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Големите българи през погледа на Мирела Костадинова | Снимки: къща-музей Ангел Каралийчев

Нямото кино на Чарли Чаплин
събира писателя Ангел Каралийчев 
и съпругата му Вела Ушева
В студения февруарски ден на 1931 година празничен камбанен звън се разнася около софийската черква 
„Свети Седмочисленици“ на ул. „Граф Игнатиев“ в София. Пред нея са се събрали приятели и близки. Току-
що под венчило са минали писателят Ангел Каралийчев и актрисата Вела Ушева. Двамата младоженци 
планували преди сватбата кумове да им бъдат писателката Анна Каменова и преподавателят по админи-
стративно право проф. Петко Стайнов. Но броени дни преди тържеството професорът се разболял. Млади-
те поканили да го замести поета Николай Лилиев, техен близък приятел. Така до Анна Каменова застава не 
съпругът ù, а авторът на „Тихия пролетен дъжд“.

Вела е седем години по-го-
ляма от писателя, но това 
няма никакво значение 
за страстната и фатална 
любов. Тя е госпожица с 

висока култура, владее няколко чуж-
ди езика, има усет за красивото. В се-
мейството ù с възрожденски корени 
гостуват Иван Вазов, Кирил Христов, 
Добри Немиров и дрyги популярни 
имена от духовния ни живот. Тя по-
лучава образование в Германия – пет 
години учи в театралната академия в 
Берлин. Прави поетични рецитали в 
Лайпциг, Дрезден и Дортмунд. Изпъл-
нява творби на германски поети, но и 
такива на Христо Ботев, Пенчо Сла-
вейков и Яворов. Пее и народни песни. 
Току що дипломирана в театралната 
академия, американски кинорежисьор 
ù предлага участия в киното, но тя от-
казва и се завръща в родината. Играе 
във Варненския, после постъпва в На-
родния театър. Изпълнява централ-
ни роли в един от първите български 
филми по сценарий на поета Цанко 
Церковски. Но тя притежава и други 
женски качества. Прави красиви бро-
дерии, умение наследено от майка й 
Елена, която представя много изложби 
у нас и в чужбина на свои везани но-
сии и шевици.

Роклята за сватбата е изработена 
лично от булката. По традиция тя е 
бяла на цвят със сложна македонска 
шевица. Бродериите, които красят ръ-
кавите и полата са в червено, черно и 
златно. В празничния ден Вела Ушева 
носи бяла кърпа със сребърно везмо. 

Над челото ù падат шити на ръка пле-
теници, които наподобяват цветя.

Сред гостите наред с приятели и 
роднини са и писателите Тодор Влай-
ков, Дора Габе, Константин Петканов, 
Никола Фурнаджиев, Владимир Васи-
лев, Асен Разцветников, Георги Райчев, 
Георги Константинов, Йордан Стубел. 
Присъстват и художниците Дечко Узу-
нов и Сирак Скитник.

Празникът продължава около тра-
пеза на първия етаж в къща на ъгъла 
на ул. „6-ти септември“ и бул. „Васил 
Левски“. Стаята е обзаведена изцяло 
в български мотиви. Младоженецът 
скоро е получил литературна награда 

от Министерството на народното про-
свещение. Сумата е сериозна за онези 
години – 10 000 лева. Част от нея Кара-
лийчев изпратил на баща си, който ку-
пил два коша с месо и плодове, натова-
рил ги за сватбата на сина си в София. 
Сред армаганите на свекъра има и буре 
с червено вино, което щедро се лее за 
щастието на младоженците.

По време на веселбата от мястото 
си се изправил писателят Тодор Влай-
ков и казал на булката, че е време да 
играе ръченица. Така виното ще е по-
сладко за всички и празникът по-ве-
сел. Гостите се веселяли.

