
Родителите на Траянов произхождат от Македония 
– трагично орисаната българска земя. Денят на раждане-
то му, 12 февруари 1882 година се пада между две войни, 
руско-турската от 1877/78 и сръбско-българската от 
1885. В юношеска възраст той става свидетел на маке-
донските бунтове от 90-те години и голямото Илинден-
ско въстание от 1903 г. Като зрял мъж преминава през 
две балкански войни и Първата световна. В апогея на 
живота и творчеството му избухва Втората световна 
война. Тази епоха, изпълнена с героични устреми и угне-
тяващи страдания, с надежди и съдбоносни проблеми, 
триумфи и падения, слага своя дълбок отпечатък върху 
творчеството му, превръщайки го в певеца на България 
– признание, което никой от живите не може повече да 
му оспори.

На това място някой би могъл да запита: Но кой 
е Теодор Траянов? Отговор на този въпрос даде Карл 
Антон принц Роан: Поет, певец с европейско значение, от 
европейски ранг, чийто непознат език е единствената 
пречка по пътя на славата му в страните от нашия 
континент... Този непознат език, на който говорят едва 
девет милиона души и който звъни и кънти в стиховете 
му като заклинание към неговия век!

Траянов, наред с Христо Ботев, Пенчо Славейков, 
Пейо Яворов, Николай Лилиев и Кирил Христов, е един 
от недостижимите майстори на българското слово, в 
което магическата мощ на неговото творчество се 
слива с невероятна чувствителност, изумителен проро-
чески жест и проникновен естетически усет, постигайки 
ненадмината дотогава цялостност. Ботев пръв изля 
българското слово във форма, достойна за възпетия от 
него страстен зов към свобода. Мисълта да пресъздаде 
в стихове една идейна субстанция, породена от дълги 
размисли за света и хората, и така, с едва ли не хегелиан-
ска жар, да освети в пластична красота дълбочината на 
идеите, бе упорито преследваната цел в жизненото дело 
на Пенчо Славейков. Неистовият копнеж на неговия народ 
към свобода, крайната самота и отчаяние на човешката 
душа, хамлетовската мъка и болка от живота, сменящи 
се с мелодичната мекота и отдаденост на човешката 

участ – всичко това вибрира в стихотворенията на 
Яворов, в “Подир сенките на облаците” и “Хайдушки коп-
нения”. От звънтящия от рими и алитерации мелодичен 
стих на Лилиев лъха нежната меланхолия на понесения 
от потока на живота самотник и съзнателната и все 
таки печална аскеза на вярващия. И така, стиховете му 
са сякаш магични сенки, прелитащи край нас като птичи 
полет в нощта.

А ето и Траянов – неговите “Български балади”, него-
вата “Песен на песните” и неговият “Пантеон”! Обаче 
поезията на неговите предходници или на тези, които са 
търсили и творили наред с него, е била в по-голямата си 
част лична, отразила е най-неподменимата, човешката 
струна на всички тях, та дори и най-нежните и съкровени 
подбуди и желания, и така е обагрила творчеството им 
с дълбоко интимно очарование, което се долавя и в някои 
от стихотворенията на Ботев или Славейков. И все пак, 
Траянов си е поставил една по-висша цел. Не може да се 
твърди, че в поезията му липсва личностният елемент 
– тъкмо напротив, никой няма да може да устои пред 
могъщата фигура, която оживява в неговите строфи. 
Но в голямата си част тя се издига над специфично 
личностното и се въззема далеч над пресъздаването на 
индивидуалното изживяване.

Следователно за творчеството на Траянов определя-
що е не толкова онова, което обхваща и засяга единстве-
но и само него самия, неговите надежди и разочарования, 
превратностите на съдбата, страданията и житейски-
те му цели, колкото светът на неговите идеи, или това, 
което Шилер нарича “големите теми на човечеството”.

Ето защо и еротиката при него заема относително 
подчинена роля – освен когато въздига любовта във 
въплъщение на господстващата над всичко фатална сила, 
пред чието всемогъщество се разпада на прах личната, 
незначителна съдба на всеки, когото тя пожелае да пок-
руси или да ощастливи.

Траянов възкреси великите образи-символи: юношата, 
стареца, неспокойния търсещ дух, воина, краля, пророка и 
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Теодор Траянов – значение и величие
Хайнрих Щамлер

В анкета на радио Deutsche Welle относно фигурата на Теодор Траянов 
в българската литература, изникна едно определение, което изключително 
точно предава отношението на читателите към него, той беше наречен 
“поет на доцентите”. Тогава се попитах дали би могло да се намери толкова 
сбито определение и за поезията му. Дали може да се събере в две думи най-
същностното от тази поезия, което да я отличи от всяка друга?

Поезия на мъдростта
Първата дума изскочи от съзнанието ми почти без моя помощ. Смятам, 

че думата, която най-подхожда към Траяновата поезия, е “мъдрост”. Какви 
са думите, които веднага ни идват наум като произнесем името на Яворов? 
Страдание, извечна мъка, изпепеляваща страст. Или, по-научно – противо-
речивост и единност, пренареждане на фолклорни елементи, демонизъм, но 
и театралност, фатална любов и освобождаване чрез творчество, символи-
зъм и преодоляване. Безспорно, Яворовият талант не е подлаган на сериозно 
усъмняване от никого, дори и от заклетите му врагове, като Страшимиров 
или Кирил Христов.

Да продължим с други балкански поети. Какво имаме при Лилиев – ефир-
ност, нежност, невинност, девственост, лекота на стиха, песенност, висо-
ка култура. При Дебелянов – топлота, задушевност, покой, уют. При Христо 
Ясенов – пози на героизъм, мрак, извънвременност. Емануил Попдимитров 
– декоративен, разлят стих, който гали ухото и потиска значенията – важно 
е вокалното бълбукане.

За кого от тези творци се годú думичката “мъдрост”? За никого. Не 
защото липсва порив към художествено обобщаване. Но там тя не преобла-
дава като структурен и композиционен елемент, не е съзнателно търсена и 
поставена на пиедестал. Така е само и единствено при Траянов. Неговата пое-
зия е промислена, пронизана открай-докрай от дълбока поетична рефлексия. 
Това е поезия, която търси познанието с художествени обобщения. Поезия, 
която обобщава мисленето, мъдростта.

Към тази поезия не посягаме така, както към томчето със стихове на 

Облак
Над есенната вечер 
самотен облак плува 
към синкавия север, 
към скръбни планини. 
А в тебе детска песен 
унесено жадува, 
към светъл юг се носи, 
към пролетни страни.

Виж, облакът прилива 
в просторите здрачени, 
не зърна свойта пролет 
у погледа ти плах: 

обет ли тежък дал е 
за полунощно бдение, 
от сянката ли бяга 
на някой сторен грях?

Той гибел вредом носи 
за вси неща любими 
и своя образ мрачен 
от детски поглед крий, 
дълбоката си тайна, 
проклета и без име, 
в сърцето що притули 
от себе си дори.

Иван младенОвЗавръщания
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накрая – най-великия сред тях, поета. Занимава 
го вече не отделният човек, а законът, не инди-
видуалният образ, а формата, не случайната 
реалност, а истината, идеята. Тъкмо затова 
не възпява някоя красавица, а самата красота, 
не героя, а героизма; затова гледа на народа си 
глобално, като носещ съдбините, страданията 
и борбите, присъдени на всеки народ; затова 
именно в творчеството си жадува да проникне 
в най-съкровените тайни и глъбини на мощния 
човешки устрем към любов, творчество и 
познание. Привлича го утвърденият символ, 
изваяната форма, която, подобно на архаични 
статуи, в неотменно съвършенство и изяще-
ство отправя от своя пиедестал поглед към 
света. Поезията на Траянов сваля от човека 
обвивката на любимата му индивидуалност, 
оставяйки му в порядъка на сътворението 
само неговата метафизична стойност и ранг 
като личност, и тук, – въпреки всички останали 
различия – ни напомня Хьолдерлин, който накрая 
съхрани от себе си само най-общочовешкото:

Затуй нека остане: 

Аз сякаш син на земята съм 

за обич, за мъки създаден.

Впрочем Траянов сам е казал, че би могъл да 
си спести много творчески и идейни колебания 
и лутания, ако се бе запознал навреме с Хьолдер-
лин. Пътят към него той открива много късно 
(както и към Щефан Георге), когато вече е дос-
тигнал зрелия период на един поет, за какъвто 
е бил предопределен да стане. Не е изключено 
да е било за негово добро: вместо да попадне 
под опасното за един млад поет въздействие 
на учителя, той намира потвърждението на 
един велик творец. Като творец той се заема 
именно да обгледа поета в неговите прояв-

ления на човешко прозрение, проницателност 
и сила на въображението, и с това издига 
в своя “Пантеон” паметник на най-великите 
европейски поети: Клайст, Жерар дьо Нервал, 
Лорд Байрон, Шели, Лермонтов, Ботев, Верлен, 
Рилке и още много други. Колкото и вярно да е 
отдал заслуженото признание на всеки отделен 
поет в своите паметни оди, колкото и силно да 
изразява стихът му същността и значението, 
което има за него всеки един от тях, толкова 
по-безспорно и ясно е, че той, като чист иде-
алист в платоновски дух, дори и тук, отново, 
в този грандиозен диалог с предци и събратя, 
търси, призовава и намира дълбоко вложените 
в душите им поетически кълнове – именно 
онова, което ги обединява и превръща в лич-
ностите, които са те – поети, вестители, 
творци на неподозирани светове.

Ето защо Траянов не можеше да стане 
лирически поет в истинския смисъл на думата. 
Той не принадлежеше към онази плеяда певци, 
които, в духа на Гьотевото стихотворение 
“Певецът”, необременени от времето и съдба-
та, с песента си отдават почит на слънцето 
и небесната шир. Това обаче не противоречи 
на умението му да създаде образи, наситени 
с мелодична нежност и съкровена близост, 
каквито например ни се предлагат в неговите 
“Романтични песни” и в сборника “Освободеният 
човек”. Но дори и от тези ранни стихотворения 
лъха понякога известна строгост, която желае 
да се откъсне от венеца с преплетени мелодии, 
за да се влее в една мощна и ясно композирана 
фуга и единна ритмично протичаща тематика; 
далеч от случайния образ, сменящ се в синхрон 
със сетивни възприятия, устремен обаче към 
трайната форма, към пластично извайване на 
идеята в смисъла на новоразтълкувания от 
Шелинг и Хегел Платон.

Така с “Български балади” Теодор Траянов се 

превръща в пророческия Vates на своя народ. 
Както би могло да се съди по заглавието, в 
тях той не пресъздава и осветлява изрично 
българската героична и неизмеримо трагична 
действителност, а по-скоро представя бъл-
гарската съдба в светлината на възвише-
ния идеализъм. В стиховете му оживяват не 
толкова българите, а самата българщина, не 
толкова нейните жизнени превратности, а 
нейната съдба и гибелна предопределеност, не 
толкова живяният от българите живот, кол-
кото българската мисия, по-висшият смисъл 
на българското историческо битие. В българ-
ските балади водеща е фигурата на пророка, 
за когото частното не означава нищо, затова 
пък цялото – всичко. (Хегел: “Истината е в 
цялото”). Пророкът определя главните посоки 
и призовава последните образи и сили, под 
чието въздействие трябва да се осъществи и 
протече житейският път на народа му. С това 
обаче “Български балади” надхвърлят границите 
на България, те посочват на българския народ 
мястото му във водовъртежа на исторически-
те метаморфози и реализации и се превръщат 
в символи за съдбата на всеки народ, изживял 
както мощен възход, така и поражения, поняко-
га предизвикани по собствена вина.

С това не твърдим, че Траянов още в само-
то начало е вярвал непоколебимо в тази своя 
мисия. Пътят от “Романтични песни” към “Пан-
теон” и “Български балади” е дълъг. Творчество-
то му е съпътствано от интензивна дейност, 
както и от непрестанни усилия за постигане на 
съвършенството във формата и чистотата 
на езика. По време на най-съдбовните поврати 
в най-новата българска история той изпъл-
нява дълга си като четник, войник, дипломат 
и изпитан, красноречив защитник на народа 
и родината си. Той никога не слиза на прашна-
та арена на всекидневните ежби, обичайните 

партийни крамоли са далеч от него. Затова 
винаги, когато е издигал своя предупреждаващ 
глас пред обществеността – а това е ставало 
твърде рядко, – се открояват ярко контурите 
на националния живот, освобождават се хори-
зонти на преразглеждане на смисъла и целите 
на историческото предопределение на народа 
му. Често недооценен и нападан, той е принуден 
бавно и мъчително да извоюва заслуженото 
признание за своето творческо дело. И поетът 
Траянов се наложи, макар и с цената на тежки 
жертви и лишения и на едно разбито здраве; 
без протекции или благоволението на влия-
телни личности и партии, само благодарение 
на своето творчество, своите постижения и 
своето величие, на което никой вече не можеше 
да устои. Още приживе той стана класик, ако 
под това определение разбираме, че делото му 
е придобило безспорно признание. “Български 
балади” се превърнаха в притежание на целия 
народ, едно откровение, пронизано от надежди-
те му, безпределната му мъка, заветите му... И 
днес още, и довеки!

Това, към което Траянов като човек и поет 
се устреми, извоюва и постигна в класическа 
завършеност, намери може би своето най-
убедително потвърждение в едно прекрасно 
стихотворение на Конрад Фердинанд Майер. В 
него се казва:

Кой бори се под слънцето син на земята, 

и с огнен бич плющи по впряга, 

кой страстно устремен е към целта далечна 

обвит в прах – дали повярва на звездите?

Но отмалява впрягът, пътеките тъмнеят, 

Вечните светлинки заблестяват, 

Свещените закони стават явни, 

Ревът на битката заглъхва. Решава денят. 

Теодор Траянов – значение и величие
Хайнрих Щамлер
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Баща ми служеше в разни градове и, разбира се, с него пътуваше 
и цялото ни семейство... През това скитане от град на град аз 

опознах голяма част от нашия народ, обогатих моя  
речник с много нови думи и обикнах още повече  

България. Тия скиталчества после  
станаха неизчерпаеми извори  

на моето творчество

Аз дължа моя поетически 
дар изключително на майка си, 

една благородна жена с висока култура 
и най-нежно сърце. Тя първа ми вдъхна любов  

към мнигите и ми разкри съкровищниците на  
големите поети. Още от малки тя ни даваше пример  

за стремеж към всичко хубаво и велико.
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Завръщания
Яворов, Дебелянов, Лилиев или Попдимитров. Посягаме ли въоб-
ще към съчиненията на Траянов като към поезия? Има парадокс 
и в това, че за разлика от всички изброени негови съвременници, 
Траянов почти не е писал проза, в която да даде ключ към поетич-
ните си вярвания. А когато е писал, тя е била нещо като скица на 
това, което ще се излее в стихове. Очевидно, стихът на Траянов 
е онова универсално, усилващо средство, с което резултатът 
от неговите размисли достига по-широко обобщение. С тази 
своя особеност поезията на Траянов е не просто уникална в 
нашата литература, тя е самотна и до днес. 

Завръщане у дома
Нейната самотност обаче има много измерения, преди всич-

ко, тя не означава “пустоцвет”, а по-скоро наподобява необясни-
мо природно явление, което привлича като магнит поклонници и 
почитатели. Те се стичат около него, приемат го в екстаз или 
отхвърлят с гняв, но още никой не се е отнесъл с пренебреже-
ние, още по-малко, с безразличие. Защото чувстват, че такова 
отношение би ги поставило в положението на хора, които отри-
чат феномени от рода на лунното затъмнение или сиянието на 
кометите. Интерес има, обяснение – липсва.

Също както и в литературата около и за Траянов. За да се 
напише добра работа за Теодор Траянов, трябва непременно да се 
помнят няколко неща, които никога не са били особено популярни 
у нас. Всички заем, че Траянов прекарва около 20 години във Виена, 
винаги казваме това, но всякога спираме дотук, бързайки да изго-
ворим известното от този период и да преминем към живота му 
в България. А питаме ли се с достатъчна яснота, какво означава 
фактът, да си живял 10 години в центъра на Европа, да си създал 
там семейство, дом, положение, връзки в културните среди на 
този град и да се върнеш в България, по онова време точно толкова 
встрани от културните събития, колкото и днес.

Да помисли какво означава самият жест на завръщането. 
Траянов не е имал нищо в България, нито дом, нито работа. Тук 
е мястото да си припомним и друг факт от живота му. Той се 
завръща от Виена, за да вземе участие във войните – Балканска-
та и Междусъюзническата, като се записва доброволец в четата 
на известния македонски деец Христо Чернопеев. Изкарва цяла-
та война като прост редник. Нека тук отдадем дължимото и на 
много други известни български поети и писатели, постъпили 
по подобен начин. Да запомним, че преди Траянов Яворов се беше 
запилял из Македония да се бори за нейната свещена свобода, в 
същите войни загива Димчо Дебелянов, участие в тях взимат 
почти всички символисти, Сирак Скитник, Страшимиров, Йов-
ков и още мнозина.

Войните променят поезията на всички, също и на Траянов. 
Поне така трябваше да се казва и да се добавя, че войните 
“заземили” стиховете му и това се виждало в най-добрите му 
произведения от стихосбирката “Български балади” – “Смърт 
в равнината”, “Тайната на Струма”, “Родният лес”. Нека тук 
напомним, че тъкмо тези балади са се появили доста рано, още 
в 1913 г. в сборника “Мак”, а цялата книга (общо 16 балади) излиза 
в първата си редакция през 1921 година.

Истината е, че тук ярко присъстват мотиви на патриоти-
зъм, гордост, мъка от поражението. Но всичко това вече го е 
имало като предчувствие, което сега зазвучава като прозрение 
и месианизъм. Нито римите, нито думите, нито дори копне-
жите са променени от “Песен на властния”,”Адамитска песен”, 
“Прощаване”, Старинна балада”, които са от стихосбирката 
“Химни и балади” (1912), във “Видение на пророка”, “Среднощно 
видение” или “Гибел” от “Български балади” (1912). Всъщност 
тази “не-промяна” е “препъникамъкът” пред по-ортодоксалната 
критика на символизма у нас да не види истински новото, което 
идва с “Български балади”, а то е, че те предвещават (без да се 
зараждат) появата на експресионизма у нас. Друга пречка пред 
споменатата критика са новите начини на изобразяване на 
българския дух. С Траянов започва неговото представяне като 
трагична раздвоеност между тъмния зов на езическото минало 
(адамитство, богомилство, исихазъм) и християнското насто-
яще, приобщило българите към великото славянско семейство. 
Чуден и неразбираем е бил този маниер за съвременниците на 
Траянов, още повече за социалистическите критици, чиито оцен-
ки доминираха цели 50 години по силата на историческата обре-
ченост на България. Тесногръди, още на времето си с клишето за 
класова детерминираност, те съвсем не можеха да се справят с 
новите естетически феномени, тогава, когато уж получиха въз-
можност свободно да ги анализират. А трябваше да видят и тук 
мотива за завръщането, който изопва лирическото напрежение, 
дори когато авторът е отвеян далеч от “родния Север”.

Митично завръщане
Още едно завръщане присъства в “Балкански балади” много 

ярко – това на индивидуалния “Аз” на поета към колективния 
“Аз” на рода. Това ново завръщане не изоставя знаците на при-
зивност и заклинателност отпреди, но звучи с много по-голяма 
сила и нова гордост.

Едни от поетите, които са се завърнали от бранните поле-
та, героизират страданието на войниците, други се самоизтък-
ват заради пораженията, трети идеализират бащината къща. В 
“Български балади” Траянов героизира природата на своя роден 
край, нещо отдавна рядко и почти несрещано, още по-малко по 
начина, по който той го прави:

Довей, о, ветре, пръст свещена, 

от севера, от родний кът.

