
„Едва ли има на света друг народ, 
който така слабо да познава своята 
история. Ние имаме големи учени ис-
торици, издадени са монументални 
исторически трудове, но академич-
ният им научен език е недостъпен за 
простосмъртните, а учебниците по 
история са написани толкова скуч-
но, сякаш авторите им са имали ед-
ничката цел: да накарат българчета-
та, още едва проходили, да намразят 
историята на своя народ и за съжа-
ление, тази цел е вече почти постиг-
ната; от друга страна това незнание 
се дължи и на многократното прена-
писване на историята, нагаждайки я 
всеки път към интересите на влас-
тващата политическа сила, та човек 
не само ще се обърка, но може и да 
се побърка; а може би причината 
е по-отчайваща: старата наша исто-
рия надвишава сегашното ни жалко 
самочувствие като народ, сравнени-
ето с миналото ни потиска и ние не 
искаме да си го спомняме...“

Това са думи от предговора на 
Стефан Цанев към „Български хро-
ники“. Самият той няма нужда от 
представяне. И все пак, както каза 
директорът на института Боян Пан-
чев, той е от генерацията, започнала 
да пише през 50-те години. „За по-
младите това сигурно звучи страхо-
вито, но поетите имат едно свойство, 
за което им завиждам – те не оста-

ряват! Винаги има една жизненост 
и младежки дух, особено в поезията 
на Стефан Цанев“. По-късно започ-
ва да се занимава и с драматургия. 
Пиесите му са играни в 58 чужди 
театъра, което е уникално за автор 
от държава с малък език, каквато 
е България. Един от колосите на съ-
временната българска литература.

„Навремето – каза Стефан Цанев, 
– бях авангардист. Сега в учебници-
те често пишат една фраза, която ме 
убива: „Стефан Цанев, поет на 60-те 
години на миналия век.“ Но, както 
виждате, аз се съпротивлявам на 
времето…“

Сподели, че е за-
почнал да пише 
„Български хрони-
ки“ от инат – „защо-
то имам деца и като 
всеки родител над-
никвах какво учат тези деца. И се 
удивлявах, че онова, което би тряб-
вало да бъде най-интересно за тях – 
историята – защото е една приказка, 
е предадена в учебниците така без-
умно скучно, че не може да се чете. 
Не крия, че мислено предназначих 
хрониките за децата и младите хора. 
Възрастният човек може да си на-
ложи да прочете една скучна книга, 
но детето е най-страшният критик, 
защото я захвърля. Много се рад-
вам, когато ми се обадят млади хора, 

деца и ученици, че са чели книгата. 
За мен това е най-голямото удовлет-
ворение.“

„Български хроники“ започват 
с древните българи и единайсетте 
български държави, създадени от 
българите преди България. „Кура-
жът ми стигна да се върна до 2137 
година преди Христа; да се върне по-
назад в мрака на вековете оставям 
на някой свой колега с по-храбро 
въображение.“

В момента работи върху третия 
том, който обхваща времето от Ос-
вобождението на България от тур-
ско робство до влизането й в Евро-

пейската общност. „Тъй като, както 
повечето българи, съм невежа в тази 
посока, не подозирах колко страшна 
е била историята ни след освобож-
дението.“ Споделяйки пред прияте-
ли мислите си, те му отговарят, че 
когато излезе книгата, ще трябва да 
замине в чужбина поне за една годи-
на, защото няма как тълкуванията 
да се харесат на всички…

А защо спира до влизането на 
България в Европейската общност? 
„Защото с това започва съвсем нова 

Духът на Паисий    

НА 5 МАРТ, ПО СЛУЧАЙ 130 ГО-
ДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКИЯТ КУЛТУ-
РЕН ИНСТИТУТ И ПЛОВДИВСКАТА 
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА „ЖАНЕТ 45“, 
ОРГАНИЗИРАХА СРЕЩА-РАЗГОВОР 
СЪС СТЕФАН ЦАНЕВ ЗА КНИГИ-
ТЕ МУ – „БЪЛГАРСКИ ХРОНИКИ“ 
И РЕЦИТАЛ ПО НЕГОВИ СТИХОВЕ, 
ИЗПЪЛНЕНИ ОТ АКТРИСАТА ДОРО-
ТЕЯ ТОНЧЕВА. ПРИСЪСТВАХА ПО-
СЛАНИКЪТ НА БЪЛГАРИЯ В ЧЕХИЯ 
ЗДРАВКО ПОПОВ И ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛКАТА НА ИЗДАТЕЛСТВО „ЖАНЕТ 
45“ КАТЯ ИВАНОВА. ЗАЛАТА БЕШЕ – 
КАК ИНАЧЕ – ПРЕПЪЛНЕНА.

