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Във второто десетилетие на 21 век, сто години след трагичната смърт на Яворов, настоящото изследване откроява
няколко важни момента в днешния прочит на наследството
му. Първият е – осъзнатия от него и събратята му от кръга
„Мисъл“ стремеж към модернизиране на изкуството ни, белязан от новаторските им творби, но съчетан и с неизбежното за българските условия – мисионерство в културния
ни пейзаж, след Освобождението. Новата българска култура
се нуждае от наваксване, от цялостно задвижване в сферите на духовното и то в съвкупността – естетика, литература, драматургия, театър, художествена критика и превод. В
изграждането на една нова публична среда, с нов цивилизационен ориентир, с нов вкус и ценности. Именно това е
типичната идентичност на кръга „Мисъл“ и Яворов, която
освен мисионерски принос дава и нов хоризонт, обърнат
към модерното, космополитното, европеизирането. Именно
тази дуалистичност, това съвместяване на реформаторство
и мисионерство, превръща Яворов в емблема на българския
културен напредък, в първата половина на 20-ти век.
В центъра на приноса на Яворов и събратята му от „Мисъл“ в настоящото изследване се откроява градежа на културни институции, като Народния театър, издаването на
списание „Мисъл“, преводи, критика, театрална дейност.
Тази историческа роля поставя Яворов в един по-широк
контекст от това да бъде разглеждан единствено като гениален поет, при него новаторството в изкуството му се съчетава с културното будителство. Образът на модерните поети
в Европа, в началото 20-ти век, затворени в своите „кули от
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слонова кост“, изповядаващи собственото си „аз“, търсещи
чистото изкуство, не са формӚта на модернизма на Яворов.
Съвременният прочит категорично очертава многостранната дейност, освен таланта на Яворов, тази мулти креативност, която модернизира културния ни пейзаж, не само по
вертикала на творческите постижения, но и по хоринзонатала на цивилизоване на културната ни среда. Именно така
очертан виждам истинския обем на културно-историческото наследство на П. К. Яворов.
Тезата на настоящото изследване е именно разширяване
на познатия досега принос на Яворов, като поет или главно
като литературен деец. Значителният му принос, свързан с
драмата, театъра, превода, критиката, та дори и в режисурата, потвърждават, че Яворов е емблема на цялостния ни
цивилозационен напредък.
Разкривайки го в такъв общокултурен фокус, 100 години
след смъртта му, е важно да осмислим историческия характер на неговото дело. Гръбнакът на тезата се потвърждава и
от своеобразната динамика, с която се развива творчеството на Яворов, неговото разширяване: от поезията към драмата, наред с театралната дейност, в последния период от
живота му (1908–1914 г.). С обособяването на тази част от
културно-историческото наследство на Яворов, която очертава цял, отделен театрален период в него, се занимава настоящото изложение.
Негов естествен център са анализите на драматургичните шедьоври на Яворов „В полите на Витоша“, „Когато гръм
удари, как ехото заглъхва“, както и дейността му в Народния театър като Артистичен секретар, театралната му критика и преводи.
100 години след смъртта на Яворов, когато събираме и
подреждаме сложните линии от трагичния живот на тази
богато надарена личност, препрочитаме и осмисляме неговото културно дело – равносилно на мисионерство, все
повече разбираме, че Яворов е емблема на българското в

7
Яворов и театърът

различни траектории, които реализира неговия талант– на
поет, драматург, на водеща културна фигура – в театъра и
критиката, както и на революционер в Македония и бунтар
в тогавашното общество в полите на Витоша. Наследник
на първото поколение след Освобождението – строители
на съвременна България, Яворов е една от фигурите, превърнала се в строител на цивилизована България. Неговият
път – житейски и творчески, разкрива драматичните усилия
за модернизиране на обществото и културата, очертава пътя на таланта в обкръжението на „фасулковци“ (Славейкова
терминология).
Разширяването на културно-историческото наследство
на Яворов, формирането на театралния му период (1908–
1914 г.), свързан с пребиваването му като Артистичен секретар на Народния театър, в настоящото изследване се
базира на нови факти и изследвания – театрален летопис,
очертаване на параметрите на неговата критика, свързана с
драмата и театъра, на режисурата му. Както и изчерпателно очертаване на цялостната дейност на Яворов, посветена
на театъра – с публикуваните за първи път факсимилета от
протоколите на Артистическия комитет на Народния театър, които Яворов води, неговите таблици по правоговор,
които висели в гримьорните на артистите и им помагали за
чистия български език на сцената, Годишника на Народния
театър, направен от Яворов през 1912 г., както и други важни документи и снимки.
Цялата тази огромна дейност на Яворов е време да бъде обособена като театрален период в наследството му –
1908–1914 г., като се даде публичност на редица съвременни
проучвания – нови източници и анализи. Включването в
периодизацията на наследството на Яворов на театралния
му период (1908–1914 г.) е и важна стъпка за пълноценното
очертаване на културно-историческото му наследство.

ЯВОРОВ – ДРАМАТУРГ
За литературната дейност е нужно нещо повече
от дарованието. Нужно е самият живот на човека да
бъде съдържателен. Ако това липсва, не може да се
твори, а само се пишат книжки.
Ибсен
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Почти век след смъртта на Яворов, когато събираме и
подреждаме в настоящото издание сложните линии от трагичния живот на тази богато надарена личност, препрочитаме и осмисляме неговото културно дело – равносилно на
мисионерство, все повече разбираме, че Яворов е емблема
на българското в различни траектории, които реализира неговият талант – на поет, драматург, на водеща културна фигура – в театъра, критиката и превода, но и на революционер
в Македония и бунтар в тогавашното общество в полите на
Витоша. Наследник на първото поколение след Освобождението – строители на съвременна България, Яворов е една от
фигурите, превърнала се в строител на цивилизована България. Неговият път – житейски и творчески, разкрива драматичните усилия за модернизиране на обществото и културата,
очертава пътя на таланта в обкръжението на „фасулковци“.
Житейската драма на Яворов е всъщност драма на духовното ни развитие от началото на XX век. Точно определя нейните измерения Кръстьо Куюмджев1: „Яворов е един
възел, в който се вплитат всички противоречия на новата
ни история – политически, социални, нравствени. Те не са
само негови лични, те са на цялото общество, но единствен
той ги издига на нивото на висок трагизъм и накрая заплати
за това с живота си, с което доказа, че този трагизъм не е
литература, не е поезия, а дълбока същност на неговия дух.“
Куюмджиев, Кр., Трагедията на Яворов като културно-историческа стойност в сб. Яворов раздвоеният и единният, С., 1980, с. 92.
1
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Пейо Крачолов от Чирпан, телеграфистът от Анхиало,
недостатъчно образован, както съратниците си в кръга „Мисъл“, завършили в Европа, извървява своя сложен и труден
път, за да се превърне в Яворов, един от културните мисионери и създатели на цивилизована България на картата на
Европа в началото на XX век. Специализира във Франция на
два пъти, научава езика и се докосва до модерната култура
на Европа, става част от съграждането на две основни културни институции на България след Освобождението. Това
са духовните крепители на националната ни идентичност,
език и култура – Народната библиотека и Народният театър.
Своето културно мисионерство Яворов изпълва и с
невероятната си чувствителност, индивидуалност и решимост, съчетани с талант и непреклонна енергия за създаване
на културно пространство от нов тип, с модерни критерии
и визии както за обществото, така и за изкуството. И то не
само в сферите на поезията, но и в театъра, в диалога с публиката, чрез сцената и пресата, в поведението си на непримирим бунтар и трагичен герой в живота на България в началото на XX век.
Яворов поставя емблематичната диагноза, валидна за съжаление и до ден днешен, че в полите на Витоша убиват с
топор. Тази грубост, задушаваща всеки опит за проява на
нови, по-цивилизовани начини за обществено съществуване и културно развитие, все още тегне в полите на Витоша,
макар и 100 години по-късно. Среда, която не дава глътка
въздух на нов тип чувствителност, мислене и поведение, която с юмрук налага предначертаните избори на обществото:
политически, нравствени, лични. С пиесата си „В полите на
Витоша“ (1911 г.) Яворов трагически изповядва автобиографични преживяния. Сякаш героинята му Мила изрича написаното от Мина Тодорова: „Отвред ледени стени. Студени
тръпки минават по морна снага. Самотността ме измъчва Не
ме сдържа. Аз искам хора. Аз обичам хора. Аз искам човек,
на когото всецяло да се доверя, с когото да се смея, да живея,
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да умра. Лудо се хвърлям, разбивам ледени стени. С разкървена глава аз се впущам вън на свобода. Но тук целият въздух е напоен с гореща пара, над мен облаци от лава се носят.
Аз бягам, кръвта из раните тече и кървави следи остават зад
мен. Ще тръгне ли някой по тях?...“
Пиесите на Яворов наистина са едно трагично разголване на сцената, пред публиката на типично български трагедии, кървавите следи са превърнати в нашенски римейк
на вечните проблеми за любовта, умираща сред омраза, на
любовта като посестрима на смъртта, поради невъзможността си да се реализира. Като имаме предвид, че Яворов
се изповядва „В полите на Витоша“, можем да заключим, че
драматургът формулира българския проблем в една вечна
тема, и то не в поезия или някакъв елитарен жанр, а в първата си драма „В полите на Витоша“, към която има голям
зрителски интерес още при първото Ӝ появяване на сцената
на Народния театър (септември 1911 г.).
Във време когато свободната любов е невъзможна, когато тя е част от трагедията да изживееш неприемана връзка
като тази на Яворов с Мина, изцяло извън представите на
патриархалното и заможно семейство Тодорови. Самият Петко Тодоров я описва в пиесата си „Змейова сватба“. Независимо, че е съратник на Яворов в кръга „Мисъл“, П. Ю.
Тодоров вижда Яворов в ролята на Змей, който живее извън
общността и иска да отвлече сестра му Мина именно там,
в селенията на свободата. Това разкрива в пълна сила трагичната невъзможност на Яворовия порив за любов извън
правилата или по-скоро предрасъдъците на обкръжението. И
за Петко Тодоров, и за Яворов това е един твърде сложен, автобиографичен казус, но всеки от тях го решава и в живота,
и в творчеството си по различен начин. Всъщност досега не
е отбелязван фактът, че „Змейова сватба“ и „В полите на Витоша“ се поставят на сцената на Народния театър последователно: първо пиеста на Тодоров, под режисурата на Яворов,
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април 1911 г., и след нея на 1 септември 1911 г. „В полите
на Витоша“. Като се играят в един и същи сезон 1911/12 г.
на сцената на първия ни театър. Този своеобразен театрален диалог между непримиримите противници в живота – по
отношение връзката между Мина и Яворов, прераства в художествен дебат на събратята от „Мисъл“, и то на сцената
на Народния ни театър. Тодоров е по-консервативен, той
представя историята на свободната любов в „Змейова сватба“ през призмата на фолклорен мотив, нейната трагичност
в рамките на предопределеност, отвлеченост, със звучението
на българска притча – за Змея и момата и тяхната невъзможна любов. Тодоров сякаш иска да внуши, че подобни драми са
съществували и ще съществуват в българското битие. Докато
Яворов не бяга от конкретиката на времето, обстоятелствата
и трагичното звучение на един наболял проблем, раздиращ
съществуването в полите на Витоша. Автобиографичността
при двамата намира различен творчески израз, откроява различни гледни точки и чувствителност.
Тук е мястото да отбележа, че написването на „В полите
Витоша“ е един преломен творчески момент за Яворов. През
1910 г. в Париж, сринат от загубата на Мина Тодорова, той
категорично се отказва да се върне към поезията и пише на
д-р Кръстев, че „ще подири нещо друго...“ Пътеките, които
очертава в стиховете си, му се струват тесни, а Яворов иска
да излезе на по-широк път. „Работата е, че имам нужда да се
изкажа по-пълно и по-ясно. И затова трябва да подиря друг
жанр.“ (Писмо до Боян Пенев от 10 септември 1910 г.) Този
творчески порив на Яворов показва, че автобиографичността, изповедността са недостатъчни определения за създаденото от него. По-скоро е видно едно трескаво сливане на
каузите на живота му с творческото търсене в произведенията. Може би затова трагедията „В полите на Витоша“
е не само драматургичен шедьовър, но и емблема на една
трудна цивилизационнна промяна, на един типично български спазъм в сблъсъка между българските предразсъдъци и
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жестокост и чувствителността на един нов тип самосъздал
се индивидуалист, човек на новото време, човек на промените, раздиращите страсти и отвоюването не на привидност,
а на нови пространства за изява на аз-а. Един индивидуалист, който иска да промени обществото. Това е същността
на житейската и творческата мисия, която следва един голям
талант, пренасяйки в жертва самия себе си.
Втората му пиеса „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“, написана малко преди трагичната му кончина, няма
такава успешна съдба като „В полите на Витоша“. За началото на XX век да поставиш от сцената драматичното
разнищване на един личен казус – за любовта и греха, за
отговорностите на бащинството и устоите на семейството,
се оказва твърде революционно спрямо предрасъдъците на
тогавашното общество. Днес пък този казус е невалиден –
бракът е в голямата си част детрониран като институция,
децата свободно и открито се отглеждат не само от собствените си биологични родители. Но в полите на Витоша по
времето на Яворов не се приема отхвърлянето на брака по
социална целесъобразност, какъвто е бил този между Лора
и д-р Дренков. Лора дори напуска София, България, докато
се разтрогва бракът Ӝ и трудно получава развод от църквата. Яворов осветява този тежък личен казус с последвалата
си любов и брак с Лора, които не се побират в разбиранията на тогавашното общество. Бракът като затвърждаване
на социално или материално статукво, в което чувствата не
са първостепенни, е този общоприет предразсъдък, срещу
който се изправят Яворов и Лора. Като Яворов отстоява и
ценността на новия тип личност, на модерния човек, който
като него се самосъздава – на базата на своя талант, качества и действия, и се стреми да се реализира свободно и без
предразсъдъци – както в личното си простанство и избор,
така и в общестевните си прояви.
Един век след написването на двете пиеси на Яворов е ясно, че с „В полите на Витоша“ той поставя публично, от сце-
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ната, драматичното отстояване на правата на съвременния
човек да споделя чувства, да създава семейство от нов тип, а
в „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“ вече се занимава
с кризите на съществуване в този семеен кръг, в началото на
XX век. Днес, век по-късно, обществото ни е изминало този
път, но това не ни дава основания да игнорираме усилията, с
които се обвързва големият ни поет, застанал срещу трагичната измамност на съществуването в семейство, съградено
не по любов и собствен избор. За времето си и двете му драми са трагедии по същност, по проблемите, които отварят
неизлечими рани в снагата на българското съществуване,
което не може да проходи в нормалните за модерното общество разбирания и освободеност.
Яворов изразява една съвършено нова чувствителност,
загърбила патриархалните и патриотичните патетики на
Възраждането и следосвобожденската епоха. Всичко наследено, целият този колективен императив на обкръжението,
той рязко сменя с въжеделията на индивида, с разголването
на кризите на модерния човек. Яворов се обръща към вътрешния му свят, към неговите спазми и мятания, към личната му територия на чувства, грехове и болезненост. И двете
му пиеси показват интереса към общочовешките терзания на
индивида. „В полите на Витоша“ е една трагедия на невъзможността да се споделят и реализират чувствата на Мила
в цялата безсърдечност и грубост на един свят, враждебен
към личното пространство, в един свят, в който правилата
на социалното и семейното изключват толерантност, а налагат с юмрук общоприетото. Христофоров разбира едва след
трагичната развръзка с Мила, че и той няма бъдеще в едно
обкръжение, което иска да задуши неговата индивидуалност,
неговата различност – обществена, лична. Не е възможен
компромис. Правото на силния индивид е да запази своята
цялост, макар и в смъртта. „В полите на Витоша“ е наистина
трагедия, която показва не само пика на кризата между индивида и обкръжението, но и невъзможността за компромис
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и липсата на реални податки за промяна. Мъртвата хватка
на безизходицата. Яворов изключително ясно очертава двата
свята – на общественото и семейното обкръжение на Мила
и Христофоров, както и сблъсъците на тяхната чувствителност и стремежи с реалността, която ги превръща в трагични
герои от нов тип – страстни и непреклонни. Това той показва
на публиката от сцената на Народния театър в началото на
XX век. Голямата цивилизационна промяна той вижда в противопоставяне на закостенелите патриархални разбирания,
на грубостта на байганьовския манталитет (брата на Мила,
Стефан Драгоданоглу, който с юмрук и изами печели избори
и пази устоите на семейството си) и главно в свободата на
индивида да гради и реализира себе си – в любовта, в обществото. Наистина трагично стремление с вечна давност,
подхождащо на един шедьовър като „В полите на Витоша“.
Тук искам да добавя, че първата пиеса на Яворов е написана по всички правила на класическата драма, в пет действия, при спазени изисквания за експозиция, завръзка, кулминация и развръзка. В тази класическа дреха на драмата
той създава един нов заряд от внушения, взаимоотношения
на героите, диалог. Една неповторима картина на сблъсък
на грубите нрави и новата чувствителност, с изключителни
находки – обречеността в сцената на гробищата, където Мила и Христофоров драматично се опитват да изразят и споделят чувствата си, общата си съдба... Талантът на Яворов
като драматург се откроява в умението му да създава живот,
образи и сблъсъци, които да очертаят именно терзанията и
трагедията на съвремнния му човек в полите на Витоша.
Сюжетът на втората Яворова пиеса „Когато гръм удари,
как ехото заглъхва“ (1913 г.), го занимава още от 1908 г., за
което той пише: „В главата ми се върти постоянно сюжетът
на една драма, който не ми дава мира. Действието се развива в един голям чифлик, под сянката на стари дъбове и
лъчите на късно лято. Чувствам да ме заобикаля една трептяща атмосфера на тоя живот, в който всичко е спокойно