Това, което едни виждат като патос, драма, страдание, за 
Траянов е възможност за сливане с героизма на колектива, на 
онзи “народ звездочел”, който нито една битка не е загубил, а 
все се завръща победен. В това прозрение се крие отговорът 
за смисъла и мотива на завръщанията на Траянов – огромно, 
тежко, искрено съчувствие към страданието, което само ако 
е колективно (национално) възвисява отделния човек. Личното 
страдание облагородява, но и принизява, ако човек не намери път 
за преодоляването му, а когато е безмерно – убива. Страдание-
то на нацията, на рода носи пречистване. И поетът може да се 
почувства участник в истинска драма – на националния дух. Това 
са завръщанията на поета – в лоното на народния дух. Безспор-
но, това е неоромантичното разбиране за страданието, което 
никога не се показва само като лично и само като безнадеждно 
– “победата е нищо, преодоляването е всичко” гласят познатите 
думи на Ницше.

Завръщане в страданието
Непосредствено от завръщанията на Траянов произтича 

друга тема от неговата поезия – за понасянето на страдания-
та. За Траянов устояването е съкровено, мъжествено, скрито. 
Нека си припомним, че в своята поезия Яворов страда драма-
тично, като на сцена. Сцената на Траяновото страдание е наци-
оналната природа с народната трагедия. Страданието на народа 
е мярка за устояване и критерий за всички човешки ценности. 
В страданието влиза всеки, преодоляват го красиво малцина, 
изстрадват неговото преодоляване в името на колективното 
изкупление само избрани. За да извършиш такъв подвиг, нужно е 
да калиш духа си, да вледениш разума си, да накараш душата да 
замлъкне. Това е пътят на Траянов. Той му сочи още едно завръ-
щане – по-мощно отпреди, по-углъбено и по-философско, завръ-
щането към хармониите на колективното минало. Това са теми-

те от една от най-странните поетични книги на символизма, 
“Песен на песните”, появила се през 1923 година. За тази книга 
рядко се пише и причината е една, макар и непризната – необ-
ходимостта от философско осмисляне на мотивите и тема-
тиката, което някога, а и днес е крайно непопулярен подход към 
поетическото творчество, демонстриран у нас. Приемането на 
тази книга от тогавашната критика е контрастно противоре-
чиво. Приятелският кръг около списание “Хиперион”, започнало да 
излиза от 1922 година, реагира с възторг и изрази, подходящи 
за появата на нов пророк. Реакциите на останалите, особено 
на кръга около “Златорог”, са като при появата на лъжемесия. В 
действителност, нито тогава, нито днес някой си е направил 
труда да постави новите стихове в контекста на цялостното 
му творчество (както това изисква неоромантичното мислене) 
и да ги оцени като параболи към “Химни и балади” от 1912, но с 
обогатения поглед от “Български балади” от 1921. Тъкмо в тази 
книга Траянов преоценява своя индивидуализъм, като взема от 
него порива към хармониите, но разтворен в миналото на рода. 
Себетълкуване, обобщение, завръщане към изворите на собст-
веното творческо през сливането с националния дух, който 
усилва хора на значенията и митологизира трагедиите на рода в 
героичния жест на устояването. 

Завръщане към пътя
Твърде много лична амбиция е преследвала тази най-малка по 

обем книга на Траянов, за да бъде разбрана и изтълкувана както 
той би искал. И богоборчество, и богоотрицателство има, 
но никоя досега не се е попитал, с кого общува в нея поетът? 
Отговорът – със своя собствен “Аз”, макар и изглеждащ най-
точен, е приплъзване в невярна посока. “Със своите съмнения” е 
като че ли по-близо до истината и само външно повтаря първия. 
Разгадаване, разбулване на смисъл, това е постижимо според 
Траянов само в непрекъсващ диалог с една друга “единосъщност” 
– на рода, от който и той е произлязъл. Единствено в екстаза 
на творението може да се почувстваш за миг отстранен и 
същ, разбулен и неясен, прозиращ в тайната, която не можеш да 
изречеш. Помагаш си с митове, с вслушване, чуваш бученето на 
богомилска, исихастка и адамитска кръв в жилите си, с всички 
сили се завръщаш. Към библейските начала, към националната 
митология, към личните си несрети. Трябва безпощадно да се 
самообобщиш, а за това е нужна страшна сила. Защото трябва 
да се приемеше като прашинка от нечие гигантско чувство, от 
друга по-могъща мисъл, от една “про-мисъл”, от един празами-
съл. И да се смириш или опълчиш. Или да избереш нещо трето 
– на самия път, който е ценност, защото по него вървят и сен-
ките, и живите, и всички пак към него се завръщат. Към пътя.

И накрая – за да жалонира изминалия път, поетът поставя 
знаци-паметници на онези, към които най-трудно се е завръщал 
– на гениите на целия човешки род. През 1934 година се появява 
стихосбирката “Пантеон”, последната самостоятелна творба 
на Траянов. Обликът й се определя от съчетанието на две наглед 
несъчетаеми тенденции – поетът обособява, индивидуализира, 
но прави това от позициите на постигнатата мъдрост – от 
позициите на извлечената хармония. Всеки образ от неговата 
пинакотека на гениите е определен в себе си, ясен и със свое 
лице. Но в аурата на неговото излъчване се чете по една ста-
ринна мъдрост, към която този герой е изстрадал своето 
завръщане. Защото и гениите на човечеството са обречени да 
се оттласват силно напред в своите прозрения, но мъдростта 
си постигат само в единението на този порив със завръщането 
към някоя отдавна проблеснала идея. Една тогава техните думи 
започват да “назовават” в библейския смисъл на това понятие 
– всяка тяхна дума ражда смисъл.

Поезия на завръщането
Това е новата мъдрост от тази последна книга на Траянов. 

Неговата достигната мъдрост. Изстраданата мъдрост на 
едно осъзнато завръщане, сбор от много различни копнежи за 
завръщане към общата прародина на човека, в която мисъл и 
чувство са били едно. За да съзре този древен дом, поетът има 
само едно средство на разположение – да види своята Другост, 
да я позове на диалог и във въпросите към нея да потърси нов 
път към още завръщания. Намира я като символ на рода, на 
миналото, на мита, на неосъзнатия езически зов, на христи-
янския порив към любов, на космическия копнеж към хармония. 
С всичко това поезията на Траянов е вселена на непознатото, 
неусетена от българската критика и хуманитаристика, вселена 
на търсещата мисъл, една много рядка сплав от чувство и идея, 
която би правила чест на всяка световна литература. Поезия на 
завръщането – истинската територия на познанието. 

От стр. 1
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Обектът на този текст е митичният модус, в който Теодор 
Траянов формира българското в “Български балади”. Едва ли може 
да бъде посочен текст преди или след този цикъл, който в така-
ва пълнота и с такава напрегната екстатичност да конструира 
мита за българската героика.

Паисиевската нимба около воинското минало тук е проек-
тирана в една времева реалия, която може да бъде определена 
условно като неразчленимо минало-настояще-бъдеще, т.е. като 
тоталното българско време, като с това се престъпва конк-
ретиката на всяка от тези времеви ориентации поотделно. По 
същество времето в “Български балади” е най-близо до митич-
ното “настояще” на ритуала – настояще, което е изцяло предре-
шено от образеца на героичното минало. И настояще, отворено 
към бъдещето, което не може да бъде мислено по друг начин, 
освен като репродукция, насочвана пак от този образец. Или, 
по-кратко казано – излъчен е българският празнично-войнствен 
ритуал на всепогребване и всеспасението.1

Героиките на миналото, настоящето и бъдещето са рав-
ностойни в своята трагичност и триумфалност. Всъщност 
това, което най-рязко отделя Траяновите “Български балади” 
от сложилия се като традиционен интерпретативен модел на 
героичното в българската литература, е именно липсата на 
емоционално-психологическа сегментираност в преживяването 
на минало, настояще и бъдеще. А този механизъм дори сам 
по себе си вече е показател за извънредното време на мита. 
Впрочем към това насочва и самият Траянов в бележката си за 
“Български балади”:

“Български балади”:
“Изживяване историческата съдба на народа. Пророк и водач. 

Магическият човек на апокалипсиса в противовест на западноев-
ропейския Фаустов тип.2 

Мислени в този дух, “Балкански балади” привличат за съпос-
тавка един друг представителен текст на 20-те години – Гео 
Милевата поема “Септември”. Ако Гео Милев избира космогония-
та, Теодор Траянов избира апокалипсиса за фигура на българската 
съдба, създавайки своеобразни химни на апокалипсиса – химни, 
чието архаично измерение се пресяга до войнската празнична 
ритуалност. 

Друга “свързваща разлика” между двамата поети може да 
бъде проследена по линията на гротеската при Г. Милев, която 
съчетава смъртта и рождението. И съответно – баладичност-
та при Траянов, която излъчва едни образ на битието в негово-
то ирационално, невъзможно траене. Ако при Гео Милев смъртта 
и рождението са равностойни заряди в едно свръхнапрегнато 
ядро (т.е. в “Септември” смъртта и вързаждането са учленими, 
те са отделни активни начала), при Траянов смъртта се включва 
в единствената възможна реалност – на живота, или: смърт 
не може да има (въпреки че буквалистичният прочит открива 
в текстовете му изключително само смърт). Тоест в модуса 
на баладата тези две начала са неразделими. И не случайно е 
избран именно баладичният дискурс за конструирането на мита 
за българския апокалипсис. Без този подход апокалиптичното 
не би могло да бъде удържано в неговото траене, в неговата 
протяжност.

Пак на тази скрита концептуалност се дължи и друга 
показателна разлика между двата модела. Ако Г. Милев разчита 
изключително на парадокса, Траянов, при цялата си формална 
предразположеност, не се включва в парадоксален дискурс. Той 
винаги рамкира контрастите в баладичната условност, заоби-
каляйки при това езика на интелектуалната санкция, присъщ на 
Гео Милев.

***
И така, как е построен българският мит на Траянов?
Отговорът на този въпрос, разбира се, може да се разгърне 

в обширно изследване. Аз ще се огранича с набелязването на 
няколко основни насоки.

Избирайки идеята за апокалипсиса като отправна точка, 
ще потърся следващата опора на този кратък анализ отново в 
думи на самия Траянов, които могат да бъдат разчетени като 
паратекст на поезията му:

– Може ли дух да изпита сладострастие?
– Може: При превъплъщаването.3

Темата за превъплъщаването, която безспорно е една от 
централните в поезията на Траянов, тук е експлицирана особено 
ясно именно в своята характерна модификация – сладострасти-
ето на превъплъщаването.

На друго място Траянов казва: “Един народ трябва да даде 
форма на своя вътрешен живот”.4

Народът – о-формянето – духът.

�  В случая правя рисково сближаване на понятията мит и ритуал, 
което обаче има по-скоро реторична мотивация – целта ми е 
да насоча към пластичната страна на Траяновото описание на 
българското, към действено-заключителен патос, който като че 
ли откъсва този корпус текстове от българската литературна 
традиция.

�  Балабанов, В. Теодор Траянов – Литературни анкети. С., �980, 
с. 62.

�  Цит. съч., с. 52.
�  Цит. съч., с. 56.

Двете съждения на автора не са свързани по никакъв начин 
– нито ситуативно, нито стилистично – ако се изключи несъз-
нателното кръжене-обмисляне около едни и същи въпроси.

Първият цитат, отнасящ се до сладострастието на пре-
въплъщението, е фрагмент от размисъл на границата с мистич-
ното, доколкото поетът сам казва, че това е мисъл, вдъхновена 
от общението му с покойната вече Дора Дюстабанова: “Дора 
ми помогна да намеря една мисъл, която никой друг не е изказвал 
досега.”5 Записана е в разговор с Вера Балабанова.

Вторият цитат е част от бележките, които той съзнател-
но си води.

Интересното съвпадение в случая се крепи на представата 
за метаморфозата, изживяна от позицията на субекта, не 
наблюдавана отвън. 

Но какво сладострастие може да се крие в метаморфозата? 
Откъде идва тази логически странна, а психологически тъй 
присъща асоциация?

И тук изникват поредица специфични образи от “Балкански 
балади” – образи, които избликват от дълбините, които проби-
ват пласта на логическото конципиране в стиховете: “рухват 
бронзови стени”, “облак чер разкъсан стене” и много други, 
които формират скритата тема за разкъсването преди апока-
липсиса-превъплъщение.

Пак в тази тематична парадигма може да бъде положено 
и едно от ключовите стихотворения на Траянов – “Тайната на 
Струма”, където разглежданата идея е проектирана в сюжета 
на преминаването на разкъсаните предели.

От една страна, възможно е тълкуване, отвеждащо към 
източния езотеризъм – разкъсващото се було на майя и продъл-
жението на този мотив в християнската символика – разкъсва-
щата се завеса, скривала тайнството.

От друга страна, символиката на Траянов клони силно по 
посока алюзии към несъзнаването – твърде привлекателни за 
един психоаналитичен подход. Всъщност тази втора интерпре-
тация е не толкова различна от първата, колкото субективна 
спрямо нея. Защото тук прозира изначалният мотив на Ероса, 
правещ възможни, съпреживяеми всички онези по-абстрактни 
символни интерпретации.

В тази последователност ще отбележа, че едва ли е слу-
чайно обвързването на рухващата преграда със значенията за 
светлина.

Тъмата не само при Траянов, а въобще в един архетипен план, 
се свързва с женското начало, със стихията на хаотичното, 
несъзнаваното, опасно привличащото, демоничното. Ще добавя, 
че тези мотиви при Траянов най-често се експлицират чрез 
образа на луната.

На другия полюс, като носител на съответните противопо-
ложни значения, стои мъжкото начало. И, разбира се, образът на 
слънцето. В този дух ще припомня и една повтаряща се Траянова 
интерпретация – връзката между воините и слънцето, като 
воините неизменно биват атрибутивно свързвана с “духа”:

Но тръгва дух безсмъртен, 
със волята господня,
на бран против съдбата, 
с победен слънчев ход! 
(“Гибел”)
духът на слънцелик пророк.
  (“Пророк”)

5  Цит. съч., с. 52.

И, разбира се – емблематичният образ на “Слънцеликите”. 
Така закономерно се изгражда сюжетът на слънцеликия 

мистичен воин-пророк, поемащ “черния жребий”, за да види “рода 
си чист от грях” (“Пророк”) и след апокалиптичната разруха да 
съедини накърнената цялост на българската земя:

от Шар и Дунав до Егея
единен дух да зацари!
Една душа да заживее,
едно сърце да възгори!
   (“Пророк”)

Зад тази фигура не е трудно да бъде разчетена перифраза 
на идеята за Бога-изкупител, или – на идеята за Христос. Още 
повече – при явни препратки като:

Разпятието почва!
.............................
Гробове се повдигат!
Станете, мъртъвци!
(“Гибел”)

В развиването на този сюжет стремително се стига до 
трагичната героика, в която Траянов мисли българския мит.

И тъй като дотук за героика може безусловно да става дума, 
но трагизмът не изглежда особено обоснован, ще добавя още 
един детайл – навсякъде воинският устрем среща съпротивле-
нието на съдбата:

Но тръгва дух безсмъртен, 
със волята господня,
на бран против съдбата,
с победен слънчев ход!
   (“Гибел”)

но от звездите неподкрепян, 
той с ярост гинеше без страх. 
(“Видение на пророка”)

Апокалиптичната среща на воля и обреченост обаче е най-
разгърнато формулирана в “Пророк”:

из погледа му живо слово 
споява заник и възход, 
вживян той в залеза трагичен, 
съдба вековна разгада, 
повярвал в изгрев героичен, 
речта магична овладя.

В така щрихираната картина особено впечатление правят 
три неща – вече извън конкретиката на образите.

Първо, българският народ е разграничен от съдбата си, като 
е представен в образ-коректив, при което дори провалите са 
обяснени с волята на звездите, не с някаква недостатъчност на 
героизирания обект.

Второ, което всъщност е производна на горната характе-
ристика, впечатление прави акцентирането върху лика.

Устойчивите епитети, включващи корена “лик”, формират 
изключително типично за Траянов словообразуване. Те коноти-
рат към гордостта, доблестта, максималната откритост, 
опълчването с лице срещу бедите: “слънцелик пророк”, “боголик 
народ” (“Пророк”), “слънцеликите” (от едноименното стихотво-
рение), “грядущия му лик” (“Видение на пророка”).

И трето, особено характерна сюжетна фигура е парадоксът 
за богоизбрания богоборец, който изрича присъди вместо Бога 
– и то присъди срещу себе си. Получава се една напрегната хер-
меневтика на божественото слово, проектирано върху народа.

Оттам нататък след самопринасянето в жертва законо-
мерно се намесват останалите сегменти на този сюжет:

А бог над мощи неопети 
най-скъпа църква изгради, 
и в ден уречен, от небето 
праха ви сам ще прикади!
   (“Слънцеликите”)

Тоест с цената на този възжелан апокалипсис се затваря 
кръгът на отношението с Бога, който в началото е бил “ярос-
тен, отминал бог” – Бог, разчленяващ се на добрата и лошата си 
хипостаза; на “слънцелик пророк” и “яростен бог”, за да се съеди-
нят в края на този сюжет “силните младенци” (“Слънцеликите”) с 
помирения в себе си Бог. Една безспорно нацшеанска фигура. 

елка дИмИтрОваБългарският мит на поета
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...какъв хипермодерен демонизъм има 
тая героиня, която се явява на сцена-
та с тъмноголяма пеперуда на гърдите и 
затъмнява, превръща на сенки тия герои, 
тъй чудесно беззаветни в своето пълзене 
пред краката й и пак тъй могущи, като в 
бясно безумие се унищожават за нея!

Теодор Траянов1

Не зная доколко насловът Неантологич-
ният Траянов е прецизен спрямо текста, 
който ще последва, но в случая терми-
нът неантологичен е мислен в следния ред: 
непредставителен, изличен от собствения 
си дискурс, несъразмерен, нехристомати-
ен, неканоничен и в този смисъл – нели-
цеприятен, по декадентски пароксичен и 
перверзен, т.е. интимен, комуникативен, 
допускащ до себе си Траянов...

Наистина, аурата на Пшибишевски и 
Вайнингер ми се струва далеч по-адекватна 
за разчитане от ранната поезия на Т. Тра-
янов, а демоничната прелъстителка в “Сян-
ката на Саломея” (1906) година по-късно ще 
бъде конкретизиран, детайлизиран, псев-
допарнасистки стилизиран образ в Яво-
ровите “Месалина” и “Клеопарта” (“Мисъл”, 
1907). Но сега ще изоставя тази при-
мамлива насока – да улавям несъмнените 
влияния на дебютиращия по страниците 
на сп. “Художник” Траянов върху утвърдилия 
се по страниците на сп. “Мисъл” Яворов, 
който е способен неотразимо да присвоява 
чуждите лирически гласове и който, след 
публикуването на Траяновия цикъл “Regina 
mortua”, окончаващ със стихотворението 
“Нов ден”, публикувана в “Мисъл” сходен, 
антитетично структуриран цикъл “В тъм-
нината”, според мен неслучайно приключил с 
ултимативното “Ще дойдеш ти” (Ще дой-
деш ти, очакван ден...). Приключвам с тази 
продуктивна антологоя, изтъквайки един-
ствено безспорния факт, че структурният 
антитетизъм е пренесен и в “Безсъници”, 
които се простират между два манифест-
ни ултиматива – “Песен на песента ми” и 
“Ще дойдеш ти”ú.

