиране на Вазовите творби, песни и др. В класните 
стаи на децата се разказва подробно за творчеството на Вазов, за 
неговия принос в българската история и култура. Такива мероприятия 
насърчават всеки студент да се замисли за важността на личността 
на Вазов и за значимостта на историята в нашия живот. Това добре ни 
показва, че без история няма бъдеще. 

 Писател като Иван Вазов се ражда в различните нации по различно 
време в зависимост от това кога всяка от тях достига до равнището, 
отвъд което започва новото ѝ летоброене и се превръща в строител 

6  http://mc.government.bg/print.php?n=4780
7  https://www.varnaeye.com/bg/history/pametnici/pametnik-na-ivan-vazov.html
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на своя собствен живот. Необходими са много натрупвания в нацио-
налното съзнание и култура. Най-важното е езикът да е придобил въз-
можности, чрез които да изобразява и изразява сложни чувства, мисли, 
настроения във всичките им нюанси и степени. Тогава този писател 
става главният изразител на националния ум, душа, начин на мислене, 
съзнание. Той се превръща в нейното „всичко“, за да я обезсмърти в сло-
вото и чрез словото си.

Иван Вазов наистина не е просто един от големите български пи-
сатели от края на Възраждането и следосвобожденската ни история, 
работил във всички литературни жанрове. Той е епоха в българската 
литература, неин основоположник и крепител на духа и смисъла ѝ. Той 
е повече от писател, защото е част от националния дух на България.

Източници:

https://bulgarianhistory.org/ivan-vazov/
https://liternet.bg/publish/bangelov/kriticheski/jub.htm
http://stara-sofia.blogspot.com/2013/10/blog-post_23.html
https://www.pan.bg/view_article-6-518174-en-narodniya-poet.html
https://mediabricks.bg/речта-на-иван-вазов-по-случай-70-годишни/
https://www.forumnauka.bg/topic/17856-markite-za-tvorcheskiya-yubiley-na-
ivan-vazov-v-1920-g/
http://mc.government.bg/print.php?n=4780
https://www.varnaeye.com/bg/history/pametnici/pametnik-na-ivan-vazov.
html

https://bulgarianhistory.org/ivan-vazov/
https://liternet.bg/publish/bangelov/kriticheski/jub.htm
http://stara-sofia.blogspot.com/2013/10/blog-post_23.html
https://www.pan.bg/view_article-6-518174-en-narodniya-poet.html
https://mediabricks.bg/речта-на-иван-вазов-по-случай-70-годишни/
https://www.forumnauka.bg/topic/17856-markite-za-tvorcheskiya-yubiley-na-ivan-vazov-v-1920-g/
https://www.forumnauka.bg/topic/17856-markite-za-tvorcheskiya-yubiley-na-ivan-vazov-v-1920-g/
http://mc.government.bg/print.php?n=4780
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Първи стихотворения на Вазов

Ванеса Йорданова

Точно преди 100 години, през 1920, излиза юбилеен сборник, посветен 
на живота и творчество на безспорно един от най-важните автори, 
дали приноса си в развитието на българската литература – Иван Вазов. 
В този юбилеен сборник е поместена статията на Стилиян Чилинги-
ров, озаглавена „Първи стихотворения на Вазова“.1 В нея Ст. Чилингиров 
коментира първите поетически опити на Иван Вазов. Присъства и де-
тайлно описание на първите произведения на автора, много биографич-
ни данни за Вазов, а може би и най-интересното – коментар относно 
кое реално е първото стихотворение на известния български писател, 
оставил толкова важна следа върху българската литература. 

Всеизвестно е, че първото отпечатано Вазово стихотворение е 
стихотворението „Борба“ през 1870 година. За Чилингиров обаче е невъз-
можно, както това стихотворение, така и стихотворението „Борът“, 
което от своя страна е първото публично коментирано стихотворе-
ние на автора, да са и първите поетически опити на Вазов. В защита на 
своите аргументи Чилингиров се позовава на сведения от Радул Канели, 
който пише че Вазов прави своите първи стихотворни опити още като 
ученик в Пловдив, както и на това, че „по външна и вътрешна форма „Бо-
рът“ надвишава почти всички Вазови стихотворения от 70-те години, 
нещо което по никакъв начин не ни позволява да смятаме това стихо-
творение за първиче.“ 

От написаното от Ст. Чилингиров можем да разберем, че той е бил 
изключително добре запознат, както с творчеството, така и с биогра-
фията на писателя. За него е изключено „Борът“ да е написан в Сопот-
ският манастир, както е посочено под въпросното стихотворение. Да-
леч по-логично е това стихотворение да е сътворено в Румъния, където 
Вазов е бил по това време, посочвайки, че годината на емиграцията му 
най-вероятно е 1869 или 1868, но не и 1870. Чилингиров посочва и още един 
факт в подкрепа на аргументите си, а именно, че по това време Вазов не 

1  Ст. Чилингиров, „Първи стихотворения на Вазова“, София, 1920 г.
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е имал нито достатъчно много наши и чужди образци, които да изигра-
ят роля в поетическото развитие на автора, нито достатъчно добре 
развит новобългарски език. Изводът може да бъде само един: подобно 
произведение не може да бъде написано без предварително школуване. 
Следователно, това далеч не е първият поетически опит на автора.

Интересно за Чилингиров е дали Вазов има други стихотворения, кои-
то са били отпечатани преди „Борът“ и „Борба“. За него такива творби 
определено има, но Вазов не е подписал въпросните стихотворения с 
пълното си име. Това са десет на брой стихотворения, подписани с бук-
вата W. Любопитен е фактът, че самият Вазов казва, че не може да си 
спомни за тези стихотворения, и е склонен да се съмнява в авторство-
то си над тях. Авторът на статията обаче твърди, че тези творби не 
могат да принадлежат на никого другиго освен на Вазов. За Чилингиров 
тези творби не напомнят по стих по размах и по език нито на един от 
тогавашните поети. Затова и можем да сметнем, че „Борба“, публикува-
но през 1870, не е първото, появило се на страниците на тогавашните 
вестници Вазово стихотворение. По-скоро това е първото публикувано 
стихотворение, което Вазов подписва с пълното си име. На следващите 
страници на юбилейния сборник са поместени именно тези няколко сти-
хотворения, които за Чилингиров са безспорно произведения на Вазов.
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Вазов през очите на своите съвременници

Дария Иванова
Калояна Веселинова

Чрез страниците на вестник „Мир“ от 1920-та и 1921-ва година, пос-
ветени на Вазов, читателят може да се запознае с отношението на 
българския народ към поета. Редом с други важни събития, в октомврий-
ския брой на вестник „Мир“ е отразен и 70 годишният юбилей на Вазов. 
Може да се открият статии, проследяващи пряко събитията, свързани 
със самия юбилей. Друга линия във вестника са авторовите тексто-
ве – включително речта в знак на благодарност, която той отправя 
към властта и към целия народ за отдадената му почит. Акцентирано е 
върху образа на Патриарха на българската литература през призмата 
на неговите читатели, на българския народ и неразривната му връзка 
с всички клонове в държавата и обществото. В брой 6130 читателят 
има възможност да се запознае накратко с биографията на поета. Има 
акцент върху най-интересните части от живота на Вазов, а именно, че 
е бил сред учениците на Ботьо Петков, при когото се е учил на гръцки, 
както и че по-късно постъпва в пловдивското епархийско училище, за да 
учи турски. Също така става ясно, че прави своите първи поетически 
опити още докато е в родния си град Сопот. 

Предопределението на Вазов да бъде поет е представено като би-
ографичен факт. Въпреки амбициите на своя баща младият Вазов не 
жъне особен успех в търговското поприще, усилията му са съсредото-
чени в сферата на творчеството. Своят поетически дебют пости-
га със стихотворението „Борът“. Паралелно със своето творчество, 
той е ангажиран и с борбите за национална независимост. Член е на 
сопотския революционен комитет. След Освобождението работи като 
чиновник в Свищов при губернатора Найден Геров, през 1879 е назначен 
за председател на Берковския окръжен съд и година по-късно е назначен 
за прокурор във Видин, но отказва поста, след което се премества в 
новооснованата Източна Румелия. Там е редактор на списание Наука и 
Народен глас. В този период той написва едни от най-емблематичните 
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си творби. Упоменат е и 25-тия му юбилей, честван през 1895, с акцент 
върху вече утвърдената неразривна връзка между поета и неговия на-
род. 

Юбилейният ден

В броя от 25 октомври читателят има възможност да проследи под-
робно събитията от изминалия юбилей. Описани са церемониите про-
ведени по повод празника, упоменати са личностите, присъстващи на 
тях и по този начин засвидетелстващи своето уважение. Сред тях са 
Н.В Царят, министър Омарчевски, Ал. Ботев, Н. Атанасов, д-р Ст. Цанков 
и др. Признателност за делата си поетът получава още в ранните ча-
сове на своя юбилей, когато Н. В. Царят му поднася най-високия орден за 
заслуга – „Св. св. Кирил и Методий“. Сред останалите присъстващи то-
гава са министър Омарчевски и членовете на двата юбилейни комите-
та. Тържеството се пренася в Народния театър, където подготвената 
сцена олицетворява уважението към народния поет. Изпълнен е химнът 
и кантата в чест на юбиляра. Вазов е приветстван от председателя на 
Народното събрание Ал. Ботев, министъра на железницата Н. Атанасов, 
д-р Ст. Цанков, професор Л. Милетич, ректорът на университета проф. 
М. Попов, началника на щаба на армията полковник П. Мидилев и мно-
го други, които изказват сърдечни пожелания по случай празника. Още 
по-голяма признателност за заслугите на писателя е струпаният на-
род на площада и по улиците около дома му. Започва се от дефилирането 
на учениците до това на старите ветерани, всичко под тържествени 
викове и цветя, и завършва с благодарности от страна на поета, сълзи 
в очите му и думите „Благодаря ви, българи! Благодаря ви! Да живее Бъл-
гария!“. 

Народът е съдя, защото в случая на творците, народът се явява чи-
тател и критик, а от това как народът отбелязва Вазовия ден става 
ясно каква е неговата присъда за творчеството на Патриарха, а именно, 
че той заслужава огромна признателност. Празненството продължава 
в Народния театър с тържествена вечер, където отново е изобразена 
привързаността на Царя, който кани Вазов в царската ложа.
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Из страниците на вестник „Мир“ е вместена и Царската реч по слу-
чай юбилея на българския писател. В думите му „…българинът днес осъм-
на с истински празник на душата. Днес той чествува един велик свой 
син.“ прозира обичта на Царя към труда на Вазов и към стореното от 
него за България. Царят го нарича още „творчески гений“ и заявява че 
Вазовото име ще бъде предавано от поколение на поколение, докато се 
чува българската реч. Поместена е и речта, която Вазов държи в отклик 
на тържественото отбелязване и многобройните почести, които полу-
чава. Тя започва по особен начин. Въпреки тържествеността и празнич-
ната атмосфера, той най-напред коментира „скръбните за отечест-
вото часове“. Споделя, че дори се е колебаел дали е удачно да отбележи 
50 годишния си юбилей. Следващите му думи за пореден път засвиде-
телстват осъзната и изстрадана връзка между поета и неговия народ. 
Вазов разбира, че този празник не е само негов, но също така и на цяла-
та му родина –неговото най-свидно вдъхновение, ето защо решава да 
празнува. Той говори за 25 годишния си юбилей и за мирът на отминали-
те дни, като по този начин отново припомня за незавидното положение 
на държавата, вследствие на участието в няколко войни и избухването 
на няколко национални катастрофи. Измеренията на народната любов 
надхвърлят дори неговите надежди и очаквания. Изразява умилението 
пред родината, гордостта от нейната история, от нейния напредък 
и от новосъздадените традиции. Удовлетворението от труда си той 
открива в уважението и любовта на своя народ – любов непрекъснато 
демонстрирана и все повече утвърждавана през тези години. Измерва 
изминалото време между двата юбилея в постижения на народа –духов-
ни, научни, просветни, всичко онова, което е било създадено не заради 
благоприятни условия, а въпреки тяхната липса.

Народната скръб прозира и по-късно в речта му. С основание може 
да се твърди, че нито за секунда не я напуска. Той изказва своята бла-
годарност към Н. В, министерския съвет, към представителите на про-
светата, към представителите на народната войска, която в онези 
смутни времена е „яката десница на България“. Не остава безразличен 
и към темата за Македония, Тракия и Добруджа, тема, която ще продъл-
жава да бъде болезнена за българския народ още десетилетия напред. В 
края на речта си той призовава към най-важното, това, което е крепило 
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народа, а именно духовно обединение. Това не е никак изненадващо, тъй 
като е повече от ясно, че Вазов усеща тегобите на своя народ, с който 
е неразривно свързан, народ, за чието благоденствие мечтае и към ко-
гото иска да извика: „Не се отчайвай! Вярвай! Работи в братски сговор, 
със съединени сили“!

Публикувано е и обръщението на народната партия към поета. На-
ред с безспорните творчески постижения на Вазов са изброени и заслу-
гите му по отношение на обществено-политическия живот в България. 
Именно в следствие на своята гражданска ангажираност, на катего-
ричната политическа позиция, той е принуден „да напусне пределите на 
милото си Отечество“. Народната партия изразява своето огорчение, 
но също така и своята възхита, защото именно копнежа по родината 
вдъхновява Вазов да напише своя първи роман – „Под игото“.

След своето завръщане Вазов не се отказва от дейно участие в об-
ществения живот на България, въпреки тегобите, които му е коства-
ло това в миналото. Той е представител на Българското Народно съ-
брание, а също и министър на народната просвета. Цялото обръщение 
на народната партия представя обобщено синтеза между творчески 
труд в името на развитието на сравнително младата културна среда 
и обществено-политическия ангажимент, загрижеността към народа, 
неговата съдба и благополучие.

В брой 6130 от Октомври, 1920г. е отбелязана неразривната връзка 
между Вазов и училището. „…той е честит да заеме в нашата читанка 
такова място, каквото никой писател в никое време и в никоя държава 
не е заемал в читанките и христоматиите на своя роден език.“, пише 
авторът на текста. Проследявайки текста се разбира за любовта на 
учениците към неговите произведения, за гордостта, с която ги че-
тат и насладата от научаването им. Изтъкната е също помощта на 
Патриарха към всички учители. Съставил образеца на литературното 
образование, от него се черпят примери за описания, характеристики, 
за балади, разкази, елегии и за всички жанрове в българската литера-
тура. „Той е най-разнообразен от всички наши писатели; и във всяка от 
посоките, в които се е явил, е излязъл на чело на всички наши, които са 
тъпкали същата пътека…“, това казва авторът, слагайки отново Вазов 
пръв измежду всички. Писател на живота, на нормалността в него, рав-
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нодушен зрител, избягващ чудатостите и различните течения, Вазов 
учи не само на литература, но и на живот, такъв, какъвто е. Какъвто 
го познавали хората преди, какъвто го познават и днес. И така Народ-
ният писател се явява не само учител на българската литература, но и 
учител в живота. „Той ще живее и с поколенията, които ще го наследят, 
ще бъде съвременник на повече времена, и на времето, което ще дойде 
много години, след като той пролежи в студения гроб.“, пише авторът, 
увековечавайки го.