Сред тях е и известният книгоиз-

Ангел Каралийчев със съпругата си Вела Ушева
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Корицата на повестта „Ането“

Ангел Каралийчев, Ран Босилек и Емилиян Станев

Ангел Каралийчев със своя учител Константин 
Кръстев от прогимназията в Стражица 

Велико Търново – 
къщата на Мариола Хаджикръстева, 

където Каралийчев живее като гимназист

Бащата на писателя Иван КаралийчевМайката на писателя Рада Каралийчева
Каралийчев в училището в Стражица. 

Бъдещият писател е второто момче на втория ред
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дател Филип Чипев. Подаръкът му за 
младото семейство е син подвързан 
албум. Гостите бързат да напишат в 
него своите пожелания. Самата Дора 
Габе пише с изящния си почерк, като 
че ли най-доволна от всички гости: 
„Вървете със затворени очи – не е тол-
кова страшно!“ Самата тя запознава 
Ангел Каралийчев и Вела Ушева в зла-
токосата есен на 1926 г.

Дора Габе и сестра ù Бела, съпруга 
на проф. Спиридон Казанджиев, пока-
нили Вела, за да гледат заедно нямото 
кино на Чарли Чаплин в „Модерен 
театър“. Там трите дами срещат Ангел 
Каралийчев. Той не познава Вела и сес-
трите Габе я представят на писателя. 
После той ги придружава на прожек-
цията, в която гледат самия Чарли Ча-
плин. След филма не вземат трамвай, 
а решават да се поразходят. Ангел и 
Вела се увличат в разговор за Крачун 
и Малчо, за гениалната игра на Чарли 
Чаплин и представленията в Народ-
ния театър. Дълго разговарят за „Два-
найсета нощ“ на Шекспир. Внезапно 
Каралийчев я пита би ли се омъжила 
за актьор или писател. Госпожица Уше-
ва отговаря: „В никакъв случай!“ Тя не 
си представя щастлив брак нито с ак-
тьор, нито с писател. Двамата спират, 
за да изчакат сестрите Габе, които са 
изостанали. През това време заговарят 
за малките предмети, към които човек 
се привързва дълбоко в сърцето си. То-
гава писателят признава, че е беден, но 
носи в себе си малка иконичка, която 
на никого не би дал. Нея той печели на 
покер в семейството на Бела и Спири-
дон Казанджиеви.

Сестрите Габе се приближават към 
тях и после всички се разделят. На из-
проводяк четиримата си правят уго-
ворка за излет до Витоша. След тази 
екскурзия Каралийчев вече не про-
пуска премиера или представление на 
Вела в Народния театър. В гримьор-
ната ù изпраща писъмца и бележки, 
в които се подписва с „Иконичката“. 
Той вече е неземно влюбен…Тя също 
е привлечена от писателя – свързват 
ги духовните им светове. Докато една 
вечер той ù подарява пръстен с тъмно-
червен камък и миниатюрни диамант-
чета около него. Слага го на безимен-
ния ù пръст на дясната ръка. Нищо не 
казва. Младата жена също мълчи. На 
Вела подарява и ухаещият на прясно 
мастило сборник „Имане“, който е 
посветил на нея.

Той настоява твърдо тя да напус-
не театъра, макар че цени дарбата ù и 
носи цветя на премиерите. Страстта 
му ескалира до там, че хвърля от рев-
ност в боклука подарените от други 
нейни почитатели букети. Напрежени-
ето между тях расте и той непрестанно 
повтаря – „Театърът или аз!“

Но тя избира театъра. Веднъж на-
пуска гримьорната ù и отронва: „Ти ще 
съжаляваш за тези думи!“

През нощта Каралийчев се прос-
трелва. Куршумът ударил вляво над 
сърцето. И остава завинаги в задната 
част на белия дроб. Какво ли е изпит-
вала Вела в онези минути, когато раз-
бира за това? Как ли е тъгувала и съ-
жалявала за решението си да избере 
театъра пред големия писател и човек 
Ангел Каралийчев? 