Иска ми се да видя Траянов в собстве-
ната му декадентност – без непременните 
помощни аналогии с Яворов – в онази ранна 
фаза от творческия му път, когато все 
още не е така безупречно целеустремен във 
възмогванията на своя дух. Струва ми се, че 
разминаванията между поезия и критическа 
рецепция започват много преди да се появи 
идеологът на поколението Ив. Радославов, 
много преди появата на сп. “Хиперион”. В 
сборника “Южни цветове” (1907) в просло-
вутото си програмно есе “Тъгите ни” Д. 
Кьорчев категорично диагностицира фигу-
рата на декадента: “не прави самоанализ на 
любовта, а я изживява във всичкия й мра-
чен ужас и крушение”; “не съзерцава идеите 
на нещата, а рамките им, т.е. “грубите 
неща”; липсва му Heiterkait”. Тук ключово е 
именно ницшеанското понятие, обемащо в 
себе си значенията “ведрост, откритост, 
прояснение, неболезненост, веселост”, с 
една дума – философията на живота. През 
1909 година, когато пише статията си 
“Т. Траянов” в сп. “Слънчоглед”, Д. Кьорчев 
ще съзре – твърде преднамерено – в тази 
поезия “надмощност на съзнанието върху 
най-демоничните чувства”, т.е. постулира 
(навярно за всички по-сетнешни прочити 

�  Траянов, Т. Рецензия за “Das Kloster” von 
Sendonur, преработена от Хауптам в дра-
матическата балада “Елга”. – В: Наш живот, 
�906, кн.�.

на Траянов) доминацията на Аза над сти-
хията на пола.2 Дали обаче във времето, 
когато Д. Кьорчев пише така важните си 
текстове за българската модерност, Тра-
янов е успял да постигне настойчиво пре-
поръчаната от критиката ведрост? Не са 
ли именно циклите му, поместени в “Южни 
цветове”, заедно с избраното от “Зорници” 
на Тр. Кунев, твърде елегични, резигнатив-
ни, апатетични, болезнени, неведри? Между 
другото, афинитетът на младия Траянов 

към поезията на Тр. Кунев е твърде силен 
– не случайно в “Художник” излиза и него-
вата прочувствено написана рецензия за 
книгата “Хризантеми”.ú

Как се е получило разминаването между 
тълмача на новите идеи и поета, призван 
да ги реализира? Как се стига дотам, че 
да не се забележи не-програмността на 
Траянов в “Южни цветове” – т.е. да се недо-
вижда перипетийното му развитие, нее-
динноста на поетическия му почерк, над-
ломяването на декаданса, с всевъзможни 
средства? И ако първият му цикъл стихове 
“Regina mortua” е архитектонически раз-
теглен между демонизма (началното сти-
хотворение “Звънлив усмех”) и витализма 
(финалното “Нов ден”), защо се пренебрегва 
фактът, че един от следващите му цикли в 
“Художник” – “Горящи хризантеми”– е също 

2  Вж.Дакова,Б. Дискурсът на Яворовите “Без-
съници” – декадентски или деконструктивно 
оформен? – В: Западноевропейският модер-
низъм и славянските литератури. В. Търново, 
�999.

така архитектонически разпнат, но между 
титанизма на въжделенията (“Бетховен”) и 
маргиналната вглъбеност (“Тъмновиолетна 
орхидея”)?

Апострофиращите интонации, долавя-
щи се в изложението ми дотук, могат да 
добият основателност, да бъдат овладяни, 
ако се взрем по-детайлно в най-ранните 
текстове на Траянов и съответно, ако 
маркираме някои от начините, по които 
зрелият поет се “справя” с тяхната дека-

дентска техника и аура. Ако се проследи 
корпусът антолотични проекти на Тра-
янов – от книгата “Regina mortua” (1908) 
до “Освободеният човек” (1929), – ще се 
открои упоритата амбиция у Траянов да 
абстрахира и стилизира, да унифицира пое-
тическия език, очиствайки го от декадент-
ските формули и фразеологизми, освобож-
давайки го от визиите на патологичното, 
на свръхвъзбудимата физиология, която е 
изцяло аналогична на поведенческия стил на 
героите на Пшибишевски от “De profundis” 
и “Homo sapiens”. Отваря се неограничено 
поле от продуктивни херменевтики пред 
литературния историк, принуден десети-
летия наред да чете Траяновата поезия под 
егидата на “избраните”, а не на “събрани-
те” му съчинение.

Журналният цикъл “Regina mortua” (1905) 
е прекалено личностен, и въпреки тежките 
декадентски словосъчетания и причудливи 
неологизми – конвенционални за епохата и 
за поезията в “Художник” – индивидуално 
обагрен. Словото тук звучи в нешлифо-

ваната си прямота, то е безизкусно, а 
семантиката му – разполовена между але-
горичното и буквалистичното, подчинена 
на донякъде маниакалния порив по констру-
иране на възвишени травестии:

Молящи сълзи смеси 

с звънливий усмех, с твоя чар, в калта.

или:

И вихър тръпки 

Нек цепи и разпуква 

Прегризано от мразна скръб чело. 

(“Звънлив усмех”)

Разбира се, умишленото контаминира-
не на низко и възвишено има логичното си 
обяснение в техниката на сецесиона – на 
пределното разчленяване на цялостта, а 
след това на механичното сглобяване на 
разчлененото,ú – но в началния текст на 
“Regina mortua”, онасловен с неологичното 
съчетание “Звънлив усмех”, освен ефекта 
от вледенената емпирия, от умъртвявана-
та чувственост, не е скрит и стремежът 
по експлицитно назоваване на сетивнос-
тта:

Ето, още чувствам морни лъх у мене

От твойта топла плът... 

целувки прилепени... жадна гръд... 

Азът се себеоткрива в сетивното, в 
осезаемото, във физиологията – естест-
вено, физиология, която тук е огрубено 
хиперболизирана, конвенционално поднесена 
чрез декадентски алегории. Но първите 
стихове вероятно имат някаква далечна, 
опосредствена връзка с новата философ-
ска парадигма, която ще бъде възвестена 
от Ернст Мах в “Анализът е неспасяем”.

В следващото стихотворение, “Смра-
зен смях”, което би могло да се изчете и 
като огледална версия на “Звънлив усмех”, 
вече закономерно се дочуват горестните 
разкаяния на озовалия се в падението:

Да можехме, жена, да заридаем... 

Но смях смразен ни гледа и мълчи! - 

Не плачем... да! – От наште сълзи, знаем, 

Ще стане кал! – Без сълзи заплачи.

Мрачният, сатанински кикот, стати-
зиран в нещо подобно на сфинксова фигура, 
не е толкова внезапен и странен образ – не 
е специфичен единствено за реториката 
на Траянов. Именно в “Художник” ще се 
появи и една дидактична във внушенията 
си, гръмогласна в изказа си, алегорично 
претрупана и явно залагаща на вторичните 
визии поема на Сирак Скитник – “Смехът на 
безумието”.

Мотивът за невъзможното, донякъде 
ритуално пожелавано разкаяние по-късно 
ще стане конститутивен за лирическо-
то мислене на Траянов. В книгите “Regina 
mortua” (1908) и “Химни и балади” (1912), 
той е стожерен, тематизиран е концеп-
туално (особеност, подчертана от Б. 
Бенароя през 1926 г. в монографията му 
“Теодор Траянов и неговия мир”), но вече не 
е поднасян с крещяща натрапливост, а в 
една усложнено-спиритуализирана форма. 
Изобщо у късния Траянов демонологичните 
мотиви са орнаментализирани, тропово 
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свити в гънките на дискурса, превърнати 
в смислово непрозрачни фигури. Декадент-
ският патос е заглушен, префункциона-
лизиран според зададената някога от Д. 
Кьорчев перспектива на рационален вита-
лизъм. Но през 1905 година Траянов все 
още е поет, над чиито текстове не тегне 
безпролучна рецептивна решетка. Дека-
дентският формулен език работи едно-
временно – отвъд всякакви стилизации. 
Азът в ранната лирика на Траянов все 
още е хипернервен, пароксично бунтуващ 
се, непотънал в обезличаващото “ний” и 
– подобно на персонажите на Пшибишевски 
– открива душата в половия екстаз, т.е. 
все още е далеч от аскетизма на Вайнингер 
в “Пол и характер”, от ултимативните за 
преодоляване на Жената като Не-аз, Не-
истина, Не-битие.1

Най-фрапиращото със садомазохистич-
ното изживяване на любовта, с рязката 
смята на парадигматичните полови роли, 
със сатанизирането на жената, е тре-
тото стихотворение от цикъла “Regina 
mortua”, озаглавено “Демон”. Еротиката е 
патологизирана, а патологията – еротич-
на:

Ах, остани! И твойта дива радост 

У мойта кръв дълбоко потопи...

На смъртната на щастието сладост

Налей в душа ми,... нека тя заспи.

Тогаз ела!...хапи, с ногте жестоко, 

Със смях раздръфвай моето сърце,

Очи в очи ми впивай пак дълбоко, 

Но обгърни ме с трепетни ръце.

Макар и еднократно разгънато, доведе-
но до финалността си, демонизирането на 
жената у Траянов едва ли е случаен каприз 
на въображението. И ако все пак си позво-
лим бегло сравнение с година по-късно поя-
вилата се Яворова поема “Демон” (“Мисъл”, 
1906), трябва са уточним, че ако у Яворов 
този образ е реторизиран, абстрактен 
в оксиморонните си самохарактеристики, 
сдобивайки се по този начин и с лек отте-
нък на абсурдност,ú то женският демон 
на Траянов е много по-непосредствен, кон-
кретен, логичен гещалт. Възникнала не без 
влиянието на скандалния Дьорман,ú тази 
Траянова героиня има своите корени в духа 
на времето: преждевременният демонизъм 
у Траянов се появява компенсаторно, изра-
зявайки кризата на мъжката идентичност, 
респективно кризата на модерността, от 
която ще покълнат алегориите на женската 
плът. Демонизираната жена олицетворява 
дивото, първичното, некултивираното, 
т.е. запълва страшните празнини, които 
интелектът е разкрил у мъжаú. Естест-
вено, у ранния Траянов сатанинското въз-
могване на жената е проецирано в модуса 
на метафизичната реторика, характерна 
както за поезията в “Художник”, така и за 
периода на краевековието и началото на 

� Вж. В. Кьорчев, Д. Т. Траянов. – В: Слънчоглед, 
�909, №2, с.2�-26. Сходна донякъде е и оцен-
ката на В. Пундев, който, макар и след годи-
ни, ще забележи липсата на “разведряване” 
в тази поезия и който може би единствен 
долавя декадентската оргийност у младия 
Траянов: “В мигове на свирепа страст, обзе-
та от черния рой на греховете, сразената 
душа почва оргия над срутените капища, 
отдадена на самоунищожаване.” (В.Пундев, 
Т. Траянов, “Химни и Балади”. – В: Пундев В. 
Избрани творби, С., 200�)

ХХ век.

С настръхналото щастье подйеми ме,

В кръвосмукащите му пипала, 

В надсмъртен вихър понеси ме,

На твойте чернопламнали крила.

Метафизичното обаче не издържа напо-
ра на драстичния натурализъм, неговите 
драперии са снети от една доста безце-
ремонна поанта, което дава основание да 
говорим, че тук всъщност е възсъздадена 
метафизиката на обладанието:

Разкъсай моя труп, сърце нек отстене

И в мойта смърт насита потърси... 

Тогаз вземи на моите колене

Глава ми... в устни поръси.

Психея е депсихологизирана, Азът е 
обезсилен, обезволен, деградиращо пасивен 
– властта е предоставена изцяло на Нея 
– жената-фатум, жената-природа, жена-
та-смърт. Навярно някъде оттук тръгва 
и синонимично-метафоричното преливане 
между тези абстрактни категории у къс-
ния Траянов.

В “Освободеният човек” (1929) ярко 
индивидуализираният демон е “опитомен”, 
прибран сред стилизираната декламатив-
ност. Още надсловът е безизразно неу-
трален – “Призрак”, а метафизиката на 
обладанието е спотаена в един конструк-
тивен език, отличаващ се с клишираното, 
предизвестено разгръщане на мотивите. 
Естествено, става дума за съвсем друг 
текст, в който пароксичните желания на 
плътта застиват в някаква многократно 
повтаряна, привично лирическа действи-
телност. Те са локализирани в типичното 
за Траянов “възлизане”:

Възлез, жена, макар душа да стене,

в смъртта ми ти насита потърси,

тогаз вземи на мраморни колене 

главата ми и ще ме поръси.

Това четиристишие сякаш отговаря с 
безпроблемна утвърдителност на фунда-
менталното питане на О. Вайнингер “Може 
ли в Жената да оживее категоричният 
императив?” “Смразеният”, декларативен 
драматизъм по парадоксален начин обема 
всичко – декадентската порочност, свръх-
мерната наслада, непосредността на изжи-
вяването, – за да ги излъчи в стерилната 
им мъртвост, неизразителност. Зрелият 
Траянов не тематизира отношенията “роб-
господар”, садомазохистичните трепети2 
са недоловими и настъпателно изричаното 
“ний” – един изключително важен концепт 
за поета, в който стихията на пола окон-
чателно стихва или в някакъв смисъл е иде-
ологизирана. “Призрак” приключва именно 
с програмно възвестената Haiterkeit – със 
състоянието на ясна омиротвореност, 
препоръчано някога от Д. Кьорчев срещу 
болезнените декаденщини:

А може би в блаженствата си щедри

животът цял за миг да изгори,

и в красота порочна, знойнобедра, 

телата ни смъртта да претвори.

Подобни поанти – с отнета поанто-
вост – не са изключение в “Освободения 
човек” (1929). Но ако тази Траянова книга е 
христоматийното ядро, избрано от “Regina 
mortua” и “Химни и балади”, то в журналния 
цикъл от 1905 г. би могло да се проследи 

2  Вж. Траянов, Т. Рецензии за “Хризантеми” на 
Тр. Кунев. – В: Художник, г. ІІ, �907, кн.9-�0.

синтагматичното “навързване” на тек-
стовете – т.е. тук все още тече един 
утаен, неразпаднал се лирически сюжет. 
След “Демон” текстовете са по-кратки 
– “Самота”, “Хладните лъчи”, “Мимоза”, 
“Увяхнал мак”, “Венец”, “Нов ден”, – обаче 
те не са класическите Траянови импресии: 
пароксичното, нервозното, анормалното 
избликва ненадейно в тропите (“мъртвеш-
ки целувки”, “презрели в томление устни”, 
“отровна милувка”, “виолетни тъмнини”).

Любовта е отново травестирана до 
напразно томление и гибелен порок – тя е 
низост, заблуда, аморалност, но не и тран-
сценденция към проясненото битие: 

С увяхнал стрък от огнен мак обкичам

В калта заровения сън.

И не възвзирай се! Ще прочетеш

В лъжливий поглед пак лъжата.

Замират въжделения потайни, 

Едвам разцъфнали из самотата,

Изгарят в собствения си огън.

Тези фрагменти, някои от които осво-
бодени от аморалните си внушения – днес 
са представителни за Траяновата поетика, 
всъщност са проникнати от особен елеги-
зъм, съвсем различен от онова, което Л. 
Стоянов нарича “реквиемна образност”ú, 
визирайки кошмарите в книгата “Regina 
mortua”, и изцяло чужд на “титанизма на 
чувствата”, черта, която Ив. Младенов 
основателно открива в зрялата любовна 
лирика на Траянов.ú

Елегизмът, опустошенията на любо-
вта, съкровената изповедност – априорно 
отсъстващите белези в лириката на къс-
ния Траянов – могат да бъдат открити 
в Траяновите цикли, поместени в сборни-
ка “Южни цветове” (“Химни”, “Ноктюрни”, 

Неантологичният Траянов
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“Увенчан живот”, “Безутешна владичица”, “В 
бездната на тъмното страдание”, “В мъл-
чаливата градина”). Те са “избрани” из Книга 
ІІ – “Песен на песните” , – т.е. отново са 
част от аналогичен замисъл, но с едно-
две изключения остават извън класически 
утвърдената поезия на поета.

“Химни”-те на Траянов в “Южни цве-
тове” по презумпция са “сбъркан” жанр 
– пронизани са не толкова от апологетични 
тонове, а от съкрушителна миньорност1. 
Нямат нищо общо с по-късно познатите 
ни химни-заклинания, а по-скоро са резигна-
тивни визии, разгърнати фигури на сквер-
ната възвишеност, чрез които жената 
пак е привиждана в агресията на своя чар. 
Нейният образ отново контаминира разно-
родни, отново е априорен оксиморон:

И твоя чар пристъпва

Със тело на грешна фея.

Със поглед на пантера 

Със странната усмивка  

На нова красота.

Тези “химни” на Траянов също водят 
към О. Вайнингер – най-вече към не чак 
дотам укритата в “Пол и характер” възхва-
ла на проститутката, която е уподобена 
на великите завоеватели – една фигура, 
разположена гранично между мъжкото и 
женското, с неуязвим социален статусú. 
В “Химни”-те на Траянов жената е надарена 
с всичките заплашителни атрибути на 
гибелния за Аза порок:

И твоята целувка

Се кат проказа вмъква 

В душата ми моляща.

...................................

И ти лежиш пред мене

В сияние последно

Изстинало и жедно

За моя дух тело.

.................................

Паляща страст засмукваш

И късаш ненаситна

Безкрайното блаженство

На хвръкнало сърце

И вечното проклятие

�  Вж. Пенчев, Б. Междувековието: литературни-
ят сецесион. – В: Език и литература, �998, 
кн.�-�.

В очи ти възсияло

У моя вглед дълбоко

Възпира жаден вглед...

Борбата между половете приключва с 
поражението на Аза, с разпадането на 
идентичността му:

Аз ида да властвам

................................

Но хищна хубост дебне

У твойта странна тайна,

На тъмната загадка

Държи последни ключ.

У Вайнингер Жената е безгранично раз-
пиляната, мистериозна материя. Мъжът 
– дисциплинираната форма, призвана да я 
овладее.2 В този смисъл Траянов все още не 
демонстрира онази “надмощност на съзна-
нието”, която две години по-късно ще съзре 

�  Вайнингер О. Пол и характер С.,�99�, с. ��-�6. 
Същата идея – вече конспективно – Вайнин-
гер експлицира и в “Űber Henrik Ibsen und 
seine Dichtung “ Peer Gint” (O. Weininger. Űber 
die letzten Dinge, München �99�, S.��).

в поезията му Д. Кьорчев. Азът се оставя на 
ирационалното, обсебен е от него:

Аз ида да те търся

В кикотеньето злобно

На смазана безжално

Божествена мечта.

Аз падам и навеждам

В смирение чело.

Цикълът “Безутешна владичица” до 
голяма степен е инспириран от размяна-
та на ролите “роб” и “господар”. Любовта 
попада изцяло в парадигмата на властта 
и поради това изповедите на Аза звучат 
като откровения на пожелалия и впослед-
ствие загубилия властта. Траянов дори си 
позволява трагически оцветена пародия на 
известна евангелска сцена:

У твоя взор молящ прозърва

Горчиво състрадаье

На безутешната владетелка

Към своя роб, преклонен който

Със сълзи и благоухан елей

Омива треперящи й нозе...

Подчинението тук е израз на смирение, 
знак на загубени илюзии, етап от помъдря-
ването. Азът не само навлиза в диалекти-
ката на властта, но се опитва да фиксира 
нейните превратности:

... А над теб

Аз нявга властвах в моя сън

............................................

Владеех аз над теб, жена, когато

Те сепваше целувката ми чиста.

Духът е склонен към самоизмами, той 
живее от непрестанната подмяна на емпи-
риите с фикции:

Робиня нежна бе, но твойта плът

Издигнах аз над моя мощен блян

Израсна ти мистично бяло цвете...

Основателно можем да говорим за 
жената като реабилитиран пол у ранния 
Траянов, за еманирането на нейната Дру-
гост в една потребна на Аза проекция:

Ела, властителко, и остави ме
С плътта си ненаситна да изсмуча

Душата ти, що сътворих в сълзи,
Нек тя изпълни мойта жажда болна.

