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Големите българи през погледа на Мирела Костадинова | Снимки: архив на Националния литературен музей

Димитър Подвързачов 
почитал женската хубост
Наричат го майстор на фейлетона, баснята и афоризма. Първите си стъпки в поезията прави още като 
ученик през 1898 г. в списание „Смях и сълзи“ под псевдонима Забравен талант. Ранните му стихотво-
рения впечатляват дори самия Иван Вазов, който още няколко пъти в годините хвали „звучните и кар-
тинни стихове от Подвързачов“. По-късно, по повод преводите му на Шекспировите сонети и стихове от 
Надсон и Гьоте, патриархът на българската литература възкликнал: „На Подвързачов иде доста отръки 
поетическата наша реч“. 

Добър поет, журналист, ре-
дактор, публицист и пре-
водач, приживе Димитър 
Подвързачов публикува 
само книгата „Как дяво-

лът чете евангелието“ под псевдоним 
Хамлет, принц Датски. В нея са съ-
брани хумористични драски, миниа-
тюри, мисли и парадокси, фейлетони. 
Също и две книжки за деца „Крачун и 
Малчо в София“ в две отделни части и 
веселата стихотворна история „Война 
в джунглите“. В афоризмите и фей-
летоните му блести неговото тънко 
чувство за правилен и красив израз. 
Не получава онази популярност, коя-
то заслужава, но застава зад младите 
таланти Николай Лилиев, Димчо Де-
белянов, Константин Константинов, 
Димитър Бояджиев, Георги Райчев и 
други наши писатели, които тогава 
държат перото. Многобройните му 
творби, публикувани в продължение 
на повече от четиридесет години мо-
гат да се открият по вестници, списа-
ния, сборници и други издания.

Подвързачов е старозагорец. Баща 
му е пощенски чиновник, който умира 
преди да се роди синът му. Майка му 
е учителка в чирпанските села, където 
е принудена всяка година да се пазари 
за работа. С нея винаги ходели и де-
тето, и баба му, която го отглеждала, 
докато тя е на работа. Хлапакът расте 
около учениците, на които преподава 
майка му и рано се научава да чете и 
пише. В трето отделение Димитър 
вече пише стихотворения, в които се 
шегува с децата. Крие ги старателно 
от майка си и баба си.

Дните и годините се нижат и хла-
пакът расте спокойно, но се случва 
един от тежките моменти в живота 

му. Майка му минава под венчило за 
втори път. „Нейният втори брак аз не 
можах и не мога да й простя; от деня, 
когато тя се омъжи, тя престана да 
бъде за мене това, което беше по-ра-
но – тя ми стана безразлична – което 
неведнъж съм й казвал направо, ма-
кар че зная, че тя ме обича много…“, 
пише Подвързачов в свое писмо от 
1904 г. Остава да живее при баба си. 
Години след това ще напише в своята 
и трагична, и хумористична биогра-
фия: „Аз съм от твърде ранни години 
съвършено сам“. Животът на мом-
чето не продължава леко, завършва 
четирикласното училище в родния 
си град, учи една година в Хасково и 
прекъсва поради липса на средства. 
„Единственият ми учител беше моят 
единствен баща – животът. Уви! Един 
пастрок баща и един зъл учител, кои-

то и до сега кълцат лук на главата ми!“
Единственото, което му остава, 

е светът на книгите. Назначават го 
като чиновник в училищната инспек-
ция в Стара Загора. Със скромната си 
заплата посещава книжарница „Нау-
ка“, където го снабдявали с томчета 
на Пушкин, Тютчев, Горки и други 
руски автори. 

В края на 1903 г. се премества в 
Училищната инспекция в Шумен и 
продължава да пише своите поетич-
ни работи. По това време създава 
и своите злободневки и сатирични 
стихотворения, в които осмива по-
литическия живот и бита ни. Започва 
да пише редовно за хумористичния 
вестник „Българан“ и други извест-
ни списания и вестници. В Шумен се 
захваща със сериозна преводаческа 
дейност. През 1907 г. отива в София, 
където го назначават като секретар 
на Трета мъжка гимназия, която е на 
ул. „Врабча“ и „Раковски“. Тук заварва 
Николай Лилиев, който е преподава-
тел и Георги Райчев – писар. Тримата 
стават големи приятели и малко по-
късно към тях се присъединява Дим-
чо Дебелянов. Така се формира нераз-
делната им четворка. Ключова фигура 
е Подвързачов, който влияе силно на 
своите приятели, а и е достатъчно из-
вестен със стиховете си. „Подвързачов 
е даровит човек, който никога не про-
яви напълно таланта си, от една стра-
на, поради тежки условия на живот и, 
от друга – разяждан от вътрешната си 
хамлетовска „подвързачовщина“, как-
то още тогава бяхме намерили тази 
дума“, пише Георги Райчев. Всъщност 
Лилиев и Дебелянов са открития на 
Подвързачов, а по-късно този лите-
ратурен кръг се разширява. Появяват 