[ ]Старата наша история надвишава сегаш-
ното ни жалко самочувствие като народ, 

сравнението с миналото ни потиска 
и ние не искаме да си го спомняме
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страница от нашата история. Ние 
ставаме член на една могъща им-
перия. Не се плашете от думата, тя 
е просто историческо обозначение 
за многонационална държава. Жи-
вотът ни ще се промени невероятно 
много. Мирогледът ще се промени, 
ще имаме друго самочувствие и друг 
поглед върху света. Ето защо искам 
да спра дотам.“

Какво е мнението на научния свят 
за „Български хроники“? – „Стефан 
Цанев – пише пресата – провокира 
историците“.

„С историците – казва Стефан 
Цанев – трудно се разбираме. Пита-
ли са ме с какъв екип работя. Нямам 
никакъв екип. Имаше един – двама 
историци, които искаха да ми бъдат 

консултанти, но опитваха да ми на-
ложат своето виждане. Аз се изпла-
ших от това. Исках да бъда свободен 
в своето тълкование.“ И не само 
това: „Нарекох книгата си поема, за-
щото е написана в стила на древните 
саги – с пристрастност и преувели-
чения, използвани са всички сред-
ства на образния – на поетическия 
език: метафори, притчи, сравнения, 
олицетворения, повторения, але-
гории, символи, ирония, сарказъм, 
риторика, патос.“ И още: „Към всеки 
образ пристъпвах така, сякаш пиша 
художествено произведение, тоест 
изкарвам го. Често ме питат про-
вокационно откъде знам, че Тервел 
е бил нисък и слаб, а Омуртаг де-
бел? Разбира се, че не съм сигурен. 
Това е подход, някакво вътрешно 
чувство. Искам, когато читателят 
вземе книгата, да си представи об-
раз – така, както в художественото 
произведение.“ От друга страна, за 
да напише „Български хроники“, 
изчита 40 000 страници с ръкописи. 
И споделя: „Базирам се само върху 
документи и почти не си позволявам 
да тълкувам.“

 „Използвам всички възможни 
жанрове: белетристика, драматур-
гия, есеистика, лирика, епос, публи-
цистика, документалистика, научни 
доказателства, фантастика, шеги 
и анекдоти – и мисля, че това прави 

    е жив

книгата ми естествена.
Ако се вгледате, графично, „Хро-

никите“ са написани в тъй нарече-
ните библейски стихове – всеки аб-
зац съдържа толкова думи, колкото 
могат да се изрекат на един дъх, из-
разявайки обикновено една мисъл 
или рисувайки един образ, различ-
ната дължина на стиховете води до 
различен ритъм на четенето, създа-
ва ритъма на поемата. Мъчил съм се, 
съчетавайки научността с художе-
ствеността, да не накърнявам исто-
рическата истина, а, напротив – да я 
направя по-зрима, по-жива, по-убе-
дителна, по-популярна.“

Срещата беше съпроводена с реци-
тал по стихове на Стефан Цанев, в из-
пълнение на Доротея Тончева. „Ако се 
увлека – каза тя в уводните си думи – 
и продължа малко по-дълго – спрете 
ме. Защото аз, като започна да казвам 
Стефан Цанев и се забравям…“

Мисля, че и аз се позабравих. 

БИОГРАФИЯ
Стефан Цанев

Стефан Цанев е роден на 07.08.1936 

г. в село Червена вода, Русенска об-

ласт. Завършва журналистика в Со-

фийския университет (1959) и дра-

матургия в Московския киноинститут 

(1965). Работи като кореспондент, 

редактор в Студия за игрални филми 

(1965-1967), драматург в Държа-

вен сатиричен театър (1967-1970), 

в Театъра на окръзите (1970-1973), 

в театър „София“ (1973-1984; 1991), 

в Драматичен театър в Пловдив 

(1984-1991). Автор е на публицистика 

и проза, както и на стихове и пиеси за 

деца. Сред по-важните му стихосбир-

ки са: „Часове. Стихове“ (1960), „Ком-

позиции. Стихове“ (1963), „Аз питам. 

Стихотворения и поеми“ (1975), 

„Реквием. Стихове“ (1980), „Лирика“ 

(1983), „Поеми“ (1984), „Небесни 

премеждия. Стихове“ (1986), „Се-

зонът на илюзиите. Любовни стихо-

творения“ (1988), „Спасете нашите 

души! Стихове“ (1992). Негови са пи-

есите „Процесът против богомилите“ 

(1969), „Последната нощ на Сократ“ 

(1986), „Тайната вечеря на Дякона 

Левски“ (1987).
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