Тук бихме могли да затворим отгър-
налата се страница на неантологичния 
Траянов, приключвайки разказа за опусто-
шената душа, тъй като през следващата 
1908 година образът “regina mortua” вече 
ще е въздигнат в емблема, в надреден 
гещалт за първата книга на поета, – книга, 
мислена в антологичната си окръгленост 
между т. нар. “Първи песни”, естествено 
изобщо несъвпадащи с текстовете, които 
бяха обект на вниманието ни дотук, и “Про-
летни химни” – раздел, бойко отстояващ 
състоянието на слънчева Heiterkait.

Елегичната модулираност на Траяновия 
изказ постепенно е преминала в постула-
тивна, въпреки че книгата “Regina mortua” 
по своята интонираност е все още близка 
до неантологичния Траянов. За финал, под-
крепящ наблюденията ни дотук, избираме 
красноречивата успоредица между двата 
текстови варианта на стихотворението 
“Към любовта” – първият, съществувал до 
1912 г. (“Защо се спираш, вихрена любов”), а 
вторият – появил се в изданието на “Осво-
боденият човек” от 1929 г. Успоредяваме 
елегизма и титанизма:

Защо се спираш, вихрена любов, 
Крила ти
Натегналия въздух ще разпорят, 
С задгробен плач на твоя ярък зов
Срутени божества ще отговорят, -
Защо се спираш, вихрена любов!
(1929)

Лети, не спирай, вихрена любов,
крилете въздух нощен да разпорят,
с задгробен клик на твоя ярък зов
вси земни божества ще отговорят:
лети, не спирай, вихрена любов!
(1912)

След десетилетия Р. Ликова ще конста-
тира, че Траянов “не е поет на задушевната 
интимност”, че пише не елегии, а заклина-
ния, и ще нарече стихотворението “Към 
любовта” “химн”, и то появил се “в зората 
на българския символизъм”3. Всъщност, 
химникоподобната структура е резултат 
от автокорекциите на поета в 1929 г. 
– година, която в някакъв смисъл означава 
край на модерността в литературата ни.

�  Ив. Мешеков твърди, че “Яворов прави обоб-
щение на безсмислицата в образа на Демона. 
(Мешеков, Ив. Яворов – поет-богоборец. – В: 
Мешков, Ив. Есета, статии, студии, рецензии, 
С.,�989, с.528).
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ЧуЧулИга
Възлита лъч из нощни кръгозори, 
пронизва мрака възгорял рубин, 
безкраен здрач безшумно се разтвори, 
извишен свод се ширна ведросин.
Подзема химни волна чучулига 
(сърце, възмогнато из болки, пей!), 
възлита, своята мечта достига, 
в лъчиста мрежа тихо се люлей.

Скръбна нОЩ
Безмълвно се носи в тъмата следбурна 
обкичена с лилии водни нощта, 
към бога подига тя лунната урна, 
обвита с жалейка от черни листа.
На дъното бисер унесено бляска, 
сълзите на всички злочести сърца, 
сълзите, що капят зад весела маска, 
скръбта нелечима на болни деца.
Над тъжната нощ се безмълвно люлеят 
безкрайни венци от висящи звезди, 
през божия поглед страдания греят 
над пълните с горести земни гърди.

ЧернО цвете
Запей ми песни недопети, 
запей за радост без звезди, 
за черното отровно цвете, 
що цъфва в горестни гърди.
Запей ми тъй! Засмукан корен 
ти с детски пръсти изтръгни, 
тогава взор, от сълзи морен, 
ще зърне пролетни страни.
Запей, не слушай, че те питам 
над нас ли плаче есента, 
запей ми, нека падат скритом 
безмълвни сухите листа.

ПОСледна еСенна веЧер
Забулената обгоряла есен 
разстила в равнините ледна вечер, 
прехвръква плахо като чужд снегът; 
дълбоко някъде във лес далечен 
талазите на есента шумят.
Като словата верни в мрачна песен 
прелита орлек врани; възридава 
далеко вятърът над тъмен лес; 
зловещ припев из мрака проечава: 
смъртта! смъртта! – ще царствува от днес!

ЗИмен ЗанИк
Студеното слънце печално изпрати 
към снежни пустини прощален завет, 
припламнаха сини висулки от лед, 
тих повей натегнали вейки поклати.
Към снежни пустини с прощален завет 
безлистният скелет разгръща обятия, 
тих повей натегнали вейки поклати, 
отнигде утеха, отнигде ответ.
Безлистният скелет разгръща обятия 
към белия гроб на надежди безчет, 
отнигде утеха, отнигде ответ, 
отпаднат отнякъде сенки кръстати.
Към белия гроб на надежди безчет 
тих повей натегнали вейки поклати, 
отпадат отнякъде сенки кръстати, 
към снежни пустини прощален завет.

Забрава
Забрава! Зная днес къде е  
целебния ти извор чист, 
през сън на дъното синее 
огледана следбурна вис.
Из отразени небосклони – 
поляни тихи без бразди – 
сълза когато се отрони, 
в ответ възкръсват рой звезди.
Забрава! Призрачна дъбрава, 
де тайни всеки клон таи, 
де всеки сън на пепел става, 
утеха всеки миг струи.
Там чух свещеното съзвучие 
на първий златен листопад, 
за първи път скръбта отключи 
пред мене своя странен свят.

ОСвОбОденИят рОб
Поглеждам смутено назад, 
назад към редицата черна, 
полъхва из спомени хлад 
и образ забравен се мерна.
Там сявга сред вражески стан 
събуждах се в немощ, в омрази, 
пред портите роб обкован, 
съкровища чужди да пази.

ПредутрИна
Безкрайна нощ в земята черна втъна, 
замряха уморените очи, 
тела споени странен плащ обгъна, 
неземна жар и призрачни лъчи.
Заветен сън сред химн свещен издига 
горящ смарагд, откъсната звезда! 
И рози, мак предзорна чучулига 
пилее по блестящата следа.
Смрачен просторът бавно побелява 
пред радостта на погледа ни чист, 
благоуханен земний лъх повява 
от всеки кът, от всеки цвят и лист.

къСнО ЩаСтИе
Неземен час на късно щастие, 
раздипляй своя чер саван! 
Не чакам върхове кипящи, 
а поглед, ведър и засмян!
Макар в засенената младост 
отровен вир да е вгнезден, 
очакван образ, тиха радост, 
към мене гледа отразен!
И в тебе, час на чудесата, 
бих искал да повярвам сам, 
мълвя молитва непозната, 
но към кого, едва ли знам!

тайната на Струма
Бърза бързоструйна Струма, 
тайна в хладна гръд таи, 
бърза, дума не продума, 
само позлатена шума 
влачат бързите струи.
Бърза, през скали, разтроги, 
бързо глъхне тъжен ек, 
върхове тъмнеят строги, 
сенки, вили леконоги, 
бродят низ надвесен брег.
В миг вълна вълната спира, 
сякаш зов дочули скъп, 
всичко околвръст замира, 

само изворът извира 
на дълбока, страшна скръб.
Спомен ли от вековете 
спомня новия разгром? 
Тук димят се кърви свети, 
стон простенва: отмъстете 
поругани чест и дом!
Тъмен вслушва се Пиринът, 
дига каменния лоб, 
знай, че сенки ще преминат 
над Беласица, ще зинат 
из недра й гроб сред гроб.
Бърза Струма, странно пее, 
свеждат клон след клон гори, 
шъпнат, молят се на нея, 
белий блясък на Егея 
с черни листи да покрий.

малка балада
Молих те, девойко малка, 
не губи по мен сърце си, 
не губи го, че русалка 
болно ми сърце отнесе.
Спи то нейде в златен пясък, 
в гроб подводен, в глъбините, 
песен пей му с тъмен плясък 
хороводът на вълните.
Земна обич то забрави, 
всички болки, всички клетви, 
свойта приказка разправи 
на подводни тъмни ветви.

ПреЗ ЗИмна нОЩ
На запад светла есен, 
далеко зимна нощ тъмней, 
в полето пусто кротка песен 
приспивно вейките люлей.
Полека снежен хлад полъхна, 
полягат сухите треви, 
самата есен ли въздъхна, 
сърце ли сбогом промълви?
Помръкна радостна измама, 
пресъхна нейният поток, 
грядущето е сянка няма, 
а миналото – сън дълбок.

САМоТА
Изправя се гората, 
унесено мълчи, 
заслушана в незнаен свят.
В зелени питащи очи 
замаяно блести росата 
и лъха тежък аромат.
Душа неволно взор подига 
и търси вечния творец, 
отпада зимната верига 
и трънният венец.

теменуга
Теменуга се навежда 
над забързали струи, 
хубост горестна оглежда, 
образ девствен открои.
А струите заминуват, 
недочуват молещ вик, 
за кристална нощ бълнуват, 
за невинен лунен лик.
Капят листи, плачат взори, 
гасне образът дълбок, 
но сърцето си не разтвори 
искрометният поток.
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Скръб
Чернее в гората 
самотна борика, 
приветно я милват 
пак майски лъчи, 
нечакано сълзи 
унесено бликат 
на молещи кротко 
зелени очи;
над рамо й песен 
мечтана, игрива 
пришелец незнайник 
нашепва и пей, 
насън тя горко 
се само засмива 
и тъмните вейки 
безмълвно люлей.

гОрСкО вИденИе
В гората витае прозирно видение, 
над чело - корона от нощни листа, 
задгробно блещукат очи замъглени, 
молитва немее на мъртви уста.
Низ граните трепват невидими жици, 
аз моята първа молитва познах, 
и погледът бавен на синя зорница 
над мен се възпира, невинен и плах.
И всичко полека изгубва се в мрака, 
над мене въздишка на ангел замря; 
над нашата участ око не заплака, 
над гроба ни никой с молитва не спря.

ПеСен на ИЗгнанИка
оплаквайте, дъбрави, смъртта на пилигрима,
вплетете в песента си предсмъртния му стон, 
да екнат всички струни на скръб неукротима 
пред тайната могъща на вечния закон!
Повикайте духа му! от тигрица засукан, 
люлян от всички бури на родната гора, 
като залутан пламък той нявга заблещука 
и влюбени русалки на брачен пир събра.

В речта му непокорна кънтеше зов столетен!
Враждебните стихии веднъж ли прикова?
В уречен миг изтръгна из образ безответен, 
на тъмни заклинания всесилните слова!
В бленуване той стигна до източник вълшебен, 
окото всичко зърна, слухът дочу смъртта, 
но гневен глас прекъсна подйет псалом хвалебен, 
ръка небесна знака на гибел начерта.

Плачете, небосклони, над пустите долини, 
на гробницата скъпа, над велемощен трон, 
тук всеки миг е болка, спотаяна с години, 
тук всеки лъч въздиша и всеки цвят е стон, 
тук всеки трепет смърт е и всеки поглед гасне.
Грядущето е нямо, а миналото – гръм, 
скалите се снишават, притиска скръб всевластна, 
враждебни привидения покриват всеки хълм!

о! Нечий дух възкръсва! Заострен пламък съска, 
като внезапен вихър над сънен океан, 
из леден поглед болка искри отрова пръска, 
от властен ръст отпада разкъсан бял саван, 
над мрачен връх възлязъл, към бога лък той дига, 
отеква земна ярост в небесни брегове, 
той първа вест изпраща с ранена чучулига, 
под черната хоругва вси демони зове!

ПеСен на влаСтнИя
Аз чувах зов отвсъде, 
ту горък стон, ту смях, 
не чаках да отсъди 
съдбата – нека бъде!
отсякох, полетях!

Из  рая и от ада 
една молитва чух, 
и сам, в безумна радост, 
аз властна реч създадох 
за нищите по дух!

Смел отзвук не намирам, 
че моят зов е твърд, 
че всеки миг умирам 
и прероден се спирам 
за нова бран и смърт!

Летя, ту гръм и блясък, 
ту в мрака внизан лъч, 
в мен пеят всички маски 
на ярост, гняв и ласки, 
на скръб, любов и злъч!

от връх на връх минавам 
/ликувай горд живот!/ 
със всеки химн посявам 
грядущето кораво, 
с изкупен огнен плод!

каСПар ХауЗер
обичам да се скитам 
със маска на лицето 
в световния рояк, 

а нощем пък да питам 
учуден аз небето 
къде е моят бряг, 

че аз познах отрано 
злината и доброто, 
живота раздвоих, 

сърцето замечтано, 
по-чисто от златото, 
в дълбока тайна скрих.

Смърт в равнИнИте  
             На Панайот Киселков

Лежа самотен, неподвижен, 
а раната струи безспир, 
ни глас далечен, нито ближен, 
и само облаци покрови 
висят над горестната шир: - 
Ах, кой ще ме зарови!

Не чувам горско шумоление, 
ни приласкаваща вълна, 
русалките не бдят над мене, 
над мен не плачат нощни сови, 
ни тъжно-бялата луна: -
Ах, кой ще ме зарови!

Какво видя сега насъне, 
о майко! – Падащи звезди?
Защо ли полунощ не звънне?
Зова аз сенките сурови 
на мойте войнствени деди! –
Ах, кой ще ме зарови!

СамОта
Изправя се гората, 
унесено мълчи, 
заслушана в незнаен свят.

В зелени питащи очи
замаяно блести росата
и лъха тежък аромат.

Душа неволно взор подига 
и търси вечният творец, 
отпада земната верига 
и трънният венец.

към краСОтата 
Кралице вечна на ефира, 
жестока, дива красота, 
към тебе своя поглед спира
смирено всяка нищета!
Самата мисъл рабски тръпне
пред твоя строг свещен закон, 
пред твойте тайни недостъпни, 
пред твоя съдбоносен трон!

Не е ли твоята хармония 
в небитието трепет жив, 
не са ли твойте небосклони 
смъртта на хаоса бурлив!
Из твойта необятност строга 
кога животът възгоря?
Не си ли мисълта на бога, 
не си ли земната сестра!

Самият ли миросъздател, 
ревнив, простря над теб ръка, 
и скри от земния гадател 
на твойта вечна власт лика?
Кой жаден сън след теб не броди, 
чие сърце не те зове, 
лъчът не си ли, който води 
към гибел всички богове?

Над безконечни океани, 
отвъд небесния живот, 
отмерваш ти със знаци странни 
на векове спокойний ход, 
и само корабите смели 
на някой крал и маг сърцат 
достигат страшните предели 
на твоя омагьосан свят.

Що значи вечното проклятие 
за този, който те съзре, 
когато в твойто име свято 
готов е всеки миг да мре!
И там, де в твойте песнопения 
самата вечност се руши, 
загиват с химни вдъхновени 
велики пламенни души!

И в таз божествена трагедия 
смъртта стои зад твоя щит, 
героите, дошли в победи, 
умиращи възкръсват  в мит!
Надгробен танц на херувими 
прославя тяхните дела, 
а ти с любов неуловима 
целуваш мъртвите чела!
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До Вера Балабанова
Вяра!
В 3 часа съм канен на кино “Балкан” от 

германците (военен). Ето защо в 6 1/2, а не в 
6 часа ще се видим, и то нито при безутеш-
ната майка, нито при чучулигата, а чисто и 
просто пред пивница “Батенберг”, до Св. Георги 
Софийски!

Bestens
Theodor

Вършец 9 август 1943.
Незабравима Верул!
Пиша ти второ писмо от прославения Вър-

шец! Дали ще дойде от Вършец до Чам-Кория 
това писмо – не знам. Тук е scheuslich! Откакто 
съм дошъл – само едни ден имаше слънце. Все 
е облачно и все дъжд. А навалица – страшна. 
Софиянци пълно, начело с артисти от Народния 
театър, писатели, писателки и прочие. Калинка-
Малинка също е тук. Продоволствието е добро, 
но скъпо. Аз напуснах “вила” Ком и живея в хотел 
“Сплендид”. Не се чувствам никак добре и ако не 
се оправи времето – връщам се в София, от 
там – в Анхияло на слънце. Няма смисъл да стоя 
в стаята и да плащам скъпо и прескъпо.

Вършец?!! – Има филхармония. Всяка заран 
Вършешките филхармоници сядат на главната 
улица пред своите сандъчета и лъскат обущата 
на летовниците, а вечер свирят в “дансинга” 
разни танга, румби и прочие, разбира се по 
цигански, и 200 двойки най-малко се въртят на 
едно място, като сардели.

А аз как се чувствам? – Прекрасно. Всеки 
миг желанието ми да се махна оттук расте. 
Български курорти. За мърсотата им може 
да се напишат томове, като Майсравата -? 

енциклопедия. До нуждниците са кухните. Без 
изключение. Проверих във всички гостилни-
ци. Същото е и в нашия “Сплендид”, който е 
“почивен дом за общинските служащи”. Бях 
чел една книга за Китай – същото било и там. 
Но медала има и обратна страна: хубавата. 
Тук всички хора, главно селяните с трепет 
очакват победата на Германия. Симпатиите 
към германците са извънредно големи. Много 
се иска на нашия селянин да се сключи мир 
между Германия и Русия и двата колоса заедно 
да смажат американците и англичаните. Над 
Вършец и селата са станали въздушни сражения 
между 125 американски крепости и български-
те изтребители. Славни момчета излезнали 
нашите летци. Свалили 4 американци. Но най-
хубавото е, че в Брусарци селската стража е 
стреляла със старите бердани и кримки срещу 
аеропланите на американците!!!!! Това може 
само неустрашимостта и детската наивност 
на българина да извърши! Недей ми писа докато 
не ти пиша друго писмо. Защото ако времето 
не се оправи – в сряда тръгвам обратно за 
София. Ще ти телеграфирам сега, Веруле, бъди 
ми поздравена най-пълнолюбовно и поздрави 
братчето ми, снахата ми, племенничето ми и 
хлапаците Зос и Сашо.

Твой
Тодор

!?! Романът?!!!

До Иван Радославов
София
25 ноември 1929 г.
Скъпий Иване!
Преди всичко приеми възторга ми за рецен-

зиите. Всяка една е майсторско творение, сама 

за себе си! И като си помисля че твоя “главен” 
конкурент е “наш Владо” – ужас ме обзема. 
Бедния, бедния! Той се е объркал в театъра като 
пате в решето. Станал е за смях. Вчера му 
говорих искрено да пази поне достойнството 
на българския писател и да не става оръдие 
на един малоумен и престъпен министър като 
Найденов. Пъшка, пъшка и пъшка! Не вярвам 
да се задържи 3-4 месеца. Разправям му вчера 
какво нещо е театралната проблема на съв-
ременността, законите й, и разрешението й 
в рамките на националната ни култура. А той 
мига и само мига! Такава простащина са наши-
те “идейни” противници! Иване, братко мой, 
бъди горд че си сам сред тая апокалиптична 
посредственост. Пиша ти с такъв повишен 
тон, защото мислите в последните ти писма 
бяха не само резигнирани, но дори и песимис-
тични. Когато ти, личност с неоспоримо дело, 
можеш да изпаднеш в такива настроения, то 
какво да правят Василевци ? Или ще кажеш, че 
тях ги пази като броня собственото им неве-
жество? Не, братко, свинското самодоволство 
ги пази от истината!!

Ами ти знаеш ли че в една от своите про-
винциални “сказки” Людмил Стоянов ни е ругал 
(в Лом, мисля) по най-хамалски начин. Сега бил 
дал статия “Критика и котерийност” в “Заря”, 
в която без да спомене име (подлецът!!) хвърлял 
стрели против нас, а възвеличавал професора. 
Но не вярвам Кръстю Станчев да я допусни. Аз 
ще следя “Заря”. Брей, че калпав, неблагодарен 
индивид. Всичко дължи на тебе и на мене тоя 
несръчен плагиатор. “Храни куче да те лае!” 
Трифон хубаво казва: “Да му се отрежат ръце-
те, за да не краде по бакалиите!” Неблагодарно 
псе!! Всичко, което е по-сносно в стиховете му, 
повече от половината е мое дело, мой талант. 
Скотът му със скот! Но стига, че почна да 
мирише самото ми писмо!!!