Димитър Подвързачов
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се писатели като Константин Кон-
стантинов, Христо Ясенов, Димитър 
Шишманов, Йовков. В това време той 
не издава нито една своя книга, но 
Константин Константинов го нарича 
„бащата“ на тези ярки личности. През 
1911–1912 г. Подвързачов редактира 
хумористичните списания „Оса“ и 
„Смях“, където сътрудничат горните 
автори, а той публикува свои лирич-
ни и хумористични стихотворения и 

проза под псевдоними. Редактор е на 
„Звено“, където пишат най-добрите 
наши писатели, но поради финансови 
причини списанието спира да излиза.

През войната писателят работи в 
редакцията на в. „Военни известия“ и 
сп. „Отечество“, издания на Щаба на 
действащата армия. Във второто из-
дание публикува две от най-значими-
те си стихотворения – „На моя син“ 
(1916) и „На падналия другар“ (1917). 

Подвързачов, 1934 г.

Факсимиле на ръкописа 
на стихотворението „Епитаф“

Подвързачов, Георги Райчев, Елин Пелин, 1914 г.

Подвързачов сред вестникопродавци, 1936 г.
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В същото време заедно с Александър 
Божинов прави „Българан“, седмично 
хумористично списание, където пуб-
ликува Смирненски, както и други 
наши известни автори. Подвързачов 
пише злободневки и стихове. До края 
на живота си се отдава на журналис-
тическа работа във всекидневни и 
седмични издания. Известен е като 
голям преводач, който владее отлич-
но езика ни. За кратко е драматург на 
Народния театър. За него превежда 
първата руска пиеса, играна там през 
1931 г. „Квадратурата на кръга“ от Ва-
лентин Катаев. 

Съвременниците му разказват ве-
сели истории за него. Веднъж, изли-
зайки от редакцията, Димитър Под-
вързачов си спомнил, че има поръчка 
от жена си да купи кокошка от „Жен-
ския пазар“. Часовникът показвал се-
дем вечерта и всичко било продадено 
и прибрано. Все пак намерил и купил 
един петел и поел за дома. Но не щеш 
ли срещу него застанал приятелят му 
Георги Михайлов – Жорето – знамени-
тият преводач на „Прокълнати поети“.

– Ха да полеем петела – рекъл Ми-
хайлов.

– Дадено – отвърнал Подвързачов.
Близката кръчма не им харесала. 

Сторила им се неуютна и непозната.
– Ще те водя в нашия край, в „Ко-

рубаглар“ (Лозенец – б.а.) има чудесно 
заведение „Пали лула, гаси лула“ – от-
сякъл Михайлов

Речено, сторено. Взели един фай-
тон и потеглили. Нито яденето, нито 
пиенето ги увлякло. Потънали в 
безкрайни разговори за преводи и 
преводачи. Петелът тихо дремел до 
краката им. На съседната маса фай-
тонджията също така безмълвно се 
черпел за тяхна сметка. Двамата при-
ятели не усетили, как е станало два 

часа през нощта. Разплатили се, взели 
петела и се качили във файтона. На 
изток вече розовеело… Започнали да 
се обаждат първи петли. Изведнъж 
клетото животинче, ни яло, ни пило, 
но не забравило своята мисия в света, 
да вести зората, силно изкукуригало, 
в отговор на своите побратими.