1

Найденова-Стоилова, Г., П. К. Яворов, летопис, С. 1986.
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като повърхността на застояла вода. Внезапно, след повече
от двадесет години, в тая вода пада един камък и разтърсва
гладката повърхност, за да се види целият процес на отровно
гниене, който се е извършвал в дълбочините. После отново
повърхността се успокоява и само малки отровни мехурчета
по нея издават скритите процеси на вътрешно разложение...
Но всичко това трябва да бъде дадено в правдиво житейско
осветление и външната поетична атмосфера да не притулва
вътрешността, която е същността на всеки живот...“1
Както сам признава, Яворов се връща към този сюжет и
написва през 1913 г. втората си пиеса, която посвещава на
един психологически експеримент, като поставя въпроса за
любовта, греха и семейството. Тази своя творба той определя като драма с епилог-разказ „Как ехото заглъхва“. Този
път Яворов разчупва класическата структура на драмата,
като отделя в „Когато гръм удари“ истинския сблъсък, а в
епилога – неговите последици и до голяма степен повторяемост, задълбочаване на проблема. Докато в първата част
той достига до трагични сблъсъци между героите, главно в
сферата на нравствените лабиринти, познати от „В полите
на Витоша“, в епилога – сменя тази нотка на напрежение и
очакване – кой как ще постъпи от героите. Тази част от драмата му дълго време бе определяна като не особено сполучлива и често избягвана в постановките на „Когато гръм удари“. Тя е някак описателна и спокойна, но само на повърхността, зарядът Ӝ е скрит под видимостта, има нещо в изграждането на действието в епилога, близко до атмосферата
на Чеховите пиеси, в които зад привидно скучното пиене
на чай прониква жестоката драма на героите. На модерните
герои, които вече не се противопоставят външно, но страдат
много по-дълбоко вътрешно. Яворов всъщност очертава в
епилога един повтарящ се кръг от бащи и деца, които живеят в плен на семейството, но са драматично съпътствани
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от греховете на подобно статукво – лицемерие, недоизказаност, стигащи до фалшив морал. И Сава и Данаил са преследвани от неизбежните според Яворов изпитания, на които ги подлагат изкушенията на техните съпруги. Страстта,
невъздържаността и буйният нрав на мъжете бунтари – Витанов и Друмев, срещу спокойствието, уравновесеността на
двамата интелигенти – глави на семейство, Сава и Данаил.
Според усещанията на модерния човек съюзът между мъжа
и жената вече не е статукво, опазено от превратности, грехове и изпитания, особено когато то включва неискреност,
двойствен живот. Яворов се занимава именно с нерешимите
изпитания и рискове на отношенията между мъжа и жената,
той поставя въпроса за измеренията на любовта и последствията на страстта. Една проблематика твърде синхронна
с пиесите на Чехов и Стринберг, с драматичните дилеми на
модерния човек. С признанието на тези дилеми и тяхното
изповядване от сцената.
В началото на XX век у нас Яворов е най-яркият изразител на безизходицата, на нравствените изпитания и драматичните проблеми на личността на новото време. Затова е
естествена неговата близост до чувствителността, героите
и проблемите и на Ибсен, Чехов, модерната литература. Той
превежда стихове от Метерлинк, прониква в същността на
Горкиевите герои. Неслучаен е фактът, че именно Яворов е
един от тези, които първи се стремят да приобщят българина към новите художествени стойности на тогавашната европейска драма, отстоява мястото Ӝ в репертоара на Народния театър, а чрез собствените си пиеси става изразител на
своеобразното българско пречупване на проблемите на времето. Чрез театъра Яворов същностно се себеизразява, вярва, че най-активно може да ангажира своите съвременници
с наболели проблеми и конфликти. Затова връзката между
Яворов, драмата и театъра е главен белег на творчеството
му през първото десетилетие на XX век.

Седмична илюстрация. Принос, бр. 1, 1913, ст. Яворов за своята
нова драма „Когато гръм удари“.
2
Пак там.
1
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***
Смисълът на театралната дейност на Яворов е синтезиран
най-точно във веруюто на поета, че „сцената е преимущество на драмата пред другите литературни родове“.1 Осъзнавайки това преимущество, Яворов отдава не малко сили, за
да се доближи до театъра – теоретически главно чрез драматургичните си анализи и театрални рецензии, практически
чрез режисьорските си опити и участие в живите процеси
на Народния театър като артистически секретар. Това са очертанията на пътя, който изминава поетът, за да достигне и
реализира истинската си цел и предопределение, свързани с
театъра – създаването на двете драми „В полите на Витоша“
и „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“. Яворов печата
драмите си, смята, че драмата е литература и че сериозният
театър „е в услуга на сериозната драма или на новите веяния
в драматическата литература и така е поставен като художествен институт на висотата на своята културна мисия.“2
Безспорне е, че Яворов заема значително място в българския театър преди всичко като драматург, като писател,
докоснал със своето дарование и сцената. От позицията на
тази историческа равносметка щрихите от театралния портрет на Яворов носят белега на процес, който го води към неговата истинска мисия, свързана със сцената – създаването
на една новаторска драматургия в началото на XX век.
Явно е, че в самата природа на Яворов са заложени темперамент и артистизъм, които твърде рано избликват във
влечение към театъра. Още като ученик той участва и ръководи драматическа трупа, която представя пиесите „Х.
Димитър и Ст. Караджа“, комедията „Червените панталони“
(от някой гръцки автор) и една сцена от „Хъшове“ на Вазов.
Яворов играе ролята на Караджата в пиесата на Т. Х. Станчев „Х. Димитър и Ст. Караджа“ и „в тази роля силно се
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афектирал“1. По-късно, през 1895 г., той се кандидатира на
обявения в столичната драматическа трупа „Сълза и смях“
от Министерството на Народното просвещение конкурс за
стипендианти актьори. С този конкурс Яворов се разминава, не успява да се яви, но с театъра и интереса си към него
той остава свързан до края на своя жизнен път. Началното
си увлечение Яворов превръща постепенно в сериозно и осмислено творческо занимание. С установяването си в София
той започва да посещава редовно представленията на Народния театър. Проявява интерес както към драматургичните
произведения, така и към театралните факти. Изучава упорито теорията и техниката на драмата, запознава се с нейните образци и съвременни достижения. Когато постъпва в
Народния театър, Яворов има зад гърба си драматургични
опити, добре е запознат с техниката на драмата, както сам
споделя пред Михаил Арнаудов:2 „...Имай предвид, че съм
театрален критик и през това време съм разложил толкова
драми... Имам за нея добра ориентация, и то ориентация не
само на разума, но и на чувството. Аз съм чел Аристотеля, неговата „Поетика“, чел съм немци, на руски... За свой
собствен интерес аз съм анализувал произведенията на Ибсена, на Шекспира, на Хауптмана, търсейки техните особености, техните отстъпления.“
Постъпването на Яворов в Народния театър осъществява
един негов творчески копнеж, или както той споделя: „...аз
самият клоня вече от години към драмата...“3 Още през 1903
г. той прави опити в драматургична форма, за което свиде-

Според М. Арнаудов, Из живота на П. К. Яворов, Нови приноси
към биографията и характеристиката на поета. Год. На Соф. Университет, Ист.-филологически факултет, кн. ХХХ, с. 15.
2
Арнаудов, М., Към психографията на П. К. Яворов, С., 1916,
с. 49.
3
Яворов, П. К., Писмо до М. Янков, Събрани съчинения, т. 3,
1960, с. 215.
1

Найденова-Стоилова, Г., П. К. Яворов. Летопис за живота и
творчеството му, С., БАН, 1986.
2
Недялков, Хр., Проекти за нови драми, сп. Родна реч, 1978, кн.
4, с. 21–25.
1
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телства ръкописът на драмата му „Кърджалии“1, а през 1904
г. пише сцената „При раздяла“ по случай 25-годишнината на
Априлското въстание, която е публикувана същата година в
сп. „Мисъл“. От този период е и нереализираният му проект
за драма под заглавие „Индже“.
Според последни проучвания броят на драмите, които
Яворов е замислял, но не е успял да завърши, е осем2. Явно е, че темите и героите, свързани с турското робство, с
националнореволюционните борби на Възраждането ни, са
централни в първите опити на Яворов в драмата, явно постепенно той достига до общочовешката проблематика, психологическа плътност, драматизъм на модерния човек в полите на Витоша. През ноември 1910 г. в писмо до д-р Кръстев
Яворов пише, че работи върху драмата „Боян Магьосникът“
така: „...Тая нощ започвам 4-то действие и вярвам да свърща
пиеската си подир 10 дни. Втората редакция, струва ми се,
ще иска само работа върху речта. И тая бързина, с която
отиде работата ми, е единствената сянка на безпокойство
при почти мистическата вяра, която имам в произведението
си. Техниката – външна – от това, което имам налице, излазя, че аз не само я познавам, но и умея да я практикувам,
вътрешно знаех да си поставя правилно задачите и не само
да не избягвам мъчнотиите, но да отида право насреща им...
В техническо отношение, замисълът ми е да създам нещо
класически завършено, за да мога, излизайки от него, да отида в правилна стъпка до своеволията, които ще си позволя с
Бояна...“ (Архив на Оф. Кръстева)
А през 1911 г. Яворов говори пред Михаил Арнаудов за
незавършената си драма „Боян Магьосникът“ – „как е цялата в главата му, с най-малки подробности, как иска да
чете старобългарски, за да модернизира някои архаизми и
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как героят щял да излезе от Христофорова, герой на първата му драма. На тия или ония основания, мислете си, че
Христофоров преживява кризата си и остава жив, мислете
си го при това все същия като характер и пренесен няколко века назад, в друга обстановка – и ето ви Боян, братът
на цар Симеона.“1 От споделеното от самия Яворов е ясно,
че той сериозно проучва епохата и героите си (както Боян,
така и Индже), че той професионално гради композицията
на драмите си и планира излизането от класическата схема,
своите новаторски ходове, както и че се занимава с човешки
характери и типологии в различни исторически обстоятелства, нещо твърде близко до тезата му, че драмата изповядва
вечната човешка душа и нейните проблеми на различен исторически фон. Явно е, че престоят на Яворов в Народния
театър, където той работи като артистически секретар, режисьорските му опити го сближават с този вид творчество и
активизират една сериозна част от търсенията му, свързани
с драмата. Именно в този период Яворов написва двете си
пиеси „В полите на Витоша“ (1911) и „Когато гръм удари,
как ехото заглъхва“ (1913) и участва в подготовката на техните първи премиери на сцената на Народния театър. В този
период Яворов има намерение да напише и трета драма, „от
която и духът на Маркс би потреперил“ по неговите думи.
Пред Асен Златаров Яворов споделя: „Аз ще дам един тип
на капиталист, първичното натрупване на капитали чрез
грабеж... Това скъсване с морала на еснафа, който държи на
задължения и дадена дума, който от почтеността на занаята си прави религия! Нов човек се ражда под габровските
и сливенските небеса: хитър, закоравял в жажда за печалба,
ловък в борсови спекулации и смел в риска: ето такъв герой.
Властта на парите и душата на един капиталист – това ще
бъде моята пиеса. Социална поезия искат от мене: ще им
Арнаудов, М. Към психографията на П. К. Яворов, анкета, С.,
1916, с. 50.
1

