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Големите българи през погледа на Мирела Костадинова | Снимки: личен архив

Йордан Йовков мечтаел 
за малък собствен дом
През големите стъкла на сладкарница „Цар Освободител“ се вижда мъж на средна възраст. Вътре е уютно 
и тихо. Той е сам на масата. Пие кафе, а понякога предпочита чай. Гледа минаващите граждани. Споко-
ен е, унесен в своите мисли, литнали с философските си крила, за да догонят бялата лястовица… Мълчи. 
Привидно е затворен, сякаш си е самодостатъчен. Стиска в себе си някаква своя истина, някакво тайнство. 
Изглежда стеснителен и леко плах. Но зад това прозира гордост. Трябва да мине време, за да се отвори 
към разговор, за да чуеш онази особена сладост в гласа му. Дистанцията между него и света е някак ес-
тествена. Но намериш ли път към него, откриваш един дълбок ум, висока култура и изтънчен вкус. Такъв 
е писателят Йордан Йовков.

В малкото случаи, в 
които се оживява и 
проговаря е, когато 
стане дума за жи-
вотните, които мно-

го обича – умее да чете в очите 
им и долавя тайния им безмъл-
вен език. Пита някого, случайно 
поседнал на масата му, за някои 
любопитни факти около жи-
вота им, за да провери онова, 
което знае. Той също споделя 
наблюдения и твърди, че няма 
добри и лоши животни – еднак-
во обича домашните и дивите 
зверове. Искрен и убеден е в 
тази своя истина – нито едно от 
тях не крие зло в себе си. „Умни 
същества са те. Как да не ги 
обичаме! В погледа им всякога 
можеш да прочетеш, кога са ра-
достни, кога са уморени. Очите 
им говорят, питат те – стига да 
се вгледаш в тях и да искаш да 
ги разбереш“, прецежда думите си 
през долепената до устните му неза-
палена цигара. Тази обич към тях го 
кара да избухва в негодувание към 
хора със зли сърца, които са способ-
ни да ги убият. „Не ги е грях! Не ги е 
срам!“, отсичал гневно той.

После пак притихва. На другите 
маси хората спорят в компании, но той 
нищо не чува. Отпива от напитката и 
чукването от поставянето на чашката 
върху чинийката говори за сладостта 
от удоволствието му да е сам. Без да 
е безразличен към другите или да ги 
принизява с презрение, той се държи 

на разстояние. Съвсем достойно.
Всеки ден по едно и също време 

на деня е в сладкарница „Цар Осво-
бодител“. Обикновено между пет и 
седем. И в празник, и в делник, и в 
слънце, и в дъжд… Можеш да го ви-
диш на масата му в неговото време. 
Стане ли шумно, той взема шапката 
си от закачалката и си тръгва. Преди 
това плаща сметката и оставя бак-
шиш на келнера.

Към шапките си е изключително 
придирчив. От Букурещ си купил 
веднъж една хубава шапка в кафяв 
цвят. След години тя овехтяла, той 

дълго тъгувал за нея. Шапки-
те му се превръщат в мания. 
„Шапка сам трябва да си купува 
човек, за да я тури на главата си 
и да я опита“.

Работи много, не е човек, 
който си пилее времето. Тре-
пери над всеки свой печатен 
ред, за да не сбърка. Никога 
не можеш да го видиш в кръч-
ма. Смеят му се, че не познава 
друг път, освен пътя от работа 
до вкъщи и обратно. Живее с 
мярка – похапва малко, не пие 
алкохол, дори по-късно ще ос-
тави тютюна. Но е бил страстен 
пушач и затова върти цигарата 
из пръстите си. Владее я, за да 
не я запали.

Обича да чете Херодот, Плу-
тарх, Тацит, Плиний Млади, Ту-
кидид, Цезар, Тодор Влайков… 
Най-много цени творчеството 
на Иван Вазов.