– Я го гледай ти – рекъл Михайлов 
– гладно и жадно, но не забравя свои-
те социални задължения. Да му дарим 
поне свободата…

– Готово – отвърнал Подвързачов. 
Развързал петела и го пуснал от 

файтона…
Подвързачов обичал да посещава 

кръчмата „При Спас“, която някога 
се намирала на ъгъла на „6 септем-
ври“ и „Граф Игнатиев“, прихлупено 
мрачно помещение, едва осветено от 
две крушки, с голи маси и скърцащи 
столове. Сервирали карабунарско 
вино. Една вечер отседнал там с писа-
теля Георги Райчев и инженера от же-
лезницата Петър Згурев. Говорили за 
творчеството на Достоевски и поста-
новките на Вагнер. Надигали чашите 
с вино. Тръгнали си, но Подвързачов 
решил, че ще остане още малко. Имал 
вдъхновение, но не казал за какво...

На другия ден съпругата на Под-
вързачов била в тревога. Цяла нощ 
мъжът й не се прибрал. Търсила го 
по редакциите. Привечер се завърнал. 
Какво се случило?

Останал сам на масата, при него 
дошъл някакъв беден самотник. През 
деня майка му се поминала и той чер-
пел за „Бог да прости“. Попийнали 
двамата, поплакали, докато взело да 
се развиделява. Подвързачов се събу-
дил седнал на стол в непозната стая. 
В средата стоял ковчегът с покойната 
жена и запалена свещ до главата. До 
него похърквал новият му познайник.

Подвързачов ценял женската кра-
сота и чар. Пийнел ли някоя чашка, 
бързо се влюбвал в близкостояща-
та до него дама. Поднасял й цветя 
с възторжени слова. На другия ден 
забравял за флирта. Съпругата му не 
отдавала особено внимание на ув-
леченията му. Семейният му живот 
вървял спокойно. 

Както играел с жените на любов, 
така се влюбил наистина. Учителката 
от Първа девическа гимназия Дора 
Аврамова пленила сърцето му. Тя 
била забележителна – красива, с ви-
сока култура, познавала световната 
литература и притежавала дарбата да 
преподава. Подвързачов се увлякъл 
по нея като ученик. Срещали се по 
софийските улици, разхождали се и 
разговаряли за писатели и преводаче-
ска работа. Тогава обичал да казва, че 
кара втора младост…

Майсторът на фейлетона, баснята 
и афоризма напуснал този свят ня-
колко седмици след Йордан Йовков – 
на 13 ноември 1937 г. Щом разбрал, че 
разказвачът на „Шибил“ си е отишъл 
от земното, се разплакал като дете. Не 
могъл да понесе загубата му. Чувствал 
особена душевна привързаност към 
него. Погребали ги един до друг. По-
следните стихове, които написва Под-
вързачов са три сонета, посветени на 
поета Кирил Христов.

В неговите „Мисли и парадокси“ 
четем: „През цел живот съм бил кол-
кото в живота, толкова и извън живо-
та. Затова преминаването в смъртта 
ми се вижда като факт, в който няма 
нищо изключително“. И по нататък: 
„Аз вярвам в прераждането на души-
те. От първия още ден моята душа е 
тъй огорчена и отвратена от тоя свят, 
че за мене е ясно: сигурно някога е 
живяла в друг, по-съвършен“. ◆

• Всяка любов е или първа, или предпо-
следна.

• Добродетелта е най-любимата кокетна 
гримаса на порока.

• Оставиш ли нашенец при пари или при 
жена рядко може да излезе, без да е 
забъркал някаква каша.

• Хората са като думите в чужди език: 
някои отведнаж прилягат, точни и 
ясни, и веднага се запаметяват; други, 
напротив, оставят само смътни следи в 
паметта ти.

• Пътят към човешкото сърце е мъчно 
да се намери. Към злъчката обаче е 
много лесен.

• Моето нещастие е само в това: всеки 
човек, с когото се сближа, много скоро 
вижда: че аз всъщност не съм негов, 
не съм техен.

• Хората са ми тъй безразлични, че съм 
твърде често интимен с тях.

• Всички котки мяучат по един и същ 
начин.

• Именно когато се пържиш в собстве-

ното си масло ставаш най-вкусен за 
познатите си.

• Едно разбрах с положителност през моя 
живот: че навсякъде може и без мене.

• В живота има само едно-единствено 
истински хубаво нещо, за което струва 
да се жали: музиката!

• Човекът бил венец на творението, 
казват. Аз не можах да забележа 
подобно нещо. За мене човекът си ос-
тана олицетворение на една огромна 
космическа ирония.

Афоризми от Димитър Подвързачов