Златаров, Ас., Трагедията на П. К. Яворов, спомени и бележки,
с. 61–63.
1
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дам истинска социална драма, па да видят изменил ли съм на
своята стара любов...“1 Острата съвременна чувствителност
кара поета Яворов да разшири своя диапазон и да се превърне в Яворов – драматурга, в таланта, застанал срещу дивия
капитализъм в България. Чрез най-публичното изкуство –
театъра, той иска да изяви и отстоява собствения си възглед
за времето, творческата си природа и разбиране за модерното изкуство. Чрез драмата той изповядва собствените си
болки, разочарования и ги превръща в знак на своята епоха.
В началото на XX век Яворов е един от най-ярките, живи и
остри театрални критици, активно действащ артистически
секретар и режисьор в Народния театър. Ако поставим паралел между тези общокултурни изяви на Яворов и творческия му път през този период, се очертава непосредствената
им взаимосвързаност по посока на движението му от поезията към драматургията. Изповедният тон, непосредствените
творчески импулси, общи за изкуството на поета и актьора,
постепенно се разгръщат в стремеж към самоанализ, към
проникване в житейските драми и човешките ценности, в
техните психологически лабиринти. Трагическото усложнено виждане на света и човека в поезията на Яворов от късния му период се прелива естествено в драматургията като
най-точен израз на неговото художническо усещане в края
на първото десетилетие на XX век. Такава е логиката на
сложните творчески процеси, очертаващи пътя на Яворов,
сближаващ го с театъра.

ЯВОРОВ В НАРОДНИЯ ТЕАТЪР
(5 август 1908 г. – 30 януари 1914 г.)
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Срещата на двамата големи творци от „Мисъл“ – Славейков и Яворов, в Народния театър, първият – като директор,
а другият – като артистически секретар, е един значителен
момент в развитието на българското сценично изкуство. За
първи път в тогавашната кратка биография на този млад културен институт управлението му се поема от две творчески
личности, които с отговорност, разбиране и реформаторски
дух решават както неговите административни и организационни, така и чисто художествени проблеми. Двамата съмишленици за съжаление успяват само да започнат заедно
реализирането на своите общи творчески планове, свързани
с театъра. Всъщност Яворов е привлечен в Народния театър от Славейков и изповядва започнатата от него линия на
художествена обнова. Категорична е общността на техните
усилия за промяната облика на Народния театър в началото
на XX век. Славейков и Яворов създават творческа атмосфера в трупата, отстояват изграждането на репертоар от художествени произведения с проблемно и общочовешко съдържание – главно класически (Шекспир) и от модерната чужда
драматургия, грижат се за чистотата на българския език на
сцената на театъра ни. А режисьорските им опити насочват
театралната практика от този период към задълбочен анализ
на драматургичния текст, на образите и взаимоотношенията
в него, воюват за актьорски изпълнения – психологически
верни, пестеливи, правдиви, за ансамбъл, за изграждане на
цялостен облик на спектакъла. Това е широкият кръг от търсения и стремежи, с реформаторски характер, съпътстващ
досега на двамата съмишленици от „Мисъл“ с живия театър. Това е и един важен исторически момент в развитието
на Народния театър, който създава самочувствие на театралите българи, че и сред тях има достойни творци, способни

Външност на Народния театър, 1907 г.

Вътрешност на Народния театър, 1907 г.
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Кръгът „Мисъл“, 1906 г.
Отляво надясно: Пенчо Славейков, П. К. Яворов,
П. Ю. Тодоров, д-р Кр. Кръстев
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да направляват и професионализират сценичното ни дело,
да формират националния му облик.
Яворов постъпва в Народния театър през август 1908 година, назначен лично по настояване на Славейков. Искането
си до министъра на народното просвещение Пенчо Славейков, като директор на Народния театър, формулира така: „...
Фалшиво е означено в Правилника на Народния театър, че
драматургът трябва да има специално филологическо образование. Тук трябва поет, а не буквоед, трябва човек, който
практически да владее формите на мерената и немерената
поетическа реч. За такъв аз настоявам да бъде назначен
Яворов...“1 Открива се специална длъжност – артистически
секретар и макар и със закъснение (от май до август) Яворов
е назначен в Народния театър. За да не се забави началото
на сезона, Славейков възлага на събрата си от „Мисъл“ и
той „функционира“ като драматург, през тези три месеца,
докато чака назначението си. Това потвърждават думите на
самия Яворов: „Славейков ми остави един куп ръкописи било за рецензия, било за поправка....“2
Цялата тази публичност, художествено новаторство, неотстъпно защитавани от сцената на Народния ни театър,
чрез неговите драми и неговата дейност като артистически
секретар, донасят на Яворов поток от хули, неодобрение,
трудно приемане на новото, което той отстоява. Но това
е важен момент в творческото му узряване като театрал и
драматург, което допринася и за процеса на обновление в
Народния театър, превръща присъствието и художествените амбиции на Яворов в двигател за разгръщане на един от
ползотворните периоди в развитието на първата ни сцена в
началото на XX век.
Като артистически секретар на Народния театър, първоначално съвместно с Пенчо Славейков, а по-късно и при диПисмо № 369 – ЦДИА, архив на Народния театър, дело № 8.
Найденова-Стоилова, Г., П. К. Яворов, летопис за живота и
творчеството му, архив на Оф. Кръстева.
1
2
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ректорството на Божан Ангелов и Иван Д. Иванов, Яворов
разгръща огромна дейност, защитавайки мястото на институцията „драматург“ в живота на трупата и издигайки високо отговорностите Ӝ за нова художествена насока в сценичното ни изкуство. Той съсредоточава своята работа главно в
три сфери: оформяне на репертоара (заедно със Славейков
през времето на общата им работа), подготвяне на рецензии
за всички постъпили в театъра пиеси и драматургични анализи на предлаганите за поставяне пиеси и не на последно
място постоянна грижа за правилен и чист български език
на сцената, главно чрез усилена работа с артистите и чрез
осигуряване на добри преводи на чуждите драми, играни в
Народния театър. Към тези основни дейности на Яворов като артистически секретар са останали следи и от множество
други негови активности в работата му в Народния театър –
самият факт, че той води и редактира протоколите от заседанията на артистическия комитет, участва в разпределението
на ролите в пиесите от репертоара, участва в изпитите за
драматически ученици, ръководи конкурс за преводни драми, занимава се с текущата работа в театъра и дори замества
директора Божан Ангелов, когато той е в чужбина. Негово
дело е и издаденият за първи път, през 1912 г., Годишник на
Народния театър, който съдържа сведения за ръководствата, съставите, играните пиеси и броя на представленията от
1907 г. до 1912 г. Всичко това безспорно доказва, че Яворов
приема театъра като важна част от собствената си реализация, а също потвърждава огромната му дейност, чрез която
той осъществява културното си мисионерство, в началото
на XX век.
За проникване в многостранната дейност на Яворов като артистически секретар важен ориентир е изявлението му
„За репертоара на Народния театър“ във в. „Демократ“ от
7.II.1909 г. В него той разкрива проблемите, съществуващи
при съставянето на афиш с нов облик, своите разбирания по
въпросите на репертоарната политика на Народния театър.
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Всъщност това изказване на Яворов отразява единомислието му с линията на преобразование, подета от Славейков,
в момент когато неговият събрат от „Мисъл“ напуска ръководството на Народния театър. В него се откроява точният
и реалистичен поглед на Яворов в анализа на всички компоненти, обуславящи театралния процес в цялата му сложност. На основата на този анализ той аргументирано отстоява насоките на обновление в репертоара на Народния театър. Постепенното, неотклонно въвеждане на нови критерии
и художествени стойности на сцената на нашия театър, което Яворов защитава в това свое изказване, го откроява не
само като съмишленик на Славейков, но и като равноправен
нему театрален реформатор. Реформатор, познаващ на практика трудно задвижваните механизми на едно колективно
творчество със синтетичен характер. Ето и думите на самия
Яворов: „Мнозина очакваха, че със смяната на управата на
Народния театър старият репертоар изведнъж ще бъде унищожен. Тази вяра се основава на това, че малцина познават
условията, при които една пиеса се приготовлява за сцената.“ От една страна, Яворов посочва, „че за да бъде поставена
на сцената една преводна пиеса, първото условие е пиесата
да бъде преведена добре. А добре преведените пиеси у нас
са такава рядкост, че ние с г-на П. Славейкова сме заставени
сами да превеждаме. Досега сме превели „Опърничавата жена“ и „Ромео и Жулиета“ от Шекспир, ще преведем „Саломе“
от Оскар Уайлд (последната пиеса Яворов превежда сам) и
може би „Потъналата камбана“ от Хауптман.
Казах, че преводите са лоши и за нищо не могат да послужат. А ония, които се одобряват, за да бъдат поставени на
сцената, грижливо и търпеливо трябва да бъдат обработвани.“ И за тези обработки на пиеси, с оглед сценичната им
реализация, се грижи драматургът Яворов.
Като втора причина за трудната промяна в облика на репертоара Яворов посочва и чисто практически проблеми:
„тя (пиесата) трябва да бъде разучена, нещо, което изисква
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време. За разучаване и подготвяне на обикновена, не сложна пиеса са потребни 2–3 седмици, ако искаме да изпълним
добросъвестно работата. Но има случаи, когато работата се
забавя и по други причини: за много пиеси декорациите се
доставят от странство.“ Накрая, в цитираната статия, Яворов тъжно заключава: „Всички крещят: искаме нови пиеси.
Но аз съм убеден, че малцина от тях отиват в театъра да
видят какви пиеси се дават. Всяка нова пиеса струва скъпо,
а за нашата публика, която е само пристрастна към театъра,
всяка нова пиеса извехтява от 2–3 представления.“
Яворов разкрива цялата сложност на репертоарната политика така: „При най-големите усилия, с материалните
средства и артистичните сили, с които разполага нашият театър и за да бъде горе-долу съвестно изпълнена работата, на
сцената могат да се дават максимум 7–8 нови пиеси. От тия
7–8 пиеси, едва ще могат да залегнат в основата на репертоара 2–3, най-много 4 пиеси, защото някои от тия пиеси ще
поставим на сцената не поради тяхната особена художествена стойност, но само за да спасим положението на касата
и за да можем да дадем други 3–4 сериозни пиеси, които отговарят на задачата, която си поставяш да осъществиш чрез
репертоара.
Един поразителен факт по отношение на прихода – „Тъй
трябваше да стане“ (едно „знаменито“ произведение на великия в своето отечество г-н Нушич) стои по-добре от „Подпорите на обществото“ (Ибсен) и над Шекспировата комедия. Това трябва да се отбележи като нещо твърде характерно за голяма част от нашата публика, с която театърът
трябва да се справи.“
Яворов разглежда формирането облика на репертоара в
неговата сложна взаимовръзка – репертоар-превод, репертоар-сценична реализация, репертоар-публика. Той разкрива противоречията между стремежа към художественост в
предлаганите от него заглавия и интересите на публиката.
Общите усилия на реформаторите в този период от развити-
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ето на Народния театър – на Славейков и Яворов, са насочени към центриране в облика на театъра на произведения от
Шекспир и модерната драма, свързването им с художествени и професионални завоевания на трупата, превръщането
им в необходими и търсени от публиката празници на духа.
Това Яворов счита за основна задача на театъра и неговия
репертоар по отношение на ведущата му роля във формиране вкуса на зрителите и на художествените им интереси. Затова той издига глас за следното: „Задачата на един театър,
при това единствен у нас, е твърде сложна. Там, дето има
много театри, като например Париж, Берлин и пр., има тъй
да се каже разпределение на труда. Всеки театър си поставя
строго определена задача: един театър дава класически пиеси, друг – съвременни, трети – служи за развлечение и пр.
Репертоарът на нашия театър трябва да удовлетвори всички
тия нужди; репертоарът на нашия Народен театър трябва да
бъде съставен от много концентрически кръгове. От класически пиеси, за да образуваме тия концентрически кръгове,
трябва да стигнем до модерни и ултрамодерни работи. След
всичко това трябва да имаме и пиеси, които просто да привличат хората, да ги заинтересуваме от театъра; като почнете от такива хора, ние имаме работа с ред категории публика, додето стигнем до най-отбрания кръг интелигенция, с
високи художествени интереси.
Така изложено, разбирането на Яворов за облика на репертоара на Народния театър в максимална степен обхваща
сложността на проблема, неговите не само художествени
измерения, но и резонанс в зрителната зала. Конкретните
заглавия в афиша на сезона 1909/1910, Яворов определя в
кръга на следните пиеси: „Подпорите на обществото“ от Ибсена; „Тъй трябваше да стане“ от Бр. Нушич; „Укротяване
на опърничавата“ от Шекспир; „Младост“ от Макс Халбе,
„Клоун“ от Куприн; „Псетата“ от Хараламби Лека; „Сирано
дьо Бержерак“ от Ростан; „Ромео и Жулиета“ от Шекспир;
„Драмата на живота“ от Кнут Хамсун; „Нямата жена“ от
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Анатол Франс; „Две овации“ от Людвик Тома и „Саломе“
от Оскар Уайлд. Това са все нови пиеси, част от които са дадени вече, а други ще бъдат поставени на сцената тия дни.“
Макар че не всички от изредените пиеси са реализирани
на сцената на Народния театър през посочения от Яворов
сезон – 1909/1910, („Сирано дьо Бержарак“ от Ростан, „Драмата на живота“ от Хамсун, „Саломе“ от Уайлд) обликът на
репертоара като цяло вече носи чертите на започнатото обновление, реализира главната тенденция, подета от Славейков и неговия събрат от „Мисъл“ в периода на тяхната съвместна работа. А именно стремеж към художественост, усилие за преодоляване на инерцията, забавата и принизените
критерии от сцената на театъра. Яворов разбира, че голяма
част от публиката е далеч от значителните заглавия в предлагания нов репертоар, че той е труден, несъответстващ и
на възможностите на трупата. Но основно и належащо е задвижването на обновлението с оглед ползотворното развитие
на сценичното ни изкуство – тази позиция отстоява Яворов
заедно със Славейков. Но той подчертава и това, че „за да се
стигне до един пълноценен вариант за репертоар, в който да
прозира много ясно определена идея и цел, трябва да имаш
на разположение и да работиш няколко сезона наред“.
По отношение на българските пиеси, които както се вижда, не фигурират в проектите за репертоара на Народния
театър, изложени от Яворов, в статията му четем: „Оригинални български пиеси постъпват много. В това отношение
българинът изглежда твърде производителен. Например
през м. ноември м. г. са постъпвали по една-две пиеси дневно. Но за жалост нито едно от постъпилите досега произведения не отговаря на минимум необходимите условия, за да
бъде поставено на сцената.“ С висока критичност Яворов се
отнася към заливащите театъра еднодневки на българската
псевдодраматургия. Неговите високи изисквания към нашите автори и пиеси често му създават конфликти с други рецензенти в артистическия комитет и със самите писатели,
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отгласи от които се намират в печата, където Яворов е принуден публично да защищава своите принципи и установения в театъра порядък. Той, както и Славейков, освен творец
е и воин в публичното отстояване на новаторските си виждания и принципи. Яворов поема отговорност за дейността
на Народния ни театър, ангажира се с неговата репертоарна
политика. Той неотстъпно воюва, за което свидетелстват и
двете му статии – „Големите“ въпроси“1 и „За да не остана
длъжен“2, написани в отговор на нападките, отправени от
Григор Чешмеджиев и Цанко Церковски към управлението
на Народния театър и лично към него като артистически секретар, според които при съставяне на репертоара е проявено пристрастие. Подозренията в лансиране на собственото
си творчество за сметка на другите български пиеси поставят Яворов в изключително неприятна ситуация. Той е обвинен в нарцистично честолюбие, в отмъстителност, въпреки
принципните си становища, които отстоява в артистическия
комитет. „Днес очаквам отново да бъда нападнат... – пише
Яворов в писмо до Лора Каравелова. Вчерашният и онзиденшният куп хули не съдържат нищо конкретно. Полемиката трае, даже изглежда още повече разгорещена, и аз трябва да стоя тук... Нервите ми са сломени...“3
След напускането на Славейков много от нашите автори
на пиеси смятат, че репертоарната политика на Народния
театър ще се промени и затова атакуват публично Яворов,
който се бори да защити завоюваното. В повечето случаи
нападките са от автори, чийто текстове са отхвърлени или
върнати от Яворов за преработка. Той сам споменава, че в
основата на всичко „в края на краищата стоят „Кърджалии“
Яворов, П. К., Големите въпроси, в. Камбана, № 1554, 24 май
1912.
2
Яворов, П. К., За да не остана длъжен, в. Воля, № 120, 29 май
1912.
3
Найденова-Стоилова, Г., П. К. Яворов. Летопис за живота и
творчеството му, С. , БАН, 1986.
1

