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Сто години от рождението 
на Петър Увалиев
Един от най-влиятелните български интелектуалци-
емигранти през втората половина на ХХ век.

Дипломат, филмов проду-
цент, сценарист и режи-
сьор, театрал, теоретик на 

изкуството, семиотик, препода-
вател, писател, радиожурналист, 
критик – Петър Христов Ува-
лиев (псевдоним Pierre Rouve) е 
роден на 12 януари 1915 година 
в семейството на Гина и Христо 
Увалиеви. Майка му е учителка, а 
баща му – един от ранните бъл-
гарски теоретици по методика 
на обучението по френски език. 
Тази интелектуална семейна сре-
да отрано повлиява върху раз-
витието му. Учи чужди езици в 
италианското училище в София, 
а след това във френския колеж 
в Пловдив. Увлича се по театъра. 
Завършва право в СУ „Св. Кли-
мент Охридски“ през 1936 г. Съ-
трудничи на „Златорогъ“, „Театър“, 
„Изкуство и критика“, „Словo“. 

През 1942 г. заминава за Рим 
като секретар на българската лега-
ция. След отстраняването на Бенито 
Мусолини от власт през 1943 г. е въ-
дворен във Венеция, заедно с други 
дипломати. През октомври 1945 г. 
се завръща в България и отново по-
стъпва на работа в МВнР. Назначен 
е за втори секретар на българската 
легация в Лондон през 1947 г. Живо-
тът му в британската столица е ин-
тересен и оживен, протича в срещи 
и запознанства с различни хора и в 
изучаване на английски език. През 
1948 г. го повишават в длъжност 
първи секретар, но в Прага. Петър 
Увалиев отказва повишението и 
решава да остане в Англия. Така се 
превръща в емигрант. Свързва се с 
писатели, преводачи, театрали и ки-
нодейци. Тъй като владее френски 
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и италиански, публикува статии и 
рецензии във френската култур-
на периодика. През 1949 г. започва 
своите редовни прегледи на худо-
жествени изложби в английското 
списание „Arts News and Review“ и 
седмични предавания на културни 
теми за българската секция на Би 
Би Си. Там той дава простор на лю-
бимия си роден език и коментира 
за българските слушатели културни 
събития. Автор е на над 4500 емисии 
на културни теми на български език 
и предавания на френски език за 
France Culture. Дебютира в киното 
като втори режисьор на „Невинни в 
Париж“ (1953). Работи съвместно с 
изтъкнати драматурзи и кинотвор-
ци като Марсел Паньол, Джордж 
Бърнард Шоу, Антъни Аскуит, Ми-
келанджело Антониони и Тонино 
Гуера. Заедно с Карло Понти съз-
дава филмовата компания „Бридж 

филмс“ и е съпродуцент на „Ми-
лионерката“ (1960), с участието 
на София Лорен и Питър Се-
лърс. Проявите му като театра-
лен и филмов режисьор и про-
дуцент, теоретик на изкуството, 
критик и публицист намират 
признание в чужбина. През 1972 
г. е избран за вицепрезидент на 
Международната асоциация 
на изкуствоведите (AICA) и за 
председател на Международно-
то жури на Биеналето в Риека. 
В България той е познат главно 
от предаванията си по радио Би 
Би Си и от публикуваните у нас 
след смъртта му негови студии 
и сборници. Превежда на френ-
ски и италиански език произ-
ведения от Пенчо Славейков, 
Теодор Траянов, Елисавета Баг-

ряна, Николай Марангозов, Иван 
Мирчев, Иван Хаджихристов, Сто-
ян Загорчинов и др. През 1994 г. е 
възстановено българското му граж-
данство. Умира на 11 декември 1998 
г. в Лондон. Удостоен е със „Златно 
перо“ от Съюза на българските жур-
налисти. Почетен доктор е на Со-
фийския университет „Св. Климент 
Охридски“ (1992) и на Шуменския 
университет „Епископ Константин 
Преславски“ (1999). Първи носител 
на наградата „Оборище“ (1999) за 
принос към българската култура и 
национално наследство.

През януари т.г. честванията на 
стогодишнината на Петър Ували-
ев започват с откриване на памет-
на плоча пред родния му дом на 
ул.  „Кърниградска“ №1 в София, а 
юбилейното тържество е организи-
рано от Софийския университет и 
от фондация „Увалиеви“.  ◆