Много здраве от г-жа Андерсен. Тя е във 
възторг от тебе. Какво ще стане с концертът 
й в Пловдив? Романсът е още в мен. Говорих на 
Василев. Каза ми че докато не влезне в реперто-
ара – не могат да я вземат. Щял да гледа да я 
прокара за да се отпусне кредит за хонорара. Аз 
няма да го оставя на мира. Сега, Иване, изпра-
ти веднага нещо за отваряне на книжката. Нека 
бъде под твоя знак. Пукнах от яд че закъсняха 
рецензиите. Тоя мошеник Стойков е невъзмож-
на работа. Само Мито му идва дохак.Той ми 
каза че ако не намерим издател – ще издава и 
тая година Хиперион. Бедния! Пъшка, въздиша 
и дига вежди. След 3-4 декември ще дойда при 
теб. Дано направим нещо с Данови.

Стискам ти братски ръката.
Твой Тодор.

Сърдечно много поздрави от Дора. Като 
четяхме рецензиите, тя каза: Иван е гений! 
Прав си Тодоре! Славен човек е. Поздрави сър-
дечно Георги Говедаров.

31 март 1930 г.
Единствений ми приятелю,
че не съм ти се обадил – както и можеш 

да си помислиш – има и няма причини. Просто 
бях убит във всяко отношение. Няма да мога 
да си отдъхна дотогава докато не се уреди 
работата с Виена. Ужас и безумие. – Съдба! 
Това е и причината че не мога да почна отново 
“Пантеона”. Ако не е Дора при мене, бих полудял. 
В такова душевно състояние се намирам. Хипе-
рион – едвам го изкарах. Омръзнал ми е, въпреки 
че знам колко е необходимо излизането му. 
Мито се бе отчаял и искаше да спре на 4-тата 
кола! Хеле, кандардисах го. Щом няма от тебе 
материал – той се отчайва!! И прав е! Без тво-
ите работи – книжките са сякаш без гръбнак! 
Моля те изпрати веднага нещо за ІІІ книжка. 
Туряме я под печат, за да може да излезе до 15 
число. А до 10 май – 4 книжки, за да се изплатят 
квитанциите за абонаменти.

Тая заран прочетох внимателно статията 
на Василев – 10 години Златорог. Господи, Боже! 
Каква убога мисъл! Каква лъжа! Аз не бях я чел 
внимателно! Та това ли интелектуално джудже 
било твоят противник?! Срамота е за нас, вяр-

вай, Иване, срамота е! Няма ли да видим нещо 
по-достойно отсреща си? Тоя “писач” бил наис-
тина по-дребен отколкото сме го смятали! И 
как може един Лилиев да дружи с години с това 
чираче? По дяволите!

Пиши ми какво ти прави историята. До 
къде си стигнал. Кога мислиш да излезе? A 
propos. Защо не се съгласиш Дановците да ти 
издадат идеи и критика в един голям том? 
Печатницата им седи празна и те биха ги изда-
ли (и в два тома!) Опитай!

Тук младите направиха две четения. Първо-
то излязло по-добре в материално отношение, 
а второто – в морално. Аз не ходих. Най-голям 
успех пожънал Моис със статията си “Инте-
лигенция и народ”. Аз не съм я чел, но ти си я 
знаел. Другите – средна работа. Рецензиите на 
Дора, разбира се, са се харесали най-вече. Мисля 
да опитаме още едно четене, но трябва да си 
ти тук – инак не им позволявали. Нали ги видяха 
– стига им!

Препрочитам, Иване, томовете на Йовков. 
Голям белетрист е тоя добруджанец, дори по-
голям от Влайков. Като изключим Коста Сте-
фанов, безспорно е най-големия от всичките 
съвременни белетристи. Романтик най-чиста 
проба! А главно – наш е, по художествени сред-
ства, по отношение към действителността, 
по всичко. Индивидуалист до крайност!

Сега за книжката. – Имаме: разказ, статия 
от Димов, Бодлер (стихове от Г. Михайлов). 
Ако можеш за изпратиш идеи и критики, или 
поне рецензии – спасени сме. Коста обещава 
статия, но няма нищо досега. Такова е положе-
нието. Пиши веднага на Мито и го поуспокой и 
поукуражи!

Стискам ти братски ръката.
Твой Тодор
Една кола здраве от Дора и всички млади и 

стари хиперионци.

Дора Дюстабанова –  
Теодор Траянов

4 юни 1932
Варна
Милий, милий Тодоре,
Само два дена не съм те виждала, а ми се 

струва години, години. Големи усилия правя над 
себе си, за да не плача и да не мисля за тебе. 
Единствената ми утеха в този скучен и без-
надежден град е морето. Тази сутрин станах 
рано и отидох в морската градина, седнах на 
една пейка до самия бряг и гледах дълго, дълго 
спокойното море. Но тъгата ми за теб е много 
по-силна и от най-голямата радост, която бих 
получила от нещо друго и затова без да искам, 
както седях сама в градината почнах да плача. 
Но аз зная, че първото писмо, което получа от 
теб ще ме поуспокои. Вървя из Варненските 
улици и си мисля, ето на, сега ще срещна Тодор, 
ще срещна моето мило, моето единствено 
дете на тази земя.

Но разбира се никого не срещам, защото ти 
си в София, а аз съм във Варна. А сега искам да 
знам как си ти и какво правиш без мен? В първо-
то писмо, което ще ми пишеш, искам подробно 
да ми разправиш за себе си, всичко, каквото се 
е случило в тези два дни, от моето заминаване. 
Аз искам да знам дали имаш пари, храниш ли се 
добре, спиш ли и не си ли отслабнал. Аз искам ти 
да не мислиш много за мен и да не се тревожиш. 
Аз съм в хотел “Мусала” в една стая с Милка 
Стубленска. Плащам 30 лв. за легло. В същия 
етаж са Кисимов, Борозанов, Велков и госпожа 
Вълева. За сега съм добре, храня се, само едно 
ми действа зле на стомаха – водата. Но от 
днес почнах да си взимам по една бутилка Горно-
банска минерална вода и вярвам, че стомахът 
ми ще се оправи. Времето тук е хубаво, но днес 
беше много ветровито, и затова не можах 
да направя баня. Всички артисти се храним в 
ресторант “Булевард”, където готвят добре и 
сравнително евтино. Хубавото е, че наредихме 
да се храним с тевтерче и на края на месеца 
ще плащаме. Аз днес, например, ядох варено 
телешко, риба пържена, кисело млеко и една 
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чаша минерална вода и всичко това за 21лв. 
Но инак във Варна е скъпо. И за да почувстваш 
красотата й трябва да имаш повече пари. 

Тодоре, мили мой, единствената ми радост 
и надежда засега е, че ще дойдеш. Но аз не искам 
да те насилвам като някоя си капризна женичка. 
Ако ти имаш важна работа – ти знаеш от какъв 
род – ела тогава, когато намериш за добре. Но 
слушай, когато заминах ти ми обеща че ще ми 
пишеш всеки ден. И аз само с това живея, че 
всеки ден ще имам от милинкото писмо. А едно 
твое писмо значи един час прекаран с теб.

Аз така ти пиша, като че ли в най-скоро 
време няма да се видим, но какво да правя 
толкова страшно те обичам, че тогава когато 
трябва да се разделя от теб само за 10 дена, 
мене и се струва, че съм се разделила за 10 века 
от тебе.

Миличко ти как си, сърцето ти добре ли е? 
Пиши ми всичко, всичко.

Недей забравя да видиш за заема. Вземи го, 
изпрати ми само 500 лв. на мен, останалите 
пари вземи за себе си. Плати на Гочев за кос-
тюма си. Защото аз искам ти да имаш нов 
костюм. Ако можеш, купи си още една нова 
риза. Даже и три хиляди да ми отпуснат все 
ще можеш да си свършиш някоя и друга работа 
с тези пари.

До днес на нас не са ни дали никакви пари, 
даже тази сутрин дадох на Кисимов 5 лв. на 
заем, като му казах най-безцеремонно, че като 
получи дневните си веднага да ми ги върне, 
защото аз също нямам много пари. Но ти не се 
безпокой засега аз имам пари, пък и днес щели да 
почнат да ни плащат.

Вчера сутринта се откри театъра много 
тържествено. Владо Трендафилов декламира 
“Умиращият Осиян” с голям успех. Аз много се 
зарадвах, че в новата сграда на театъра проз-
вучаха твоите железни стихове.

Тодоре, миличко, утре ще ти пиша пак, в 
други ден пак и все така.

А ти да не бъдеш тъжно! Пиши ми кога 
ще можеш да дойдеш и въобще всичките си 
планове.

Да мислиш непрекъснато за мен, да ме мил-
ваш и да не си тъжно. Чуваш ли детето ми?

А сега, дай да целува очичките ти, а сега 

крачетата, а сега знаеш какво........
Твоето бау-бая – Бубата
Сега не мога да ти пиша повече, защото 

трябва да вървя на репетиция в новия театър 
и второ (най-важното) Милка е при мен и аз 
страшно се смущавам, нищо не мога да ти 
пиша. Но от утре ще ходя в Морската градина 
и от там ще ти пиша. А имам толкова много 
да ти пиша! Едвам се сдържам в този момент 
за да не заплача над писмото, което ти пиша. 
Защото знай, всичко мога да понеса в живота, 
но това, че теб няма да те видя или няма да те 
има. Това никога!

Тодоре, милий мой, сега те целувам много, 
по очичките, по устичките и където искаш 
– твоята Дора.

Всяка вечер се моля за теб и целувам мисле-
но краката ти.

А сега веднага да ми пишеш на адрес:
Дора Дюстабанова – артистка от Нар. 

театър хотел “Мусала”
Варна

Варна 4 юни 1932 
Радост моя!
Едно непрекъснато желание имам да ти 

пиша. Днес не се чувствах добре. Много съм 
отпаднала. Сигурно още не съм се аклиматизи-
рала. Спя много, но сънят ми не е много крепък. 
Непрестанния тормоз, че ти не си при мен, ме 
разсипва. Сега, когато за пръв път през нашия 
десет годишен живот аз се разделям от теб, 
виждам какво съм аз без теб. Аз виждам ясно, 
че това малко нещо, което представлявам от 
себе си дължа само на теб. Да, Тодоре, само на 
теб! На твоето величие, на твоята доброта и 
на твоето безкрайно благородство!

Особено сега, когато се намирам непрекъс-
нато във “великолепното” общество на моите 
колеги.

Вчера бях сама в морската градина и прека-
рах около 1 час и половина седнала срещу море-
то. И да си призная това страшно ме успокои. 
Даже по едно време почнах да не чувствам 
тялото си, като че ли съвсем се обезплътних, 
всичките ми членове отпаднаха и само очите 
ми още бодро гледаха слънчевите отблясъци на 
морската повърхност. И в този момент някой 

извика “Дора!” Обръщам се – никого няма. Но, 
Тодоре, кълна се, това беше твоят глас, честна 
дума, твоят глас. Стана ми така хубаво, така 
топло и започнах да плача. Защото вярвай, от 
както съм дошла в този чужд град, чувствам 
се така сама, така изоставена, като че ли 
никой никога няма да ме потърси, да се загрижи 
за мен. Аз виждам ясно, че аз трябваше да те 
срещна и да сложа целия си живот пред теб. 
Друг път в моя живот нямаше! Това е истина-
та, която застава все по-ясна и категорична 
пред мен. И за неща, които мислех по един начин 
допреди, сега, когато от четири дена същест-
вувам сама, мисля съвсем другояче. И затова 
те моля да ми простиш последния ни разговор 
(ти си спомняш, когато аз плаках много) днес 
аз не мисля така, аз не те обвинявам за тези 
малки дреболии, които ти ги каза тогава. Аз 
зная, че ти може би си забравил, но и на мен ми 
тежат страшно. Защото пътят, който ти ми 
завеща (независимо дали аз съм близо до тебе 
или както сега далече) е пътят на добротата 
и благородството. Аз съм една малка отломка 
от огромната скала, която представляваш 
ти. И като такава аз нося всичко онова, което 
и ти (разбира се в най-малък размер) освен 
твоят гении, твоята доброта и твоето бла-
городство. Всеки изминат ден аз се убеждавам 
в моето нищожество, в своята слабост. Аз 
искам като теб да посрещам всичко с такова 
величие, с такава безкрайна доброта и с такава 
христова примиреност, която стига до пълно 
отричане на себе си. Да, Тодоре, имало е момен-
ти в нашия живот, когато аз съм се покъртва-
ла (просто нямам дума,с която да се изразя) от 
твоята доброта. 

Чета “Бетховен” от Ромен Ролан и там 
срещнах следната мисъл, казана от Бетховен: 
“Искам да докажа, че който действува добре 
и благородно, с това само ще може да понася 
нещастието.”

Та това си ти, Тодоре, целия пропит от гла-
вата до края на пръстите си с тази Христова 
доброта. Ти, който раздаваш последния си пар-
цал на другите, а сам нямаш какво да ядеш.

Тодоре, дете мое, пиши ми, моля ти се всеки 
ден, пиши ми! 

Ти можеш ли да разбереш какво значи едно 

твое писмо за мен, когато теб те няма до 
мен.

Кой миличко ти целува очичките, крачката, 
ръчичките, устничките, кой, като ме няма 
мен. Ама ти не чувстваш ли, че всеки момент 
моите устни се докосват до теб? А косичката 
ти какво прави, а пръстчетата на крачката?

Тодоре, вярвай, че като си спомня само за 
ноката на малкото ти пръстче и почвам да 
плача. Къде си ти сега, да те целувам, целувам!

7 юни -932 – Варна – вечерта
Мое мило дете,
Много се тревожа за теб. Още не съм 

получила никакво писмо. Това е третото писмо, 
което ти пиша, а от теб – нищо. Да не би да си 
ми нещо сърдит или пък да си болен?

Тодоре, мило мое дете, ако нещо не си добре, 
веднага ми съобщи. Нищо не е в състояние да 
ме задържи тук, ако ти не си здрав.

Или може би ти не си получил още от мен 
писмо?! Чудно! Повтарям ти това е третото 
писмо, което ти пиша.

Тодоре, радост моя, непрекъснато мисля за 
теб. Ако за един момент се развлека и почна да 
мисля за други неща, във втория момент ти 
си пак при мен, в моето малко сърце. И вярвай 
ми, че ако не е Милка Стубленска в стаята ми, 
която започна да ми се подиграва, че все съм 
ти писала, то бих ти писала непрестанно – от 
сутрин до вечер. Бих ти разправяла всичко за 
себе си до най-малките подробности. Например, 
че днес ме боли коремчета, че сутринта съм 
яла три филии хляб с масло и мед и още много, 
много глупости.

Но какво да правя, животът ми засега се 
заключава в писане и отговаряне на писма до 
теб и да се радвам на морето.

А ти не можеш да си представиш, дете 
мое, колко е красиво морето. По цели часове 
седя пред него и да видиш, колко е странно, как 
си мени цветовете. Тази вечер беше сребърно, 
докато съвсем потъмня, сля се с хоризонта и 
най-после като че съвсем изчезна. И странно е 
когато се намирам пред тази необятна, водна 
шир, никаква малка, дребна, нищожна мисъл не 
може да намери място в мен, освен голямата, 
необятна като самото море, мисъл към теб. И 
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в този момент аз те чувствам съвсем близо 
до себе си. Чувствам тялото ти. Чувствам 
ръката ти, която се допира до мен и ми казва 
“миличко”, чувствам дъхът ти, който оросява 
лицето ми.

А двата стиха: “Че първата среща за нас е,  

последна през този живот.”
не ме напускат.
И когато слушам със затворени очи плясъка 

на морето, слушам как и сърцето ми повтаря 
двата стиха:

“Че първата среща за нас е,

последна през този живот.” 
Тодоре, ако ти би дошъл само за няколко 

дена, би се малко постоплил. Това аз зная. Море-
то сигурно ще ти подейства добре. 

Но мило мое дете, ако ти не си нещо добре, 
заклевам те в моя живот, веднага ми пиши. 
Ако до четвъртък нямам писмо от теб, ще те 
повикам по телефона.

Пиши ми какво работиш. Започнал ли си 
нещо ново да пишеш. И ако нещо си написал, то 
моля ти се изпрати ми го да го прочета. При 
мен са “Романтични песни” и като че теб те 
имам. Та нали там са твоята душичка и твое-
то сърце. Няма само твоята устичка, която да 
ме целува и да ми шепне: “Миличко! Бау-бау!” и да 
не казвам още какво.

Миличко, Тодоре, да ядеш ягоди, много ягоди. 
В четвъртък иди в учителската каса и питай за 
заема какво е станало. С парите направи това, 
което ти мислиш за добре.

Ходиш ли у дома на обед и какво е настрое-
нието? Ти на нищо не обръщай внимание.

Днес писах една картичка на Радославов и 
на Цвета. Не зная номера на къщата на майка 
ти, бих й писала. Също забравих адреса на Сава. 
Като ми пишеш не забравяй да сложиш адреса 
на майка ти и питай Сава за нейния. Поздрави я 
непременно от мен. Тя заслужава все пак.

Сега Тодоре, аз преставам да ти пиша, 
защото съм много уморена, детето ми, а най-
важното боли ме коремчето.

Съвсем съм сама. Милка има театър. Ще 
легна и ще си мисля за теб. Ще си приказвам с 
теб в креватчето и ще те милвам. А пък ти 
си затвори очичките и си заспи. Нали аз съм 
до теб.

Дай сега да целува краченцата ти, дай сега 
болното сърчице, дай сега пръстчетата и 

лека нощ.

2 август Варна 1935 година
Любимий мой Тодоре,
Днес съм много щастлива – получих две 

писма от теб. И двете пълни с толкова топло-
та и нежност. И въпреки, че още не съм напълно 
здрава, излязох да се разходя и ти пиша от една 
млекарница край морето. Наоколо шум, свири 
музика, но любовта в сърцето ми е толкова 
силна, че реших да ти пиша. А какво собствено 

бих могла да ти кажа – нищо. Освен, Тодоре, 
обичам те, много те обичам. Не знам защо 
като четох твоите писма, особено последното 
– плаках. Кълна ти се – плаках. Защо и аз сама-
та не знам! От радост ли бих се разплакала 
от една страшна мъка. Искам в един миг със 
своя малък мозък да разгадая началото и края 
на нашата любов. Кога започва и свършва ли? 
Свършва ли, ох това е страшно!! Тодоре мой, не 
се сърди на всичко това, което пиша, аз просто 
в този момент бълнувам, като човек, който 
има треска. Страшно ми е тежко, по-тежко от 
всеки друг път. И всичко това е защото не сме 
заедно. Това го поиска не Бог, а ний. И затова 
ми е така тежко. Все си мисля, че ще бъда 
наказана за това. Ах, че страшни думи говоря, 
нали! Ти ми пишеш, че в понеделник или вторник 
може би ще дойдеш! Вярно ли, мое Мяни! Но ако 
не можеш пиши ми, аз веднага ще се върна. Не 
искам, чуваш ли, не искам да стоя сама. Ще 
(продължавам да пиша с молив, защото ми 
взеха мастилото) или от любов. Какъв дар ти 
е дал Бог, че в най-простите думи, които ще 
кажеш, влагаш толкова много истина. Какво не 
бих дала да си в този момент до мене! И нищо 
друго не искам, само да милвам твоята топла 
ръка. Понякога имам голяма страст към тебе, а 
понякога, както в този момент, една безкрайна 
чиста нежност. И съм готова да плача, да плача 
(върнаха ми мастилото) от любов към теб.