Скоро двамата се сгодяват и Вела 
все по-рядко ходи в Народния театър. 
По време на една разходка в Борисо-
вата градина Каралийчев хвърля в 
езерото бялото седефено револверче, 
с което посяга на живота си. Двама-
та пътуват из градовете на България. 
През 1930 г. той ù предлага да минат 
под венчило и казва: „Съгласен съм да 
не напускаш театъра!“

– „Ангелко, аз също размислих 
и реших да се оженим. Ще напусна 
театъра!“

След сватбата двамата заминават 
на пътешествие в Париж. Авторът на 
„Житената питка“ е командирован там 
за шест месеца. Наемат хотелска стая, 
живеят скромно и се хранят в съседна 
до хотела студентска кухня. Любомир 
Пипков показва на младоженците кул-
турния живот на френската столица. 
Посещават музеи, концерти, забеле-
жителности. Отделят време и на Лувъ-
ра. Разхождат се из Монпарнас и край 
бреговете на Сена, където букинис-
тите продават безценни литературни 
творби. Купуват си оригинални кни-
ги на Молиер и басните на Лафонтен. 
Не забравят да надпишат картички на 
свои приятели в България.

По това време в Париж има Меж-
дународен писателски конгрес на 
ПЕН-центъра. От България присъст-
ват Елисавета Багряна, Константин 
Константинов и Ангел Каралийчев. За 
това значимо събитие отварят врати 
престижни културни и правителстве-
ни институции. Вела Ушева е облечена 
в сватбената си носия и впечатлява 
всички с красотата и изяществото си. 

Забелязва я дори френският президент 
Гастон Думерг. Интересува се от дама-
та и народността ù. Представят му ця-
лата българска делегация. Думерг кани 
на гости младото семейство. Запозна-
ват се с немския писател Хайнрих Ман, 
който им предлага двудневна разходка 
с автомобила си из френската столица.

Щастливият живот на семейството 
е за кратко. След Париж им се ражда 
син Иван, който след няколко месеца 
умира. Две години по-късно на белия 
свят се появява момиченце – Ани. То 
расте с розови бузки и пълничко, дори 
печели конкурс за най-добре гледано 
бебе. За своята дъщеря Ангел Каралий-
чев започва да пише повестта „Ането“. 
Но скръбта пак почуква на семейната 
врата. Момиченцето също си отива от 
земния свят, не навършило две годи-
ни. Не дочаква книгата на своя баща. 
Агонизиращата болка на писателя се 
вижда в следните редове: „Целият ден, 
преди да издъхне, моята рожбица пя 
като пчелица. То беше трогателно мал-
ко и не знаеше още да охка и да пъшка. 
Като змия хвърлена в огъня, душата ми 
се гърчи и не може да изгори…“

Семейството е покрусено. Писате-
лят оставя перото на писалищната си 
маса за дълго. По-късно създава едни 
от най-прекрасните си детски произ-
ведения. Да се чуди човек откъде на-
мира толкова сили в себе си…

Идва и друга трагедия. Бомбарди-
ровките през 1944 г. събарят къщата 
на семейството. Цели 12 години те 
чакат, за да построят кооперацията 
им отново.

В съвместния си живот Ангел Ка-
ралийчев и Вела Ушева преживяват за-
едно не само смъртта на двете си деца, 
но и на родителите си, на общия им 
приятел Христо Смирненски. Детски-
ят писател безмерно тъгува за люби-
мия си учител Ради Аврамов, с когото 
са приятели половин век. Преживява 
загубите и на други свои близки.

Самият Ангел Каралийчев до края 
на дните си лекува тежките си рани по 
загубите чрез словото. Нали само чрез 
него човек остава във вечността… Но 
страданието е сила отредена само за 
силните… Из под перото му се раж-
дат детски приказки и разкази, които 
радват и съвременните деца. Може 
би нямаше да се родят без тази негова 
болка… А Бог, когато дарява някого с 
талант, му взема повече, отколкото на 
другите смъртни….  ◆