Найденова-Стоилова, Г., П. К. Яворов. Летопис за живота и
творчеството му, С. , БАН, 1986.
2
В. Камбана, г. VI, бр. 1551, май 1912.
3
В. Демократ, За репертоара на Народния театър, 7.2.1909.
4
Летопис на Народния театър, С., 2004.
1
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и „Божанка“ – и че той е принуден да се занимава с идеоти“1.
Цанко Церковски в статията си „По фаворизма в Народния
театър“2 изразява негодуванието си от мудността, с която се
придвижва решението за включване в репертоара на пиесата
му „Луди млади“, набеждавайки Яворов в недостойни игри,
умишлен произвол и лични интереси. Яворов се опитва да
отговори нещо конкретно: „Г-н V. иска да знае колко оригинални произведения са взети „предвид“ през последния сезон. За една литература като нашата – много, защото са четири, господине!“3 Въпреки тези нападки в пресата, Яворов
работи усилено с български драматурзи, изисквайки от тях
преработки в композиционно и езиково отношение, съкращения, внасяне на нови сцени, диалози, финални решения
и други поправки. Протоколите от заседанията на артистическия комитет при Народния театър съдържат ценна документация за изискваните от Яворов поправки от драматурзи
като Ц. Церковски (за пиесата „Луди млади“), Ал. Кипров
(„Кърджалии“), Е. Марс („Божанка“), от които последните
две, след натиск, стигат до сцената на първия ни театър, но
едва след като Яворов, поради личната си трагедия, вече не
е активно работещ драматург.
Ако погледнем българските автори в периода 1908–1912 г.4
ще се убедим, че Яворов и Народният ни театър са допуснали до първата ни сцена преди всичко сериозни автори и
пиеси, останали като класически в националната ни драматургия – от Ив. Вазов – „Борислав“, премиера 1 септември
1909 г., „Под игото“, 16 декември 1910 г., „Казаларската царица“, 10 ноември 1911 г., от Васил Друмев – „Иванко“, 29
декември 1910 г., от Антон Страшимиров – „Вампир“, 24 ноември 1909 г., „Над безкръстни гробове“, 4 ноември 1910 г.,
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от Кирил Христов – „Боян магесникът“, 10 декември 1911 г.
Към тях можем да прибавим и двете пиеси на Яворов – „В
полите на Витоша“, премиера 1 септември 1911 г., и „Когато
гръм удари“, 12 октомври 1913 г., както и двете драми на
Петко Тодоров, които самия Яворов поставя – „Невяста Боряна“, 12 април 1909 г., и „Змейова сватба“, 23 април 1911 г.
Всичко това безспорно потвърждава, че драматургът Яворов се е борил за сериозни български автори и качествени
пиеси, като е допуснал писатели от различни поколения и
театрални вкусове на сцената на Народния ни театър. Но въпреки това Народният театър променя правилника си през
1912 г. с оглед по-обективна оценка от повече рецензенти на
постъпилите пиеси за репертоара. Вече не единствено артистическият секретар Яворов има думата по качествата на
пиесите – чужди и български. Член 9 се изменя така:
„Артистическият секретар прегледва постъпилите в театъра пиеси и въз основа на свои и на други рецензентски
оценки внася ги или не за приемане в артистическия комитет. А към член 12 се прибавя следната алинея 2: „Докладът на артистическия секретар за всяка оригинална пиеса сe
прави въз основа на две писмени рецензии от вещи лица, които присъствуват в заседанието на артистическия комитет и
дават допълнителни устни обяснения към своите рецензии,
след което артистическия комитет се произнася върху оценяваната пиеса...“ (Театрален лист, г. 1, бр. 30, 1912).
Така се създават четири рецензентски групи (с предписание № 1261, на Министерството на Народната просвета),
които не се оказват особено целесъобразни в работата на
театъра. През 1913 г., артистическият комитет решава да
настоява пред Министерството на народната просвета да
отмени рецензентските групи, тъй като те създават непоследователност в работата на театъра, и предлага следното:
„Преглеждането на оригиналните пиеси да се извършва от
рецензентски комитет, който се състои от артистическия секретар при театъра, като делегат на артистическия комитет,

1

Стефан Каракостов, Българският театър, С., 1982, с. 133.
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и от шест членове, назначени от г-н Министър на Народната просвета, в споразумение с управлението на театъра,
из средата на професорското тяло и видните литератори.“
(Протокол № 3 от 11. май 1913 г. от Архива на Народния
театър).
Така вече артистическият секретар докладва едно колективно мнение на базата, на което артистическият комитет
приема или отхвърля за репертоара на театъра дадена пиеса.
Тромава и не винаги ефективна система, особено когато става дума за художествена оценка, и то направена от външни
литератори за трупата на Народния ни театър. Интересен
факт, който красноречиво показва как дори Чехов може да
бъде отхвърлен от репертоара на първата ни сцена, е открит
от Стефан Каракостов в протоколите на Народния театър.
Въпреки пристрастието на артистическия секретар Яворов
към драматургията на Чехов, тя не намира място в афиша
на нашия театър. „През 1912 г. Кръстьо Сарафов превежда „Иванов“ и по предложение на П. К. Яворов преводът
се приема, но не се играе. През април 1912 г. се решава Народният театър да постави неиграната дотогава пиеса „Три
сестри“. Предложението е пак на Яворов.“1 Но постановката
отново се отлага. След успеха на Чехов на сцената на „Свободен театър“ (1905–1906), а също и в Народния театър с
постановката „Вуйчо Ваньо“ на Пенчо Славейков (1908),
Яворов заедно с напредничавото ядро от актьорската трупа
остава верен на предпочитанията си към този драматург новатор, счита го за постоянна необходимост в афиша на Народния театър.
Наред с грижата за оформяне нов облик на репертоара
като артистически секретар Яворов извършва една ежедневна дейност на пряк участник в делниците на сценичното ни
творчество. „Яворов погледна на длъжността артистически
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секретар, пише Вера Игнатиева1, като на важна, сложна и
отговорна. През неговите ръце преминаваха всички преводни и оригинални пиеси, които той беше длъжен да преглежда и да докладва писмено на артистическия комитет, като
определя литературната им стойност, а одобрените – стилизираше и коригираше. Като артистически секретар Яворов
също така бе длъжен да присъствува и ръководи считката
на всяка пиеса, да обяснява на артистите това, което не са
разбрали добре.“
А Иван Попов споделя2: „Яворов допринесе извънредно
много за Народния театър. Като драматург, той четеше пиесите и ги докладваше на артистическия комитет, в който
влизах и аз. За всяка пиеса даваше писмено изложение за
нейните качества и недостатъци. Ние ценяхме много неговото умение.“ И Владимир Василев допълва: „Това, което
говори г-н Иван Попов, мога да го потвърдя и аз. Много често съм бил при Яворов в Народния театър и той ни е чел
някои от рецензиите на пиесите, които докладва в артистическия комитет. Между малкото книжа, останали от него,
има едни бележки, как да се поправят и изменят известни
места и реплики в П. Ю. Тодоровите „Зидари“.3 С тази огромна дейност, извършвана от Яворов, той активно подпомага
не само оформянето на репертоарната политика на театъра,
като представя пред артистическия комитет голям кръг от
заглавия и автори, но внася и свой принос в сценичното реализиране на драматургията. Изпод неговата ръка на драматург на Народния театър излизат поправени и стилизирани
много преводни пиеси, а на Петко Тодоров помага първите
му опити в драмата да стигнат до сцената в завършен вид.
Яворов и пряко участва в репетиционния период върху
дадена пиеса. Той подготвя драматургични анализи (разбори), с които въвежда артистите в творческия процес по реСп. Театър, 1954, кн. 12, с. 39–40.
Сп. Театър, 1954, кн. 12, с. 34–40.
3
Лукова, А., сп. Литературна мисъл, 1978, кн. 1, с. 129–136.
1
2

1

Яворов, П. К., Съчинения, т. 3, С., 1960, с. 226.
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ализирането на един драматургичен текст. Запазени са два
такива анализа на Яворов1 – за „Дяволът“ от Франц Молнар
и „Седемнайсетгодишните“ – драма от Макс Драйер, четени
пред актьорите от Народния театър. Тъй като самите пиеси не са ярки в художествено отношение, днес подробното
разглеждане на самите драматургични анализи на Яворов
не е необходимо. Но улавянето на общото и характерното
в неговия подход към тези пиеси, с оглед сценичната им реализация, е много важен момент в направеното от Яворов
за пряката дейност в Народния театър. Искам да подчертая,
че тези драматургични анализи са насочени конкретно към
театралната работа. Разглеждайки качествата и недостатъците на предстоящите за поставяне пиеси, Яворов прави
препоръки как първите да се акцентират, а вторите – да се
избегнат в сценичното осъществяване. При това с ненадмината дълбочина, тънкост и обоснованост Яворов прави тези
анализи. Той е точен, образен, прецизен и в своето кратко
експозе очертава главното в драматургичния материал.
Основният белег на Яворовите анализи е това, че в тях
той се занимава преди всичко с характеристики на образите
и взаимоотношенията. Тези негови въведения в конкретната
работа над дадена пиеса преди всичко са насочени към актьорите, ориентират ги и им изясняват смисъла и особеностите
на сценичните герои, които те ще изпълняват. В експозетата
на Яворов се чувства тяхната не книжна, а жива връзка с
театъра, с предстоящата постановка, с актьорите участници.
И в заключение искам да кажа, че изискванията към тези два
анализа на Яворов не трябва да надхвърлят практическата
цел, която той сам си поставя с тях – а именно, да ги адресира единствено до актьорите и работата им върху техните
бъдещи роли. Но и това има своето определено значение за
сценичното ни творчество в този период, разкрива афинитета на Яворов към непосредствения театрален процес.