На страниците на вестник „Мир“ от Октомври, 1920г. Никола Д. Йор-
данов излага своето възторжено мнение за Народния поет и неговите 
творби. Възхищението, което е събудил Вазов в автора на текста личи 
от многото определения за него: „Безспорно Вазов се явява между всич-
ки български писатели като най-верен и най-пълен изразител на българ-
ската духовна мощ.“, „Вазов носи заслужено името на народен поет.“, „…
той има такова значение за развитието на българската литература, 
каквото има Пушкин за развитието на руската.“, „От всички наши по-
ети само Вазов е вникнал напълно в духа на българската реч.“ Тези и ред 
други определения обхващат поета в цялата му същност, представят 
го на читателите му такъв, какъвто е представян и до днес. Никола Д. 
Йорданов не пести думите си и за неговото творчество, казвайки че 
създаваното от Вазов е вървяло в унисон с развитието на народа. „В 
продължение на половин век Вазов неуморно е отразявал в произведени-
ята си трепетите на народната душа, ободрявал е, окрилял е народния 
дух, като е будил и своите сънародници любовта към родната българска 
реч, към българската природа и към всичко хубаво в нашето минало, с 
което можем да се гордеем.“. Това пише авторът на текста, от което 
се засвидетелства погледа на народа към Вазовото творчество през 
цялото му съществуване, неговия принос към родината и българското. 
Талантът му е така силно оценен, произведенията му са възхвалени и 
обичани, че още през 1920г. е бил ясен и пътят му занапред:

„Неговите творения – несъкрушима крепост на народния дух и ценен 
документ за благородството на българското племе – ще будят в сърца-
та на идните български поколения за дълги години вяра в тържеството 
на доброто и надеждата за по-светло бъдеще.“
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Свързан с писатели като Пушкин, изваден като най-добър от всички 
български поети, се вижда уважението на народа към творбите на Ва-
зов. Наречен още в текста на Йорданов „поет говорещ не само на бъл-
гарското, но и на общочовешкото сърце“, защото неговите съчинения 
са преведени на всички европейски езици, и така той е изнесъл българ-
ското в чужбина, той запознава народите с българската култура, оби-
чаи и ежедневие. Руският писател Андрей Сиротинин казва „ Със своите 
повести и разкази, и с романа си „Под Игото“, разгледан като редица от 
разкази, Вазов умее сполучливо да ни придаде онова, което е видял и чул, 
почувствал и преживял.“. 

Признат и от чуждестранни свои колеги, неговото име продължава 
да бъде прославяно. Руският писател го сравнява с всеизвестни авто-
ри като Шекспир, Байрон и др. В упоменатия текст са изложени три-
те „дълбочини“ във Вазовото творчество, както ги нарича авторът, а 
именно – природата, Бог и любовта. И трите теми са тясно свързани 
с българското и човека. Представен е Народния поет като дълбок ху-
манист, защото за него любовта не е само любов към жената, а към 
човека, като ценител на природата и като верен на Всевишния. 

В текста на Дана Наумова „Първото ми отиване при дедо Вазов“ може 
да се запознаем с разказ от първо лице за необикновеното изживяване, 
което представлява срещата с народния поет. Подробно са описани 
емоциите, съпровождащи това събитие. Авторката изпитва изклю-
чително вълнение на моменти дори примесващо се със страх, навярно 
предизвикан от „величествената осанка“ на Вазов. Въпреки нея обаче, 
поетът е благ и приветлив. Жизнеността струи от него до такава 
степен, че авторката признава, че му вика „дедо“ по-скоро по навик, а 
не защото е действително такъв. Още с влизането си Дана разбира, 
че се намира „в стара българска къща с всичкото нейно непринудено 
гостоприемство“. Детайлите от интериора на стаята на Вазов са 
изключително интересни. Мастилницата, подарена му по повод юбилея, 
преспапие, което също е „народен дар“. Има събрани на куп най-новите 
броеве от родните списания. Става ясно, че Вазов все така следи дос-
тиженията на родната литература и искрено им се радва. Това негово 
качество – да цени чуждия творчески труд, да се радва на пожънатите 
от него успехи е споменавано многократно. Тук отново може да се от-
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крие доказателство за липсата на творческа суета и съперничество 
у Вазов. 

Българското е пропито във всеки един ъгъл на стаята, а по стени-
те гордо висят портретите на проф. Иван Шишманов и Константин 
Величков, а Вазов стои в тази стая, гледа гальовно към „пепеливите 
зайчета“, радва се на всеки детайл (може би освен нововъведението – 
телефонът). Авторката е в ступор, затова чува само отделни думи от 
разговора, но той се отнася до съжалението на Вазов, че е празнувал 
своя юбилей. За пореден път се проявява неговата неподправена скром-
ност. По-нататък разговорът се насочва към копнежа му да посети 
Тревненския балкан, той е много впечатлен от разказите на „приятна-
та г-жа Д. Габе“ за тези места. Дана казва, че смущението ѝ не я напуска 
през цялото време, накрая дори се ядосва на себе си за дето не е успяла 
да се пребори с него. В края на разказа си, когато излиза на улицата, тя 
вижда младежи, които гледат към къщата на поета и сочат. Целият 
този „спомен“ е красноречиво доказателство, че възхищението към Ва-
зов не се изчерпва само с няколко поколения, а се предава като традиция, 
дълбоко улегнала в народното съзнание.

Статията на Стоян Коледарев, озаглавена „Иван Вазов на чужбина“ 
е поредното доказателство за дълбоко вкорененото уважение към на-
родния поет. Споменати са заслугите, които той има към развитието 
на езика, към неговото утвърждаване като език, на който могат „да 
се леят дивни стихове“. Представен е забележителният успех на „Под 
игото“ и се коментира рецепцията за Вазов в чужбина. Статията дава 
по-широка представа за измеренията на вълнението около първият Ва-
зов роман. Очевидно той е бил важно културно явление не само за бъл-
гарската, но и за европейската литература. Авторът цитира различни 
преводачи, които красноречиво заявяват възхищението си от пости-
женията на един „нов народ“.
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В представената периодика по различен начин се открояват уваже-
нието към личността на Вазов, умилението пред неговото творчество, 
благодарността за неуморния труд и най-вече една взаимна, споделе-
на и неугасваща обич между поета и неговия народ. Възприеман като 
„пръв измежду всички“, като „творчески гений“, „съпричастен с народа 
и неговата история“ и много други, неговата личност е увековечена в 
българската литература, народното училище и в сърцата на наши и 
чужди народи.
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Образът на Вазов като „верен тълкувател  
на народни чувства“ според „Женски глас“

Мирела Сашкова
Катерина Стоянова

Още в самото начало на редакционния текст във в. „Женски глас“ об-
ръщението от името на народа към Иван Вазов е неофициално – „При-
вет! – На теб, поете народен“ („Женски глас“ 1920: 1). Може да се твърди, 
че текстът създава усещане за близост с автора – сякаш той е брат 
на българите, част от тях. Неслучайно се появява в началото и едно от 
най-честите словосъчетания, с които Вазов е наричан – „народен поет“. 
Текстът успява да изпълни със съдържание и почит това обръщение, да 
му придаде значимост. „После в оди и химни ѝ възвести зората“ („Женски 
глас“ 1920: 1) може да бъде тълкувано не просто като част от природ-
ните картини, които са една от големите страсти на Вазов, а и като 
препратка към онази зора, към онзи пламък и нуждата от него, един от 
чиито носители и вестители е точно Вазов. За първи път се появя-
ва в текста на „Женски глас“ и онази идея, която винаги неизменно се 
свързва с фигурата на Вазов, а именно, че той е наследство за бъдните 
поколения: „ти увековечи мощта на българското племе“ („Женски глас“ 
1920: 1). Може да бъде открита тук още една препратка – патриархът 
на българската литература дава на народа онова, заради което именно 
Паисий със своята „История“ поставя началото на Възраждането – ос-
ъзната памет, спомен, който ще остане във времето. Споменават се 
и качества на българката, като за образа на жената авторът отново 
ще говори в този текст. „Неизплаканите сълзи на българската майка“ 
(„Женски глас“ 1920: 1) могат да бъдат отнесени и към трактовката на 
Христо Ботев на тази тема. Едно от най-изпълнените със смисъл оп-
ределения, които текстът дава на Вазов, е, че той е „верен тълкувател 
на народни чувства“ („Женски глас“ 1920: 1). То е толкова значимо именно 
във връзка с гореспоменатата близост, която се демонстрира към фи-
гурата му. От цитата може да бъде изведена главна характеристика, 
която е довела до превръщането на Вазов в „най-българския автор“ – 
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той е съумявал да вникне в чувствата на народа, да влезе в сърцата на 
българите, да се доближи до проблематиката, която ги е вълнувала, дори 
да ги посъветва, да им даде кураж, идеи, сила. Неслучайно Вазов е един от 
главните фактори, формирали колективната памет и дори представа-
та, която днешното българско общество има за онова време. Впечат-
ление прави и че „Вазов неотстъпно е осветявал пътя на борците“ дори 
във време на „сбъднати мечти и разбити кумири“ („Женски глас“ 1920: 
1). Той все така е бил авторитет дори когато други са преставали да 
бъдат такива.

 „Женски глас“ коментира и някои от първите стихосбирки на Вазов. 
За „Тъгите на България“ е казано, че „всяка песен в тъжната му сбирка е 
жива рана в тялото на българското племе“ („Женски глас“ 1920: 1). Също-
то онова, чиято мощ е увековечил. Всъщност тук се намира и доказа-
телство, че авторът наистина е бил верен тълкувател, защото си е 
давал сметка и е отразявал в творчеството си не само подвизите, но 
и тъгите. Заради образа на живата рана може да бъде направен паралел 
с Христовите мъки. Спомената е и „Избавление“. Казано е също така, че 
„Поетът тържествува с тържеството на народа“ („Женски глас“ 1920: 
1). Изключително точно звучи това в светлината на празника, за кой-
то се говори. Споменати са „светлите страници на светлата сбирка“ 
(„Женски глас“ 1920: 1) и в текста. Следва интересна опозиция. За живот, 
който е класифициран като „свободен“, текстът всъщност казва, че 
той е бил „пълен със задачи и задължения, с грешки и заблуждения“ („Жен-
ски глас“ 1920: 1). Голяма е силата на следващото изречение: „Но Вазов не 
отстъпи от поста си на поет“ („Женски глас“ 1920: 1). Тук се открояват 
няколко неща. Първо, създава се представата, че да си поет, е мисия, 
призвание, житейска позиция. Разбира се, няма как да не се появи пре-
пратката към противоречивото и донякъде противоположно на това в 
„Женски глас“ мнение на Пенчо Славейков за ролята на поета. От друга 
страна, в цитата си проличава още една от причините името на Вазов 
да е толкова знаково за българската литература и до ден днешен. Тази 
причина може да бъде изразена с цитата: „В битката между скалата и 
водата винаги побеждава водата, но не със сила, а с постоянство“. 

Споменати са и стихосбирките „Гусла“ и „Поля и гори“, в които Вазов 
„запява против пустота в обществото, в главите, в словото“ („Женски 
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глас“ 1920: 1). Само девизът, упоменат в текста, а именно „пущай смело 
светлина,/ пръскай правдата без страх“ („Женски глас“ 1920: 1), е дос-
татъчен, за да се изгради в съзнанието на днешния читател образът, 
който и тогава читателите са имали за Вазов.

И след като вече текстът е разказал защо и кога поетът тържест-
вува, обяснява и защо го прави народът по отношение на Вазовата фи-
гура – защото той „възпя красотите…, възвеличи душите…“ и е „слял 
душата си с тая на народа“ („Женски глас“ 1920: 1)!

 Напълно в унисон с търсенията на вестника е застъпването и на 
темата за жената в творчеството на Вазов. Както вече бе споме-
нато, още преди началото на „Един бележит юбилей“ на Р. Петрова с 
удебелен шрифт е обособено посвещението на Българския женски съюз 
към Иван Вазов. Текстът представя особено богата палитра от обра-
зи, които поетът изгражда в творбите си – как оплаква „страдалната 
някога България“ („Женски глас“ 1920: 1), акцентира върху красотата ѝ, за-
печатва в произведенията си силата на българския народ. Именно сред 
тези по-общи измерения на родното своето място намира и темата 
за българката. Нейният разнолик образ включва в себе си множество 
характеристики, сведени в текста на вестника до три групи. От една 
страна, това е българката съпруга, която е стожер на дома и у коя-
то доминиращи качества са скромността и предаността. В същото 
време с образа на жената не е несъвместима и революционната нагла-
са, разкриваща смелостта и себеотрицанието ѝ. Третото проявление 
на българката според текста е отредено на майката, която със скръб 
изпраща синовете си да защитават народните идеали. По-нататък в 
текста на „Един бележит юбилей“ отново се изтъкват достойнства-
та на българката в контекста на турското владичество, въплътени 
прекрасно например в образа на баба Илийца от „Една българка“. Въпреки 
опасностите жената е служила на своите благородни пориви, имала е 
свободата да взима решения и е „знаела да води борба… по пътя на ней-
ния висок идеал“ („Женски глас“ 1920: 1). Интересно е споменаването на 
Милка от „Под игото“ – единствената героиня, която тук е назована 
с името си и която някак излиза извън рамките на изведения обобщен 
образ на българката. Авторката Р. Петрова като че ли сама мотивира 
решението си да я включи в текста си за „Женски глас“ – тя е символ на 
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жената, чиято основна характеристика е устремът към самостоятел-
ност. В тази част на статията се прокарва и една идея, важна за ос-
мислянето на творчеството на Вазов изобщо – за приемствеността и 
бъдещите поколения, които ще имат възможност чрез произведенията 
на автора да опознаят и по-конкретни теми като разноликостта на 
българката. „Женски глас“ доказва и още нещо с включването на такава 
проблематика на страниците си – че изключително богатото твор-
чество на Вазов съдържа множество потенциали, които могат да се 
реализират според целите и фокуса в различни литературни периоди, в 
този случай – през 20-те години на XX в. чрез темата за жената.