Животът е най-хубавото нещо, когато има 
за какво да живеем, когато има кого да обичаме. 
Аз бих искала да живея вечно, за да те обичам. 
Искала бих да горя в тази мъка, която ме е 
терзала до сега, но ти да бъдеш при мен и да те 
обичам безкрайно, както е безкрайна вселената. 
Мяни мое, нали ний винаги ще бъдем заедно, 
вечно ще се обичаме, даже и тогава когато 
светът престане да съществува, защото Бог 
ще остане, а Бог ни е съединил. Нали Тодоре 
мой!! Ей Богу, ако наоколо ми няма толкова 
много хора. 

Това не е каприз, не е скука, а страшна мъка. 
И само като видя своя Тодор всичко ще мине. 
Колко сме щастливи в нашата малка, скромна 
стая. Сигурно хората, чиито сърца са ерозирали 
от любов, търсят комфортно наредени къщи, 
за да запълнят празните си сърца. Нали, Мяни 
мое!

А искаш ли да ти целуна очичките, а устнич-
ките. (Всички наоколо ме гледат много любо-
питно. Коя е тази, която толкова много пише 
и какво пише.)

Слушай Мяни, днес аз съм по-добре и излязох 
да се разходя. Ти искаше да знаеш как живея 
тук – съвсем просто. И над всичко – болна. Не 
се тревожи, то мина. Дано от неделя мога да 
правя поне слънчеви бани. Ако видя, че ми стане 
много мъчно за тебе – ще се върна. То и колко 
ли остана! Музикалните тържества почнаха, 
но никак не ме интересуват. Може би ще ида 
да чуя само 812 – Чайковски. Прекъсвам вече 

писмото си, стана ми много студено, трябва 
да се прибирам. Отслабнала съм много, вие ми 
се свят, но след едни-два дена всичко ще мине и 
Мянито пак ще бъде здраво и бодро.

Целувам те много, много -
твоята вярна Дора.

Ст. Загора 23-934
Скъпо мое дете,
Пиша ти под впечатление на телефонния ни 

разговор. Знаеш ли каква радост изпитвах, че 
слушам гласа ти. И сега още продължавам да 
слушам: – Ти ли си Мяни? Скъпо мое дете! Тол-
кова мъка изпитах тази нощ, каквато друг път 
не помня да съм имала. Сънувах, че ти си зле, 
занесли са те в някаква клиника. Аз се връщам 
в София, търся те, но не искат да ме пуснат 
при теб. Страшно беше! Събудих се и мъката 
става още по-голяма. Искаше ми се веднага да 
тръгна за София. И не мога да се успокоя. Раз-
бирам, че е сън и въпреки това – страшна мъка. 
Сега съм вече спокойна, когато чух гласа ти. 
Скъпо, скъпо мое дете, ти ме питаш дали мисля 
за тебе! Как можеш да питаш такива работи!

Аз чакам деня, когато отново ще те видя. 
Когато отново пак ще целувам скъпите ти 
устички, ще кърпя чорапчетата ти и от време 
на време ще ти се поскарвам, че много пушиш. 
Боже мой, нашия живот е истински рай. Даже 
и тогава, когато нямаме счупена пара в джоба 
си. Ти не се отчайвай за нищо. Ти трябва да 
знаеш, че си голям гений и че всичко останало 
е против теб. Само едно същество има, което 
разбира всичко и което ще се бори за всичко. Ти 
го знаеш кое е то? Нали?

Всички са мерзавци и лъжци. Значи тази 
посредствена личност Вл. Василев пак успя да 
се настани в мекото кресло на Народния теа-
тър. Нямат нужда от Т. Траянов. Парий с парий! 
Такова възмущение кипи в душата ми, че нямам 
думи да го изкажа. Но аз вярвам в светлата 
звезда на нашия живот. Аз зная, че ти се ще се 
наредиш. Внимавай, за библиотеката. Ти тряб-
ва да влезеш там. Ще благославям часа, когато 
това ще стане. Аз винаги съм казвала, че това 
ще бъде най-добре за теб. Нека Бог ни помог-
не. Ти недей се тревожи за нищо. Мисли само 
хубаво. И действай където и както можеш. На 
мерзавците трябва да се счупят вратовете. 
От Василев искай да ми повиши заплатата. 
Не е ли възможна една комбинация с Василев и 
теб като драматург. Ако е възможно – приеми. 

Мога да си представя как много страдаш, колко 
обиден се чувстваш. Но недей, скъпи Тодор, 
недей радост моя. На твореца на “Пантеона” 
дават сабя, напоена с оцет и жлъчка! Но за 
всичко има възмездие. Ти даде “Пантеона”, а те 
дават само тора на земята.

Аз винаги съм ти казвала да не вярваш на 
онзи бандит Тиков. И не трябваше напоследък 
да вплиташ името си с него. Но аз разбирам и 
това. Като че ли пък Василев е по-малък лъжец. 
Аз вярвам, че ти ще влезеш в библиотеката. 
Но бъди нащрек. Защото всичко е възможно. 
Виж как постъпиха с Радославов! Дано и той 
бъде върнат. Ти недей много да ходиш, не се 
уморявай, а си почивай и се храни. Аз пак ще 
ти изпратя пари. В Ст. Загора изглежда, че не 
ще сме много зле. Утре заминаваме за Сливен, 
оттам Ямбол и в събота и неделя – Бургас. 
Дано вземем пари. Да мога да си донеса 5-6000 
лева, вън от разноските за мен, ще бъда много 
благодарна. Досега съм взела 4000 лв., 2500 лв. 
имам у себе си и 500 изпратих на теб. Значи 
3000 лв. съм спестила и 1000 лв. съм похарчила 
за себе си. Правя големи икономии, но въпреки 
това парите се харчат. В провинцията е по-
скъпа храната, отколкото в София. Други 400 -
500 лв. имам у Савов, които ще ми даде. Отсега 
нататък ще взимаме чисти проценти, всички 
разноски са изплатени. Пиши ми, когато имаш 
нужда от пари. Обуща можа ли да си купиш. 
Скъпо мое дете, пиша ти всеки ден. Трябва да 
знам как си. Във Варна може би ще играем цяла 
седмица. Може би и “На дъното” ще играем. 
Радвам се. Довечера за единадесети път играя 
“Орлето”. Как ти се струва това? Колкото за 
Коджабашев не ме интересува. Как няма нито 
един колега, който да ми каже една топла дума 
за “Орлето”. Всички враждебни към мене. Мога 
да си представя какво говорят по мой адрес. Но 
нищо. Аз търпя и стискам зъби.

А за писмата, които получавам от теб 
– страшно се ядосват. Даже в смях ми казват: 
– “пощата работи само за теб!”

Ах каква омраза, каква омраза!!!!!
Но аз съм с всички любезна и се правя, че 

нищо не разбирам. Политикос, Мяки мое!!!
Поздрави всички наши приятели. Кажи на 

Сава да пише човешки.
Пиши ми всичко, каквото знаеш ново. Дай 

сега устичките, след това очичките, след това 
коремчето и след това... не казвам какво.

Мисли за мен – твоя Дора.
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Преди да познавам лично Траянова, аз вече го 
знаех като поет.

Когато той започна своята литературна 
дейност, аз бях в Брюксел и доста трудно беше 
да следи човек българската литература в чуж-
бина по оскъдните български списания. Но един 
ден при мене дойде ентусиазиран един българин, 
установен отдавна в Белгия, с голям интерес към 
българската литература, сам някога писал добри 
стихове – Филип Панайотов, и сочейки ми една 
книжка от списание “Художник”, развълнувано ме 
приобщи към радостта си: един нов поет! Ето 
един истински поет! Аз не се много трогнах, но 
прочетох стиховете. И наистина се изненадах. 
Едно не само силно и свежо дарование, но и съвсем 
ново творческо самочувствие, изразено в една 
съвършено нова форма, които бяха в контраст с 
цялата ни тогавашна епигонска поезия. Впечатле-
нието ми от поезията на този нов и неизвестен 
за мене поет беше силно, но при всичките ми 
търсения не можех да следя работата му, тъй 
като в чужбина беше невъзможно да се следи 
нашата литература. В 1907 година аз се завър-
нах в България. Потърсих Траянова, обаче той бе 
заминал за Виена, където бил назначен за аташе 
по печата при нашата легация. Той беше вече едно 
име, което привличаше. Малцина от българските 
поети са посрещани като него. Константин Вели-
чков в своето списание “Летописи” беше написал 
един доста похвален отзив за него и дори Кирил 
Христов, който едва ли имаше добра дума за кого-
то и да било, малък или голям от своите събратя 
по перо, беше поместил един възторжен фейлетон 
в излизащия тогава в. “Ден”. Разбира се, тук-там 
се появяваха някои мнения, които, признавайки 
таланта на младия поет, не харесваха направ-
лението му, но те заглъхваха в хора на общото 
признание. В 1908 г. се появи неговият първи сбор-
ник от стихове “Regina mortua”, който затвърди 
още повече името и значението му. Той беше 
сътрудник още и на списанието на Антон Стра-
шимиров, където бяха намерили място и Трифон 
Кунев със своите “Хризантеми”, и Димо Кьорчев 
с критически статии, в които той прокарваше 
възгледите и схващанията на новото направление 
в литературата, което се очертаваше вече, като 
символизъм и индивидуализъм. Това направление 
се изразяваше все по-ясно и по-ясно, за да се нало-
жи скоро в нашата литература чрез нови и млади 
дарования, които се проявяваха вече1.

Към това време (1910) аз преведох “Поеми в 
проза” на Бодлера, придружавайки ги с един малък 
предговор, в който подчертавах творческото 
дело на френския поет, неговата същност и 
поетическо самочувствие, което трябваше да 
стане profession de foi2 за нашата нова поезия. 
Под влиянието на тези философски и литературни 
разбирания, аз турих точка на моите стихотвор-
ни опити, от които не бях доволен не само от 
слабостта им като поетически постижения, но 
и като настроения и самочувство, където соци-

� По-късно Трифон Кунев и Димо Кьорчев излязо-
ха от кръга на Страшимиров и се обособиха 
в отделна група, която се прояви със сбор-
ника “Южни цветове”. Трифон Кунев беше 
авторът на дълбоко лирични стихове, а Димо 
Кьорчев беше написал вдъхновеното си есе 
“Тъгите ни”, в което беше изразено веруюто 
на новата тенденция в литературата ни, 
което беше под знака на войнстващия тогава 
немски индивидуализъм. Приятелството им 
с Траянов беше още сърдечно и близко, но 
то скоро се прекъсна. И Кунев, и Кьорчев 
се бяха увлекли в политическата врява на 
времето и бяха станали членове на една от 
либералните тогава групи – национал-либе-
ралната, възглавявана от Никола Генадиев, 
който имаше амбицията да има в щаба си и 
писатели. Това ги откъсна от литературата, 
която твърде много загуби от това, за което 
впоследствие и те самите съжаляваха. Но 
привързаността на Траянова от годините на 
тяхната дружба в литературата си остана все 
такава. По случай смъртта на Кьорчева, годи-
ни след това Траянов посвети на неговата 
памет една пълна с топлота и тъга страничка 
в “Хиперион” – “Литературлно съратничество 
с Димо Кьорчев” – за неговото малко, но под-
чмертано дело в нашата литература

� Profession de foi (фр.) – верую

алните мотиви се смесваха с жалбите на една 
несретна житейска съдба. 1912 година прекъсна 
нормалния живот в страната, бях мобилизиран и 
с полка си заминах за границата. Литературните 
интереси останаха на втори план. За Траянова 
чух и четох във вестниците, че той участвува 
във войната като доброволец на нашия южен 
фронт срещу гърците при избухването на Меж-
дусъюзническата война, в четата на известния 
тогава деец на Македонската революционна орга-
низация, Чернопеев. В 1912 г. излезе неговият 
сборник “Химни и балади”. Това беше литературно 
събитие. На следната година във вестник “Нова 
балканска трибуна” аз написах литературния си 
фейлетон “Теодор Траянов и неговите “Химни и 
балади”. С въодушевление аз поисках да очертая 
творческата същност и литературното ново, 
което той представляваше за нашата литера-
тура и поезия.

По това време аз живеех на ул. “Искър”, 
някъде към края на улицата, която завършва-
ше до местността “Кюлюците”, тогава съв-
сем незастроена и пустинна. Един летен ден аз 
отворих на едно позвъняване. Насреща ми беше 
един непознат: среден ръст, спретнато облечен, 
живо и симпатично лице. Въпреки моята резер-
вираност, гостът без церемонии, с държание 
като на отдавнашен познат, дори приятел, не 
аз него, а той ме поведе към стаята ми, дето 
ми се обади, че е Траянов и изпозва случая да ме 
види, да види автора на фейлетона, който беше 
така възторжено се отзовал за сборника му. И 
това – естествено, непринудено, искрено, с една 
едва доловима стеснителност. Той ме подкупи 
веднага със своята естественост в това първо 
запознанство, с жизнерадостта и поривността 
на натурата. Аз го почувствувах веднага близък 
и приятелски настроен. Затова с готовност се 
отзовах на желанието му да се срещнем вечерта, 
за да говорим. Вечеряхме в известната тогава 
гостилница на бай Георги “Средна гора”, където 
се заседявахме късно до полунощ в непринудени 
разговори за литература, главно, и се разделихме 
като стари приятели и съмишленици. Още тук 
той се изяви такъв, какъвто остава в моето 
съзнание през цялото време на с нищо незасенче-
ната ни дружба повече от тридесет години: жив 
и подвижен, с цветистия си хумор, с цялата си 
сърдечност и откровеност. Това, което винаги е 
подкупвало най-много у него. Това, което вън от 
всичко друго, ме привърза завинаги към него.

За нашата първа среща той говореше после 
едва ли не същото. В спомените си В. Балабанова 
предава следното: Траянов й казал “Бях във Виена. 
Знаех за него. Бяха ми изпратили една негова 
рецензия за мене, но не се познавахме. Той ме 
посрещна добре. Говорихме цяла нощ и се разбрах-
ме за цял живот.”

В промеждутъка на двете войни – Балкан-
ската и Първата европейска, ние се виждахме 
вече по-рядко. Траянов изпълняваше службата на 
кореспондент по печата към Виенската легация, 
но все пак откъсваше време да дойде в София. И 
ние продължавахме срещите си и в софийските 
сладкарници. Съобщителен и незаменим causeur3 
Траянов имаше познати във всички среди на сто-
лицата и беше желан техен гост. Дружбата му 
с неговите земляци от Македония – особено 
Вътрешната македонска революционна организа-
ция – беше много тясна. Той познаваше едва ли 
не всичките техни по-първи хора, беше близък на 
известните и популярни тогава дейци, които го 
тачеха много и се гордееха с него поради широ-
ката му вече популярност като поет. Траянов 
имаше жилката и на журналист и сътрудничеше в 
някои от софийските всекидневници с бележки от 
злободневен и политически характер – по-големи и 
по-малки, разбира се, анонимно. Бележките му бяха 
повече от общ политически характер във връзка с 
тогавашното международно положение, което се 
отразяваше и на нашите български работи.

Известността му като поет беше вече, без 
преувеличение казано, най-голяма измежду всич-
ките му литературни събратя4. Особено след 

� Causeur (фр.) – събеседник
� Тук се чувства известно литературно-крити-

ческо пристрастие по отношение популяр-
ността на Траянов. Както се знае, преди 
войните и след тях живеят и творят такива 
крупни поети като Ив. Вазов, П. Славейков, 

появата на първите му български балади в един 
литературен сборник, излязъл по това време под 
редакцията на покойния писател Бончо х. Бонев, 
където бяха за пръв път печатани: “Смърт в 
равнините” и “Тайната на Струма”. Те не слизаха 
от естрадите на столичните сцени, а дори и 
от най-провинциалните. Вазов беше изразил въз-
торга си след прочита им при една лична среща с 
Траянова. Тази популярност беше напълно оправда-
на: с тези балади не можеха да се сравнят никои 
от излезлите през войната сборници от поезия 
– дори на най-известните, като Вазова, Кирил 
Христова, които й бяха посветили своето вдъх-
новение. Траянов беше изразил кондензирано във 
великолепна художествена форма трагедията и 
мъката народна, която беше обхванала страната 
след катастрофата.

Популярността на Траянова собствено се 
утвърждаваше след тази, която беше вече полу-
чил още с появяването си в 1905 г. Почти изклю-
чителна беше тя още тогава, защото смело може 
да се каже, че, освен Кирил Христов, никой друг 
поет у нас не е бил посрещнат и признат още в 
началото си. Никой тогава не отрече таланта му, 
както по-късно завистта тровеше живота му. 
Траянов беше известен и любим, и близък не само 
на литературните кръгове, но и сред широката 
читателска публика. Траянов се издигаше като 
най-определен изразител на новата литературна 
тенденция, която скоро щеше да се яви като 
доминираща в нашия литературен живот и която 
щеше да владее в продължение на повече от две 
десетилетия в него, за да се утвърди и остане в 
нашата литература.

Беше вече 1915г. Усещаше се повеят на близ-
ката война, която всички предчувстваха с трево-
га пред страшната неизвестност, която наново 
щеше да хвърли в много по-големи и страшни 
изпитания съдбите на хората и на света. Макар и 
освободен като сътрудник на Дирекцията на печа-
та (при Министерството на външните работи) 
от явяване под знамената, аз бях мобилизиран от 
Военното министерство като военен кореспон-
дент към щаба на 8-а Тунджанска дивизия и като 
такъв заминах за фронта на нашата западна 
граница – сръбската. Не бяхме се виждали с Тра-
янова няколко месеца, тъй като службата му във 
Военната легация го задължаваше в тези изклю-
чителни времена да не се отлъчва от работата 
си, а сега вече стана невъзможно. Тази раздяла 
продължи близо две години, когато обстоятел-
ствата се сложиха така, че ние можехме отново 
да се срещаме и този път за повече време, и то 
във всекидневно общуване.

А тогава от едно съобщение на нашата преса 
бях научил, че в сътрудничество с някой си Д. 
Караджов – български музикант, е била поставена 
една музикална пиеса в някой от виенските теа-
три по текст от Траянова и която имала голям 
успех. С Караджова се запознах чрез Траянова. Това 
беше след втората катастрофа. Мургав, с жив 
поглед, възнисък, Караджов беше човек с голяма 
енергия, пъргав и предприемчив. Пристигнал в 
България, той си беше поставил за задача да убеди 
влиятелните кръгове и правителството (тогава 
управляваше Земеделският съюз) да се построи 
отелна сграда за опера, от която се чувстваше 
голяма нужда, след като нашата Опера беше вече 
завоювала симпатиите на публиката със своите 
успехи. По цели дни той търчеше да убеждава 
хората, от които зависеше да се осъществи 
идеята му, от която беше като хипнотизиран, а 
в срещите си с нас излагаше плановете си в чер-
тежи и цифри, с които за голямо неудоволствие 
на прислужника на заведението, гдето отсядаше, 
той шареше с мастило и молив белите мраморни 
маси и дори покривките на масите. Тази idee fixe5 
на нашия приятел беше твърде близко до осъ-
ществяване, тя беше вече възприета от тези, 
от които зависеше, но не би! Наскоро авторът 

П. К. Яворов, К. Христов, Д. Дебелянов, Хр. 
Смирненски, Гео Милев и др., чиято популяр-
ност сред най-широките читателски кръгове и 
сред народа е много голяма. Ив. Радославов 
изразява подобно увлечение в оценката на 
поезията на Т. Траянов и на други места в 
тази книга

5 Idee fixe (фр.) – идея фикс, неразумна посто-
янна мисъл, която си е въобразил някой и в 
която твърдо вярва, натраплива мисъл.

й почина скоропостижно и проектът се погреба 
в канцелариите. За това допринесе и промяната 
в управлението на държавата след преврата на 
9 юни 1923 г. 