Мирослава Кортенска

38

И накрая, за да завърша портрета на Яворов като артистически секретар на Народния театър, искам да отбележа
голямото значение на неговата взискателност, подкрепена
и от Славейков, за превръщането на красивата, правилна
българска реч в белег на националната ни сцена. Това всъщност е борба за единен български език, очистен от диалекти
и груби отклонения от неговата специфика и мелодика. Пиететът на събратята от „Мисъл“ към словото, към неговата изящност и изразителност е тяхна позиция, отстоявана
неотклонно в театъра. Те поставят въпроса за сценичната
реч, не само от гледна точка на правилното Ӝ поднасяне от
актьорите, но и с оглед превръщането Ӝ в равноправен художествен компонент в театралното произведение.
Яворов се заема да проведе конкретни мерки за осъществяването на това изискване – чрез прочутите таблици
с думи, които са най-много грешени от актьорите, с думи
и техните ударения, основни в сценичната реч. Тези таблици висят в гримьорните на актьорите от Народния театър
и наред с непосредствения контрол на Яворов повлияват
сценичното слово да се подобри. Значение за цялостното издигане вкуса на актьорите имат и добрите преводи на
художествени текстове, включени в репертоара. Това също
постепенно приучава творците на нашата сцена към богато
и изразително сценично слово. Адриана Будевска определя
твърде точно тази дейност на Яворов като артистически секретар: „Поетическото чувство на Яворов му подсказа една
красива задача – да даде музикална българска реч на сцената.1 И той здраво се залови за това. Ние тъй малко обръщахме внимание на езика, толкова много своеволничахме,
че кой каквато школа свършваше, такава музика влагаше в
речта си. Веднага можехте да познаете, че този е руски възпитаник, онзи – немски, този – че е провинциалист, а онзи –
французки подражател. Всичко имаше, само не – установен
1

Сп. Златорог, 1924, кн. 8, с. 398–399.
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български език. Той не можеше да търпи нашия объркан от
всички наречия език, от всички краища събран. Неговото
ухо се дразнеше от немузикалните тонове, от разнообразните ударения, които бяха толкова различни, колкото бяха и
артистите. Искаше да осъществи мечтата на Славейков – да
се говори хубаво и вярно български, и нашата реч да има
музика, както всеки език има своя. В българската реч, която
е внушителна и отривиста и на която Пенчо Славейков искаше да даде мощ, Яворов искаше да даде поезия и красота, да
смекчи коравината Ӝ, като премахне шиповете, които бодяха
и правеха езика грапав.“ Тази неоценима дейност на Яворов е една от формите за издигане художествения уровен на
българското сценично изкуство в началото на XX век, част
от започнатото обновление в Народния театър, заедно със
събрата му от „Мисъл“.
Като артистически секретар Яворов присъства и води
собственоръчно проколите на заседанията на артистическия комитет при Народния театър, която му дейност, се
вижда от приложените описи, и е доста трудоемка и почти
ежедневна. Тези протокли отразяват реалните проблеми и
пракическите им решения, свързани с дейността на първата ни сцена, тези протоколи са документална следа, която
очертава портрета на Народния ни театър отвътре. Друг важен документ за историята на първата ни сцена, който излиза изпод ръката на Яворов, е „Годишникът на Народния
театър“, който съдържа отчета за дейността на театъра от
откриването му – 3 януари 1907 г. до август 1912 г., когато
излиза тази важна за летописа документация. Годишникът
дава сведения за актьорския състав, за българските оригинални пиеси, представени в този петгодишен период и друга
важна информация от този начален период в развитието на
Народния ни театър.
Като цяло дейността на Яворов като артистически секретар ползотворно обогатява сценичното ни творчество
в този период от неговото развитие. Особено важно е, че
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както Славейков, така и Яворов не внасят дори и полъх от
книжност, от литературност в театралната си работа. Като
истински творци те напипват наболелите проблеми и активно задвижват обновителни процеси в театъра ни, конкретно,
практически подпомагат и извеждат сценичното ни изкуство
напред. Всичко това оформя очертанията на мисионерската
дейност на Яворов в тогавашното развитие на българския
театър.

***
Яворов, както и Славейков, разбират, че единствено сцената е барометър за всички търсения и новости, към които
те се стремят в тогавашния живот на театъра ни. Там, на
сцената, с актьорите, в постановката на един спектакъл, в
овладяване процесите и преодоляване проблемите на творчеството е центрирана важна част от театралната дейност на
Яворов. Явен е интересът на артистичния секретар към непосредственото създаване на един спектакъл. Ето какво споделя Вера Игнатиева1: „Пейо Яворов прояви интерес към
сценичното творчество на артистите и подобно на директора
Пенчо Славейков започна да посещава репетициите често.“
Естествено е Яворов, който със своите експозета въвежда
актьорите в драматургичния текст и бъдещите им сценични
задачи, който познава добре не само произведението, но и
автора, неговите особености, да стане необходим при постановката на една пиеса. „Яворов съсредоточено следеше кой
как е схванал типа и характера, който ще представи.2 Ако
някой не е доразбрал ролята си и замисъла на автора, Яворов обясняваше на кое трябва да обърне внимание, за да се
извае правдив образ съгласно замисъла на автора.“
В този период от развитието на театъра ни, когато у актьорите са натрупани преди всичко рефлекси към изгражПенчо Славейков, П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров в спомените на
съвременниците им, С., 1963.
2
Пак там.
1

Славейков, П. Събрани съчинения, ст. Национален театър, С.,
1959, т. 5, с. 298.
1
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дане външната страна на образа от режисьорите чужденци,
или както Славейков ги определя1 – последици от „външната режия“, задълбочаването на погледа върху вътрешните,
сложни психологически процеси у един сценичен герой е
ползотворна, новаторска дейност. Яворов е твърде полезен
в тази посока при подготовката на един спектакъл, а също
и по линия на разширяване търсенията, повишаване критериите на изпълнителите, които досега освен с режисьори
чужденци са работили главно по постановъчни указания на
свои събратя актьори. Самото му присъствие в творческия
процес предпазва в голяма степен трупата от инерция, занаятчийство, подражателство. Яворов се стреми да подтикне
сценичната работа към творчество, самостоятелност, самобитност. Затова определено можем да кажем, че след режисьорите чужденци и актьорската режисура в българския
театър, в този период от неговото развитие режисьорските
опити на Славейков и Яворов са една ползотворна крачка
напред в сценичното ни изкуство.
Както Славейков и Яворов осъзнава, че театралният
спектакъл е единство на всички компоненти. Без това единство сцената губи своята художествена пълноценност. Тук
е мястото да се отбележи, че тези свои възгледи събратята
от „Мисъл“ оформят, имайки впечатления от съвременния
европейски театрален пейзаж. Още преди да постъпи в Народния театър, през 1906 г., като библиотекар в Народната
библиотека, Яворов заедно с Елин Пелин е изпратен от Ив.
Шишманов, като министър на народното просвещение, във
Франция, за да изучи езика и културата на тази европейска
страна. Тогава Яворов остава в Нанси, а не отива в Париж, но
въпреки това той гледа спектакли, запознава се с творчеството на такива актьори великани като Моне Сюли. По-късно, като артистичен секретар на Народния театър, през 1910

П. К. Яворов с трупата на Народния театър, 1910 г.

Мирослава Кортенска

44

г., Яворов пребивава около шест месеца в Париж, командирован да проучи френските театри, репертоара на Комеди
Франсез, съвременната драматургия. Въпреки, че Яворов не
е въодушевен от видяното във Франция, той е заинтригуван
да опознае театралната ситуация в Европа и Русия. Той споделя: „Няма да се върна много очарован от френския театър и съжалявам, че не отидох в Москва, наместо да дойда в
Париж. Един всемогъщ консерватизъм царува на тукашната
сцена, една окоченяла рутина. Никога и нигде тук няма едно
художествено цяло – има само частично изявление на гении.
И гениалните изпълнители, с които френският театър е богат, са, колкото и парадоксално да изглежда това, една пречка
за развитието на театралното дело тук. Без блясъка на тия
отделни изпълнители веднага биха станали видими крайните
небрежности в мизансцена, мизерностите на ансамбъла и нетърпимата блудкавост на съвременния френски репертоар. И
френците биха могли да пресметнат тогава колко десетилетия назад са останали в това отношение, като погледнат къде
са отишли вече немците и московците. Впрочем френецът
едва ли изисква от театъра нещо повече от забавата.“1 В тези
точни преценки на Яворов прозира преди всичко усещането
му за съвременните измерения на театралното изкуство. Не
случайно той споменава за московците и немците, за реформаторите на сцената от края на XIX и началото на XX век,
с чийто критерии Яворов съди за френския театър. Особено
важно е, че и Славейков, и Яворов искат да приобщят българския театър именно към тези напредничави търсения на
съвременното им сценично творчество. Те и на практика, в
дейността си в Народния театър, започват процеса на преобразование в тази посока.
Като режисьор Яворов работи в Народния театър над
„Невяста Боряна“ от П. Тодоров – дебютна постановка,
Яворов, П. К., Събрани съчинения, т. 3, с. 229, Писмо до Павел
Ивановски, Париж, 1910.
1

Летопис на Народния театър, С., 1971.
Попов, Ив., Миналото на българския театър, т. 5.
3
Пенчо Славейков, П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров в спомените на
съвременниците си, С., 1963.
4
Игнатиева, В., сп. Септември, 1957, кн. 6, с. 166.
5
Пенчо Славейков, П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров в спомените на
съвременниците им, С., 1963.
1
2
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премиера на 12.IV.1909 г.; „Крадецът“ от Анри Бернщайн –
премиера на 6.III.1910 г.; „Змейова сватба“ от П. Тодоров –
премиера на 23.IV.1911 г.1 Освен това от спомените на наши
известни артисти2 става ясно, че Яворов е участвал активно и при поставянето за първи път на сцената на Народния театър на двете негови пиеси – „В полите на Витоша“
(премиера на 1.IХ.1911 г.) и „Когато гръм удари“ (премиера на 12.Х.1913 г.). А по думите на Вера Игнатиева кръгът
от заглавия, свързани с режисьорските опити на Яворов е
още по-широк: „Дебютът на Яворов излезе много сполучлив. Той оправда доверието на артистическия съвет и му се
възложи да постави още няколко пиеси, като „Крадецът“ на
Бернщайн, „Съдиите“ от Брийо, „Седемнадесетгодишните“
от Макс Драйер и други от всесветския репертоар, а също
и неговите творби „В полите на Витоша“ и „Когато гръм
удари“. Той се предаде всецяло на сценична художествена
дейност.“3 По думите на Вера Игнатиева: „Яворов показа
качества на подготвен режисьор, имаше усет и към костюмировката, грима, прическите и обстановката до най-малките подробности.“4 В режисьорските си опити Яворов на
практика показва, че може да борави с целия арсенал от сценични изразни средства, така необходимо качество за един
постановчик при създаването на цялостен хармоничен спектакъл в духа на тогавашните театрални търсения. За начина
му на работа актьорът Добри Дундаров споделя: „Отначало
репетираше като седеше при нас на сцената. Даваше обяснения, анализ, време на влизане, входове, произношение. Никога сам не показваше.“5
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Несъответствията и неточностите за дейността на Яворов
като режисьор, в спомените на съвременниците му актьори,
преди всичко дават да се разбере, че неговото присъствие е
било запомнящо се в репетиционния процес на голям кръг
заглавия от репертоара. Например, експозето му за „Седемнайсетгодишните“ от Макс Драйер, изнесено от Яворов,
като въведение в работата по спектакъла, впечатлява Вера
Игнатиева, дава Ӝ достатъчно основание да свърже неговото име с постановката на тази пиеса. А усилието на Яворов собствените му пиеси да бъдат разбрани и поставени на
равнище в Народния театър е запечатано като решаващо в
съзнанието на съвременниците му актьори в осъществяването на тези две новаторски произведения за нашата сцена.
Всъщност тези спомени за Яворов подчертават преди всичко неговото осезаемо активно участие в пряката творческа
работа на Народния театър.
Особено знаменателна е срещата на събратята от „Мисъл“ – Петко Тодоров и неговите две драми „Невяста Боряна“ и „Змейова сватба“ и Яворов, като техен режисьор, на
сцената на Народния театър. Тук веднага искам да подчертая, че това не са просто режисьорски опити на Яворов, а
осъзнат негов стремеж чрез сцената да утвърди в нашия театър, сред публиката и критиката, драматургичния свят на
младия писател Петко Тодоров. Разбирайки новостта на неговите търсения, Яворов се заема да разчете и намери найточния театрален израз на идеите и образите му, на техния
нравствен, непреходен смисъл. Така всъщност Яворов се
опитва да защити чрез сцената и общите търсения на кръга
„Мисъл“, фокусирани в творбите на Петко Тодоров, а именно – стремежа да се преработи художествено фолклорът, да
се привнесе в него авторова идея, съвременно съзнание и
чувствителност. Това е пътят според „Мисъл“, по който националното ни творчество и своеобразие могат да добият
по-широки измерения, да се приобщят към проблематиката
на времето от началото на XX век. Това е нова тенденция в
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нашето изкуство, която твърде оспорвано и трудно отстоява
своето художествено право на съществуване в цялостния
ни културен живот от този период.
Преди всичко като част от този естетически двубой в периода от началото на XX век имат значение режисьорските опити на Яворов като усилия за верен сценичен прочит,
разкриващ смисъла, заложен в своеобразния свят на Петко
Тодоров. Те нямат облика на завършен художествен резултат, а преди всичко са опити със средствата на театъра да се
даде живот на едно ново мислене, на една нова драматургия.
В това начало освен стремежа за вярно разчитане на драматургичния текст пред Яворов и творческия колектив стоят
многобройни трудности. Трябва да бъдат открити сценичният еквивалент, новите изразни средства, които ще разкрият този нов тип драматургия – не толкова сюжетна, колкото
наситена с нравствени и философски дилеми, с настроение,
с нова конструкция и своеобразен език. Като имаме предвид, че Яворов прави своите първи стъпки в режисурата, решаването от него на такива сложни и професионално трудни сценични задачи трябва да се възприема като начален
опит, който открива възможности за бъдещи по-сериозни
търсения. Постановките му на „Невяста Боряна“ и „Змейова
сватба“ тласкат нашия театър към непознато дотогава сценично претворяване на националния ни бит и душевност. В
театралната ни практика от началото на XX век новаторската драматургия на Тодоров и Яворов и режисьорските опити
на Славейков и Яворов определено се противопоставят на
буквалното битоописание, на ограничаването единствено
в сюжетния разказ. Събратята от „Мисъл“ усложняват вътрешния живот на героите и взаимоотношенията им, психологията и поведението им, измеренията на конфликта,
отхвърлят директността и се насочват към условното сценично изобразяване на живота според специфичните закони
на театъра. В исторически план това е едно преобразование
твърде ползотворно и напредничаво.
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Тук искам да обърна внимание, че и д-р Кръстев издига
своя глас в защита на тази обнова, подета в Народния театър от неговите събратя от „Мисъл“. В поредица от три
статии, посветени на пиесата „Змейова сватба“ и нейната
постановка, критикът отстоява позицията на художествената реформа на „младите“. В критическото си изложение
той отделя значително място, за да изясни новите насоки на
творчество, заложени в драматургията на Петко Тодоров.
Тук д-р Кръстев излага принципните си аргументи срещу
метода на „старите“:
„Като казва, че сюжетът бил взет от народния фолклор,
г-н Вазов смесва рамката на картината със самата картина.
За неговата „Змия в пазуха“ това би било верно: тя обработва същия сюжет, същото действие, за което ни разказват
народните песни, без никакво изменение. Но да се казва това
за „Змейова сватба“, би значило да не виждаме по-далеч от
повърхността. Сюжетът, действието, които разказва тя, народната поезия не познава: те са творение на поета и в тях
той е вложил своята поетическа идея, която няма нищо общо
с мислите на наивния певец и върху която именно е построена драмата. От народната поезия той (Тодоров) е взел само
готовите образи-символи...“1 И както изтъква д-р Кръстев, в
осмислянето на тези образи се разделят разбиранията на Вазов от тези на Тодоров и „Мисъл“, които преработват и внасят свои художествени концепции в света на фолклора ни.
Д-р Кръстев изтъква, че главната беда на нашата критика е, че не разбира и съди със своите представи произведения, построени по силата на други художествени принципи.
„Нас ни интересува тук фактът, че за драмите на Тодоров
липсва всякакво разбиране: и за техниката им и за самата
действителност, която избражават.“2
Първият режисьорски опит на Яворов с постановката на
1
2

В. Напредък, 1911, бр. 14.
В. Напредък, 1911, бр. 10.