Юбилеят на Вазов през 1920 г. се превръща в повод за празник за целия 
народ. Причината според авторката на текста се корени във факта, че 
Вазов сякаш свободно се движи по линията на времето на българската 
история и е „проникнал не само в неговото (на народа – бел.ред.) на-
стояще, но далеч и в неговото минало“ („Женски глас“ 1920: 1). Дори на 
фона на битови сцени и наред с посредственото той умее да изтъква 
достойното в същността на българина – силната воля и идеализма му. 
Значението на Вазов според „Женски глас“ се изразява и в друго. Изхож-
дайки от себе си като част от народа и от своето благоговение пред 
природата, любов към родината и от възторга си пред идеала за свобо-
да, Вазов успява огледално да пресъздаде в произведенията си трепета 
на българина пред същата тази природа, любовта му към родината и 
идеала за свобода. Чрез характерната пламенност на изказа и мелодич-
ността на стиха той стига до най-дълбоките кътчета на душата. В 
самия край на текста погледът с явен оптимизъм отново се обръща 
към бъдещето – увековечавайки въжделенията на народа чрез писаното 
слово, Вазов „ги предаде в завет на бъдни времена“ („Женски глас“ 1920: 1). 
В този смисъл творчеството на автора не се мисли като заключено в 
действителността на българина преди и малко след Освобождението, 
но и като актуално и универсално за следващите поколения и като спо-
собно да формира представите на българите и до днес.

Източници:

Женски глас, № 5, 1920.
Петрова 1920: Петрова, Р. Един бележит юбилей. В: Женски глас, № 5, 1920.
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Прочитът на Малчо Николов  
на „най-хубавия роман“ на Вазов в сп. „Златорог“

Мирела Сашкова
Катерина Стоянова

По повод юбилея на Вазов от 1920 г. Малчо Николов написва текст 
за най-хубавия роман на автора – „Под игото“. Тази тема той въвеж-
да през призмата на очарованието от връщането към четените през 
детско-юношеските години книги. Според него ние винаги посягаме с 
доза безпокойство към тях, тъй като се съмняваме дали ще ни увлекат 
също толкова, колкото някога, или ще надделеят по-скоро досадата и 
разочарованието. Щастлив е онзи читател, който усети поне част 
от възхищението, изпитано в младежките години, и който успее да се 
върне, макар и за кратко, в тях. М. Николов определя „Под игото“ именно 
като роман, способен чрез живите описания на миналото да събуди ня-
когашни приятни преживявания. Причината се корени в дълбоката връз-
ка, която авторът на статията вижда между Вазов и произведението 
му. Народният поет изразява върху страниците на романа онова, което 
лично „е преживял, видял и чул“ (Николов 1920: 657) и което е запечатано 
в съзнанието му като мил спомен. Това дава основание на М. Николов да 
категоризира тези страници като едни от най-хубавите, написани от 
Вазов. В изказването на автора на статията ясно личи, че възприема 
творчеството на поета като вид наследство, което не остарява и 
към което всеки може да се върне. То кореспондира с идеята от „Жен-
ски глас“, че у Вазов има нещо актуално, предназначено и за бъдещите 
поколения.

Следващата част от текста си М. Николов посвещава на героите 
от „Под игото“. За няколко от тях той подробно коментира доколко на-
меренията на Вазов да въплъти в даден персонаж определени качества 
са се реализирали успешно, какъв е начинът, по който са изградени, как-
во е предполагаемото отношение на читателя към тях. Въз основа на 
това авторът на статията разделя героите на сполучливи и несполуч-
ливи. В таблицата по-долу са представени някои от коментираните в 
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текста герои и в сбит вид е обяснено защо М. Николов е избрал да ги 
постави в едната от двете категории.

 

Герой от романа  
„Под игото“

Определя ли М. Николов героя като спо-
лучлив и защо?

чорбаджи Марко

Авторът говори за чорбаджи Марко 
като за един от най-сполучливите 
герои в романа, макар да е на места 
„украсен“. Причината той вижда в това, 
че Марко е типичен представител на 
тогавашното еснафско съсловие, добър, 
простодушен, с устойчиви принципи. 
Тези характеристики карат Вазов да 
чувства героя си близък, което недвус-
мислено личи от възхищението, с което 
се отнася към образа.

Бойчо Огнянов

М. Николов категорично заявява, че няма 
нито един персонаж, за когото да може 
да се каже, че действа като револю-
ционер, включително Огнянов. Въпреки 
опита на Вазов да изгради образа 
на необикновен герой, Бойчо Огнянов 
най-често играе незначителна или па-
сивна роля. Това влиза в противоречие и 
с описанията, създаващи впечатление 
за персонаж, който запазва самооблада-
ние в критични ситуации.

доктор Соколов

Оценката за Соколов е недвусмислено 
положителна. Според автора Вазов е 
изобразил добре както лекомислието 
на героя и възторжените му увлечения, 
така и прокрадващото се злорадство. 
И за него обаче М. Николов казва, че му 
липсва революционната дейност на 
активния деец.
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Кириак Стефчов

За автора на статията действията 
на Стефчов, белязани от дребнавост-
та, подлостта и злобата, са сполучливо 
изобразени. Коварно се оказва по-скоро 
натрупването на отрицателни ка-
чества и превръщането на персонажа 
в извършител на безбройни злодеяния, 
което по думите на М. Николов създава 
недоверие у читателя.

Рада Госпожина

Отношението на автора към тази 
героиня изглежда по-скоро двойстве-
но. М. Николов вижда добротата и 
стеснителността на Рада като добре 
описани в романа, особено в сцената 
на изпита. Усеща се обаче критичното 
му отношение заради множеството 
ситуации, в които героинята показва 
безпомощност, колебливост, пасивност 
и прекалена сантименталност. Като 
слабо място в изграждането на образа 
той отчита и твърде редките прояви 
на смелост.

На следващо място авторът на статията разглежда начина, по кой-
то се подреждат картините в романа. Той употребява по отношение 
на техния ред думата калейдоскопичност, като подчертава положител-
ния и негативния ефект от прилагането ѝ като похват. Чрез нея Вазов 
действително постига голямо разнообразие от сцени, но и разконцен-
трира вниманието на читателя. Тук М. Николов не ограничава разсъж-
денията си за калейдоскопичността само до конкретния роман и дори 
казва, че тя е характерна за всички по-обемни произведения на Вазов. В 
„Под игото“ се ниже бързо образ след образ и се изреждат множество 
случки, което отнема възможността да се даде по-богата характерис-
тика на героите и да се вникне в техните душевни състояния. За М. Ни-
колов по този начин се натрупват множество неорганически свързани, 
излишни и ненужно разтеглени сцени. Отчетливо е влиянието на Юго 
върху Вазов по отношение на създаването на интерес чрез напрежение 
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в развитието на повествованието. Авторът на статията откроява 
лесно проследим и по негово мнение остарял механизъм, според който 
всяка сцена, доминирана от спокойствие, бива последвана от напрег-
ната такава – уютната вечеря у чорбаджи Марко е прекратена заради 
притеснението от идването на Иван Кралича. Друга тенденция, която 
М. Николов отчита като твърде фреквентна, е свързана с прибягване-
то до „спасителната роля на случая“ (Николов 1920: 667), когато героите 
са в опасност. Според него случайностите често нямат добра обоснов-
ка и са неестествени.

Не е изненадващо, че част от текста на М. Николов е посветен на 
отношението на Вазов към природата предвид факта, че тя заема тол-
кова важно място в творчеството му. Според него любовта на поета е 
силна и искрена, но и сляпа за недостатъците, затова и определя въо-
душевлението като „пресилено и маниерно“ (Николов 1920: 668). Тук авто-
рът на статията си позволява отклонение от коментара на темата 
за природата и подчертава, че самият Вазов реагира бързо на външ-
ни въздействия, което пък води до прилив на творчески сили. Подобно 
ободряващо въздействие върху него има и природата, тъй като всяка 
по-продължителна среща с нея е закономерно последвана от написване-
то на ново произведение, от което струи жизненост и радост. М. Ни-
колов обобщава източниците на вдъхновение на Вазов по следния начин: 
„Всичко онова, което ярко блещи и мами погледа, което милва и превзема 
нашия слух със своята весела и шумна мелодия, което опиянява със своя 
здрав и силен аромат, което влива бодрост и здраве в нашите гърди“ 
(Николов 1920: 669). Очевидно е задължителното условие – читателят да 
бъде провокиран на сетивно ниво, за да се въздейства на съзнанието му. 
Такова действие обикновено има това природно явление, което можем 
да категоризираме като „весело, шумно, разнообразно, бързо, променли-
во и игриво“ (Николов 1920: 669). Всяка картина, предизвикваща различно 
внушение, е заклеймена като грозна и свързана с неприятни усещания. 
Според автора на статията за Вазов подобни образи са нощта, тъй 
като е мрачна и тайнствена, есента, защото се свързва с отмиращия 
живот, и зимата с мразовитите си виелици и неприветливост.

 На следващо място М. Николов разглежда отношението на Вазов към 
величественото в природата. Поради естествената невъзможност да 
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достигне това могъщество той избира да се преклони пред нея и да 
изрази с думи страхопочитанието си. Единственият начин величест-
веното да се възпее истински обаче е поетът да бъде душевно извисен 
и в гърдите му да „се таи неизчерпаема мощ“ (Николов 1920: 669), в про-
тивен случай думите му ще звучат пресилено и гръмко. Тук авторът на 
статията отправя критика към Вазов, че в природните описания в „Под 
игото“, но и не само там „той бързо променя своя естествен тон, като 
че ли се напъва и напряга не по силите си“ (Николов 1920: 670). Пейзажите 
в романа според него не се отличават с разнообразност и индивидуал-
ност, а са по-скоро стереотипни и откъснати от основното действие: 
„В тези места ние чувствуваме не пулса на вдъхновеното трепетно 
сърце на поета, а студената ръка на занаятчията, който от възхище-
нието си към природата е направил професия“ (Николов 1920: 670).

Освен героите на романа, калейдоскопичността и любовта към при-
родата М. Николов коментира и друг аспект на „Под игото“, а именно 
езика и по-конкретно синтактичните конструкции. Основна характе-
ристика на Вазов в това отношение за него е бързият скок на мисълта 
от един предмет на друг и от едно действие в друго. Тя намира езиково-
то си отражение в засилената употреба на относителни местоимения, 
които не позволяват на вниманието на читателя да се задържи върху 
първия споменат обект, а веднага бива отвлечено към нещо друго: „Гос-
подарската трапеза беше сложена, както по обикновение, между бист-
рия и студен чучур на барата, който като лястовичка пееше ден и нощ 
между високите бухлати чемшири, що се тъмнееха край зида, зиме и 
лете все зелени“ (Николов 1920: 670-671). При наслагването най-често се 
изяснява последният елемент – или в същото изречение, или обособен 
в следващо.

По отношение на епитетите и наречията Вазов показва своя афи-
нитет към всичко, което е весело, обагрено е в топли цветове и е при-
ятно за слуха: звънливи и ясни (гласета), розови устца, стройните ки-
париси шумяха сладостно. Авторът на статията отбелязва, че сред 
тях се срещат както оригинални и свежи образи, така и доста бана-
лизирани, които всъщност не носят никаква информация на читателя: 
прелестно кътче, Рада беше прелестна. Влиянието на Юго се вижда в 
засилената употреба на думи и изрази, имащи за цел да изобразят вели-



34

чавото и да предадат чувство на напрежение: неземна, демонична хар-
мония, сатанинска усмивка, адска бездна. Като твърде фреквентни М. 
Николов разглежда хиперболите, антитезите и повторенията, а също 
и натрупването на епитет след епитет: „Златни надежди, вяра дъл-
бока, сила гигантска и ентусиазъм – капитал от няколко страдалчески 
века – всичко на халос отиде в един миг!“ (Николов 1920: 673). Авторът 
на статията завършва своя коментар върху този аспект на романа 
с твърдението, че езикът не е достатъчно чист, понеже се срещат 
русизми и галицизми.

 След като изказва мнението си за езика на Вазов, Малчо Николов 
прави и едно доста любопитно сравнение между прозаическия текст 
на „Под игото“ и поетическия на „Кървава песен“. Несъгласието на Пен-
чо Славейков с Вазовите идеи в цялост е изразено ясно в програмите 
и произведенията, писани от членовете на кръга „Мисъл“. Авторът на 
„Най-хубавият роман на Вазов“ обаче не се съсредоточава върху това, а 
коментира начина на писане на двамата автори. Според Малчо Николов 
двете произведения са близки по обекта си на изобразяване. Основна 
откроена разлика между стиловете е тази, че Вазов е по-съсредоточен 
върху лични преживявания и по-ориентиран към миналото, докато Пенчо 
Славейков е подчинил личните си истории и чувства на една основна 
художествена идея. Според Малчо Николов елементът на случайното и 
епизодичното е чужд за Славейков и всичко, представено от него, е с цел 
типизация. Продължава и критиката към Вазов – тук той казва, че „Под 
игото“ (произведението, което сам той нарича „най-хубавият роман на 
Вазов“) е пълно с излишни сцени за разлика от „Кървава песен“. Критика 
не липсва и към Славейковото произведение, за което авторът на те-
кста казва, че съдържа „отвлечени общи разсъждения“ (Николов 1920: 674). 
Като краен извод констатира, че „Под игото“ страда от липса на пъс-
трота, веселост и забавност, „Кървава песен“ страда от преголяма,…, 
тежка сериозност, рефлективност и отвлеченост.“ (Николов 1920: 674)

На финала на своя текст Малчо Николов казва, че „Под игото“ е една 
от най-интимно написаните книги на Вазов“ (Николов 1920: 674), което 
кореспондира с представата, изградена в началото на „Женски глас“ – 
като че ли Вазов е близък до народа, пише произведенията си по емо-
ционален начин и затова те докосват читателите му. Също така тук е 
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направена и равносметка – въпреки всички неща, които Николов опреде-
ля като „слабостите“ на романа, породени от стила на писане на Вазов, 
той не може да не отчете и положителните му страни. Най-голямото 
му постижение според автора е именно това представяне на „родни на 
сърцето ни моменти и преживявания“ (Николов 1920: 674). Всъщност оба-
че то произтича именно от по-личния стил на писане на Вазов. В този 
ред на мисли може да се твърди, че Николов в крайна сметка признава 
като плюс дори това, което по-рано е маркирал като минус. И така, как-
то завършва не един текст, коментирал ролята на Вазов за българска-
та култура, завършва и този – с възхвала на вечната слава на творби-
те му, с отчитане на приноса за бъдещите поколения, с благодарност 
към цялото му дело. С осъзнаване на онази роля, която и „Женски глас“ му 
приписва – роля на мост между минало, настояще и бъдеще. Изразител 
на идеи. Фигура, променила историята ни!

Източници: 

Николов 1920 Николов, М. Най-хубавият роман на Вазова. В: Златорог, 
№ 8, 1920.
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Погледът на К. Кнауер върху Вазов

Мирела Сашкова
Катерина Стоянова

За разлика от други коментирани текстове, при които възхвалата 
на Вазовото творчество е съсредоточена в края, текстът на К. Кнауер 
започва с нея. Още първото изречение гласи: „За България той е пове-
че от поет…“ (Кнауер 1920: 679). Виждането на Кнауер по странен начин 
съвместява мнението от „Женски глас“ и това на Пенчо Славейков за 
ролята на поета. Авторът на текста смята, че е трудна, но нужна роля. 
Използва метафора за селския труд, за да докаже твърдението си. Го-
вори в същото време за цена на този труд обаче, което препраща към 
мнението на Славейков. И въпреки всичко в абзаца е недвусмислено виж-
дането за величието на това, да си „повече от поет“ (Кнауер 1920: 679).

