
36

Смуглата, ориенталска хубост на Катерина Кьороолу омагьосва Ва-
зов и 30-годишната жена се превръща в неговата първа любов през 
1869 г. На нея той посвещава много стихове, събрани в „Майска кит-
ка”, включително и това стихотворение.

Портрет
Живописче, начертай
на платно си млада фея,
съживи я и предай
прелест повече на нея. 
Дай є нежна красота,
що най-красните я немат,
нейни очи и уста
израз сладък да приемат. 
Нека малко є чело
златна коса увенчава,
грациозно є тело
всеки взор да възхищава. 
Нейни гърди, се старай,
кат ги крийш от нази строго,
и отвън да се познай,
че пленителни са много. 
Нега, страстна светлина
в сините є очи да има,
що издала би жена
силно любеща – любима. 
Напиши, те моля аз,
тая хубава картина
и отдолу є тогаз
ще бележа: Катерина.
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Самият Вазов признава, че Катерина била необразована жена, 
но това не е пречка за чувствата му. Той е възхитен от бла-
гия ѝ характер, кадифената ѝ кожа и магнетичната ѝ външност. 
Много хора били впечатлени от нейната красота и сърдечност. 

Стаята
 
Ето стаята любезна,
дето грацийте се кичат.
Колчем тук самичък влезна
сладки мисли ме увличат. 
Всичко тука ми разказва
зарад мойта хубавица,
дъхът є тук се запазва,
тук е нейната душица. 
Ей туй светло огледало:
нейний лик се там усмива.
То съвет є бе давало,
за да става по-красива. 
Ето тия огърлици,
що на шия є висяха,
и албастрени гърдици
най-пленително красяха. 
Ей корсета безполезни,
гръд разкошна кой пристяга,
тез чипичета любезни,
де крачето є се слага. 
Тез цветя и тез труфила,
що накичваха приятно
нейната главица мила,
още дъхат ароматно...
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„Моята първа любов остави дълбоки следи в юношеското ми твор-
чество”, признава в заника на живота си Вазов. Той има връзки и с 
други жени, някои от които – и по-хубави, и по-начетени от Катери-
на. Но въпреки това тя се откроява в неговите спомени като един от 
най-скъпите му хора.

Недовършено

На най-злощастний человек
тя би обърсала сълзите,
тя бе изляла сладък лек
на мойте болки ядовити.
 
За вечна искрена любов
и тя, и ази се заклехме
и като в рай ний земен, нов
в блаженството се веселехме.
 
И вярвах в мойта простота,
че тъй ще бъде непрестанно,
че у жената любовта
е нещо много постоянно...

.......................................................

.......................................................
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С горда и гъвкава походка като богинята Диана – така Вазов описва 
жената, която го покорява в Перник. Тя го вдъхновява за това стихо-
творение, в което променя името ѝ от Струмка на Сусана. Нежност-
та си към нея пресъздава през 1894 г. и в разказа си „След двайсет 
години”: „Той си я спомняше, кога заран, боса, напета, луда, румена 
като трендафил, тя изкарваше телците през поляната сред селото и 
нейният звънлив смях, като гълчеше с другите моми, се издигаше 
най-високо... Свръзка мимолетна, любов чиста и беззлобна, идилия 
ясна, която той сега не вярваше, че наистина е съществувала”.

Сусана

Месечинке, дружке злата
на любовните мечти,
като грейш от небесата,
видиш ли Сусана ти?
 
Що тя чини? Що се бави
у дома си тоя час?
Или негли тя забрави,
че я чакам тука аз?
 
Що я тамо, ах, възпира,
та се тука не яви?
Дали сгода не намира,
или сън я улови?
 



68 69

Вазов има вътрешната сила да се спаси от това, което Толстой нарича 
болестта на века – тщеславието. Суетата на „самохвалните мъдре-
ци”, която и днес е характерна за България, не го изкушава. Точно 
обратното – той е отвратен от поведението на честолюбците. Затова 
нерядко се чувства самотен и неразбран. Това стихотворение е израз 
на усещането му, че в живота му няма пълноценност нито в любовта, 
нито в обществените му изяви, защото е обграден от „вледеняваща 
среда”.

Смущение

В неопитност и с вяра детска,
мечтател бледен и суров,
аз брода в суетата светска
без цел, без яд и без любов.

Аз лутам се пришлец, излишен,
и чужд във шумната тълпа
и моят глас не е услишан
посред кипнђлата борба.

И вида аз, и сещам аз,
че йощ не е дошел реда
за песни топли в тоя мраз,
в таз вледеняюща среда.