През време на войната, към края на 1916 г., 
аз заболях тежко от малария и получих отпуск 
за лекуване във военна болница, която се поме-
щаваше на ул. “Искър”. Там пролежах доста време 
преди да се завърна на фронта, което стана при 
започването на нашето настъпление на южния 
фронт при Битоля, където се намираше и нашата 
дивизия. През време на престоя ми в София, в бол-
ницата, Траянов ме навестяваше едва ли не всеки 
ден. Говорехме надълго за много неща, но, разбира 
се, за литературата най-много, за планове за 
предстояща работа след свършване на войната. 
Той разнообразяваше болничното ми настроение 
със своя оптимизъм и ми носеше новини от 
всякакъв род, които той имаше случай да научи 
от широкия си кръг познати и осведомени. Между 
другото той предаде веднъж поздрав и от д-
р Кръстев, който се заинтересувал от моето 
положение и говорил на отговорни места за 
това. Защото наистина здравето ми беше много 
разстроено поради постоянните трески, въпреки 
топлите грижи и внимание на болничния персонал 
и на самия началник на болницата, благия и култу-
рен д-р Ватев. Един ден в болницата дойде да ме 
посети и д-р Кръстев, с когото дотогава лично 
не се познавах. По-късно Тодор ми каза, че при една 
среща д-р Кръстев му съобщил за литературните 
си планове за след войната и желанието си да 
създаде списание с близко участие на двама ни. В 
това време д-р Кръстев беше останал самотен 
– и Пенчо Славейков, и Яворов, и П. Ю. Тодоров бяха 
покойници. Ние поговорихме с Траянова, но понеже 
това не беше проект за близко осъществяване 
и, главно, че не много ни се ревнеше да участва-
ме в едно издание, където едва ли бихме имали 
единство на мнението в ръководството му, ние 
се въздържахме от окончателен отговор. По-
непримиримият беше Траянов. Скоро д-р Кръстев 
почина и неговата идея така си остана неосъщес-
твена. Д-р Кръстев извикваше нашето уважение 
и със своите грижи, които проявяваше към хора-
та на литературата и моралната помощ, която 
винаги им е оказвал.

Аз проболедувах в болницата няколко месеца, 
а след излизането ми оттам обстоятелствата 
така се стекоха, че заминах за Швейцария (Берн), 
включен като секретар на нашата културно-
дипломатическа мисия, която имаше за задача 
да работи за отстояване на нашите национални 
интереси и да се противопостави на силно раз-
витата там пропаганда на противниците от 
сръбска, гръцка и румънска страна. В мисията 
влизаха наши учени, като Йордан Иванов, Иширков, 
Михов и някои публицисти, между които старият 
Д. Мишев. На минаване през Виена аз се отбих за 
няколко дена да се видя с Траянова. Той беше пре-
товарен със служебна работа, дори такава, каква-
то не влизаше в неговите преки задължения, като 
докладите на пълномощния м-р (тогава Тошев) 
до министерството. Но въпреки това ние бяхме 
всекидневно почти заедно, а нощите обръщахме 
на ден в уютните кафенета на Виена. Разговори-
те ни се въртяха главно около литература и писа-
тели, и наши и чужди, и ние нетърпеливо очаква-
хме края на войната, за да осъществим заветни 
планове за бъдеща литературна дейност.

В началото на 1918 г. Траянов беше команди-
рован от Министерството на външните работи 
в Швейцария, където той дойде заедно със семей-
ството си. В Монтрьо, където беше и моето 
семейство, ние продължихме нашето общуване. 
От това време ми останаха едни от най-хубави-
те спомени в живота ми от дружбата ми с него. 
Но политическото международно положение за 
България се усложняваше и вестите от фронта 
ставаха все по-обезпокоителни. Към есента на 
1918 г. се разрази катастрофата при Добро 
поле. Перспективите бяха мрачни. Траянов беше 
повикан от легацията и той замина заедно със 
семейството си. Наскоро след примирието миси-
ята беше разформирована и ние трябваше да се 
връщаме. Но дълги месеци трябваше да изминат 

преди аз да мога да уредя завръщането си.
В министерството ме приеха враждебно и 

оскърбително и аз си подадох оставката. Минис-
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терството на външните рабогти се оглавяваше 
от Маджарова и, разбира се, това аз трябваше 
да очаквам, тъй като не бях от приятелите 
и съмишлениците му. Лишен от елементарни 
условия за съществуване и в грижи за тежко 
болната си жена, която след цяла година задър-
жане в Швейцария едвам се беше прибрала заедно 
с малката ми дъщеря, аз изнемогвах. На литера-
турата, която ми беше станала кръвно дело, аз 
отделях случайно време, сътрудничейки в някои 
кратковременни издания, но това не облекчаваше 
в нищо тежкото положение, в което се намирах, 
защото хонорари изобщо не съществуваха в про-
грамата на тези ефемерни издания. Траянов също 
беше отзован от Виена и се намираше в същото 
положение. Едва в началото на 1921 г. настъпи 
промяна към по-добро и при хомогенното пра-
вителство на Земеделския съюз, съставено от 
Ал. Стамболийски, аз можах да се завърна1 като 
началник на Телеграфната агенция и скоро след 
това – като директор на печата. Но житейските 
изпитания не свършиха. На 25 септември 1921 г. 
почина жена ми, преданата и умна другарка, неза-
меним помощник със съветите и участието си в 
моите планове и кроежи за литературна дейност. 
Нейната смърт беше жесток морален удар, от 
който аз не се оправих цял живот. Погребах я и 
се завърнах в Горна баня, където бях отишъл да 
живея по съветите на лекарите, за да подхраня 
последните надежди, които съществувааха и за 
мене, и за моята жена, и които, разбира се, оста-
наха напразни.

В София тогава имаше жестока жилищна 
криза. Квартири нямаше. Принудих се да отида 
на хотел със семейството си. Прибрахме се в 
една стая на хотел “Булевард” над кино “Моде-
рен театър”, сега кино “Цанко Церковски”. Тук 
често идваше Траянов, но по-често се срещахме 
вечер из някои от столичните заведения, какви-
то бяха известният “Панах” на бул. “Дондуков”, 
в сладкарницата на “Юнион палас” на площад 
“Александър” срещу Народния музей, днес площад 
“9-и септември”, която се посещаваше от елита 
на софийската интелигенция и която днес, след 
преустройството на площада, не съществува, а 
най-често в известното кафе-сладкарница “Цар 
Освободител” – място за срещи на писателите от 
онова време. На нашите вечерни срещи в “Юнион 
палас” идваше почти винаги Людмил Стоянов. Той 
беше “по-малкият брат”, както казваше Тодор.

След политическите превратности и злопо-
лучния край на войната литературният живот 
започваше да се съживява и организира. Създадоха 
се списания, излизаха отделни сборници, писатели-
те търсеха своето място, за да се проявят. Ние 
с огорчение и мъка наблюдавахме всичко това, 
нямайки къде и как да си кажем думата, която при 
това не мислехме, че трябва да бъде казана слу-
чайно. Но това можеше да стане само ако имахме 
свой печатен орган, свое собствено списание. Но 
времето минаваше, а не се виждаше възможност 
да се осъществи тази идея, превърнала се в 
мечта. Но случаят помогна: една сутрин рано в 
хотела, където продължавах да живея, пристигна 
Траянов – възбуден, сияещ, ентусиазиран. Той ми 
съобщи, че въпросът е решен и че веднага трябва 
да започнем. Случаят беше такъв: един негов 
голям почитател го намерил и му изявил готов-
носттта си да поеме издававето на списанието, 
чийто редактор би се съгласил да бъде, заедно с 
мене, Траянов. Това беше радостна изненада и за 
мене. Още в същия момент аз нахвърлих покана-
та-програма и Траянов я отнесе на своя приятел, 
който също така настоявал това да стане по-
скоро. Реализирането на тази тъй дълго лелеяна 
мечта вече се осъществяваше, оставаше само 
да се заловим за работа. Името на списанието 
“Хиперион” беше също така дадено от Траянов. 
Ние се отказахме от първоначалното название 
“Слънце”, на което се бяхме спрели по-рано и го 
заместихме с “Хиперион”, заглавието на едно 
произведение на немския поет Хьолдерлин, към 
творчеството на когото моят приятел имаше 
изключителен пиетет.

Няколко думи за нашия издател на списани-
ето, който заслужава нашата благодарност и 
признателност. Димитър Господинкин беше млад 
човек с филологическо университетско образова-
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ние, когото не привличаше учителската дейност 
– обикновеното тогава поприще за мнозинство-
то млади хора с такова образование. Той търсеше 
дейност, която да осигури размах на неговата 
предприемчива натура. С ревност и беззаветна 
преданост към “Хиперион” той вложи своята 
амбиция, енергия и вродени качества на характе-
ра, общи с тези на неговите земляци от Трънския 
край, за да осигури съществуването на списани-
ето при всички превратности и неприятности, 
които придружаваха неговото излизане. И това 
цели десет години. “Хирепион” не беше официал-
на литеатура и множество пречки за неговото 
редовно издаване съпровождаха живота му. Спи-
санието се облягаше само на съчувствието на 
публиката. Държавните субсидии и командировки 
бяха на друго място. С тях ние нямахме нищо 
общо. Ние бяхме гледани накриво и с подозрител-
ност. През цялото съществуване на списанието 
редакторите не получиха нито един лев хонорар, 
което може да изглежда парадокс, но което е 
факт. Пестеливостта на издателя стигаше до 
скъперничество – ние не се сърдехме, защото 
за нас беше важно да излиза списанието. И ето 
защо, спомняйки си за това, аз съм изпълнен с 
най-добри чувства към нашия издател, който 
беше при това добър човек. С течение на времето 
Господинкин разшири издателската си дейност и 
беше получил известността на солиден издател. 
Впоследствие съдбата му измени. Той почина 
преди няколко години, пренебрегнат, огорчен, раз-
сипан материално, усамотен. Аз го навестявах 
през време на коварната болест, която го беше 
приковала на легло и той бавно гаснеше. Случи се 
така, че последните няколко месеца аз не можех да 
го виждам и случайно научих за смъртта му. Нещо 
дълбоко ме засегна и тъжно се отекна в сърцето 
ми за човека, който тъй предано беше послужил 
на нашето общо дело и хубавият спомен за него 
залегна завинаги в душата ми.

Първата книжка на “Хиперион” излезе на 1 
април 1922 година.

Наскоро след това Траянов напусна България. 
Той беше възстановен на службата си, а малко 
по-късно бе назначен за секретар на нашия тър-
говски представител (консул Халпаус) в Бреслау. 
През 1923 година аз се видях с Траянова в Берлин, 
където бях изпратен по служба от Министер-
ството на външните работи и където той 
дойде на среща. Макар мястото, което заемаше 
да беше тихо, самотно, почти отшелническо, 
но той не беше доволен, защото службата му го 
затрупваше с много задължения и канцеларска, 
и извънканцеларска работа, която му пречеше 
да се посвети на призванието си, на творческа 
работа. Там той престоя до преврата на 9 юни 
1923 г., когато беше отзован и трябваше да се 
върне в България вече завинаги при едни много 
тежки перспективи за живот тук, които се очер-
таваха все по-мрачни през цялото време и които 
приключиха със смъртта му. Съдбовното за него 
беше и това, че той тук трябваше да се отдели 
от семейството си, което живееше във Виена 
и което оставаше в твърде тежко положение. 
И това стана за него източник на тежка нервна 
мъка. Но преди това можаха да излязат неговите 
“Български балади” в отделно разкошно илюстро-
вано издание с интересни бележки на края от него. 
Можа да види бял свят и отдавна замислената от 
мене антология “Млада България”, която включва-
ше творчеството на младата генерация поети 
на символизма, водена от Траянова, с когото се 
откриваше и антологията. Тя беше издание на 
“Хиперион”, а другата – на току-що образуваното 
издателско сдружение “Хемус”, чийто директор 
на предприятието беше известният социалде-
мократ Николай Харлаков. Благодарение на този 
случай една хубава дружба ни сближи, мене и 
Траянова с Харлакова, и тази дружба се крепеше 
в литературно отношение на големия интерес, 
който събуждаха у нас събитията в Съветска 
Русия и развитието на новата й литература, 
към която се бяха приобщили ползуващите се с 
широка известност и у нас поети Брюсов и Блок. 
Особено последният с неговата поема “Двенадца-
ть”, която беше завладяла сърцата и умовете 
на прогресивната интелигенция. Харлаков беше 
широка натура и беше приет в много кръгове 
на нашата общественост. Прекарахме до късни 
часове през нощта в неговия дом или в някое от 
тогавашните локали, предимно в “Алказар”, който 

се намираше на бул. “Цар Освободител”, до ъгъла, 
където се намира сега съветската книжарница. 
Обаче Харлаков не остана в България. Заедно с 
Койка Тинева, с която се беше задомил, той зами-
на през Виена за Съветския съюз с предчувствия 
за големи събития, духът на които се ловеше 
вече в наситената с електричество политеическа 
атмосфера у нас.

И те дойдоха. На 9 юни се разрази уда-
рът на монархо-фашистката реакция. Настанаха 
отново тежки дни на изпитания. Аз бях уволнен 
от поста директор на печата, като земеделец, 
и в настъпващия безогледен терор на прави-
телството на Ал. Цанков трябваше да търся 
случайни и временни убежища, за да се укривам 
на първо време, след което настъпи известно 
затишие. Власта се вече чувстваше относително 
затвърдена, трябваше да се заработи. Новото 
постоянно присъствие на Земеделския съюз реши 
да се издава орган на Съюза2 със съредактори 
Петко Д. Петков и Николай Петрини. При крайно 
трудни обстоятелства, биз никакви средства, 
дори за експедицията на вестника, заради която 
трябваше да отделяме и от личните си оскъдни 
средства. Но скоро в Съюза на “Врабча” настъпи 
пълно безразличие, защото нямаше авторитетно 
ръководство, вестникът престана да излиза, аз 
се оттеглих, без да престана да се интересувам 
активно от положението в Съюза, което беше 
тежко. Така ме завари Траянов след завръщането 
си от Виена, уволнен и обречен също така на едно 
тежко съществуване. Дори аз не бях станал още 
редактор на в. “Земеделско съзнание”, орган на 
Земеделския съюз – Драгиев, на чиято политиче-
ска позиция се бях определил след “Никулденската 
декларация”, ние и двамата бяхме подхвърлени на 
несгодите на едно пълно с грижи, на едно жестоко 
всекидневие – нито квартирата, нито храната 
бяха осигурени.

При все това “Хиперион” продължаваше да 
излиза. Неговият издател фанатично се беше 
привързал към него, а в тежките грижи на все-
кидневието “Хиперион” беше за нас един изход 
от нравствената мъка, която изпитвахме, и 
като утеха, която получавахвме в грижите за 
неговото стабилизиране. Въпреки враждебното 
отношение на тогавашната власт и реакцион-
ните среди в лицето на Демократическия сговор, 
който го тълкуваше едва ли не като орган на 
Земеделския съюз, макар че нито с един ред 
списанието не беше дало повод и програмата му 
беше чисто литературна. Те използуваха моето 
членство и моята дейност в редовете на Съюза, 
за да разпространяват тази нелепост. Траянов 
споделяше тази участ само защото бяхме близки 
приятели.

Личният живот и на двама ни продължаваше 
да върви под знака на неизвестността. В 1926 г. 
бяхме принудени да спрем издаването на в. “Земе-
делско съзнание” по материални причини. Аз бях 
свободен, но грижите много и големи. Това беше 
общата ни съдба с Траянова.

През 1928 г. със съдействието на Писател-
ския съюз и личното застъпничество на писателя 
Т. Г. Влайков аз бях назначен за главен библиотекар 
в Пловдивската народна библиотека и музей. 
Заминах за там, като се уговорихме с Траянова за 
тясно и акуратно сътрудничество, въпреки раз-
дялата, защото много от редакционната работа 
щеше да легне на моя приятел. И това си обеща-
ние ние изпълнихме до края на съществуването на 
списанието.

Пресякоха се хубавите, въпреки всичко, срещи 
между нас, разговорите до късно среднощ за 
литература, изкуство, за политика, на злободнев-
ни въпроси. Трябваше сега отдалеч да нареждаме 
списанието, да поверяваме на хартията мъките 
и тревогите си. Особено тези на моя приятел, 
който изнемогваше и скоро трябваше да изпита 
нови удари на съдбата. Неговият личен живот 
вземаше трагичен ход.

През време на пребиваването ми в Пловдив, 
около шест години, откъсвайки от времето си и 
при служебните ми отивания в София, ние имахме 
възможност да се виждаме и говорим за много 
въпроси, които ни интересуваха и главно по изли-
зането на “Хирепион”.

Траянов се беше преместил след дълго стран-
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ствуване по квартири на ул. “Белчев” 113, която 
беше последното жилище до смъртта му. Ние не 
обичахме много писмата и чакахме винаги въз-
можността да се видим лично и се наприкажем. 
От това време най-вече са запазени в архивата 
ми негови писма. Тези писма, както и моите, 
носеха злободневен характер по някои факти из 
нашия тогавашен литературен живот, а някои 
от тях, особено неговите, имаха личен характер 
– за нравствените страдания, на които той беше 
изложен във връзка със семейните неуредици 
– семейството му беше във Виена, в грижите 
да облекчи положението му, което беше много 
тежко, и за отношението на някои фактори, 
които огорчаваха всекидневието му. Езикът в 
тях е остър, до крайност, рисувайки досега му 
с хора от литературния свят и с тези, които 
нареждаха тогава културния живот в страната. 
Не можеше и другояче да бъде, когато той се 
бореше с една действителност, в която не се 
намираше изход. Те, разбира се, не бяха писма на 
отчаяние, на песимизъм, но силата на волята и 
духовното равновесие, което той умееше да пази, 
се изливаха в едно проклятие към тази дейст-
вителност. Той имаше жестоки слова, може би 
понякога пресилени и преувеличени, но в края на 
краищата те се излъчваха като едно заслужено 
проклятие към съвременниците, които, призна-
вайки от немай-къде таланта му се надпреварваха 
да му поднасят какви ли не горчивини. Тези писма 
не са литературни писма, каквито се пишат обик-
новено с оглед на потомството. В тях той, пък и 
аз, не говорехме за онова, което ни вълнуваше – за 
литература, за изкуство, това, което споделяхме 
години наред в своите дълги беседи деня и нощя; 
те са само документ за душевното състояние на 
автора им.

В квартирата на Траянов, при идването ми 
в София, освен с него, аз се виждах и с някои и 
други приятели и сътрудници на “Хиперион”, които 
срещи и досега не мога да си спомня без вълнение 
и тъга – с тъга, че това са минали безвъзвратно 
часове на духовно общение и с вълнение, спомняй-
ки си ги, като един отдушник от изпитанията на 
всекидневието. Там почти винаги биваше и Дора 
Дюстабанова.

Дора Дюстабанова беше актриса в Народния 
театър. Тя беше преди това една от талантли-
вите ученички на театралната студия, създаде-
на от кръга около “Хиперион”, която група даде 
на Народния театър известните впоследствие 
талантилива актьори като Кисимов, Иван Димов 
и други. Връзката на Дора Дюстабанова с Траянов 
беше за него един светъл лъч в неговото безра-
достно съществуване. Дора беше умен, талант-
лив и интелигентен другар, беззаветно предана 
в приятелстовото си. Тя споделяше неговите 
горчивини, даваше криле на неговото творческо 
самочувствие. Тя беше неповторима рецита-
торка на негови произведения. На нейни рецитали 
съм присъствувал много пъти при срещите ми 
у Траянова. Особено се е врязала в паметта ми 
поемата “Кралят на лазура”, в памет на Франсоа 
Вийон от сборника на поета “Пантеон”.