Вторият абзац изразява противоречивото твърдение, че „Само по-
знавачът и народът биха могли да ценят литературното дело на писа-
теля правилно“ (Кнауер 1920: 679). От една страна, тук може да се намери 
някакъв намек за елитарност на литературата. От друга, следва ло-
гичният въпрос, ако познавачът и народът са „единствените“, които 
могат да оценяват правилно, то кой остава да не може? Може би обаче 
под „народ“ Кнауер има предвид онази част от него, която се чувства 
свързана с историята, с литературата, с борбите, с всички движения. 
Тази, която наистина в цялост би могла да се нарече народът, за който 
Вазов пише. След това Кнауер казва, че „Съвършени писатели са онези, 
които могат да се нравят и на двамата“ (и на познавача, и на народа – 
бел.ред.) (Кнауер 1920: 679). Тук би могла да възникне дискусията чие мне-
ние е по-меродавно, по-истинно. Защото така наречените „познавачи“ 
понякога нямат толкова добро мерило за истина, колкото има народът. 
Точно в подкрепа на това твърдение се явява и изречението „Вазов е 
раснал през едно време, когато у нас е нямало познавач и затова той 
остана верен на народа и работи за него“ (Кнауер 1920:679). Дали това 
е истинската причина, трудно може да се каже, но при всички положе-
ния Кнауер се присъединява към авторите, говорещи за близката връзка 
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между Вазов и народа, за топлите отношения, за проницателността на 
поета и за това, че той е „верен тълкувател на народни чувства“. 

Не Малчо Николов, който прави сравнение между стиловете на пи-
сане на Пенчо Славейков и Вазов, а точно Кнауер споменава „младите“ и 
разликите между Вазов и тях. Следващото потвърждение на твърде-
нието, че народът е по-близък до своя „народен поет“ от „познавача“, се 
разкрива в „когато говорим за Вазов, трябва да се освободим от гледи-
щето на познавача, който за него е чужд, и да се помъчим да гледаме на 
него през очилата на оня, който го е напътствал и ценил“ (Кнауер 1920: 
679). Най-важният извод от тази смислова част от текста е „Вазов 
не е съвършен…, но в него има много и много съвършенство…“. Един от 
възможните прочити на този цитат е, че Вазов може да не се харесва 
на всички, но на онези, на които се харесва, дава толкова много, че кри-
тиките остават на заден план.

Кнауер споменава и че се пеят песни по текстове на Вазов, което 
е още един знак за силата на поета да обединява, за способността на 
песенното творчество да изгражда духа и да сплотява маси от хора. 
Също така в този абзац може да се открие твърдението, че български-
те деца от малки израстват с произведенията му, което е недвусмис-
лено доказателство за важността на фигурата му. Пореден цитат от 
Кнауер, който включва в себе си кратка дефиниция за гениалността на 
Вазов и препраща към представа от „Женски глас“, е „…защото в негови-
те творения не сме само такива, каквито сме били, а и такива, каквито 
сме и каквито ще бъдем. У него от българина има онова, без което той 
не е българин.“! (Кнауер 1920: 679)

По-нататък в текста си К. Кнауер прави кратко сравнение между 
Вазов и Елин Пелин, като изтъква съществена разлика между тях. За 
отправна точка той приема съотношението човек/българин и начина, 
по който е представено то в творчеството на двамата. При Вазов, 
според него, у човека доминира българинът, т.е. акцентът е поставен 
по-скоро върху националната принадлежност, а при Елин Пелин на пре-
ден план е изведено човешкото. В заключение К. Кнауер все пак казва, че 
нито единият от тях не забравя нито българина, нито човека.

 Във финалната част на своя текст авторът по доста интересен 
начин въвежда понятията „грях“ и „подвиг“ във връзка с Вазов. Като 
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най-голям негов грях Кнауер посочва това, че „той пожела да се нрави не 
само на народа, а и на публиката и на тълпата“ (Кнауер 1920: 680), което 
може да се чете като противоречие с първата част на този текст, в 
която авторът най-общо казва, че Вазов е достигнал до тези, до които 
е трябвало, и съответно сам той е оценен от тези, които са истински 
значими. Не бива обаче да се забравя, че една част от творчеството на 
Вазов е писана във време, в което е било нужно да се пишат произведе-
ния от даден тип – които да подбуждат към въстания, да вдигат народ-
ния дух, да са насочени към актуалната проблематика. И за други автори 
има мнения, че са пропилели таланта си заради утилитарни текстове 
за обществото. Все пак това по-скоро не може да се твърди за Вазов.

Кнауер си позволява да раздели и в прав текст народа на такъв, кой-
то цени и почита Вазовата фигура, и такъв, който не го прави, като 
дава съответни характеристики на двете групи. Тук финално се кон-
статира, че онзи Вазов народ, за който той пише, е съставен от борбе-
ни хора, които не се страхуват да се изправят срещу враговете.

Когато става дума за „подвиг“ по отношение на Вазовата фигура, 
могат да се изредят вероятно много подвизи, но този, който Кнауер 
откроява, е, че „Той бе единственият на своето време, който имаше 
смелостта да се вдълбочи във всекидневното и силата на духа да съз-
даде от него нещо голямо. Той често вървя в разрез с другите, но винаги 
за добро.“!(Кнауер 1920: 680) И така само с едно изречение Кнауер без съм-
нение защитава идеята, че каквото и да е понесъл Вазов като критика 
и недоволство (а различни мнения за творчеството му и още повече за 
личността му продължава да има и до днес), си е заслужавало в името на 
каузата. Кауза, за която и самият Вазов е говорил. Финалът на текста 
категорично завършва по подобаващ начин възхвалата, която през ця-
лото време се изгражда – „По каквито и пътища да сме вървели, в беди и 
в радости, при добро и зло, той все е бил с нас, с утеха, със сълзи на очи 
или с усмивка на устни. (Кнауер 1920: 680)“

Източници: 

Кнауер 1920 Кнауер, К. Иван Вазов. В: Златорог, № 8, 1920.
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Ролята на Вазов, проследена в три юбилейни  
сборника, според В. Пундев

Мирела Сашкова
Катерина Стоянова

Както в много други текстове, отнасящи се до Вазовата личност, 
има отдаване на почит към огромното му дело, така и в този текст 
В. Пундев казва, че „Юбилеят на един жив поет изказва благодарност-
та на четците към положителните качества на поета….празникът му 
затваря вратите на всички уговорки за отрицателното“. Всичко това 
кореспондира с коментирани от К. Кнауер неща в неговия текст „Иван 
Вазов“. Пундев твърди още обаче, че се показва не само чистата заслуга 
на поета, а и „степента на литературно развитие у четците“, което 
също може да се отнесе към идеи на Кнауер – например към намека му 
за елитарност, както и към разделението, което той прави на народа, 
който оценява Вазов, и на останалата част от него. 

Тъй като този текст коментира основно вече излезли към онзи мо-
мент юбилейни сборници за Вазов, интересно е мнението на автора 
Пундев за тях. Той твърди, че те не могат да покажат същинското то-
гавашно развитие на художествената литература. След което преми-
нава към преглед на три конкретни сборника – Сборник от Съюза на бъл-
гарските писатели, Юбилеен сборник „Иван Вазов“ и „Иван Вазов – живот 
и творчество“. Пундев споделя, че първият сборник всъщност малко 
коментира творчеството на Вазов, а се занимава със сравнение между 
Вазов и Пенчо Славейков. Такова сравнение прави и Малчо Николов. Спо-
ред Пундев д-р Кръстев е основната движеща фигура в спора. Относно 
втория сборник е казано, че той „има желанието да даде едно вярно от-
ражение“ (Пундев 1920: 711). Впечатление прави колко важно е създавани-
те неща да са „верни“ в смисъла на истинни. Така, както в „Женски глас“ 
се казва, че Вазов е „верен тълкувател на народни чувства“, при Пундев 
се откроява нуждата от вярно мерило за развитието на литерату-
рата. Авторът на текста отново критикува начина на изработване 
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на сборника. Коментира обаче и че „Вазов е народен поет“ и че (българ-
ската природа – бел.ред.) „била в поезията му „такава, каквато си е в 
действителност“ (Пундев 1920: 711) – цитати, които отново препращат 
към „Женски глас“. Може би най-точният коментар, който може да бъде 
направен, когато се говори за изобразяването на природни картини у 
Вазов, е от този текст: „Отношението на Вазов към природата е от-
ношение на гения към Бога“ (Пундев 1920: 712). По-надолу в текста си Пун-
дев говори за бездната между ограничения и гениалния човек. Поредна 
критика, но този път към самия Вазов отправя Пундев, коментирайки, 
че ако той „е планинско езеро, от което ще вземат вода всички потоци“ 
(Пундев 1920: 712), но не всички потоци взимат вода от него наистина. 

Като най-ценен материал Пундев вижда третия сборник. Макар че 
той се отнася изцяло до Вазов, Пундев отново открива негови недоста-
тъци. Появява се още една реплика, която звучи доста близо до такава 
от „Женски глас“, а именно, че „Вазов и театърът му са били наисти-
на „изразител на чувствата и идеологията на широкото мнозинство“ 
(Пундев 1920: 713). Така към образа на Вазов се добавя още една характе-
ристика – той не просто вярно тълкува и предава народните чувства, 
той изразява гласа на много хора. В този смисъл е водаческа фигура. 

По време на цялото си описание Пундев всъщност сравнява различни 
коментари за Вазов, както и него с други автори. 

 Можем ясно да проследим основната разлика между текста на В. 
Пундев и „Най-хубавият роман на Вазов“ на М. Николов по отношение на 
юбилея на Вазов. Ако първият от двамата смята, че празникът напълно 
трябва да изключи отрицателното около поета и да се концентрира 
само върху заслугите, то вторият, въпреки че не омаловажава по ни-
какъв начин приноса и значимостта му, си позволява свободно да от-
правя критики към произведенията му. След разглеждането на сборни-
ците обаче става ясно, че за разлика от авторката на „Женски глас“ 
и мнението на К. Кнауер, изразено в статията „Иван Вазов“ в същия 
брой на „Златорог“, В. Пундев всъщност не организира своя текст около 
отговора на въпроса защо е значим Вазов, а констатира липсата на 
адекватна оценка и задълбочен прочит на творчеството на поета. В 
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самия край на статията той изказва своето разочарование, че в наве-
черието на петдесетгодишнината от началото на творческия път на 
Вазов най-същественото и значимото от произведенията му, изглежда, 
остава за читателската аудитория в категорията чуждо, неразбрано 
и недооценено.

Източници:

Пундев 1920: Пундев, В. Юбилейни сборници за Ив. Вазов. В: Златорог, 
№ 8, 1920.
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Ли(ри)чният свят на Вазов по страниците на  
„Из бележника на поета“

Екатерина Костадинова
Беатрис Стоянова

„И мой дълг е в края на моя жизнен път, поради голямата вяра, която 
имам в бъдещето, да извикам на моя народ: „Не се отчайвай! Вярвай! Ра-
боти в братски сговор, със съединени сили! И уверен в несъмнения успех, 
аз извиквам с всичката мощ на вярата си и любовта си: Да живее бъл-
гарският народ, да живее България!“

С тези думи завършва Вазовата реч, произнесена пред всички гости 
на 70-годишния му юбилей на 24 октомври 1920 г., чиято стилистика и 
патос недвусмислено носи почерка на Патриарха на българската лите-
ратура. 

В хронологичен план 1920-та е важна година в творческо-биографи-
чен аспект за Иван Вазов: той издава стихосбирката „Не ще загине?“, 
спомените „В Източна Румелия“, „Из бележките на поета“, „Поетическа 
биография на Ивана Вазова до 20-год. му възраст“, тържествено се 
чества вторият юбилей на поета по повод 70 години от рождението 
му и 50-годишна литературна дейност. Вазов вече е всепризнат за на-
роден поет.

Днес, 100 г. по-късно, българската културна общественост отбеляз-
ва събитието с документалната изложба под надслов „Из бележките на 
поета“. Тя включва уникални първи издания на Вазов, биографични книги 
за него, редки екземпляри с негови автографи, ценни грамофонни плочи 
с Вазови творби в изпълнение на бележити български артисти. Защо 
именно под този надслов? Очаква се, че писател от ранга на Вазов, та-
къв титан на своята епоха, с толкова обемно и разнородно творчество, 
с толкова дълъг и интересен творчески път, би оставил своите ме-
моари на идните поколения. Но Вазов не го прави, той не завещава ця-
лостен обемист мемоарен труд, какъвто подобава на неговия живот и 
всестранна дейност. Единственото в тази посока са няколко творби, 
определени от Вазов като „спомени“, двете къси автобиографии – от 
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1895 г. и 1920 г., и малката, но много интересна книжка, изпълнена с мемо-
арни откъси „Из бележките на поета“ (1920). В случая обемът и външна-
та непретенциозност на книгата не е белег за нейната значимост, а 
напротив скромността на заглавието е бягство от евтината суета.

Вазов като мемоарист

Понятието „мемоар“ има френски произход и означава „памет“, което 
на български език успешно се транслира като „спомен“. Според Речник на 
българския език „мемоарите са литературен жанр с историко-докумен-
тален и публицистичен характер“. Речникът на литературните терми-
ни ги определя като „вид повествователна литература, чрез която се 
предават спомени за минали събития с важно обществено значение.“ 
Тези художествени творби са представени под формата на записки и 
спомени за минали събития, в които авторът е изпълнявал ролята на 
участник или наблюдател на случилото се. Срещат се и като писмени 
изложения по обществени, политически и международни теми.

Всичко по-детайлно, което днес се знае за поета, е благодарение на 
упоритостта на неговия биограф Иван Д. Шишманов, пред който Вазов 
е изповядал своята житейска позиция, записана под надслов „Животът 
на поета, както ми го разказа той сам“ (1916) и включена в дълго подгот-
вяната, но излязла посмъртно книга „Иван Вазов. Спомени и документи“ 
(1930) под редакцията на Михаил Арнаудов.

Трудът, който Вазов „пише“ през целия си живот е образно казано 
„голямата книга за България“, за която той се вдъхновява най-вече на 
личните си преживявания и премеждия, от спомените и безбройните 
срещи с различни негови съвременници. В този смисъл може да се каже, 
че всяка негова творба е с мемоарни елементи. Вазов има невероятния 
шанс да живее в условията на две коренно различни епохи, да опознае 
лично или опосредствено „лицата“ на своето време, да изгради един обо-
жествяван образ на родината и после да „види“ този образ като сбъ-
дната реалност, но вече без ореола на светостта, а с трънен венец 
на вечното мъченичество. През цялото това време Вазов не спира да 
пише, а талантът му увековечава образите на героите, които позна-
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ваме днес, както и подвизите на целокупния български народ, неговите 
мъки и страдания, въстания и борби, успехи и слава.