1
2

Сп. Българска сбирка, г. VI, 1909, кн. 7, с. 456–463.
В. Начало, I, 1909, кн. 1, с. 67–70.
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„Невяста Боряна“ остава неразбран, отречен, дори охулен
от критиката, не се радва на успех сред публиката и е бегло отбелязан в спомените на съвременниците му актьори.
„Публиката с недоумение гледаше, без да разбере нищо...
Махнете от главата на героя страшната бъчва и ще излезе
хубава битова семейна драма, в която пак ще може да се
чувствува настроението на модерния индивидуален навей.“1
Така критикът Никола Атанасов започва заупокойния текст
за тази пиеса на Петко Тодоров и постановката Ӝ в Народния
театър. Явно, че нереализираното от творците на сцената,
неразбраното от публиката е достатъчен повод за категоричната присъда на критика. Той не улавя новите търсения на
спектакъла и неговите създатели. Но въпреки това си пробива път намерението на Петко Тодоров, което е далеч от
битовата драма, позната дотогава на наша сцена. В „Невяста
Боряна“ той върви към нейното категорично преобразяване.
Това е опит твърде смел в тогавашното развитие на драмата
и театъра ни, опит разбран от Яворов, но опит, незащитен
докрай в „Невяста Боряна“, белязал само първите стъпки на
художествената обнова у нас.
Всъщност в редовете, посветени на постановката „Невяста Боряна“, са отразени степените на отрицанието Ӝ, степените на непрозорливостта на критиката по отношение търсенията на Петко Тодоров като драматург и тяхното претворяване на сцената в режисьорския опит на Яворов.
Това отрицание достига в редовете, написани от Ив. Ст.
Андрейчин, до недопустима крайност.2 Той говори за кръга
„Мисъл“ като за „литературна банда“, за която няма други
писатели в България и не е имало, разбира се, освен Пенча, Петка и Кръстя...“ Георги Славчев пък счита, че „за този
печален резултат“ – пиесата „Невяста Боряна“, са „виновни
Пенчо Славейков и д-р Кръстев“, които са насочили „наив-
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ния Тодоров към подобни литертурни светотатства.“1 По
повод тази своя пиеса Тодоров е иронично сравняван с Метерлинк и Ибсен. „Наивен е той (Тодоров) и мисли, че може
да понесе марионетките си на метерлинковски криле високо
над живота, гдето вътрешното съзерцание е обект на тънки
чувствени изменния.“2 А в друга статия се казава: „Ако Ибсеновият Солнес гради кули на възбог, защо Тодоровия Никола да не прави... бъчви? Г-н Тодоров искал да ни представи
трагичен персонаж, а излязло комична особа.“3
По отношение на актьорските изпълнения в спектакъла
„Невяста Боряна“ четем: „По-болно ви е за артистите, които правят усилия, за да запълнят пустотата в тази пиеса.
Г-н Сарафов пъхтеше, потеше се да даде живот на мъртвия
герой. И той го допълни на много места. Г-н Ганчев създаде
нещо повече от самите контури на типа.“4
Въпреки единодушието на критиката, Яворов заедно с
първите сили на Народния театър повторно се заема с Петко-Тодорова пиеса, за да Ӝ даде сценичен живот, за да продължи да открива секретите на нейната специфика и изразност. „Змейова сватба“ е крачка напред в театралното разкриване на Петко-Тодоровия свят, започнато от Яворов като
режисьор. Актьорът Добри Дундаров, изпълнител на ролята
на Стоил, споделя за работата на Яворов при постановката
на „Змейова сватба“5 следното: „Яворов държеше много на
езика. Той познаваше езика на П. Ю. Тодоров. Преди това
той анализираше пиесата – първото действие е реалистично, второто – идилия. Аз се бях върнал скоро от Русия и бях
болен на тема „паузи“ – впечатление от Чеховите постановки в МХТ. Яворов направи първата пауза, когато Цена изпяВ. Час, 1909, бр. 37, 38.
Пак там.
3
Сп. Съвремнник, 1909, кн. 8–9, с. 532–535.
4
Пенчо Славейков, П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров в спомените на
съвременниците им, С., 1963.
5
Пак там.
1
2

1

Сп. Златорог, 1920, с. 649–650.
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ва песента „Мене ме, мамо, змей люби...“ При репетициите
идваше и Петко Тодоров.“
В тези думи вече прозират конкретните театрални търсения в спектакъла по отношение на жанра, на изразните
средства (психологически паузи), по отношение съхраняване спецификата на езика на Петко-Тодоровите пиеси. Ясно е,
че Яворов започва да навлиза в чисто постановъчни проблеми, оформя сценични решения, разкриващи смисъла на драматургичния материал на своя събрат от „Мисъл“. При това
неговите театрални търсения не са чужди, както споменава
и Дундаров, на откритията на реформаторите на сцената от
началото на XX век – Станиславски, Данченко, МХТ. До
тях Яворов се домогва по своя творческа логика, разбирайки главно, че новаторската за времето драматургия на Тодоров изисква и нови театрални средства. Освен всичко казано
дотук, ясно е, че това са началните стъпки на едно цялостно
художествено преобразование, макар и все още неовладяно
като последователен творчески метод, на което Яворов с режисьорските си опити трасира път в театралното ни дело.
Яворов разбира, че основен проблем при сценичната реализация на Петко Тодоровите пиеси е намирането на точен,
изразителен еквивалент на специфичната му стилизация
на образи, идеи, проблеми. По-късно, през 1920 г., Сирак
Скитник твърде точно формулира тази трудност по повод
постановката на „Самодива“ в Народния театър: „Но когато
литературните образи на една легенда трябва да добият материалност, да станат сценичен образ – възраства трудната
художествена проблема: как да запазят духа на легендата,
без да загубят своята плътност.“1 Този основен сценичен
проблем при реализацията на драматургичния свят на Петко Тодоров още в началото на века пръв напипва и започва
да решава в спектакъла си „Змейова сватба“ Яворов.
В тази връзка е твърде интересно изявлението на Влади-
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мир Василев: „Когато се поставяше „Змейова сватба“, той
(Яворов) ми показваше една скица на фигурата на Змея и ми
обясняваше, че Петко Тодоров предпочел нея, представляваща Змея съвсем обикновен селянин да пъди кокошките из
двора с „къш-къш“ и пр. Помня, че говорихме достатъчно
за това, и че аз го поддържах в своето схващане – да се даде Змеят като полумитично същество, стига да се намери
външният му образ. Яворов ме води в гардероба, при шивача и ми показа по негов проект салтамарка с ръкави, подплатени отдолу с червено, за да дадат на фигурата илюзия
на криле.“1 Това сценично виждане на Яворов за образа на
Змея не се приема от критиката. „Първото действие до появяването на Змея е съвсем сполучливо, характерите са ясно очертани.“ Според тази статия2 „пиесата е въобще слабо
играна: добре бе представена седянката... Но след като Змея
се показва със своите златни люспи, пиесата тръгва по символически пътища и действието става произволно, тук хубостите са само поетически, но психологическият интерес
е извънредно слаб...“ Явно е, че се приемат от спектакъла
„Змейова сватба“ познатите дотогава от сцената на нашия
театър моменти на разказ, близък до живота и неговите форми в битовото решение на първо действие. Но когато започва идилията, както сам Яворов е определил втората част от
спектакъла3, критиката изпада в недоумение. Друга, също
важна особеност на Тодоровите драми, а именно образитекатегории, които оформят един символ на сцената, защитават една определена идея, са качествено нова задача за творците на нашата сцена. Затова при театралното оживяване
на Тодоровите герои възниква трудност и по тази линия.
Адриана Будевска, говорейки за ролята си в спектакъла на
Яворов, разкрива своето решение на този сложен и важен
П. К. Яворов, Съчинения, т. III, С., 1940, с. 266.
В. Воля, 1911, бр. 41.
3
Пенчо Славейков, П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров в спомените на
съвременниците си, С., 1963.
1
2

Адриана Будевска (сборник), под редакцията на П. Пенев, С.,
1958.
2
В. Ден, 1911, бр. 2499.
1
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проблем: „Цена е кристално чисто момиче, с копнеж по недостигаемото в живота. Тя е олицетворение на младостта и
красотата. Змеят, това е блянът в живота, мечтаната любов
у чистата мома. Тя се бои от неизвестното, макар и толкова прекрасно да го рисува той, и към което се е стремяла с
цялата си душа. Първият копнеж у Цена е към свободата,
към неизвестността, а вторият – любов към Змея... Туй дете,
тъй наивно отначало, става героиня отпосле. То расте и се
развива пред нашите очи... И смъртта, която настъпва, за
нея е най-сладка и желана, за да го спаси. Тази беше моята
Цена. Авторът бе доволен и благодарен.“1 Така обрисуван от
актрисата, образът на нейната Цена има преди всичко очертанията на по-общите внушения, които Тодоров е искал да
постигне чрез своята героиня. Думите на Будевска за ролята Ӝ на Цена безспорно доказват, че в спектакъла „Змейова
сватба“ е търсено измерение, разширяващо обикновения характер, образно е щрихирана една идея и в сценичните решения е запазена спецификата на Тодоровите герои. Изразители на нравствени категории, те влизат във взаимоотношения и конфликти, които не се ограничават единствено във
външни действия и сблъсъци, а преди всичко са носители на
сложни вътрешни движения, разкриват една идея в общочовешкия Ӝ смисъл. Всичко това остава дори неподозирано от
критиката: „Г-н Тодоров отегчава с бледността на образите
си и неспособността да внесе драматизъм в делото си, и с познатия си нещастен маниер да пише с език изкуствен и сух.
Той е студен. Една унилост владееше в театъра, което макар
и първо представление не беше достатъчно посетено.“2 Това
неразбиране и хладина от страна и на публиката, и на критиката се разгръща до по-общо несъгласие и дори оборване
принципите на драматургичното творчество на Петко Тодоров в статията на Спас Ганев. В нея той категорично заявя-
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ва: „Действие в драмите няма – всичко в тях се движи, за да
развие символа, скритата мисъл на поета. И всяка постъпка
на героите се оправдава само със символа. Творенията му
(на Тодоров) обаче не са драми, ако смятаме за драма само
онова, което е годно за сцена. Символът и настроението не
са за сцена.“1 От позициите на познатите дотогава принципи
на драмата – с ярки характери и видимо действие, сюжет и
остри външни конфликти се оценява и осъжда един цял нов
етап в развитието на драмата ни, чийто самобитен представител е Петко Тодоров у нас. Тази инерция в позициите и
мисленето – теоретично и критично, очертава смисъла на
един естетически двубой, който в началото на XX век добива особена острота в нашия културен живот. Отстояваното
в него реформаторско виждане на четворката „Мисъл“ се
превръща в катализатор за обновлението в изкуството ни.
Погледнато исторически, това виждане се явява съзвучно на
новите художествени принципи и стойности в изкуството
на XX век.
Тук искам да обърна внимание и на един чисто театрален въпрос, твърде показателен за режисьорските опити на
Яворов, свързани с пиесите на Петко Тодоров. В „Змейова сватба“ той търси преди всичко изобразителен ключ към
своето виждане за образа на Змея и оттук на цялостното
звучение на драмата. В по-голяма част от статиите, посветени на спектакъла, се отбелязва, макар и без да се обсъжда,
акцентът върху това сценично изразно средство. „Накрая да
кажем няколко думи за играта. Декорите бяха чудни – не се
е жалило нищо, за да се украси „Змея“. Изобщо актьорите
малко се позапъваха (с трудния език на пиесата), но ние ги
оправдаваме тоя път...“2 В трудното домогване до сценичен
вариант на Тодоровите герои Яворов тръгва от външния рисунък на образите към разкриването на сложния им смисъл
Сп. Българска сбирка, г. ХVIII, 1911, кн. 4–5.
Виж статия на А. Самуров (псевдоним на Ана Карима), в. Мир,
бр. 3251.
1
2