Петър Увалиев
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вам  – и признавам, че съм донякъде 
натрапник в този дом на духа, за-
крилял и окрилял рой мислители, 
ревнители за културния възход на 
България  –странна страна, в която 
ръст и възраст, крепка духовност и 
крехка държавност не се съвпадат и 
така озадачават стъписаните чуж-
денци, че те просто не проумяват с 
какъв аршин да мерят нашата мяра. 
Но кой съм аз да си въобразявам, че 
очилатото ми късогледство ще види 
по-далече от втренчения им поглед? 
Българското не ми е занаят, то ми 
е инат. Но точно поради това упор-
ство цял живот съм гледал на Бъл-
гария от упор, па било то понявга и 
с укор. Така е било в софийската ми 
младост, така е и в лондонската ми 
самост. Затова ви моля да вярвате, 
че не заговарям в пристъп на най-все-
кидневно, неоправдано и необуздано 
самомнение, което никне под път и 
над път и е толкова жилаво, че дори 
и на камък вирее. Изправям се тук с 
някакъв особен примес от смирение 
и задоволство, отлика на длъжник, 
комуто честта да бъде сред вас поз-
волява да се отплати поне малко от 
малко за най-многото и най-милото, 
което род и родители са ми дали: ези-
ка, на който ви говоря. Защото не аз 
говоря език на който сега ви говоря, 
а езикът, на който сега ви говоря, ме 
говори! Тази усукана игрословица не 
е трикратен словесен смъртен скок, 
зрелищно филологическо потомче 
на нявгашното постижение на Ла-
зар Добрич – главозамайващо, но все 
пак цирково. Вярно е, че хитрините 
на неуките науки край нямат. Но не 
по-малко вярно е, че тази предизви-
кателна прогласа на предимството 
на езика ствол пред мисълта вейка 
е честен стремеж на обичайно само-
доволния разсъдък да прекоси самона-
ложените си граници, за да признае 
и правата на отвъдразсъдъчното и 

едва ли не да насили съзнанието да из-
повяда, че подсъзнанието му е рода. А 
и това подсъзнание, което постоянно 
подозираме, а рядко прозираме, и то 
самото е устроено като своеобразен 
език, който търпеливо очаква да бъде 
проговорен, за да стане достояние на 
все по-разведряното и затова все по-
отзивчиво съзнание. И българският 
говор се зачева като предговор, после 
прераства в отчетлив преговор със 
слушателя и най-сетне се установява 
като договор и едва ли не като заговор 
с онзи, който е посветен в паролата 
на неговите потайности. И тогава, 
вдъхновено и проникновено, из паш-
кула на езика излита пеперудата на 
мисълта. Това преображение повлича 
крак. Друго чудо очаква българският 
род, домашно и вселенско: чутото се 
превръща във видяно, звукът става 
знак. Букви хукват през страниците, 
духовни бранници, които напредват 
във строен строй и провалят про-
кобата на времето, брава на всяка 
забрава. Така се ражда книгата, па-
метник на паметта. А ето че ние, 
нехайни наследници на този победо-
носен поход от минало към бъдеще, 
почти не си даваме сметка за него 
и дори не се вълнуваме че тук, сега, 
сме окръжени от величави хартиени 
тухли, с които се гради вечността, 
която е българска, защото ваши и 
мои са буквите, в които тя е въплъ-
тена. А всяка книга, която се издава, 
ни издава тайната на тази вечност: 
тя е вечност на езика, който никога 
не се застоява и с един и същ дьх ни 
отграничава от другите и ни приоб-
щава към другите. Това е така, защо-
то отекне ли гласът ни, той от само 
себе си се наглася към желания отглас 
на онзи, който го слуша. С тази на-
гласка езикът така се урежда и под-
режда, че повежда слушателя-послуш-
ник към благодатта на съмислието, 
а запрашва непослушника в мърт-
вилото на безмис-лието и без-смис-

лието. И Философският трактат в 
Симеоновия сборник, и Шестодневът 
на Йоан Екзарх са преноси от подсъз-
нанието до съзнанието още преди да 
бъдат приноси към езикознанието. 
Още навремето нашите предци са 
прозрели, че който назовава, па било 
то и вещественото, той призовава 
същественото, което прави човека 
човек. И защо един техен невзрачен 
потомък да не се съблазни да покаже, 
че е научил някоя и друга тежка дума, 
и да каже, че щом на старогръцки 
мета значи и „отвъд“, очовеченият 
от езика човек може да бъде наречен 
мета-човек, проводник на Отвъдно-
то. И грях да ни е на душата, че днес 
ние само преживяме онова прозрение, 
което прародителите ни са прежи-
вяли и преживявали: езикът е отвор 
на съществото към същественото. 
Затова не е ли чинно и редно, поне 
за изкупление грехов, да се запитаме 
какво точно значи за този мета-чо-
век да говори български? То значи: да 
осъществяваш най-своето си. Ези-
кът, който ни говори, е глас на тази 
наша съдбовна сьщественост.
И нека ми простят многоуките фи-
лолози, които са изучили от игла 
до конец где-що има да се научи за 
езика, обект на познанието. Аз съм 
само словоохотлив самоук, за когото 
самият език е субект на особено по 
знание, което се отнася към знани-
ето, както по-доброто надвишава 
доброто. Меракът по това по зна-
ние ме увлича и повлича и превръща 
в иманяр-самец, тръгнал да се рови 
из езиковите ни подмоли, пришпор-
ван от налудничавата надежда, че 
може пък да му се случи в тъмна доба 
да изрови нашенско съкровище, зари-
то някъде по мъгловитата бразда 
от моето ограничено съзнание до 
българското неограничено подсъзна-
ние: от Стефан Младенов до Карл 
Густав Юнг, побратимени в еднаква 
посмъртна почит. (...)  ◆

Из „Похвално слово 
  за българското слово“ 

Петър Увалиев