Редица изследователи смятат, че Вазов не оставя мемоари, но на 
практика той оставя своите спомени в „Даскалите“ (Спомени из уче-
ническите ми години), написани през 1901г., „Първите дни на свободата“ 
(Спомени), от 1900г., а почти в края на живота си (1919-1920г.) и една 
скромна книжка с непретенциозното заглавие „Из бележките на поета: 
Откъслеци от природата и живота“. Пояснението „откъслеци от при-
родата и живота“ всъщност е ключово за определянето на мемоарния 
ѝ характер, макар написаното в нея дълго време да е извън големия ин-
терес на критиците, защото тези страници са доста нееднородни, не 
могат да се определят точно жанрово, макар всъщност да отговарят 
на определението за мемоарни творби. Тези „бележки“ обаче дават въз-
можност да бъде разкрита сложната и чувствителна личност на тех-
ния автор.

Двадесетте години на миналия век са период на подем за българския 
роман и мнозина са очаквали от „патриарха“ да каже последната си дума. 
Той я казва, но не патетично, а тихо под формата на творчески „хрум-
ки“ и „наброски“, бележки, които заинтригуват неговите читатели век 
по-късно.

„Из бележките на поета“ може да се определи като сборник от мемо-
арни творби – спомени, пътеписи, живи разкази, фантастични видения. 
Пътеписът заема сериозен дял сред страниците на „Бележките“. Вазо-
вият пътепис е специфичен литературен очерк за природата, за жи-
вота, за възприятията на видяното и чутото. Любовта на поета към 
природата е безспорна и тези творби са резултат от многобройни не-
гови пътувания из страната. Заглавията на пътеписите му „Един кът 
от Стара планина“, „Великата Рилска пустиня“, „В недрата на Родопите“, 
„От Марица до Тунджа“, „Седем престола“, „Разходка до Искър“, „Витоша“, 
„Розовата долина и Тунджа“ са показателни топонимично за неговите 
природолюбителски интереси, но тези текстове на величествени при-
родни описания са своеобразен контрапункт на разказите за упадъка 
на съвременното общество. Те съдържат незабравими природни кар-
тини, в които се вплитат редица факти и наблюдения из битието и 
нравите на българите – исторически, философски, народопсихологиче-
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ски, културни (езикови, етнографски, фолклористки), че дори и кратки 
белетристични истории. В сравнение с възрожденския пътепис обаче 
Вазовият образец на жанра отдава по-голямо място на природата, пре-
връщайки я в самостоен обект на наблюдение и възхищение.

„Из бележките на поета“ е фрагментиран сборник от произведе-
ния, разгърнат в три части. Първата част съдържа 7 творби, в които 
вниманието е насочено към възхищението на автора от природата на 
България (Водопадът, Бов, из дебрите на планината), спомени за велики 
събития от близкото минало като падането на Плевен, разкази-впе-
чатления за две български столици – Пловдив на Източна Румелия и Со-
фия, най-младата столица на Балканите, едно фантастично-библейско 
видение „Пир в Ерусалим“, спомен за театралния живот в Пловдив след 
Освобождението. В началото е поставен един великолепен пътепис – 
„Водопадът“. Красотата на природата винаги предизвиква спонтанен 
възторг от съвършенството, хармонията и реда, които съществу-
ват в нея. Образът на планината винаги провокира у автора дълбока 
емоция на преклонение пред божественото творение. Само сред при-
родата творецът открива истинския душевен мир и достига до ве-
чните истини за живота и света. Описанието на Боянския водопад е 
величествено. Водопадът стъписва. Грохотът на водата, той нарича 
говор на природата. Неговият гръм и трясък, Вазов оприличава на водно 
чудовище, съставено от разтопено сребро. Той го нарича „живо нещо, 
не от този свят, но и неизмеримо красиво“. Описанието на водопада 
всъщност много наподобява Алековото описание на Ниагара в „До Чикаго 
и назад“, пътепис, издаден през 1893г, но тук не българите отиват при 
чуждия водопад, а чужденците идват на посещение при Боянския водо-
пад. Вероятно това наподобяване на българското с американското е с 
цел да се покаже, „че и ний сме дали нещо на света“.

В тази част има още една пътеписна творба – „Бов (из дебрите на 
планината)“. През лятото на 1899 година Вазов напуска столицата, разо-
чарован от кратковременната си политическа кариера като министър 
на образованието в правителството на К. Стоилов и предприема едно 
няколкодневно пътешествие из малката Стара планина към Искърския 
пролом, и както сам пише „и ненадейно музата ми пак ме посети“. Това е 
доказателство за очистващата и възстановяващ сила на природата, 



46

за която поетът не спира да говори в творбите си, защото е усетил 
това мощно влияние.

Пътеписите на Вазов са богати по съдържание. В тях се разкрива 
гънката наблюдателност на поета, дълбокият му усет за красотата 
на българската природа, но също така и постоянният му интерес към 
живота на обикновените хора и към историческата съдба на места-
та, които е посещавал. Пътеписите му, вдъхновени от природата около 
Искърския пролом, се издигат до значителни белетристични творби с 
непосредствен разказ за обстоятелствата и перипетиите на пътува-
нето, за различни лица и интересни житейски случки в този край. Вазов 
е посещавал селищата около село Бов многократно през два периода от 
живота си между 1897—1900 г. и 1918—1920 година, когато е имал нужда да 
се възстанови от градската суета и зареди с енергия, почерпена от не-
драта на природата. В пътеписите, озаглавени „При шумът на Искъра“ 
и ”Планината се събужда“, Вазов разказва за своето по-дълго пребива-
ване в Черепиш, а в пътеписа „По висините и в самотиите“ творецът 
споделя преживяното при посещението си в Лакатник. По здравослов-
ни причини, в периода 1918—1920 г., Вазов пребивава две лета в района 
на Бов заедно със сестра си. Писателят не спира да се разхожда сред 
природата, която го вдъхновява творчески и той създава разнообразни 
творби като „Дядо Йоцо гледа“, „Из кривините“, „Водопадът“, „Клепалото 
бие“ и др. Успоредно с преклонението пред природата, Вазов разкрива и 
мислите си по различни социално-икономически въпроси от българската 
действителност от края на XIX и началото на ХХ век. Тези творби са на-
ситени и със срещите на твореца с местни хора, които той търпеливо 
изслушва и разучава с изследователски интерес. Многобройните посе-
щения в района на Бов пораждат у Вазов и интерес към езика на мест-
ните хора. Говорът им е извор за творческо вдъхновение и той дори 
заимства думи от него в творбите си. Творбата „Велики спомени в пе-
чални дни“ е вълнуващ спомен за 28 ноември 1877г. – падането на Плевен. 
По това време Вазов е Регистратор на канцеларията на свищовския гу-
бернатор Найден Геров. Епизодът е изпълнен с биографични (мемоарни) 
елементи, като те носят обаянието на историческия момент, който 
отразява. Друг епизод е „Впечатления от българската Атина, Пловдив“. 
В него творецът описва Пловдив преди Съединението и носталгията 
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по животът в него, за разлика от това, което предлага настоящето. 
В разказа „Най-младата столица на Балканския полуостров“ е описана 
София – как в годините след Освобождението градът се преобразява, 
нараства населението. Вазов е възхитен от промяната, но сравнявай-
ки София с новите американски градове, на които липсва история, той 
прави аналогия с новата столица, която е най-младата на балканите. 
Вазов не пропуска да отбележи как народът възприема дейността на 
Народното събрание като институция– за него мълчанието на народа 
е престъпно и това поражда редица аналогии с настоящото. В спомена 
намира място и описанието на бунта на тълпата в защита на Тракия(-
май, 1920г), нещо, което се случва точно преди преди 100 г. и доста напо-
добява гражданска действителност в столицата към 2020г. 

Творбата „Пир в Ерусалим“ (видение) представя пиршеството в дома 
на Ирод Антипа докато съдят Исус. Гостите на пира, избрани първенци 
и влиятелни граждани, наблюдават небрежно през прозореца ареста на 
Исус. Синът на Антипа, Корнелий, изявява готовност да се застъпи за 
Исус, защото научава, че той е невинен, но другите го разубеждават да 
не го прави, да не си разваля пиршеството. На няколко пъти Корнелий 
се опитва да защити Исус от смъртното наказание, но го отвличат 
с вино и танцьорки и така той не успява да повлияе на съдбата му. Във 
финала на творбата под прозорците на къщата, в която е пира, минава 
народното шествие с Исус към хълма на Голгота, но това събитие не 
обезпокоява пиршеството. Видението на твореца е вариация на по-
знатата от литературата идея „пир по време на чума“, но това е още 
по-зловещо видение, защото е всъщност пир по време на разпятие. 

Последният мемоар от тази част е „Нашата Мелпомена в люлката 
си“. В него се визира началото на театралния живот в Пловдив след Ос-
вобождението. Творецът споделя за молбата да напише българска дра-
ма, което се случва и поради обстоятелството, че К. Величков е назна-
чен за директор на театъра. Така двамата с Вазов имат възможността 
да напишат пиесата „Мортагон“ и авторът разказва премеждията по 
нейното представяне. Също има и интересни спомени по постановката 
на Молиер „Скъперникът“, побългарена от Марко Балабанов на „Грабчо“.
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Втора част от мемоарния цикъл включва 9 творби, посветени на 
спомените за посещението на крепостта Айваз-баба край Одрин, за 
Ботевата смърт на „Волът“, спомени от Одеса, будещи аналогия с на-
стоящото време на твореца, исторически спомен за Асен I, изповед за 
нашия поетичен език, за празника на Кирил и Методий в годините на 
робството, още два пътеписа от Стара планина и Искърското дефиле, 
както и за ролята на Виенския конгрес за Европа. 

Айваз-баба край Одрин е спомен по повод 9 г. от падането на Од-
рин. Събитието е отбелязано от посещение на вече българския Одрин 
от народни представители, сред които и Вазов. Разказът включва оп-
исание на пътуването до Одрин, като Вазов не пропуска да се възхити 
на двете български реки Тунджа и Марица. Емоционално е представен и 
самият Одрин – градът, според разказвача, изглежда зловещо след обса-
дата, наподобява селище след холерна епидемия. От спомена става ясно, 
че генерал губернатор на Одрин по това време е ген. Г. Вазов, брат на 
автора. Тук се налага да се даде повече информация за личността на ген. 
Георги Вазов, наричан във публичното пространство „героят от Одрин“. 
Ген. Г. Вазов е мобилизиран в началото на Балканската война, като пър-
воначално му е възложена длъжността началник на военните съобщения 
и етапите. По-късно е назначен за Лозенградски военен губернатор. На-
шите войски стигат Чаталджа, а Одрин е обсаден. Назначава се коми-
сия, която да обмисли начина за атакуване на Одрин. В тази комисия е 
включен и ген. Вазов. На 5 август 1913 г. Георги Вазов е произведен в чин 
генерал-лейтенант. За действията си при Одрин получава големи воен-
ни отличия – орден „За храброст“ III степен, а по-късно „Св. Александър“ II 
степен с мечовете.

Друг интересен спомен – видение е „Волът“ – това са спомени и ви-
дения по повод годишнина от Ботевата смърт. В тях Вазов разказва 
емигрантски спомени за отзивите в тези среди за дейността на Бо-
тевата чета през 1876г., за разказа на един четник за смъртта на Бо-
тев при Веслец и как по-късно се разбира, че там сражение не е имало, а 
четата само е пренощувала. Но Вазов е увековечил своята представа 
за станалото при Веслец и „по погрешка“ е вкарал това име в история-
та – така мимоходом се поставя въпросът за смъртта на героя, който 
въпрос няма еднозначен отговор и днес. Вазов говори за заблудата, съз-
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дадена от четника Христо Иванов и последвалия разказ за събитията 
от Захари Стоянов. Нещо повече , З. Стоянов прави описание на поета 
по отпечатан в книгата му портрет, който не съвпада със спомените 
на Вазов: творецът го описва като „един барачест, като руски нихи-
лист, с рязки и неправилни черти на лицето“. Ботев прилича според него 
на брат си генерал Кирил Ботев, но не и на изображението от масово 
разпространяваните след смъртта му портрети. Този мемоарен очерк 
е емоционален спомен не само за лобното място на героя, но за негово-
то дело, за грешките на поколенията, останали в историята и дори за 
силата на художественото внушение.

„Революция“ (спомени от Одеса) са провокирани от случващото се 
по софийските улици, когато следствие на бежанската вълна от Русия 
след 1917г. те се изпълват с руска реч и руски офицери. Вазов си спомня 
собствената емиграция преди 32 г. в Одеса – говори за носталгията 
по родината, за самотата си в емиграция, срещите с други български 
мигранти.

„Асен I“ е спомен за величавото минало на България при цар Асен I. Това 
произведение не е точно мемоар, а нещо като исторически спомен, пре-
разказан и осмислен по своеобразен начин от твореца. Вазов говори за 
речта на Асен пред войската в пиесата „Иванко, убиеца на Асеня“. Срав-
нява усещанията от спомена за величавото минало с усещанията от 
съвременната обстановка в следосвобожденска България.

Статията „Нашият поетичен език“ е белетристичен апотеоз на 
българския език, подобно на познатото стихотворение „Българският 
език“. Там четем: „Езикът е жив организъм. Той расте, развива се и се ви-
доизменя (…)Аз мисля, че днешният книжовен език ще остане по хубост 
същият, само – по-префинен и по-богат. Той ще носи печата, който му 
даде длетото на талантливи майстори – от Ботева до Яворова и Ки-
рила Христова.“ 

„Аз винаги следя с удоволствие напредъка му“, споделя авторът, за 
него езикът „се изглажда, префинява, обогатява“. Следват множество 
примери в подкрепа на това твърдение. Вазов не се уморява да дава си-
ноними, да прави съпоставки на употреба на думите, да сравнява народ-
ни и книжовни думи, защото живият език за него е извор на вдъхновение, 
той е история в думи. Вазов не само казва, а разказва спомени, подтик-
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нали го към формулирането на тези твърдения, например по казуса с 
двойните предлози „Покойний Яворов ме канеше да пишем предлозите 
„въ“ и „съ“, „во“ и „со“, когато предхождат думи, що начеват с букви в и 
с, за да се „избегне мъчното произнасяне“. Аз намерих това предпочи-
тително, но не се реших да пиша така, привичката ми пречеше. Някои 
поети подир Яворова възприех тия во и со. Малко гложди това на непри-
викналото ухо, но е в полза на благозвучието.“

Един великолепен спомен е „Големият ден (За празника на 24 май)“. Ат-
мосферата на празника творецът сравнява с великденската тържест-
веност, която за ревностния християнин е върховно преживяване. Вазов 
разказва спомен за празнуването на празника в Сопот – подготовката 
на училището за празника, в която участват всички деца, словото на 
главния учител, насочено към историята и пробуждането на патрио-
тизма, присъствието на родителите, песента за Кирил и Методий на 
Яким Груев, учител в Пловдив, редувана (по задължение) от песен в чест 
на султана, присъствието на турския първенец, извеждането на уче-
ниците в Балкана към манастира „Св.Спас“, на поляните около който се 
пеят революционни песни – атмосферата на спомена напълно отговаря 
на разказаното в „Под игото“. 