Във таз среда от честолюбци,
от самохвални мъдреци,
от безполезни родолюбци
и от потребни подлеци.
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Когато наближава денят на отпътуването на Вазов за родината, 
Вера Тимони започва да плаче отчаяно. „Заведе ме в другата стая 
и ми посочи едно въже, окачено на една кука, и ми каза, че ще се 
обеси, когато тръгна. Стреснах се от това и отложих моето тръгва-
не”, разказва по-късно поетът. Той я успокоява с обещанието, че ще 
се върне при нея, но знае, че с любовта им е свършено. След един 
месец поема пътя към България, където довършва романа „Под иго-
то”, който започва да пише, докато е в Русия. Възможно е с Вера 
да са се видели още веднъж: през 1889 г. Вазов решава да замине 
за чужбина, за да лекува болките в лявото си око, получени, след 
като веднъж чел цяла нощ „Ана Каренина” на слабо осветление. 
Първоначално отива в Цариград, но тамошният лекар вземал много 
скъпо и поетът избира да посети друг специалист в Одеса, където 
остава един месец. Няма сведения дали тогава се е виждал с Вера, 
но след този период тя изчезва завинаги от живота му и само сти-
ховете, посветени на нея, напомнят за връзката им. Именно тя се 
оказва лекарството, което успява да спаси Вазов от меланхолията 
по време на изгнанието му и той разкрива своята признателност в 
това стихотворение.

Благодаря

Благодаря. Ти внесе нова сила,
ти внесе здраве, радост, благодат
в душата ми. Обикнах тоя свят,
откакто ти, жена вълшебна, мила,
вложи в мен ново чувство – да горя
и да обичам пак. Благодаря.
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Интересни и малко известни сведения за Атина дава Йордан Бо-
рисов в русенския алманах „Светлоструй” (бр.4/1986), където са ци-
тирани сведенията на Аспарух Емануилов – адвокат и историк. През 
1950-1951 г. той е говорил с хора, които лично са познавали Атина 
по времето, когато е била учителка в града. Мненията им са изцяло 
положителни: „Добра, любезна и възпитана”, „начетена, много инте-
лигентна, с особено ценни качества”, „интелигентна и въобще инте-
ресна… Беше обичана жена”. Оказва се, че Атина е била обичана от 
всички – освен от съпруга си. Раздялата с него ѝ носи само упреци от 
хората, без всъщност да е ясно, каква точно е истината за злощастния 
ѝ кратък брак. 

Вазов се опитва да я изтрие от сърцето, спомените и живота си. 
Успява да забрави болката си едва когато среща Евгения Марс. На 
нея отдава всичко, за което е жадувала Атина – обич, всеотдайност и 
възхищение. Именно те намират израз в последната му стихосбирка.

И докато Марс печели завист и уважение като нейната вдъхно-
вителка, то Атина получава само презрение. Тя изпитва душевната 
агония на жена, която е отритната, намразена и забравена. Поразена 
от мъка и гняв, Атина живее дълги години в уединение, но нищо не 
може да я накара да охули публично поета. До дълбока старост носи 
бремето на злобните упреци на хората, без да търси възмездие и оп-
равдание. 

Краят на ослепителната някога хубавица е също толкова трагичен, 
колкото и животът ѝ: тя е пребита до смърт от своите съседи и умира 
в пълна самота.

Сватбената снимка на Вазов и Атина Болярска от 4. XI. 1890 г. 
Тя вярвала, че това е първият ден от новото ѝ щастие. Всъщност 
се оказал последният. Бракът им бил изпълнен с недоразумения и 

конфликти, заради които Атина е изгонена от къщата на поета и 
до края на живота си съжалява за това.
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„Люлека ми замириса” е книгата, която поетът подготвя с особено 
усърдие. Тя е неговата изповед за любовта му с Евгения Марс и 
предизвиква голям отзвук. Публикувана е през 1919 г. и за стиховете 
в нея Вазов обяснява: „В тях са намерили отражение само личните 
съкровени душевни преживявания на поета и човека. Песни на спо-
мени, на видения, на самооглъбление: страници, откъснати от книга-
та на сърцето”.

***

Спомени, блянове тъжно-златисти,
сладостен шепот в повехнали листи –
       песни по заник.
 
Мисли, въздишки дълбоко човешки,
сълзи в душата потайни и жежки –
        песни по заник.
 
Тихи хармоний – не звукове тръбни,
трепети сладки, пленително скръбни –
        песни по заник.

 

1910
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„Правеше впечатление на самотник, на недружелюбец” – така Елин 
Пелин описва първите си срещи с Вазов и допълва: „Неговият сери-
озен вид, неговата спокойна и важна походка, неговият съсредоточен 
поглед убиваше всяка мечта да се приближиш и запознаеш с него. 
Смеха му никога не съм виждал”. Има обаче един човек, който по ма-
гически начин успява да го усмихне – Евгения Марс. Тя е сред мал-
кото хора, които познават истинския му характер. Той далеч не е бил 
толкова леден, както говорят повечето от неговите познати и за това 
свидетелства и Симеон Радев: „Външно студен, но сърдечен човек”. 
Именно тези два контраста са пресъздадени в това стихотворение.

Ние

Ти – често сприхава, аз често строг и властен,
ти – често облаче, аз – облак бурен, черен,
ти – нежна в любовта, аз в нея вихър страстен,
царица ти – аз цар и пленник начумерен.
 
И винагє, съвзет, аз падам на колене:
за прошка и кълнящ поривите си груби.
Но ти веднъж казђ: „Защо това смиренье?
Жената силен мъж и бог в любовник люби!”

 

Евгения Марс през 
1906 г., когато очарова 
Вазов с елегантния си 
стил и любовта си към 

изкуството