Будевска, А. , сборник, С., 1958.
Пак там.
3
Демократически преглед, г. II, 1921, кн. 1, с. 39–41.
1
2
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от актьорите. Явно е, че началният етап на театрално овладяване на Петко-Тодоровите драми не е белязан с ярки, запомнящи се актьорски постижения. Нашите първи творчески сили, които участват в спектакъла на „Змейова сватба“,
макар и да разбират новите очертания на своите образи1,
тепърва ще се домогват до сценични средства, съзвучни с
общочовешки внушения. Все още „зрителите имаха право
да се смеят в трагичния момент – в срещата между Змея на
Петко Тодоров с тълпата.“2 Явно е, че за спектакъла „Змейова сватба“ не може да се говори като за успешен творчески
факт. Но тук е важен преди всичко процесът, задвижен от
събратята от „Мисъл“ на територията на театъра.
С оглед на тази историческа равносметка и дейността на
Яворов като режисьор може да бъде разглеждана като начален опит в един период на овладяване процесите в сценичното ни изкуство от български сили – талантливи и самородни. В този смисъл думите на Божан Ангелов са много
точни: „До края на сезона той (Яворов) постави няколко
иначе слаби в литературно отношение пиеси – „Съдиите“ от
Брийо, „Крадецът“ от Бернщайн, „Чудният крайтон“, опита
се да възобнови „Силата на мрака“, но времето не му позволи. Задачите обаче, които като сценичен художник имаше
в поставянето на тези пиеси, Яворов изпълни с успех пред
публиката и пред артистите, като победи предубеждението
и с успешния си опит прибави нов повод в полза на тезата,
че домашните сили в полето на режисурата трябва да се търсят, подкрепят и култивират.“3
От тази гледна точка най-вярно можем да се ориентираме
и сред мненията на критиката и спомените на актьорите –
съратници на Яворов, по повод на неговите режисьорски
работи върху преводната драматургия. В критиките на Ив.
Ст. Андрейчин и А. Страшимиров се подчертава, че Яворов
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работи върху пиеси със слаби драматургични качества и подозрителна смисленост, имайки предвид постановките му на
„Крадецът“ от Бернщайн и „Чудният Крайтон“ от Бари. Този факт е обясним единствено с голямото желание на Яворов да режисира, както и с някои чисто вътрешно театрални
проблеми, при решаването на които той помага практически. Например, Яворов се съгласява да замести Иван Попов
при поставянето на „Чудният Крайтон“. Възлагат му се и
други пиеси1 поради липса на режисьори и главно поради
това, че Яворов се откроява при работата си с артистите,
с разбиране на драматургичния материал и увереност при
сценичната му реализация. За пиесата на Бернщайн и постановката на „Крадецът“, Ив. Ст. Андрейчин пише2: „Сюжетът е вестникарска новина, живо разказана, събрана в
три стегнати и бързи действия. Той (авторът) е взел своите
похвати от Скриб и Сарду... Изобщо пиесата на Бернщайн е
едно изкусно замотаване на наивни зрители, които не знаят да мислят. Изпълнението не издържаше критика. Преди
всичко основният тон и темпът на пиесата бяха фалшиви.
Нали уж Яворов режисира.“ Антон Страшимиров добавя:
„Ролята на любовник в нея бе дадена на Огнянова, който в
трупата ни е един трагик на тъмен фон, а ролята на крупния
капиталист Раймонд – силен индивидуалитет, който преживява трагедия, като роля бе дадена на Киркова – първия
любовник в трупата. Ако това разпределение на ролите бе
извършено от режисьор-чужденец, не би ме замислило, но
извършено без такъв режисьор, разпределението ме подсети
да предполагам особено схващане на пиесата от тия, които
ръководят днес работата на сцената на Народния театър. За
жалост аз не намерих особено схващане на пиесата – не намерих въобще ръководна ръка, липсваше всяка следа от теоретик-режисьор. Онова, което се даде на наша сцена, беше
1
2

Виж Вяра Игнатиева, сп. Септември, 1957, кн. 6, с. 166–167.
Книга за театъра, 1910, С. и статията му в сп. Дело, 1910.

Сп. Наблюдател, г. I, 1910, кн. 4, с. 282–285.
Сп. Свобода, 1910, кн. 2, с. 86–88.
3
Книга за театъра, С., 1910.
1
2
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брутална съпружеска разпра. И затуй безсмислена. Защото
да сте телеграфист и театърът да ви направи режисьор...“1 За
съжаление, тези оценки носят известна доза злободневен оттенък и ни дават твърде малко от това, което можем да прибавим към режисьорския портрет на Яворов, защото дори и
несполуките интересуват историята в един по-конкретен и
обоснован смисъл.
Само един месец след премиерата на „Крадецът“ излиза „Чудният Крайтон“ от Бари, която Яворов се съгласява
да довърши като режисьор след Иван Попов (премиера на
8.IV.1910 г.). Мисля, че упрекът на Ив. Ст. Андрейчин към
слабата пиеса, с която се свързва Яворов, прераства в едно твърде крайно обобщение: „Изобщо цялата репертоарна
политика на нашия театър днес е на фалит. Там сега се търсят пиеси, които могат да привличат широките маси, за да
постъпват пари, пари, пари и нищо повече. И тая система
намери своето пълно развитие в момента, когато театърът
се управлява от поети. И ето защо още по-обидно е, че един
стихотворец може да прояви своя драматургичен вкус в налагането на репертоара на пиеса като горната, която презрително бе отхвърлена от три цели управления подред. „Чудният Крайтон“ претърпя пълно фиаско...“2
В друга своя статия за „Чудният Крайтон“ на Бари, Андрейчин продължава3: „А колкото за играта на актьорите, тя
беше по-слаба и от самата пиеса. Как силно изпъква липсата
на режисьор! Първото и последното действие, когато на сцената излизат много действуващи лица, бъркотията пречеше
да се слуша и да се разбере нещо. Липсваше и най-слаба
стилизация.“
Отрицателното отношение на критиката към режисьорските опити на Яворов, свързани с преводната драматургия – „Крадецът“ и „Чудният Крайтон“, в статиите на Ив.
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Ст. Андрейчин и А. Страшимиров независимо от някои
крайности има вярна отправна точка в изискването си за
реализиране на водещата роля на режисьора в театъра, по
отношение подбора на пиесата, вкуса, разпределението на
ролите. Заедно с живия театър и критиката ни от този период върви към осъзнаване проблемите на режисурата като
основни за съвременното им сценично творчество.
Но явно е и друго, че след излизането на Славейков от
Народния театър дейността на Яворов трудно може да бъде обвързана с облика на цялостния репертоар, а изборът
на преводните пиеси, които той се залавя да довърши като
режисьор, повече от ясно е, че не е негов. По-скоро той практически подпомага в кризисни моменти творческия живот
на театъра, което е една похвална негова дейност. Тя носи
голямо удовлетворение и на актьорите участници. Затова и
мнението на Вера Игнатиева за постановката на „Чудният
Крайтон“ е крайно противоположно на това, изказано от
Андрейчин. За тази си работа Яворов получава и специални
поздравления от Сава Огнянов, изпълнител на главната роля, а управлението му възлага нови постановки. Ето какво
подчертава в своите спомени Вера Игнатиева1: „Репетициите на „Чудният Крайон“ се ръководеха от Яворов умело,
гладко, експедитивно. Той изискваше чиста, ясна, правилна
българска реч, вживяване и превъплощение напълно естествени. Яворов имаше усет и към костюмировката, грима,
прическите и обстановката в тая пиеса до най-малките подробности. Като вземем предвид, че Яворов е имал известна
подготовка, но не и практика, със сериозното отношение,
което имаше към всички възложени му пиеси, трябва да
приемем, че с неговата любов към режисирането, с културата, усета и дълбоката интуиция той с време щеше да стане
голям български режисьор в истинския смисъл на думата.“
От казаното дотук става ясно, че актьорите в този етап от
1

Сп. Септември, 1957, кн. 6, с. 166–169.
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развитието на сценичното ни изкуство имат нужда именно от такава личност като Яворов, която да съчетава в себе
си разбирането за смисъла на драматургичния материал и
умението да се насочва към театралния му еквивалент. На
фона на тогавашната практика с режисьори чужденци или
актьорска режисура, пред трупата на театъра естествено се
откроява мощната творческа фигура на Яворов. Докосването до него – една от големите личности на тогавашното
време, е празник за нашите актьори. Те са удовлетворени,
че имат възможност да работят с един ярък познавач на драмата – на нейните специфични закони и съвременни идеи,
респектирани са от самия процес на творчество, в който ги
въвлича Яворов. В периода от началото на XX век, нашият
театър е в процес на художествено преустройство, в процес на овладяване изискванията на съвременното театрално
творчество. В този етап от своето развитие, той е далеч от
ярките и завършени спектакли. Именно с този основен белег, динамика и противоречивост на процесите в сценичното ни творчество, се разминава критиката. Тя се отнася към
режисьорските опити на Яворов от гледна точка единствено
на резултатите им, предявява към тях изисквания като към
завършени факти на един професионален труд. Изисквания
принципно верни и справедливи, но некасаещи важните
процеси, които всъщност придвижват развитието на сценичното ни творчество напред. Мисля, че това е причината,
която разделя така полярно мненията на критиката от тези
на актьорите – съратници на Яворов, за неговите режисьорски опити на сцената на Народния театър. В края на първото
десетилетие на XX век Яворов е една българска самородна
сила в сценичното ни творчество и както много от неговите
съмишленици, работили с него в театъра, твърдят, с голямо
бъдеще в попрището на българската режисура, на сценичното новаторство.
Връх в театралния портрет на Яворов са неговите две пиеси – „В полите на Витоша“ и „Когато гръм удари, как ехото

Мирослава Кортенска

60

заглъхва“ и техните първи реализации на сцената на Народния театър. Тяхната изповедност и драматизъм, показването на българските нрави в полите на Витоша, съчетани
с терзанията на модерния човек, тласкат в нова, художествена и идейна посока развитието на драмата и театъра ни в
началото на XX век. Д-р М. Тихов подчертава: „Яворов и в
лириката си не бяга от живота, качество, поради което той
всякога се разбира и поради което стиховете му са тъй приятни, тъй сочни. Верен на своя естетически реализъм остава
той и в драматическата си работа. Един изрез из сегашния
наш живот, един изрез из нашто общество, в който авторът
развива вътрешната драма. В концепцията на драмата, Яворов е избегнал всички усложнения, той е завързал сюжета с
простотата на самия живот и всичката сила на задълбочаване е вложил в по-нататъшното му развитие и разработване.
В последното се очертава релефът на доловения и изнесения
в пиесата драматизъм на реалния живот, който иначе простото око на обикновения зрител не би доловило.“1
Не само одобрение предизвиква първата пиеса на Яворов
„В полите на Витоша“, тя е едно от най-оспорваните творби на писателя. Критиката се разделя на две. М. Арнаудов,
Хр. Цанков, В. Пундев и донякъде Ив. Андрейчин оценяват
произведението като едно от най-сериозните постижения в
областта на драмата, внасящо нови идеи и образи, отличаващо се с познания за човешката психология и драматургична техника. Сред отрицателите на Яворовата творба са
Боян Пенев, Антон Страшимиров, А. Карима. А също и Димо Кьорчев с неговата интересна позиция като застъпник
на модерните тенденции в драмата. Той изразява безпокойството си, че Яворов навлиза в чужда за таланта му територия – конкретиката на социалната среда, от което според
него чистите художествени стойности губят...2
Тихов, д-р М., В полите на Витоша, сп. Театър, 1911, № 1,
с. 3–10.
2
Кьорчев, Д., Трагедията Яворов, в. Воля, № 159, 1911.
1

1

Арнаудов, М., Из живота на П. К. Яворов, с. 94.
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Независимо от острата полемика в печата с „В полите на
Витоша“, премиера на 1 септември 1911 г., се открива сезонът на Народния театър. Постановката има голям успех
сред публиката. Първите девет представления са посетени
от 8600 зрители и се играе общо 12 пъти за сезона 1911/1912.
Това е един внушителен успех за тогавашните представи
за популярност на театрален спектакъл. Режисьор е новопостъпилият в трупата руснак Павел Ивановски, с когото
Яворов влиза в кореспонденция във връзка с постановката
и в чиято работа на сцената взема активно участие. В спектакъла са ангажирани първите актьорски сили : Васил Кирков – Христофоров, Коста Стоянов – Драгоданоглу, Христо
Ганчев – Васко Чипиловски, Кръстьо Сарафов – Чудомир,
Адриана Будевска – Мила, Елена Снежина – Амелия. За
жалост критиката се съсредоточава върху достойнствата и
недостатъците на пиесата и твърде малко внимание отделя
на нейната сценична реализация. В дневника си М. Арнаудов пише1: „Вечерта в театъра, на Яворовата пиеса. Всички
места разпродадени. I-во действие добре, макар Сарафов и
да говори бърже. II действие добре прието от публиката, но
зле поставено от режисьора, понеже имаше много движение
и не се чуваше разговорът на Христофоров, вниманието на
публиката бе отвлечено от главното, III действие – слабо:
Кирков декламира, без да разбира нещо. IV и V действие
много добре. Публиката аплодира. Яворов се яви да благодари. Край в 12 часа...“
Критиката е единодушна по повод убедителността в изпълнението на Адриана Будевска – Мила. Имайки предвид
сработването на актрисата с Яворов като режисьор от предишни постановки, логично е, че именно тя достига до едно
психологически вярно, естествено и без външна показност
поведение. Каквито и да са слабостите в отделните актьорски интерпретации, безспорен е успехът на представление-
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то „В полите Витоша“ като цяло, срещнало публиката със
сценичното въплъщение на съвременния български живот,
с вярното социално-психологическо пресъздаване на нравите в една действителност, където по думите на Яворов „има
много празници в календара и никакъв празник в сърцата...“
И където поривите биват прекъсвани и нравите „убиват не
със златна игла, а с брадва...“ Тези драматични реплики остават като емблематични прозрения на Яворов за живота в
полите на Витоша.
Сценичната съдба на втората Яворова пиеса „Когато
гръм удари, как ехото заглъхва“ е по-сложна и по-трудна.
Към сюжета Ӝ Яворов се връща през 1911 г., след приключването на „В полите на Витоша“, вече със самочувствие на
зрял писател, който гледа на новата си творба като на експеримент, като на „алгебрическа задача с много неизвестни“,
опит „във висшата математика“ след добитата сигурност в
„простите аритметически действия.“1 И Яворов добавя в една анкета по повод драмата си: „Аз не съм нито социолог, нито моралист – и искам да бъда само поет и художник. Онова,
което може да се оформи като идея вследствие на изживения
в произведението ми живот, не ме занимава ни най-малко.
Аз само анализирам и рисувам...“2 Единствен сред ценителите на новата пиеса Михаил Арнаудов разкрива продължението на драмата „Когато гръм удари“ в епилога – „Как
ехото заглъхва“ като завършена от автора Ӝ експериментална психологическа задача, която издава верни наблюдения
върху интимния свят на човека с неговата сложна, мятаща
се между добродетелта и греха душа.3 Някои от първите
критици на втората пиеса на Яворов, като Андрей Протич,
подчертава: „липсата на мироглед предварително ощетява
душевното развитие на героите. Те се лутат из мъглата, чуНайденова-Стоилова, Г. П. К. Яворов – летопис, С. 1986.
Седмична илюстрация, Принос. С., 1912, № 1.
3
Арнаудов, М. Втората драма на П. К. Яворов: Когато гръм удари, как ехото заглъхва – Съвременна мисъл, 1913, № 9–10, 647–660.
1
2

