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Александър Геров 
100 години от рождението му.
Поет, писател, журналист.

(1919–1997)

Роден е в София, където завърш-
ва гимназия, а след това право в 
Софийския университет. През 

1944 г. е арестуван няколко месеца за 
конспиративна дейност. Работи като 
редактор в Радио София, в. „Коопе-
ративно село“, сп. „Киноизкуство“, 

в редакция „Фокус“ към Българска 
кинематография, в издателство „Бъл-
гарски писател“.

Пише стихове от малък – в нача-
лото публикува в ученически изда-
ния, по-късно във в. „Заря“, „Свет-
лоструй“, „Литературен глас“ и др. 
Започва със социална и революцион-
на лирика. Зрялата му поезия е пос-
ветена на връзката между човека и 
Вселената, на природата, на човешка-
та психика. Александър Геров е счи-
тан за изключително странна лич-
ност, самотник, който обаче според 
критиците създава „най-поетичната 
поезия“. Тя е разнообразна, но вина-

Александър Геров

Стаматов работи в различни 
съдебни ведомства – в Кюстендил, 
Трън и София. Литературната си ка-
риера започва през 1890 г. Сътруд-
ничи на списанията „Мисъл“, „Съ-
временник“, „Листопад“, „Българска 
сбирка“, „Златорог“ и др. Пише пое-
зия, драми, но основно е майстор на 
разказа и кратката повест. Неизмен-
ни негови учители в тази област си 
остават големите класици на руска-

ги подчертано философска, търсеща, 
екзистенциална. Автор е на стихо-
сбирките „Ние хората“ (1942), „Два 
милиарда“ (1947), „Най-хубавото“ 
(1958), „Приятели“ (1965), „Свобо-
ден стих“ (1967), „Любовна лирика“ 
(1983), „Внезапни стихотворения“ 
(1986), „Книга за Тамара“ (1991), на 
сборниците с проза „Усмивка под 
мустак“ (1960), „Щастие и нещастие“ 
(1963), „Фантастични новели“ (1966), 
на стихотворения за деца.

Любопитство предизвиква днев-
никът, който Александър Геров води 
през по-голямата част от живота си. 
В него са намерили място откровени 
изповеди, разкриващи душата на по-
ета, всичко, което го е измъчвало и 
вълнувало.

Умира след продължително забо-
ляване, самотен, на 78 години. ◆

та проза – Гогол, Достоевски, Тол-
стой, Тургенев.

Въпреки своя дар като писател, 
Стаматов не е широко популярен, а 
остава достояние на по-тесен и по-от-
бран кръг от читатели. Той е издал в 
отделни книги само част от творбите 
си – напр. в „Избрани очерци и раз-
кази т. І“ (1905), „Скици“ (разкази, 
1915), „Паладини“ (1924), „Разкази“ 
(т. І и ІІ, 1929-1930), „Прашинки“ (раз-

кази, 1934) и др. Пише и драми. Г. П. 
Стаматов е един от малцината писате-
ли, които черпят материал за своите 
произведения от градската среда, от 
провинциалния град с неговите ес-
нафи, дребни интереси и неизменно 
еднообразие. Той се представя като 
даровит хроникьор на своето време, 
като смел сатирик и моралист, един 
от майсторите на българската реалис-
тична литература. ◆

САМОТА

Да си самотен в този град, 
където всичко е нетрайно, 
където хората дружат 
без искреност, без скръб, без тайна,

където сградите стоят 
и в тъмнината бдят и слушат - 
това е най-страхотният, 
необясним, убийствен ужас.

Трамваите по мен реват, 
от релсите излизат, гонят. 
На всеки светъл кръстопът 
блести зелената им броня.

Автомобилите в нощта 
летят, фучат, хипнотизират. 
И на широкия площад 

локалите са алчно зинали.
Какво изгубих на света? 
Приятели? Другар? Любима? 
О, истинската самота 
понявга е необяснима!

Дано не дойде този ден, 
когато сам не ще изтрая 
и ще се спъна изтощен 
пред колелата на трамвая.

ТАЙНА II

За да не ти е мъчно никога,
към никого не се привързвай.
Живей във себе си. Там блика
вълшебен извор с ясен бързей.
Недей от чувствата замира
а преживявай като птица,
която всякъде намира

подслон, гнездо, трохи, мушици.
Това е тежко и мъчително.
Свръх силите ни днес това е.
Но е начало на пленителна,
неразгадана още тайна.
Когато всички я открием,
от страшна сила озарени,
тогава ще узнаем ние,
че в нас е цялата вселена

МАТЕРИЯ

Увлича ме смъртта. Пленява 
ме нейния велик покой. 
Настъпва отдих и забрава, 
където се докосне той.
В огромна слънчева пустиня 
аз вече съм изпепелен. 
Мен нищо вече не боли ме... 
Изобщо аз не съм роден.