Споменът „Във висините и в самотиите“ е пътепис, провокиран от 
разходка с влак из дебрите на Стара планина, посещението на Лака-
тник, случайните срещи с местните хора и техните истории. От тези 
редове читателят по непринуден начин научава как Вазов черпи своите 
истории от истинския живот, а после само ги преподнася в художест-
вена форма.

Пътеписът „При шумът на Искъра“ разкрива нощната картина над 
Искърското дефиле, из което минаването на влака е усетено като нещо 
нереално. Сравняването на картините на нощта и деня представят 
природното чудо по различен начин, което само по себе си е великолепно 
и буди у твореца възхищение. В спомените не са пропуснати разказите 
за срещи с местни хора и техния живот, както това се случва при поч-
ти всяко странстване на поета из природата.

Под заглавието „Два ареопага“ Вазов разказва исторически спомен 
за 9-ти юни 1815г., когато се открива Виенският конгрес и значението 
му за Европа след победата на Наполеон. Това е коментиран от твореца 
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исторически момент, на който той не е свидетел, но добре познава и по 
тази причина си позволява да коментира.

Третата част на мемоарите на твореца, която съдържа 3 произве-
дения, е посветена на българския печат под турско робство, пробужда-
нето на планината и възхищението от тази красота, историческият 
спомен за Ивайло.

„Нашият печат в турско време“ е мемоар, разказващ за вестниците 
по време на робството, сравнени с печата в Нова България. По думите 
на Вазов, възрожденският печат е включвал поне 176 вестника – пред-
ставен основно чрез 4 седмичника – „Македония“, „Съветник“, „Турция“, 
„Напредък“, излизащи в българската печатница в Цариград (у нас няма 
тогава българска печатница). Споменът разказва с какво нетърпение 
се очакват тези вестници. В кафенето в Сопот е имало практика мла-
дите и образованите люде да четат вестника на глас на всички. После 
цяла седмица в обществото се говори за новините, особено ако се от-
насят до въпросното място. Чорбаджиите се отнасяли с пренебрежение 
към вестника, за разлика от по-учените и интелигентни хора или дори 
и по-простите неграмотни люде. Авторът споделя, че най-интересен 
му е бил в. „Съветник“, в който са се печатали и литературни творби 
с продължение. При спирането на вестника за негово най-голямо съжа-
ление повестта „Живка“ на В. Друмев остава недонапечатана. Вестник 
„Турция“ е провеждал туркофилска политика.

С появата на вестника на П. Славейков „Македония“, се приковава вни-
манието на всички будни хора в държавата. В Пловдив, където Вазов 
учи в гимназията, е имало традиция да се четат по няколко часа на ден 
най-вече вестниците „Македония“ и „Напредък“, като в тези импрови-
зирани сбирки активно участие са вземали и учители като Яким Груев. 
По мнението на Вазов Славейков си позволявал да печата и дръзки ста-
тии, за което понасял сериозни неприятности, като тази на Св. Мила-
ров „Двете касти и власти…“ . В спомена авторът споделя за силата на 
турската цензура, която например не допускала да се използва думата 
„свобода“, нито дори загатване за народни стремежи за промяна. Един 
път дори спрели един вестник защото използвал думата „комета“, коя-
то била разчетена като „комита“. Подобен е бил случаят и с името на 
Пушкин, асоциирано като човек с пушка.



52

Споменът „Планината се събужда“ е прекрасен пътепис за Искърско-
то дефиле, на чийто пейзажен фон Вазов споделя нови преживявания, 
вълнения и притеснение от случващото се в родината. Творецът има 
сетива да се възторгне от обаянието на една прясно окосена ливада, 
да се докосне до съдбата на обикновения човек от планинската махала, 
да сподели неговия поглед за живота, да се поучи дори от житейската 
му философия.

Последният мемоар „Ивайло“ е белетристичен спомен, относно пре-
работката на Вазовата драма „Ивайло“, която вече е играна на теа-
трална сцена. Споделеното от автора е доказателство за творче-
ската му взискателност, творецът е готов да направи промените, 
дори тази редакция да не види сцена, само заради удовлетворението, 
че нещата са станали според него както трябва. Вазов споделя, че се 
вълнува от странната личност на Ивайло-овчарят, свинарят и царят, 
според сведенията, които намира в старите летописи – гръцки и визан-
тийски. Макар да поддържа версията, че той е бил с обикновен незнатен 
произход, открива в него изключителни дарби и способности, което от-
праща към тезата, че може би не е бил от селски произход, а от царско 
потекло.

Това накратко е съдържанието на мемоарния сборник „Из бележни-
ка на поета“. Трите му части не са тематично, жанрово или времево 
обособени, те имат почти еднородна структура, съдържайки от всичко 
по малко. Точно датирани са 14 от творбите, включени в този мемоа-
рен сборник, а 5 нямат датировка, но общо като период за написване 
на всички произведения е посочено времето 1919-1920г. Този факт не е 
само статистически белег, а преди всичко указание за творческото 
време на писателя, в което той е написал трите части. За Вазов това 
е време на абсолютна творческа зрялост, на своеобразна равносметка 
на преживяно, усетено, на воля на фантазни видения и философски обоб-
щения.

Обобщение

От съдържанието на мемоарния цикъл „Из бележника на поета“ могат 
да бъдат изведени следните ключови тези:
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 • Теза 1. Природата на България винаги буди възхищението на тво-
реца Вазов

 • Теза 2. Историята е извор за размисъл и осмисляне на настояще-
то през призмата на времето.

 • Теза 3. Българската история е изпълнена със загадки и неясни мо-
менти, които я правят още по-очарователна и въздействаща. 

 • Теза 4. Българският език е белязан от божествено обаяние и въл-
шебство на речта.

 • Теза 5. Изкуството трябва да се развива от самите творци, 
които да носят отговорността да преработват творбите си, 
за да бъдат в крак с времето и търсенията на реципиента.

Тези твърдения представляват житейско верую на твореца, заяве-
но по самобитен и оригинален начин в края на жизнения му път. Всички 
важни и възприети от Вазов като вечни теми в огромното му твор-
чество, са намерили своето място в тази скромна книжка, представяща 
неговите ярки спомени, неподвластни на времето и забравата.

Спомените на Вазов са вълнуващи разкази за нравите и атмосфе-
рата на времето, за което разказва като негов свидетел и участник в 
събитията, а също за обществените настроения и вълнения, случващи 
се на границата на две епохи – предосвобожденската и следосвобож-
денската.
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Сантименталност, родолюбие и обществен дълг 
във Вазовите мемоари  

„В Източна Румелия. Спомени”

София Михайлова

Представата за личността на Иван Вазов не може да бъде изчер-
пана нито само с литературно-културните, нито само обществените 
аспекти на дейността му. Макар и получил още приживе признание като 
народен поет, асоциациите около неговото име не спират дотук. 

В мемоарите „В Източна Румелия. Спомени“ (Вазов 1956: 253–260) мо-
жем да видим авторовото наблюдение и интерпретация върху една 
изключително преломна и нестабилна политическа и културна епоха. 
Интересното в текста е, че забелязваме познати Вазови мотиви, по-
ставени и обработени от авторовото съзнание по нов начин, показва-
щи ни Вазов в различна светлина. Тук някои от добре познатите за Ва-
зовото творчество мотиви са пречупени през нова призма, най-вече на 
културното и политическото начало. Авторът с огромно майсторство 
разкарва за лични случки и преживявания и по този начин подчертава и 
насочва вниманието на читателя към теми, проблеми и въпроси, които 
едновременно са важни и показателни за мисълта и делото му, но и за 
процесите и механизмите на определена усложнена културно-политиче-
ска епоха. Разказът от първо лице приближава максимално читателя до 
случките и събитията на текста, като засилва чувствителността и 
емоционалния елемент.

За Вазов още в началото на текста е важно да подчертае своята 
ирационална връзка и дълбока любов към родината. Неслучайно това е 
тема, спомената още в първите редове и съответно възприета като 
основополагаща за фигурата му. Народният поет е преди всичко дълбоко 
влюбен в родината. Това е силата, която го води и е в основата на всич-
ки негови действия. Любовта, която изпитва е безусловна, неконтроли-
руема, неописуема и дори по-силна от самия него. Тя му дава тласък не 
чрез разума, а чрез чувството, което винаги е по-силно. Още в началото 
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на мемоарната творба Вазов поставя силен акцент върху това силно 
романтическо вълнение на поетичната душа по един типичен за него, 
прочувствен начин. Определено в творбата можем да забележим колко 
силен е сантиментът към родния край, че сърцето му „ламти“ за него, че 
душата му „копнее“ за там и оттук става ясно как в основата на всички 
Вазови намерения се крие чистата, неподправена, безразмерна обич към 
родината. Тя винаги ще остане стожерът на всяко Вазово намерение и 
дело. Вглеждайки се в родината, заедно с любовта, там винаги се от-
крива и една непреодолима тъга по нея. В това отношение и текстът 
„В Източна Румелия. Спомени“ не е изключение. Темата за тъгата води 
след себе си и редица други образи, показателни за Вазовото творчест-
во. Тъгата за Вазов носи спомен и дълг, ражда прочувствената песен, 
но и решителността на поета. Подобна е ситуацията и в настоящия 
случай. Тъгата по родината храни копнежа за изпълнението на синовния 
дълг (заминаването за Източна Румелия). Представата за свещен дълг, 
който е осъзнат и желан, е основна за текста, чрез него се въплъщава 
патриотичният възторг на автора. 

Синовността и дългът изпълват Вазов с огромна решителност и 
твърдост и точно тук виждаме две основополагащи за Вазовото ми-
слене черти.

Още една линия, свързана с тъгата във Вазовото творчество, коя-
то тук няма да остане незасегната, е линията на миналото и спомена. 
Тук става дума за спомени, които са незаменими и свидни, изпълнени с 
емоционалност, но и примесени с огромна доза мъка. Кратките пейзаж-
ни описания в текста, с типичния вазовски език и изказ, ни дават ясна 
сметка колко изстрадани са те. И тук погледът на Вазов не е еднои-
змерен. От една страна, спомените превизвикват тъга, но от друга, 
подхранват нетърпението и ентусиазма на твореца за завръщането 
му в родния край. В крайна сметка можем да заключим, че споменът носи 
както радост, така и тъга. Вече виждаме, че при Вазов дори контрас-
тите като радост и тъга, любов и ненавист, възторг и униние съжи-
телстват и хармонират в неговата чувствителност. 

Дотук разгледахме силната емоционалност на Вазов, неговия уклон 
към романтичното. Разбира се, когато Вазов се определя като тип пи-
сател може да се причисли към възрожденския, но не трябва да забра-
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вяме, че той е и общественик. Тази негова позиция ясно е подчертана в 
мемоарите „В Източна Румелия. Спомени“, най-вече през по-горе споме-
натата тема за осъзнатия дълг. Естествено, възрожденското се до-
лавя в цялото творчество на Вазов, но тук авторът сякаш умишлено е 
имал за цел да ни покаже себе си не толкова като писателя възрожденец 
или като народния поет, а като Вазов-общественика. Никъде в текста 
авторът не се самоизтъква открито, но при внимателно четене мо-
жем да забележим в каква голяма степен е спомогнал той за културното 
развитие на Пловдив през този период, в началото на който градът 
дори не е приличал на български. Несъмнено и тук наблюдаваме дълбока-
та чувствителност на Вазов, който споделя за смесените си чувства, 
които областта предизвиква у него. От една стана, това е възторгът, 
а от друга – разочарованието. Те обаче не застават между него и си-
новния дълг към родната Южна България и тук отново виждаме силната 
решителност на поета. Разбира се, тя не е напразна и води след себе 
си резултати, които са надлежно описани към края на текста. Вазов 
поставя силен акцент и чисто обемно в текста отделя голямо внима-
ние на това как се е изменила областта за кратък период от време. За 
автора е важен и начинът, по който тя е видяна от чужденци, споделя 
техните коментари и оценки. Това не е случайно, тъй като е важно да се 
получи признание за българския труд отвън, защото при Вазов основно-
то не е да изтъкне толкова себе си, колкото да утвърди българското. 
Затова е важно в края на текста да се постави ударение върху бъл-
гарския народ и патриотизъм и те да се покажат в една положителна 
светлина. 

Когато говорим за усилията, положени от Вазов за културния и по-
литически цъфтеж на Източна Румелия, не можем да се ограничим до 
решителността на народния поет, а задължително трябва да споменем 
и неговия оптимизъм. На не едно място в текста забелязваме опози-
цията между отношението на Вазов към областта и това, както на 
граждани на Княжеството, така и на румелийци. Това, което Вазов из-
тъква за себе, макар и недиректно, е именно фактът, че народния поет 
не изгубва вярата си в постигането на разцвет и свобода. Именно от 
такава фигура има нужда интелигенцията на Източна Румелия в този 
преломен за нея момент. Фигура, чиито морални качества са трудно до-
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стижими за редица други личности. Фигура, с несломим дух и позитивна 
философия, която се открива не само в този конкретен текст, но и 
в цялото му творчество. Разбира се, Вазовият оптимизъм е изграден 
на базата на определен светоглед и темперамент, на базата на това, 
което чувства сърцето, в съчетание с плодовете на размислите му. В 
текста се вижда, че Иван Вазов е от личностите, които защитават 
тезата, че в света може да се постигне щастие, вярват в победата на 
доброто и светлината. Мотивът за светлината може да бъде видян в 
мемоарната творба „В Източна Румелия. Спомени“ най-вече в образа на 
слънцето. Словосъчетанието „слънцето на свободата“, с което произ-
ведението завършва, е симптоматично за цялото Вазово мислене. Това 
е моментът от текста, в който Вазов емоционално полита. Преминал 
през пъстра гама от тонове на дълбока чувствителност, воден от 
любовта и дълга, във финала на текста виждаме, че нейният автор е 
напълно удовлетворен само и единствено когато българското „засиява“. 
Тогава и самочувствието на народния поет е съвсем различно, а това е 
доказателство за неговата най-висша цел – разцветът и свободата 
на родината.

В мемоарите „В Източна Румелия. Спомени“ виждаме, че Вазов в ни-
какъв случай не е едноизмерен. Дълбоката му чувствителност го води 
към разнородни чувства, но най-дълбоко вкоренени в душата му са без-
размерната любов, моралните устои на свещения дълг и оптимизмът, 
които го тласкат напред, за да може да достигне до най-възвишения за 
времето идеал.
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Исторически контекст и художествени послания 
на творбите от стихосбирката „Не ще загине“  

на Иван Вазов

Теодора Петрова

За половинвековното си творческо присъствие в българската лите-
ратура Иван Вазов оставя феноменално по обем, многожанрово и все-
обхватно по тематика творчество. Доминантен център в неговите 
творби е родината в цялата ѝ многоаспектност – историческо минало, 
национални борби, природа, език, обществен живот след Освобождение-
то. Едни от творбите му са обхванати от възрожденския патос и ро-
мантизъм, други притежават определено критико-аналитична и сати-
рична насоченост. 