Йордан Йовков има златно перо и 
оставя златни книги зад гърба си. Но 
е и голям човек. Премерен. Коректен. 
Гледа трезво на света и нещата. Скро-
мен е и не обича да го хвалят. Смята 
го за евтино ласкателство. Не е въз-
можно да стори съзнателно някому 
зло или преднамерено да обиди ня-
кого. Избухне ли, става рязък. После 
дълго се разкайва.

Такъв е авторът на „По жицата“. За 
първи път публикува символистично 
стихотворение през 1906 г., а после пе-
чата стихове в сп. „Художник“, „Ново 
общество“ и в. „Съзнание“. Първият 
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Илюстрация на художника Любен Зидаров 
към „Индже“ на Йовков

Майката на писателя Домът, в който е роден писателят

Писателят с дъщеря си Елка, София, 1930 г.

Йовков със семейството си, Букурещ 1925 г.

„Чифликът край границата“, корица, 1934 г. Паметната плоча пред дома на Йовков в София

Христо Герчев, Йордан Йовков и Георги Райчев, 1916 г.
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му отпечатан разказ е „Овчарова жал-
ба“, в сп. „Пробуда“ – 1907.

Балканската война прибира Йов-
ков в редиците на фронта. Той участ-
ва в тежките и решаващи сражения 
при Одрин, Чаталджа и Дойран. През 
Междусъюзническата война е ранен. 
После воюва и в Първата световна 
война. Кореспондент е на „Военни из-
вестия“ от Южния и Северния фронт. 
По време на войните създава българ-
ските военни разкази, които са събра-
ни в три книги – „Земляци“, „Край 
Места“ и „Те победиха“. Там е вплетен 
Йовковият глас за хуманизъм, про-
тив злокобната същност на войната и 
всичко лошо, което тя влачи след себе 
си. Той излива страданието от видя-
ното и преживяното в цялата му сила 
в известния разказ „Последна радост“, 
публикуван в началото на 1920 г. Ни-
жат се и други негови шедьоври.

В творчеството на Йовков зна-
менита е 1930 г., когато той пише 
драмите „Албена“ и „Милионерът“. 
Именно в „Албена“ той ще опише 
вечната тема за несподелената лю-
бов. И жената, която намира сили да 
спечели щастието си, макар и чрез 
измяна. Грешна и хубава, Албена е 
един от редките образи в литерату-
рата ни. Заедно с мъжа, легнал на 
сърцето ù, тя убива съпруга си, оп-
летена в дебелите въжета на любо-
вта. Но когато я повеждат на съд, се-
лото е обзето от мъка за погубването 
ù, което ще отнесе със себе си и ху-
бостта, защото всяка женска хубост 
е малко слънце в тежкото битие на 
селянина. Каруцата чака на пътя, за 
да отведе виновната жена. А тя изли-
за пред хората, облечена в красивата 
си премяна. Върви с цялата си красо-
та, тъжна и наскърбена. „Прощавай-
те! – извиква – Млада съм. Сгреших.“ 
Изведнъж става чудо и селото заста-
ва на страната на Албена… Хубостта 
побеждава най-тежкия грях…

Йовковите женски образи са ис-
тински, живи, реални жени. В тях 
авторът търси нравственост, макар 
понякога те да са лукави, хитри и из-
мамни. В творчеството му срещаме 
благородната и кротка жена, вели-
чествена в своята всеотдайност. Йов-
ков рисува богатата женска природа, 
макар понякога противоречива. Но 
все пак всички те са с ореола на ма-

гическото женско вълшебство…
През 1932 г., създава драмата „Бо-

ряна“, която е представена на сцената 
на Народния театър. На премиерата 
присъства Елин Пелин. На другия 
ден обявява, че Йовков е ограбил 
неговите „Гераци“. Безцеремонно се 
опитва да убеди хората около себе си, 
че Йовков е драматизирал не друго, а 
неговото произведение.