Дора Дюстабанова беше нисичка на ръст, 
необикновено пъргава, с изразителни умни очи, 
които горяха, когато вдъхновено рецитираше 
стиховете му. Но една тъга, дълбоко изживявана, 
засенчваше понякога погледа й. Тя носеше в себе си 
някаква обреченост.

В 1931 г. “Хиперион” прекрати излизането си. 
Неговото съществуване беше осигурено. Списа-
нието беше спечелило доверието на публиката. 
Но пречки, които се оказаха непреодолими за 
продължаването му, повлияха на решението ни 
да го спрем, в надежда за по-добри дни. Аз бях в 
Пловдив и мъчнотиите по редактирането му на 
две места слагаха всичката тежест на едногова 
– на Траянова. Нямаше възможност да се уреди 
технически редовното му излизане, главно поради 
главоболия с печатницата, която правеше посто-
янно оплакванията, че материлите не били готови 
навреме, че печатницата от това търпяла загу-
би. Ние мислехме, че може с време да се поднови 
изданието, което беше и желанието на много от 
абонатите. Обаче “добрите дни” бяха си отишли 
веднъж завинаги.

През 1933 г. Траянов загуби при много и до 
днес неизяснени обстоятелства по-големия си 
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син Васко. Той беше дошъл в София от Виена и 
живееше при него. Траянов, който обичаше всич-
ките си деца, беше много привързан към Васко. 
А той беше въплатена доброта, мълчаливо, но 
тежко изживяваше нерадостната съдба на баща 
си. Трудолюбив, винаги търсен, той не остава-
ше без работа никога, постоянно съсредоточен, 
обхванат от една ранна загриженост за своите 
перспективи в живота и съдбата на семейство-
то, което беше далеч. Бях в Пловдив, когато 
научих за заминаването на Васко в чужбина – за 
Брюксел, по някаква работа. Не дълго след замина-
ването му, Траянов получава съобщение, че синът 
му е намерен мъртъв и тази смърт беше заобико-
лена с някаква мистериозност – не можа при най-
грижливи търсения от страна на нашата легация, 
която тогава се възглавяваше от един наш 
блъзък приятел – Кънев, да се установи дали Васко 
беше посегнал на себе си, или се касаеше за прес-
тъпление. Тази загадка така си остана и до днес 
неразкрита. Не можейки веднага да се откъсна 
от службата, аз се намерих в София месец и нещо 
след постигналото Траянова нещастие. Заварих 
го пооправил се от неочаквания и страшен удар, 
мъката си не издаваше, понасяйки я и изстрадвай-
ки я мълчаливо в себе си, както обиковено беше 
у него при всички тежки случаи в живота, която 
неговата нерадостна съдба му поднасяше. Всички 
приятели и познати бяха изненадани и стъписани 
от случило се. В близкото им участие в неговата 
скръб Траянов беше намерил морална подкрепа, за 
да изживее страданието си. 

Дойде превратът от 19 май 1934 година. 
Новите превратаджии си спомниха за мене и след 
два месеца аз бях уволнен от поста директор на 
Пловдивската народна библиотека. Трябваше да 
се прибера наново в София при едни очертаващи 
се нерозови перспективи. Възобновихме срещите 
си с Теодора, като обръщахме нощта на ден. Там 
беше утехата от тежкото и безотрадо всекидне-
вие. Ние бяхме само двама, и двамата чужди на 
егоистичното чувство да поверяваш мъката си 
на други. Това ние много рядко правехме, защото 
истинска нравствена отмора намирахме пак в 
разговорите за всичко, което ставаше в литера-
турата у нас и по-далеч от нас. И се разделяхме 
морално облегчени, с планове за литературна 
работа, за каквато след спирането на “Хиперион” 
възможностите бяха съвсем проблематични при 
новата политическа и обществена действител-
ност у нас и враждебността на тези, които 
отгоре насочваха съдбините на народа и държа-
вата и с ненавист гледаха на всякаква независима 
проява.

На моя приятел, неизживял още трагедията 
на Васко, съдбата донесе една друга, може би 
още по-страшна. През 1937 година почина Дора 
Дюстабанова. Измъчвана продължително време 
от болестта, която й отнемаше силите и жиз-
неността, тя се реши на операция, която бе 
извършена в една от столичните клиники и която 
изглеждаше сполучлива. Ден преди внезапната й 
смърт аз бях я посетил в болницата. Самочувст-
вието й се беше подобрило, тя дори се пошегува. 
На другия ден след обяд бях изненадан, когато се 
научих – Тодора не бях виждал още, – че Дора е 
починала от емболия. Хукнах да го търся, но не 
го открих никъде – нито в квартирата, нито в 
театъра, където ме бяха насочили случайно срещ-
нати познати. Беше вече доста късно – тъмно. 
Тодора намерих в градината пред къщата, сам, 
приведен, с поглед в земята, вглъбен в себе си, 
настрана от това, което ставаше в къщата, 
отдето се донасяха задавените, глухи вопли на 
родителите и сестрите на Дора. Тежко, невъобра-
зимо тежко. Аз приседнах до приятеля и останах 
в мълчание през цялото време на стоенето ми 
там, не проговаряйки ни дума. Нямаше място 
за приказки за раздумки. Тодор не обмълви нито 
дума. Но това беше по-добре – аз знаех това. Един 
път той ми беше казал: “Иване, аз се чувствам 
винаги добре, когато съм с тебе и мълчанието 
ти дори ме крепи.” След това, късно през нощта, 
аз го придружих до квартирата му, дето останах 

до разсъмване, почти тъй в мълчание. Дотогава, 
докато Траянов пожела да го оставя сам. На дру-
гия ден погребахме Дора.

Дора си отиде. Това беше дълбока рана, която 
не зарасна до края на живота му. Дора беше него-
вото провидение, утехата в неговия прокълнат 
живот.

Траянов продължаваше да се бори с немотията 
и несгодите. По това време той се беше разбрал 
с издателя Ст. Атанасов, комуто сътрудничеше 
в случайни издания, и който се беше заел с изда-
ването на събрание на съчиненита му, от които 
“Освободеният човек “ и “Пантеон” бяха излезли 
вече. Но средствата му за съществуване от 
това не бяха станали по-сигурни и той трябваше 
да задоволява нуждите си от скромната запла-
та на помощник-драматург в Народния театър, 
където беше назначен от кумова срама от тога-
вашните разпоредители с нещастната българска 
култура. Със своето варварско отношение към 
големия поет те му поднасяха и горчивата чаша 
на унижението.

Годините, които настъпиха, бяха чревати 
с признаците на голямата буря, чиито тъмни 
облаци се трупаха вече. Политическото между-
народно положение се усложняваше всекидневно, 
всекичасно. Заредиха се събития, които бяха пред-
вестници на по-големи. Нямаше никакви признаци, 
че бурята може да се размине. В 1939 г. Хитлер 
нападна Полша – война, която от локална се 
превърна в световна. Нашата страна тръпнеше 
вече от първите изстрели, додето дойде часът 
на големите изпитания. След първите кратко-
временни бомбардировки над София дойдоха и 
по-късните, които бяха съдбоносни за града. Нас 
с Тодора те често ни заварваха, както и другите, 
в случайни убежища. Тодор отдавна страдаше 
от все по-често засилващ се сърдечен недъг, 
придружен със задух и тези моменти ни струваха 
доста напрежение и нерви. Аз се боях за него. Но 
той, стиснал устни, мълчалив, се овладяваше. 
Този напрегнат живот продължаваше дотогава, 
докато се разразиха големите бомбардировки 
на 10 януари 1944 г. В навечерието не можахме 
да се видим с Траянова. В квартирата, където 
аз живеех, пораженията бяха големи. Тях видях 
сутринта, когато в затишието изтичах към 
дома на Балабанова на ул. “Гурко”, недалеч от нас, и 
където временно се беше приютил Траянов заедно 
с майка си. Изтръпнах пред картината, която ми 
се представи: жилището в долния етаж, където 
живееше семейството, беше почти разрушено от 
падналата наблизо бомба. Не можах да прескоча, 
за да видя всичките поражения. В къщата нямаше 
никой. Навярно хората й бяха напуснали София. 
В квартирата на Траянова също нямаше никой. 
Времето беше скъпо. Аз използвах една случайна 
влакова композиция и заминах за Банкя, където 
останах със семейството си. При едно отиване 
в София, наскоро след бедствието, отидох до 
Княжево, защото ми бяха казали, че видели там 
Тодора. Там научих, че наистина след паметната 
нощ се изтеглил от града в Княжево, но аз не го 
заварих. У Дюстабанови, които имаха вила там, 
ми казаха, че след къс престой у тях, отпътувал. 
Допуснах, че Траянов е намерил някаква възмож-
ност и е заминал за Боровец, където се беше ева-
куирала Вера Балабанова. (Това ми предположение 
се потвърди.) Тя ходила в Княжево да го вземе и 
заминали заедно.

Дружбата на Траянова с Вера Балабанова не 
датираше отдавна – няколко години преди това. 
Вниманието и грижите на Балабанова смекчаваха 
неговата нерадостна съдба до смърта. Траянов 
ценеше много тази дружба, за която много пъти 
ми беше говорил, а и аз бях свидетел, и й остана 
признателен до края. Нейната привързаност към 
поета, изразявана във всекидневните грижи за 
него, беше трогателна. Когато той заболя от 
пневмония и остана на лекуване в Ихтиман, къде-
то беше евакуирана част от Александровската 
болница, тя взе пеш тридесет и петте киломе-
тра, които отделяха Боровец от Ихтиман, за 
да го навести и облекчи самотата му и остана 

дотогава, докато болестта взе благоприятен 
изход. Оттам аз получих няколко писма от него.

По-късно, през пролетта на 1944 година, Тра-
янов дойде за един ден в Банкя да се видим. У 
него се забелязваше голяма промяна. Чувстваше 
се нервната и психическа умора, която го беше 
завладяла. Той беше мълчалив, разсеян и на вре-
мени вглъбен в себе си. Замина си и у мен остана 
тягостно настроние. Какво става с Тодора?

До това време той не се задържал никъде за 
дълго. Един случай му се представил – по покана на 
приятели – да отиде в Кавала, която тогава беше 
в наша окупация и той го приема с радост. Той 
мечтаеше да види морето. Траянова го теглеше 
топлият Юг. Той изобщо трудно понасяше зимата 
с нейните студове. Може би и затова, защото 
неговите софийски зими бяха свързани със сту-
дените дни в неговата неприветлива стая. Той 
обичаше лятото и неговото творчество разцъф-
тяваше през жарките летни дни. Заварвал съм го 
да работи, разхвърлян, почти по бельо, доволен, 
тържествуващ. Особено когато работеше над 
“Български балади”.

На връщане той успява да мине през град Дря-
ново, за да се види с майка си, която там се беше 
евакуирала след бомбардировките. След боледува-
нето той се завръща пак в Боровец. През лятото 
отива в Солу-Дервент, за да прави инхалации, 
предписани му от лекарите при пребиваването му 
в болницата, и отново се завръща в Боровец.

Към средата на август 1944 г. аз можах да си 
уредя едно пътуване до Боровец, което не беше 
лесно по него време, за да се видя с Траянова. Зава-
рих го недобре, макар и да даваше вид, че му няма 
нищо. Всъщност състоянието му беше тревож-
но. Ние говорихме до късно вечерта, а нерядко и 
нощем бях събуждан, за да отида при него. Траянов 
изживяваше нервни кризи, които го изтощаваха 
и омаломощаваха. Разбира се, ние дълго разгова-
ряхме и за литература, и за политика, особено за 
политика, която последните събития от военния 
театър издигаха на пръв план. Често гостува-
ше и старият наш общ приятел Симеон Радев. 
Домакинята и сега си спомня за прекараните 
тогава часове с топлота в своите непубликувани 
спомени. Събитията се развиваха трескаво, аз се 
боях да не се затруднят още повече съобщенията 
и в края на месеца се прибрах в Банкя. Трудно 
стана вече да се осведомявам за положението на 
Теодора след заминаването ми. Той, както разбах 
после, напуснал Боровец в началото на м. окомври, 
върнал се наново в квартирата си, където при 
едно мое отиване в София го открих. И нашите 
срещи наново зачестиха, макар и не дотолкова, 
колкото бяха по-рано – аз не живеех още в София и 
прихождах от време на време.

Нека разкажа и за последните дни на поета.
След 9-ти септември Траянов се прибра в 

София. Аз продължавах да живея в Банкя, но доста 
често идвах в града и тогава винаги отивах да 
го видя. Обядвахме и вечеряхме заедно. Не виждах 
нищо, което да ме наведе на мисълта, че здра-
вето му не е в ред. Подтиснатото настроение 
отдавах на събитията. А сам Траянов, както 
винаги, нито един път не загатна в това отно-
шение за себе си, макар че е имало защо. Както 
после научих от Лилиева, който беше в постоянен 
досег с него в театъра, където Траянов продъл-
жаваше да служи, той е имал впечатлението, че 
Тео, както той назоваваше Тодора, не бил добре 
и дори един път паднал на улицата. Около три 
седмици преди да легне, аз пак бях в София и както 
се бяхме уговорили за обед, отбих се в ресторан-
та на бул. “Цар Освободител” (сега бул. “Руски”), 
който се намираше в приземието на сградата, в 
горния салон на който по-късно се отвори клубът 
на кутурните дейци. Намерих Тодора на една от 
близките до вратата маси. Сам. Но в състояние, 
което ме силно изненада. Явно беше, че е много 
разстроен. Каза ми, че със зрението не е добре. 
Разговорът вървеше вяло и Траянов очевидно се 
мъчеше да преодолее тежкото си самочувствие. 
Аз му предложих да минем в кафене “България”, да 
вземем кафе. Той се съгласи. Там заварихме и един 

друг приятел на Траянова. След известно време, 
прекарано тягостно и за трима ни, Тодор каза, че 
трябва да отиде при д-р Нотова-Узунова, която 
му обещала по това време да го приеме и прегледа. 
Обеща скоро да се върне. Ние останахме в очаква-
не, което продължи доста дълго и което събуди у 
нас безпокойство. Разделихме се с приятеля и аз 
се запътих за квартирата на Траянова. Намерих 
го в леглото. Оплака се от главоболие. Каза, че се 
чувства зле и не може да стане. В един момент 
той се вдигна от леглото да отиде до бюрото, но 
на обратния път до леглото се залюля и едва се 
задържа, за да може да продължи. Трябваше да го 
подкрепя, за да може да си легне. Траянов потъна 
в мълчание. Приятелят лекар, с когото той се 
съветваше, дойде да го посети по обикновеному 
и него ден. Този път той неприятно се изненада. 
След прегледа заяви, че още на другия ден трябва 
да се направи лекарска консултация. Мръкваше и аз 
трябваше да замина за Банкя. Това е било, предпо-
лагам, в началото на м. декември 1944 година.

След това аз идвах два пъти в града. Тодор 
продъжаваше да лежи и положението му се влоша-
ваше все повече. При един последен преглед било 
решено Траянов да бъде отнесен в Александров-
ската болница, в нервното отделение, където го и 
намерих след като можах да дойда наново в града. 
Положението беше безнадеждно. Диагнозата беше 
– бързо развиващ се тумор. Ясно: Траянов беше 
обречен.

Аз започнах по-често да идвам в София. Поет-
ът страдаше от страшно главоболие и мъчител-
ни спазми. Той посрещаше посетителите, стара-
ейки се да ги разпознае, бълнуваше и имаше силни 
нервни кризи. Скоро го пренесоха в отделна стая 
в един по-долен етаж. При леглото на болния беше 
съпругата му. Приятелите и познатите, които 
го посещаваха, трябваше да съкращават вече 
до минимум времето за посещения. Ние успявахе 
в късите промеждутъци на отдих от кризите 
да разменяме по някоя и друга дума, не повече. 
Последният път, когато се видяхме, няколко дни 
преди смъртта му, той беше почти престанал да 
говори. Аз се приближих и седнах близо до леглото. 
Нямаше вече какво да си приказваме. Вече вита-
еше смъртта. Беше тежко, мъчително. Когато 
трябваше да си тръгна, аз се наведох над него и 
моята ръка остана в неговата, стисната като 
в клещи. Той ме позна, искаше да каже нещо, но 
му беше невъзможно. Най-после: “Иване, ти ще 
го направиш ли?” “Да”, казах, защото знаех какво 
искаше да каже: искаше с неговото поетическо 
наследство да се разпоредя аз, както той беше 
по-рано вече изразил това свое желание, което 
сега се беше затвърдило в по-спокойните часове 
на боледуването му.

Това беше последното прощаване.
За да се овладея, отдалечих се от леглото и 

отидох до прозореца, който гледаше към Витоша, 
цяла в сняг, обхваната вече от вечерния здрач. 
Денят си отиваше.

А вътре си отиваше един човек, комуто съд-
бата чрез смъртта искаше да даде вече отдих от 
изпитанията, които му беше определила – само 
с една награда срещу тях – голямото творческо 
вдъхновение.

Предсмъртният завет на приятеля, уви! аз не 
можах да осъществя. Към моята инициатива се 
бяха присъединили Николай Лилиев и Трифон Кунев 
– комитет за изпълнение волята на поета. Но не 
би. Обстоятелства, независещи от мене, попре-
чиха, време изчете, Лилиев и Кунев отминаха и 
те. Който е имал случай в живота да изпълни един 
завет като скъпо задължение, само той може да 
разбере мъката на тогова, който е бил възпре-
пятствуван да стори това.

Иван радОСлавОв
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Община Пазарджик

Към поета

Певецо горд, не казваш нито име, 
ни род и кръв, ни своя път свещен, 
но аз познах речта неумолима 
на дух могъщ, за бран и власт роден.
Познах те аз по царственото чело, 
по знаците на всички небеса, 
по твоя меч, заграбил в битви смели 
съкровища от скрити чудеса; 
познах те аз по твоя ръст железен, 
по взора твърд, пропит от гняв и жал, 
по герба горд, по бурите извезан, 
по твоя лик от ада обгорял.

Не идеш ли със обичта велика 
и с химните на нейното море, 
и с горестта, която скритом блика, 
че някой враг, сразен от тебе, мре; 
не носиш ли заветите лъчисти, 
че всеки бог се ражда в красота, 
че всеки сън и всяка песен чиста 
победа са над злото и смъртта; 
не криеш ли в сърцето си нетленно 
божествен хлад и пламенен копнеж, 
не идваш ли с готовност съкровена – 
греха на друг самин да понесеш?

Не казваш ти, кой хули твойто име, 
кой с робски рев кръстосва път свещен, 
кой лочи с бяс кръвта неукротима 
на вожд и маг, от своя род ранен;
не казваш ти за свойта участ горка 
да виждаш сам сред хиляди слепци, 
под мълнии да бъдеш стража зорка 
при одъра на живи мъртъвци, 
да бъдеш на стихиите огнище, 
да мръзнеш сам в тъмата околвръст. 
Да любиш вси измъчени и нищи, 
а с присмех те да блъскат твоя кръст.

Прости и днес, о първенец обичан, 
у всяки враг познай изгубен брат, 
бъди със нас – едно и пак различен, 
и чужд, и свой, грядущ и непознат!
Сам господ бог помаза твойта лира, 
с която ти живота покори, 
на чийто трон днес любовта умира 
и гибелта над пътя й цари!
Велики са словата вдъхновени, 
с които кръст си носил и живял, 
велико е блаженството смирено 
самин да бдиш над земната печал!

Снимките са от личния фонд на Теодор Траянов, съхраняван в Териториален дър-
жавен архив – Пазарджик. 
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– Градината до Народна банка – София. 1941 г.

Фонд 562K, опис 1, а. е. 135. Теодор Траянов с писателя Константин Петканов. 
София, 1942 г.

Фонд 562K, опис 1, а. е. 139. Теодор Траянов с Иван Радославов. София, 1941 г.
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