Заради огромния принос за развитието на българската литерату-
ра на Вазов е присъдена официално титлата „народен поет“ на юбилея 
по случай седемдесетгодишнината му през 1920 година. Но тази титла 
легитимира и още една много важна роля на Вазов, която самото време 
изисква – тази на духовен водач на нацията – много отговорна и тежка 
роля, често оспорвана му както от по-стари, така от по-млади лите-
ратори. Чрез своите творби Иван Вазов говори от името на българския 
народ и сам им дава определения – „те жив са отзвук на духа народни.”

Иван Вазов е разказвач, очевидец и тълкувател на видяното и прежи-
вяното в България преди и след Освобождението. Чрез творбите си той 
става хроникьор на националния ни живот, като не само отразява всяко 
събитие от обществения и културния ни живот, но дава и своята граж-
данска и патриотична оценка. Поел тежката задача на народен поет 
и духовен водач на нацията, Вазов трябва да отрази и изпитанията, 
пред които е изправена младата българска нация след Освобождението. 
Свидетел на четирите войни, които преживява нова България – Сръб-
ско-българската (1885г.), Балканската (1912-1913г.), Междусъюзническата 
(1913г.) и Първата световна война (1915-1918г.), Вазов ги превръща в тема 
в стихосбирките си: „Сливница“ (1886), „Под гърма на победите“ (1914), 
„Песни за Македония“ (1916), „Нови екове“ (1917). Така се превръща в хро-
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никьор на българските изпитания по време на войните, които отразява 
от позицията на патриот, демократ и хуманист и ги представя според 
ролята им в националния ни живот.

Като поетичен отклик на последствията от Първата световна 
война се появява Вазовата стихосбирка „Не ще загине“ (1920). Будната 
му гражданска и човешка съвест не му позволяват да остане равноду-
шен към отчаянието на народа и злочестата съдба на родината, поро-
дени от една историческа несправедливост – подписването на Ньой-
ския договор в Париж след края на Първата световна война. За пореден 
път народният поет доказва пряката си обвързаност със съдбата на 
България, доказва, че творбите му винаги са отзвук на народния дух. 
Пред своя приятел и биограф проф. Иван Шишманов, Вазов споделя, че 
стихотворенията от тази сбирка са посветени на новите тъги на 
България. Казва, че в тези усилни години и въпреки че издава „Люляка ми 
замириса“, той не е забравил съдбините на България. Втората национал-
на катастрофа народният поет приема много мъчително, с усещането, 
че е настъпил разгром на българския свят. Но както винаги вярата и 
оптимизмът му надделяват.

За да вникнем в идейно-естетическите послания на стихосбирка-
та „Не ще загина“, е необходимо да разгледаме историческия контекст, 
който я поражда. След края на Първата световна война – на 18.01.1919 
год. в Париж е свикана мирна конференция, по време на която се разглеж-
дат мирните договори между коалицията на победителите, наречена 
Антанта, и страните, загубили войната, сред които е и България. Склю-
чени са общо пет договора в отделни Парижки предградия. Българската 
делегация няма никакъв достъп до конференцията. На делегатите е от-
нета каквато и да е възможност да участват в преговорите и догова-
рянето на условията. На 19.09.1919 год. българската делегация е поканена 
в Министерството на външните работи и председателят Клемансо 
им връчва проекта за договор. На България се дава срок от 25 дни за 
представяне на писмени възражения. Делегацията се завръща в Бълга-
рия. Започва работа за изработване на българския отговор до мирната 
конференция с възраженията от българска страна. След като стават 
известни непосилните условия и клаузи, в цяла България започват про-
тести срещу този нечестен и унизителен акт. Всичко е напразно. Въз-
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раженията не са приети. На 27.11.1919 год. в кметството на Парижкото 
предградие Ньой сюр Сен договорът е подписан – от българска страна 
го подписва новоизбраният министър-председател Александър Стам-
болийски. Подписването на Ньойския договор е национална катастро-
фа за България, която е принудена да плаща огромни репарации, лишена 
от армия, Македония отново е присъединена към Сърбия и Гърция. Към 
Сърбия са присъединени Струмица и Струмишко, заедно със Западните 
покрайнини (Царибродско и Босилеградско), а към Гърция е присъедине-
на и Западна Тракия. И въпреки отчаянието, покрусата и тъгата, Вазов 
пише стихове, които обединява в сборник със заглавие „Не ще загине“. 
Заглавието звучи като мъжествено заклинание, събрало в себе си както 
тъгата, така и вярата и оптимизма за бъдещето на България. Огор-
чението на хуманиста от една световна несправедливост се слива с 
патоса на патриота и вярата му в България.

Отначало Вазов се колебае за заглавието между „България не гине“ и 
„О, майко“ (според сведенията на проф. Шишманов). Сбирката издадена 
през април 1920 год. от Книжарница „Т.Ф.Чипев“, София, Вазов озаглавява 
„Не ще загине“. Под заглавието е написано „Стихотворения“, а под него: 
„Писани през септември-октомври 1919 г.“ За мото под заглавието Ва-
зов избира думи, изречени от неговия кумир Виктор Юго и ги публикува 
в оригинал: „Ce siècle est a la barre, et je suis te main“. В превод на българ-
ски език гласи: „Този век е на подсъдимата скамейка и аз съм неговият 
свидетел.“ Ако думите на В. Юго са изречени за бурния и драматичен ХIХ 
век – век на големи социални и политически сътресения както във Фран-
ция, така и в цяла Европа, то Вазов ги поставя в контекста на своето 
време. В стихосбирката са включени 14 стихотворения разпределение в 
два раздела: „Между погрома и Мира“ и „Триумфът на населението“.

В първия раздел са стихотворенията „В…???“, „Разпни го !“, „Молба“, 
„Ударите“, „Надежда“.

На 18 януари 1919 год. след края на Първата световна война във Вер-
сай, Париж се свиква мирна конференция. Председател е Жорж Клемансо. 
Участват американският президент Удроу Уилсън, английският минис-
тър-председател Лойд Джордж и италианският-министър председа-
тел Виторио Орландо. На конференцията се разглеждат мирните до-
говори със страните, загубили войната – Германия, Царство България, 
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Австро-Унгария и Османската империя. В началото на март започват 
заседанията на комисията, която се занимава с Добруджанския въпрос, 
с румъно-българската и българо-сръбската граница. В средата на април 
става известно, че на конференцията, на която ще се подпише пред-
варителния договор, няма да бъдат поканени делегати от България, Ав-
стрия и Турция. В София достигат слухове, че България ще загуби в полза 
на Гърция придобивките си от Балканската война. Става все по-ясно, че 
от българите ще бъдат отнети всички завоювани с цената на неиз-
броими жертви земи. Под въпрос е дори опазването на граници отпреди 
войната. На 19.09.1919 год. Клемансо връчва официално на българската 
делегация условията за мир. В 25-дневен срок българската страна тряб-
ва да представи своите писмени възражения. Иван Вазов е отчаян от 
погрома, до който буржоазните правителства довеждат България. Въз-
мутен е и от безмилостното отношение на нейните съседки – Гърция, 
Сърбия и Румъния. Вазов е сломен от случилото се, въпреки върховните 
постижения на героизъм и жертвоготовност на българската армия. Той 
е сред тези, които са се противопоставили срещу въвличането на Бъл-
гария в Първата световна война на страната на Германия. Но когато 
това се случва той пламенно възпява в стиховете си победите на бъл-
гарския войник.

Първото стихотворение от първия раздел е озаглавено „В съсипни-
те“. Заглавието отвежда към обществено-политическата обстановка 
в България след края на Първата световна война, към погрома, който 
Вазов назовава метафорично „съсипни“. Съсипани са надеждите за на-
ционално обединение, съсипан е патриотичния и героичен дух на бъл-
гарина. Основното чувство на творбата е разочарование и покруса 
от съдбата на родината. Лирическият говорител откроява образа на 
песника (остаряло наименование на певец), познал скръбта и разочаро-
ванието. Отново певецът, творецът е натоварен с мисията да бъде 
изразител на народните надежди и разочарования. Основният мотив – 
за покрусата и разочарованието за съдбата на България след войната е 
разгърнат в две строфи по четири стиха. Въпреки съсипаните надежди 
и мечти, въпреки скръбта и покрусата, оптимизмът на лирическия го-
ворител не е загинал. Въпреки духовното отчаяние на песника, изречено 
метафорично чрез глагола „паднах“. Синовното обръщение към родината 
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„Майко“, както и епитетът „кървава“ препращат към погрома и жерт-
вите след войната. И въпреки всичко в последните два стиха: „Но ти, 
Майко кървава, любима, не унивай, вярвай: Господ има !“, откриваме лъч 
оптимизъм и упование на лирическия говорител в една по-висша спра-
ведливост от човешката.

Мотивът за краха на народните надежди, за отчаянието и покруса-
та откриваме и във второто стихотворение от цикъла „Разпни го !“. 
Заглавието е в кавички защото цитира думите на тълпата, преди Исус 
Христос да бъде разпънат на кръста и да изкупи греховете на същата 
тази тълпа. Библейската препратка подчертава невинността на Бъл-
гария или по-точно на нейния народ и територия. Тези, които сега раз-
пъват България са не по-малко виновни от нея за въвличането на света 
в една антихуманна война. Откриваме и мотива за предателството. 
Както тези, които до вчера са посрещали Христос с „О, санна“, а след 
няколко дни са го заклеймили с „Разпни го !“, така и довчерашните съю-
зници на България сега най-ожесточено имат претенции към нейната 
територия. За това говори метафората „поругано тяло“. Боли го па-
триота Вазов, когато от „тялото“ на България трябва да се откъснат 
изконни български земи. България отново е назована със синовното об-
ръщение „Майко“ и отношението на победителите към нея е сравнено 
с отношението към „богочеловека“, както Вазов нарича Исус Христос.

В третото стихотворение – „Молба“ мотивите за покрусата и 
безнадежността са допълнени от погубеното творческо вдъхновение 
на лирическия говорител. Сякаш с тази историческа несправедливост, 
стоварила се върху съдбата на България, върху лирическия говорител 
се стоварва и ново проклятие. Отчаян от погрома, както и от изгубе-
ните надежди, той осъзнава колко нереално звучат днес предишните 
му стихотворения, в които възпява победите на българския войник. И 
отново до отчаянието се нарежда искрицата оптимизъм. Символичен 
израз на тази надежда е образът на фара: „…виждам блед мъждука нейде 
фара, на теглата твои в океана.“ Тази светлинка за бъдещето на Бълга-
рия, която той съзира, му дава основание да възкликне: „Ох, ще има край 
и таз неволя…“ За лирическия говорител има само една алтернатива – 
или господ да му даде сили да преживее тази неволя, или да го призове 
при себе си. Покрусата и отчаянието са стигнали дъното, ударът върху 
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здравите хуманистични и патриотични идеали на Вазов е голям. И все 
пак надделява несломимата вяра в бъдещето на България.

Четвъртото стихотворение от цикъла – „Ударите“, откроява при-
чините, довели лирическия говорител до покрусата, отчаянието, безна-
дежността. Това са ударите, които България понася след края на война-
та – и от чужди, и от свои. Въпреки националната катастрофа, въпреки 
погрома, до който правителството е довело България, за лирическия го-
ворител тя си остава „чиста, свята“. Отново в художествения текст 
присъства библейският мотив за Христовото разпятие и въпреки об-
виненията на свои и чужди „Зла, безумна, виновата !“, за лирическия гово-
рител България, която той нарича Майка, си остава чиста и свята като 
„разпятие Христово“. Подчертана е невинността на България, народа и 
армията. Убитият български дух ще бъде повдигнат, за да се намери лек 
за нанесените рани. Този лек ще бъде един справедлив мирен договор. 
Творбата, както и останалите четири от цикъла, завършва с оптимис-
тично настроение: „… жилав си, народе, непостигнат / по търпеж и мощ 
в живота бурен.“

Вторият раздел от стихосбирката е озаглавен „Триумфът на наси-
лието“ и включва осем стихотворения. Първото стихотворени – „Мир ?“ 
не случайно завършва с въпросителен знак. По този начин Вазов подчер-
тава отново несправедливостта на наложения предварително проект 
за мирен договор и притискането на България да го подпише. Авторът 
изказва своето съмнение, че това е действително постигнат спра-
ведлив мир, но на огромна цена. Стихотворението е организирано в две 
строфи по четири стиха. Още първият стих започва с реторични въ-
проси, оспорващи честността и справедливостта на насила наложения 
мирен договор: „Мир ли? Мир ли е това?“. Веднага лирическият говорител 
сам дава отговор, че всъщност този мирен договор ще посее нова омра-
за, нови битки между страните, ще е „главня, пожари що се пали !“. Вто-
рата строфа отново започва с реторичен въпрос: „Мир?“. Отново лири-
ческият говорител сам дава отговор, че това не е мир, а отмъщение 
на опиянени от победата страни. Метафората „кървав нож, забоден в 
жива рана“, препраща читателя към крайно жестоките клаузи за Бълга-
рия като победена страна. Загатва, че този договор години по-късно 
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ще даде своето отражение върху бъдещето на Европа. Откъснатите 
от България територии лирическият говорител сравнява с „жива рана“.

 Второто стихотворение от втория раздел е озаглавено 
„Престани !“. Не случайно авторът използва повелително наклонение. 
Заглавието загатва за необходимостта България да спре да храни на-
празни надежди за справедлив договор. Интерпретирани са мотивите 
за предателството чрез метафората „юдинский смях на враждата“. 
Довчерашните съюзници и настоящи съседи са сравнени с Юда Искари-
отски, предал Исус Христос. Творбата препраща отново към историче-
ския контекст – времето на изготвяне на мирния договор във Версай, 
Париж. Съседите на България използват нейната слабост на победена 
страна, която първа слага оръжие по време на Първата световна вой-
на. Претенциите им са толкова големи, че поставят под въпрос само-
то съществуване на българската държава. Затова в началото съвсем 
сериозно се обсъжда план за ликвидирането и – да се раздели на три 
района, които да бъдат подчинени на Гърция, Сърбия и Румъния. Фран-
ция и Великобритания дават своята подкрепа. Иван Вазов обича да се 
придържа към историческите факти и документалната достоверност 
в своите творби. И в това стихотворение той загатва за тези исто-
рически факти. Обръщайки се отново към родината с интимното „Май-
ко“, той повелява да спре да се моли и очаква милост от тези държави. 
Лирическият говорител ги нарича „безмилостни гранити“. Дори загатва 
за тяхното злорадство от положението на България: „радват взора им 
враждебен / раните ти и сълзите !“. Своята поетическа равносметка 
лирическият говорител прави в последната строфа на творбата. „Всуе 
в дивний шум на века / зов за правда се издига: / той написан е на книга, 
/ звярът все живей в човека !”