Йовков обяснява с достойнство 
и гордост: „Доколкото прилича на 
„Гераците“, всеки може да види. 
Впрочем и за мене, и за много други 
е ясно… Разбирам, че Елин Пелин 
му е мъчно, че го боли – но какво 
да правиш? Неотдавна същият Елин 
Пелин беше казал, че ако някога в 
България се роди гений, той ще бъде 
геният на завистта. Изглежда, че пре-
ди да бъдат казани горните думи, тоз 
„гений“ не само че е бил роден, но е 
бил твърде застарял. Повече няма да 
кажа ни дума. На друго място обаче и 
при други обстоятелства аз ще кажа 
всичко, когато трябва.“

Йовков никога не изпитва липса 
на сюжети – „колкото си имам, би 
трябвало да живея още един живот, 
за да ги обработя“. Вероятно Елин 
Пелин му завижда и се отнася с не-
приязън. Той така и не посочва кое 
точно е ограбил Йовков. Две години 
по-късно излиза и романът му „Чиф-
ликът край границата“, филмиран 
след години.

Преди смъртта на Йовков е от-
печатан сборникът разкази „Ако 
можеха да говорят“ (1936), а през 
следващата година в списание „Бъл-
гарска мисъл“ части от романа „При-
ключенията на Гороломов“. Излизат 
и първите „Събрани съчинения“ на 
Йовков в 15 тома.

Преди да си отиде от този свят, 
писателят има една мечта. Да може 
някой ден в покрайнините на града 
да си струпа „една колибка от две 
стаи и кухня“. Да гледа на юг, за да 
вижда Витоша. Да не го притесняват 
досадните комшии отгоре. В една от 
неговите квартири на горния етаж 
живеел офицер, който го тероризи-
рал. Щом видел писателят да работи, 
по светлината на лампата му, офице-
рът увеличавал звука на радиото си. 
Търсел повод за скандали. Това тор-
мозело писателя и не му дава покой, 

докато преписва разказите си – след 
22 часа, когато съпругата Деспина и 
дъщеря му Елка заспят.

Йовков иска свой дом не от жела-
ние за собственост, а за да може да по-
стави писмената си маса под покрив, 
който знае, че е негов. Жадуваното 
спокойствие, което му е нужно като 
въздух. Нищо, че вкъщи мълчи по 
цели седмици. Съпругата му Деспина 
го моли да проговори, да каже дума. 
Той пак мълчи. Веднъж го хванала за 
ревера на палтото и разтърсвайки го, 
помолила да каже нещо. Йовков, без 
да я погледне дори, казал: „Нещо“.

Той си купува свой апартамент. 
До последно живее с жена си и дъ-
щеря си скромно, с ограничени въз-
можности, на квартира. Близо до 
материалната нищета, но далече от 
духовната, приютил в себе си своите 
вечни герои.

Близки приятели и признателни 
българи, които боготворят перото 
му, събират след смъртта му сума за 
жилище на семейството му. То няма 
никакви имоти и други доходи освен 
хонорарите от Йовковите разкази. 
Новият апартамент е на ул. „Камчия“, 
сега „Леонардо да Винчи“. Тук съпру-
гата му прави негов кът – със стола 
му, ковьорче на стената, с диван, по-
стлан с халище, с нощно щкафче, по-
крито с каренце.

Смъртта го залавя беден и без 
собствен дом… Тези вечни и не-
разделни спътници – сиромашията 
и безпаричието, които преследват 
сдружените с Бога…

Ракът безпощадно и безмилостно 
го държи в прегръдка. Отнася го от 
живота на 15 октомври 1937 г. в Като-
лическата болница в Пловдив, погре-
бан е в София. Отпуснати са 10 000 лв. 
от Министерството на просветата и 5 
000 лв. от Столична община. Държа-
вата осигурява безплатна катафалка 
и гроб. Цар Борис III наскоро след 
смъртта на писателя одобрява реше-
нието да бъде отпусната еднократна 
помощ на Деспина, съпругата на Йов-
ков. Това е всичко от държавата.

Катафалката с двата коленичили 
ангели скърца по улица „Мария Лу-
иза“… Върви към онзи свят, който 
може би ще е по-добър. Кой знае… 
Какво се крие в онази бездна, в коя-
то потъваме…  ◆