Третото стихотворение е озаглавено „Не гине“. Още заглавието по-
казва категоричната увереност на твореца, че българската сила няма 
да загине. Устояла пет столетия на тегла и мъки, ще устои и сега. 
Творбата е пропита както от трагични нотки, така и оптимизъм. По-
етическият текст е организиран в четири строфи по четири стиха. 
Първата строфа въвежда мотива за безжалостното отношение към 
България. Чуваме гласа на нейните врагове: „Нека гине, милост няма !“. 
Готови са да заличат една страна с многовековна история, култура, дух 
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и традиции. Щастливи, че са изкопали гробна яма за родината. Втората 
строфа въвежда контрастен мотив – мотивът за непобедената вяра 
в бъдещето на отечеството. Лирическият говорител изразява своето 
категорично убеждение, че не е загинала пет мъчителни столетия, няма 
да загине и сега. Третата строфа въвежда мотива за високата цена 
на това, България да съществува – това са нейните свидни жертви. 
Отново е категоричен лирическият говорител в своята визия за бъде-
щето на България: „не мре край свещен, населен / от гробове на герои.“ 
Последната строфа завършва с гласа на силите свише, които също са 
категорични, че няма да загине България: „Дни на правда приближават…”

Четвъртото стихотворение е озаглавено „Тям“ – остаряла падежна 
форма на израза „На тях“. Лирическият текст е построен в пет стро-
фи по пет стиха. Първата строфа въвежда обръщението на лирическия 
говорител към победилите страни, които са наложили несправедливите 
си клаузи, а преди това заявили претенциите си към отечеството ни. 
Той е убеден, че въпреки силата, която е на тяхна страна, на наша стра-
на е правото. Въпреки, че е унизена и потъпкана, то България има право 
да се бори за своята независимост. Правото е това, което запазва духа 
на българите, то е лампата, която осветява бъдещето.

Следващата творба е „Черната река“. Под заглавието Вазов е по-
ставил уточнение: „Пред вида на траурното шествие в София на 29 
септември 1919 година.“ Има леко разминаване между него и историче-
ските източници. На 30.IX.1919 г. от прозореца на кабинета си Иван Ва-
зов наблюдава шествието против натиска над България да подпише 
мирния договор. Протестиращите българи минавали по улица „Раковски“. 
Дълбоко развълнуван, Вазов споделя пред приятеля си професор Иван 
Шишманов: „Знаеш ли, Шишманов, вчера гледах импозантното шествие, 
аз плаках с глас, както може би никога не съм плакал.“ Този исторически 
факт става повод Вазов да напише стихотворението „Черната река“. 
Въпреки, че е смазан от неправдите и насилието, Вазов не се отчайва. 
Той отново доказва, че не случайно е избран за духовен водач на нация-
та. И в най-съкрушителните и безнадеждни моменти той и дава сили и 
вдъхва оптимизъм. Затова и стихотворението „Черната река“ е пропи-
то както с тъга и покруса, така и с нотки на вяра и оптимизъм. Загла-
вието е метафора на историческия факт – многолюдното шествие е 
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предвождано от хора, носещи черни траурни знамена. Призивно звучат 
думите на лирическия говорител, който води въображаем диалог със 
своята душа. Душата – най-ранимото място за всеки човек. За това, че 
не трябва да се унива и губи надежда, говорят повелителните глаголни 
форми: „Не унивай, „ободри се“, „изшълни се с вяра и надежда“. Величието 
на родината е разкрито чрез нейната скръб. Черни траурни знамена – 
символ на потъпканите надежди и идеали, осквернени гробове на герои: 
„гробовете свети пак в плен на гаври са“.

Шестото стихотворение Вазов озаглавява „Непобедима“. За мото 
избира отново мисълта на В. Юго: „Ние сме с вързани ръце и крака. Няма 
вече нации – сестри ! Аз предсказвам бездна за нашите завоеватели“, 
написана на френски език. В сп. „Мир“ под линия има следната бележка: 
„Написано по случай новата заповед за изпразване от нас на Беломорска 
Тракия и Струмишко въпреки договора за примирието и преди подписва-
нето на окончателния и жесток мирен договор, който трябва да отсъди 
кому ще останат тези български земи.“ Така тази бележка препраща 
към историческия контекст на 14.10.1919 год. – седмица преди съдбонос-
ния Ньойски договор в сп. „Мир“, независимо от последвалите събития, 
Вазов обявява, че вярва, че нещата за родината му ще се променят. 
Вярва, че неминуемо ще настъпи денят на свободата за Македония и 
единствено се моли да доживее този велик ден за българския народ. От-
ново изповядва своята вяра в правдата и несломимата мощ на България. 
Лирическият говорител отново назовава родината с интимното обръ-
щение „майко“ и я призовава да вярва в себе си и своята сила. България 
ще остане пред историята непобедима. Това нейно право я издига над 
катастрофата и над злорадните и врагове.

Седмото стихотворение е озаглавено „Уилсону“. Тази ода (в жанрово 
отношение притежава особеностите на одата) е посветена на прези-
дента на САЩ – Томас Удроу Уилсън. На мирните преговори през лятото 
и есента на 1919 год. той отстоява оставането на Беломорска Тракия, 
Южна Добруджа и Царибродско в пределите на българската държава и 
осуетява плана за ликвидирането на България като държава и разделя-
нето и на три района, подчинени на Гърция, Сърбия и Румъния. Президен-
тът е безкомпромисен докрай и дори заявява, че по-скоро ще напусне 
конференцията в Париж, отколкото да се съгласи с подялбата и ликви-
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дирането на един народ със самостоятелна държава и вековно минало. 
Помощта му е изцяло безкомпромисна, защото е продиктувана от идеа-
листични подбуди. В своята ода Вазов отразява възторга, който е пред-
извикала инициативата на големия американски държавник. За мото на 
творбата Вазов избира същата мисъл на В. Юго, която е поставил като 
мото на своята стихосбирка: „Този век е на подсъдимата скамейка и 
аз съм неговият свидетел.“ За да вникнем задълбочено в художествения 
текст, трябва още малко да надникнем в историческия контекст. Още 
през януари 1918 год. президентът Уилсън е предложил план от 14 точки, 
в който предлага справедливо следвоенно устройство на Европа. Между 
тях са „само – определение на народите“, „да няма правителство без съ-
гласие на управляваните“, „справедливост, безпристрастна към всички, 
били те приятели или врагове и безразлично чии интереси ще постра-
дат…“. При изготвянето на Ньойския договор представителите на САЩ, 
начело с президента Уилсън, се противопоставят на несправедливото 
отношение към победените страни, опасявайки се от нова световна 
война. След като Франция и Великобритания отхвърлят разумния под-
ход на САЩ, доблестният президент напуска конференцията и оставя 
само някои свои служители да участват в нея. Тези принципи, издигнати 
от Уилсън, Вазов нарича в своята ода „евангелие ново“ и „миротворящо 
слово“, а самия президент оприличава на „нов Христос“ – спасителят за 
България. Творбата е пропита от възторг и преклонение пред делото на 
радетеля за правда и справедливост. Авторът използва антитезата, 
за да открои оптимистичните очаквания и песимистичните последици 
от края на войната. Вместо очакваната правда идва насилието, вместо 
любовта – срещат злоба. Лирическият говорител ясно осъзнава, че си-
лата и мощта на българската армия по време на войната е потъпка-
на, след като идва мира: „ръце без меч – ръце са за верига…“. Изразява и 
своето възмущение от грубото нарушение на същинското примирие. 
Последната строфа на творбата ясно изразява възмущението от не-
справедливия и унизителен мир. Дори пролятата човешка кръв по време 
на войната не е такъв грях, колкото срама от нечестния мир.

Деветото стихотворение Иван Вазов озаглавява „Кулата“. Заглави-
ето е една метафора на стеклите се обстоятелства след края на вой-
ната. Позицията на победителите авторът оприличава на построена 
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кула, но много крехка, защото за градеж са използвани несправедливост-
та, потъпканите човешки принципи за етническо самоопределение. От 
позицията на по-силния винаги можеш да гледаш от високо и да унижа-
ваш, но това няма да трае вечно. Много образно Вазов изгражда визия-
та за тази „крехка кула“. В градежа и отсега има гнилост, / стените и 
вече се пропукват жалко: / цимент им липсва – справедливост малко, / 
гранит в основите им – малко милост. Творбата е пропита, както от 
възмущение и гняв, така и от вяра и оптимизъм. Последната строфа 
ясно откроява надеждата, че справедливостта ще възтържествува. 
Настоящето е наречено „тъма“. Въпреки мрака лирическият говорител 
съзира светлинката на настъпващата правда. Уверен е, че над тяхната 
„Кула“ е „божий съд“. За да настъпи очакваното светло бъдеще, Вазов 
смята, че спасението е в труда. 

Последното стихотворение от втория раздел авторът озаглавява 
„Да работим !“. Повелителната форма на глагола очертава неотложна-
та необходимост от работа, от труда, който не ще позволи България 
да загине. На отчаянието от националната катастрофа Вазов проти-
вопоставя вярата си в жизнеността на българския народ, който ще на-
мери нов идеал – труда. Разрухата може да бъде победена единствено 
чрез съзидание. Творбата е пропита от бодри и оптимистични нотки, 
превръщайки я в ода на труда и съграждането. Поетичният текст е 
организиран в девет строфи по четири стиха, като рефренът – призив 
„Да работим“ се повтаря в началото на осем от тях /без първата стро-
фа/. Стихотворението внушава особено важната роля на труда за из-
лизането от мрака на настоящето. Трудът е спасението, новият идеал, 
най-великото оръжие, „Ноевият ковчег“, който ще спаси човечеството, 
в частност българите. В това мрачно настояще Вазов открива спаси-
телната светлина за своя народ – неуморния и съзидателен труд, който 
отново ще възроди авторитета и достойнствата на неговите съна-
родници. Само трудът и прогресът могат да бъдат противопоставени 
на погрома, хаоса и изтреблението на войната, както на унизителния и 
несправедлив мирен договор за България. Ето кое дава сили и основания 
на народния поет да вярва в своя народ, в изконните му добродетели, 
най-важният от които е трудът.
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Написвайки творбите, които по-късно обединява в стихосбирка-
та „Не ще загине“, Вазов доказва, че е заслужил титлата духовен во-
дач на нацията. Той е този, който не само в действителност, но и чрез 
творбите си успокоява народа, вдъхва му сили и увереност в бъдещето, 
поддържа националното самочувствие. И когато все пак диктатът е 
натрапен на България и на 27 ноември 1919 год. е подписан унизителният 
за България Ньойски договор, Иван Вазов отново е този, който утешава 
народа си и му вдъхва вяра и кураж. В спомените си проф. Иван Шишма-
нов свидетелства, че на 27 ноември в църквата „Света Неделя“ в София 
е отслужена панихида за загиналите войници през Първата световна 
война. Участниците предприемат спонтанно шествие из града, като 
хилядното множество се отправя към дома на Иван Вазов, за да търси 
от него отговор и утеха. Народният поет, заедно с проф. Иван Шишма-
нов, е бил в отсрещния „Юнион клуб“. Вазов излязъл на ъгловия прозорец 
и се е обърнал към сънародниците си с думите: „С бодър дух трябва да 
посрещнем ударите на съдбата, без да се отчайваме, без да изпадаме 
в унижение… Ще превъзмогнем нещастието си и ще създадем наскоро 
една нова, единна и мощно духовна България ! Не се отчайвайте ! … Жив 
е българският Бог“. С тези думи духовният водач вдъхва надежда и оп-
тимизъм у своя народ.

Източници:

Иван Вазов, Събрани съчинения том четвърти: Лирика (1913–1921), изд. 
Български писател, София 1976.

В. Димов, „Американският президент, който спаси България“ < https://
debati.bg/amerikanskiat-prezident-koyto-spasi-balgaria/>.

Версайски договор, https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D
1%81%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0
%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 (24 ноември 2020).

Ньойски договор, <https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D0%BE%D
0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0
%BE%D1%80> (24 ноември 2020).



70

И. Нистеров, „Удроу Уилсън: Големият приятел на България, който няма 
паметник“ <https://terminal3.bg/udrou-uilsn-golemijat-prijatel-na-blga-
rija-kojto-njama-pametnik/> (24 ноември 2020).

П. Ненков, „Не се отчайвайте! Жив е българският Бог!“ <http://www.
desant.net/show-news/47707> (24 ноември 2020).

Удроу Уилсън, <https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%80%D0%B
E%D1%83_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%8A%D0%BD> (24 ноември 
2020).



Част втора



72

„Програма за отпразнуване на Вазовия юбилей“ / 72



73



74



75



„Иван Вазов. Юбилеен сборник“ / 76

























































































































































































































































































































































































„Женски глас“. На народния поет Иван Вазов / 264



„Българче“. Юбилейна Вазова книжка / 265



































„К`во да е“. Що е за българите Иван Вазов? / 282









„Съвременна илюстрация“. Юбилеен брой по случай  
юбилея на Иван Вазов / 286











































































Вазов/1920 – във и извън юбилея
Сборник със студентски изследвания и юбилейни материали по повод  
тържественото честване на 70-тия рожден ден и 50-годишната  
творческа дейност на Иван Вазов през 1920 г.

Съставители: Николай Чернокожев, Биляна Борисова
Редактор: Маргарита Станева
Графичен дизайн: Божена Серафимова

Фонд Научно-изследователска дейност на СУ, ФСлФ,  
проект № 80-10-221/06.05.2020 г.

ISBN: 978-619-7433-49-4
София
2020


	_GoBack
	_GoBack
	Големият юбилей на Иван Вазов
	Първи стихотворения на Вазов
	Вазов през очите на съвременници
	Образът на Вазов като „верен тълкувател 
на народни чувства“ според „Женски глас“
	Прочитът на Малчо Николов 
на „най-хубавия роман“ на Вазов в сп. „Златорог“
	Погледът на К. Кнауер върху Вазов
	Ролята на Вазов, проследена в три юбилейни 
сборника, според В. Пундев
	Ли(ри)чният свят на Вазов по страниците на 
„Из бележника на поета“
	Сантименталност, родолюбие и обществен дълг във Вазовите мемоари 
„В Източна Румелия. Спомени”
	Исторически контекст и художествени послания на творбите от стихосбирката „Не ще загине“ 
на Иван Вазов
	„Програма за отпразнуване на Вазовия юбилей“ / 72
	„Иван Вазов. Юбилеен сборник“ / 76
	„Женски глас“. На народния поет Иван Вазов / 264
	„Българче“. Юбилейна Вазова книжка / 265
	„К`во да е“. Що е за българите Иван Вазов? / 282
	„Съвременна илюстрация“. Юбилеен брой по случай 
юбилея на Иван Вазов / 286