1
2

Протич, А., в. Пряпорец, № 25, 26, 27, 28, 1913.
Седмична илюстрация, Принос, С., 1912, № 1.
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дят се какво да предприемат..., с какви душевни сили да подемат борбата, конфликта...“1 Властва неразбирането за тази
експерименталност и интерес към психологическите движения на героите в една сложна ситуация, липсата на всякаква
предпоставеност за разрешаването на моралните дилеми на
героите. И както Яворов лаконично отговаря на въпроса:
„Какво съм искал да докажа с пиесата си? – Нищо! Каква
идея да изтъкна? Никаква.“2
Ясен е отказът на Яворов от всякакво морализаторстване, откроява се модерната релативност в разбирането му на
писател, слагащ пръст в раната, изнасящ на показ във втората си пиеса илюзорното съществуване в семейството, повтарящата се криза, до която довежда неискреното съществуване...
Постановката, само на първата Ӝ част – „Когато гръм
удари“, се подготвя за есента на 1912 г., но избухналата Балканска война и обявената всеобща мобилизация осуетяват
премиерата, отложена с цяла година – 12 октомври 1913 г. За
отлагането на премиерата оказват влияние и настъпилите
събития за самия Яворов, който заминава с чета за Македония. Броени дни след премиерата на „Когато гръм удари“ на
сцената на Народния театър се разиграват фаталните събития, довели до края на трагичната му житейска драма.
„Когато гръм удари“ е поставена на сцената на Народния театър от Павел Ивановски и с актьорите: Сава Огнянов – Сава Попович, Елена Снежина – Бистра, Кръстьо
Сарафов – Данаил, Вера Игнатиева – Олга. Този спектакъл,
както и пиесата остават недокрай разбрани и оценени Сред
малобройните критики на постановката се откроява тази на
д-р Н. Тумпаров, който пише: „Този, който спаси пиесата и
комуто авторът дължи много за това, е безспорно Сава Огнянов... Но видяхте ли Огнянов – бащата и съпруга, в оная
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сцена, когато Бистра правеше ужасното разкритие... Неговото падане в креслото, душевната му болка, плачът му! Това
беше една наистина художествена игра, в която всеки жест
издаваше правдата на едно дълбоко преживяване. Такава
игра може да прави чест на всеки художествен театър. Тя
ни кара да преживяваме илюзията на една дълбока душевна
трагедия.“1 В тази критика се откроява образът на Сава Попович и изпълнението на Сава Огнянов поради същата заблуда, върху която се фиксират и анализаторите на пиесата
на Яворов. Те смятат, че основният проблем в „Когато гръм
удари“ е драмата на духовното, а не на кръвното бащинство.
Като цяло и с епилога „Как ехото заглъхва“ във втората си
пиеса Яворов се занимава с вътрешния живот на личността,
изправена пред дилемите на собствена си мярка за любов,
дълг, вина, изправена пред собствената си съвест. Това осигурява и непреходното звучение на Яворов като драматург.
Първият спектакъл на „Когато гръм удари“ остава не докрай оценен и поради атмосферата на неспокойните военни
години, през които обществените настроения не съвпадат с
нейния интимно камерен характер. Значение оказват и трагичните събития в личния живот на Яворов. Сляп, самотен,
измъчен от обидната подозрителност за вината му за гибелта на Лора, смазан от проточилия се съдебен процес, и цялата ситуация на настръхналост в обществото срещу него,
той получава последния съкрушителен удар – Яворов бива
уволнен от Народния театър (30 януари 1914 г.).
Но след трагичната кончина на Яворов, след погребението му, на 19 октомври 1914 г. в негова памет се играе дневно
представление на „Когато гръм удари“ в Народния театър –
за последен път. И така той остава свързан с тази сцена, на
която отдава голяма част от своята енергия и талант.
Преминал през всички сфери на театралното творчестТумпаров, д-р Н., Представлението на новата драма: Когато
гръм удари – Демократически преглед, 1912, № 9–10, с. 1241–1252.
1

***
В годините до Първата световна война Народният театър
изживява период на творчески подем. Той се утвърждава
като самостоятелен професионален културен институт със
свое място и значение в духовния живот на България. На
неговата сцена се изявява първото поколение големи български актьори, създава се новаторска българска драматургия – пиесите на Тодоров и Яворов, отварят се вратите на
нашия театър за модерните търсения от Европа и Русия в
областта на драмата и сценичното творчество, извършва се
постепенно налагане на нови художествени критерии, както
в облика на репертоара, така и в неговата сценична реализация. Издига се ролята на режисьора в процеса на творчеството, единството на спектакъла като хармония между
театралните компоненти. Националният облик на сценичното ни изкуство постепенно се оформя със своя специфика
в контекста на европейското развитие, типично българската чувствителност и художествена изразност се разгръща и
на попрището на вечните човешки дилеми, болки, копнежи.
Срещата на двамата големи творци – Славейков и Яворов, в
Народния театър, първият като директор, вторият като артистически секретар, опитите им в режисурата, са един значителен момент, който дава сериозен тласък за разгръщане
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во – от критик, преводач, артистически секретар, режисьор
до автор на пиеси за сцената на Народния театър, Яворов е
един от творците в националната ни култура, кръвно свързани с развитието на сценичното ни изкуство. Оспорвано,
отричано, неговото театрално битие във всичките му прояви носи белега на самоотвержено отстояване на една необходима обнова, защитавана и от неговите събратя от „Мисъл“. Макар и не проведена докрай, тя оставя един нов художествен критерий, открива възможности за нови творчески
търсения, които се развиват и стават водещи в живота на
сценичното ни изкуство през XX век.
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на сценичното ни творчество в началото на XX век. Всъщност те са едни от неговите вдъхновители и реализатори.
Реформаторският дух на цялостната дейност на „Мисъл“
в културното ни развитие опложда и театъра, задвижва неговите художествени процеси, работи за неговото бъдеще.
След Вазов, Величков, Шишманов, именно Славейков, Яворов, Тодоров и д-р Кръстев са личностите в първото и второто десетилетие на XX век, които поставят основите на нов
етап в театралната ни история. Продължители на техните
реформи и търсения са такива ярки български творци като
Гео Милев, а по-късно и Николай Лилиев.

ТЕАТРАЛНАТА КРИТИКА
НА ЯВОРОВ
ДРАМАТА – КРЪСТОПЪТ НА ИДЕИ И ТЪРСЕНИЯ
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В началото на XX век територията на драмата е кръстопът на оживени търсения на новото изкуство – в сферата на
идеите, на художествените средства, на театралната интерпретация. В специфичните условия на националната ни култура кръгът „Мисъл“ и главно Яворов и Петко Тодоров се
открояват не само като ярки художници, които мерят сили в
създаването на своеобразни новаторски пиеси, но и с определените им усилия за популяризиране и проучване на този
литературен род у нас. Интересът на четворката към драмата естествено ги насочва от чисто литературните сфери към
живия театър. Техните драматургични анализи осъществяват органичната връзка между литературната критика и
театралните статии на кръга. Събратята от „Мисъл“ неотстъпно формират една качествено нова проява в следосвобожденското ни развитие – главно на страниците на тяхното
издание „Мисъл“ все повече се открояват белезите на една
художествена критика, която изследва изявите на различни
изкуства. Проникването в територията на драмата и нейните проблеми е част от многостранния процес, задвижен
от групата около „Мисъл“, в която централно място заема
Яворов, за разширяване периметрите на културното ни израстване в този период.
В областта на драматургията четиримата от кръга проявяват характерните за цялостното им дело мисионерска прозорливост и реформаторска страст. Списание „Мисъл“, в
определени периоди (от 1900 до 1908 г.) редактирано лично
от Яворов, се нагърбва, от една страна, да събуди интереса
на нашия читател към драмата, да го запознае с широк кръг
произведения и автори на този не така популярен и почти не-
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печатан литературен род в следосвобожденска България, от
друга, да постави нови художествени критерии при неговото
възприемане от съвременниците му. На страниците на списание „Мисъл“ излизат голям брой български и чужди пиеси
в добри преводи. Неговите редактори въвеждат читателите
в класическото наследство и модерната драма и като печатат анализи на известни чужди критици. Освен всичко това
четиримата посвещават и голям брой свои статии на проблемите на драматургията, а също дават път в изданието си и
на опитите на други наши литератори, спомагат за тяхното
израстване като познавачи на това специфично творчество.
С многостранната си дейност в областта на драмата, четворката натрупва, съзнателно и усилено, необходимия културен
потенциал за нашия читател. Стреми се да издигне художественото мислене и възприемане и в тази сфера от духовната
ни култура до нивото на тогавашното европейско развитие.
Без да наследява значителен исторически опит и творчески традиции, „Мисъл“ успява да превърне драматургичния
анализ в самостоятелен клон от литературната ни критика, в
подстъп към обособяващото се театрално мислене. Възрожденският етап от развитието на нашия театър оставя първите бегли опити за проникване в драмата и нейните особености от перото на Войников и Друмев. След Освобождението
те получават естествено продължение в статиите на Вазов,
К. Величков, Иван Д. Шишманов. С реформаторския си нов
естетически възглед четворката качествено надраства нивото на художествено мислене на своите предходници. „Младите“ в българската култура в края на XIX и началото на
XX век донасят повея на времето, критериите на модерното
изкуство, амбициите за духовното ни израстване, сближават ги с творческите постижения на Европа. Територията на
драмата четворката от „Мисъл“ населява с вкуса си към новото, художественото, общочовешкото. Творческата нагласа
на съмишлениците от кръга, усетът им към художествените
промени в съвременната им драматургия, техният стремеж

„...АЗ СЪМ ТЕАТРАЛЕН КРИТИК
И СЪМ РАЗЛОЖИЛ ТОЛКОВА ДРАМИ...“1

В общото усилие на кръга за проникване в територията
на драмата значително място заема и критическата дейност
на Яворов. Неин център е съвременната българска пиеса.
Както събратята му от „Мисъл“, така и той отстоява разпалено своите художествени възгледи, активно участва в процеса на тогавашното културно обновление. Известната му
статия „Две нови български пиеси“ събира Вазов и Тодоров, „Към пропаст“ и „Зидари“ (сп. „Мисъл“ кн. 8–10,
1908 г.). В нея Яворов разглежда сериозното творческо разминаване между „стари“ и „млади“ и в драматургията, като
анализира паралелно двата типа художествено мислене. Но
Яворов не се задоволява само с общо щрихиране на проблемите, а прави пълноценен разбор както на „Към пропаст“,
така и на „Зидари“. В разглежданата статия той не отхвърля изцяло единия автор за сметка на другия. От конкретния
драматургичен анализ на двете пиеси, Яворов преминава в
индивидуалния свят на техните създатели, изтъква различ1

Арнаудов, Михаил, П. К. Яворов, С. 1961 г.
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към преобразование и в нашата драматична литература,
закономерно ги сближава с художниците новатори на границата на XIX и XX век – Ибсен, Метерлинк, Стриндберг,
Хауптман, а също и с Чехов и Горки. Всъщност четиримата
от „Мисъл“ се свързват с най-ярките драматурзи и най-смелите търсения на времето, но те не възприемат и не пренасят
механично тези значителни явления в нашия културен живот, а като съзнателни художници, творчески преосмислят
процесите на тогавашното изкуство. Това единение около
водещите идеи на епохата – естетически и нравствени, четиримата от „Мисъл“ отстояват по своеобразен начин в следосвобожденска България.
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ните посоки на творческите им търсения. По пътя на изследването той стига до ценни теоретични обобщения, отстоява
по свой начин художествената позиция на кръга „Мисъл“ в
драматургията.
Твърде интересен е следният пасаж от статията на Яворов: „Аз не съм от ония, които мислят, че задачата на тъй
наречената историческа драма е да възкреси едно минало с
какви да е цели: обществено-възпитателни, просветителски
и други. Сцената не е трибуна, ни катедра, ни амвон. „Историческата драма“ не може да се класифицира като такава освен по своя сюжет – и по нищо друго, което би се съдържало
в някоя особена цел. Защото инак ще отидем до абсурдите на
още по-подробни разделения. И бихме имали драми – религиозни, научни, буржоазни и социалистически, с имената на
всички доктрини и направления. Истинската драма от всички
времена има една задача: да изяви вътрешния човек, който
живее и страда, расте и гине, в действие, при дадена обстановка. Тенденции, чужди на горната задача, са позволени в
едно поетическо творение, доколкото те се съдържат в естеството на сюжета. И поетът може да ги прокара при избора
на последния, дето той разполага с безгранична свобода, но
не трябва да им се подчинява в разработката, дето не е ограничен в своето призвание. Защото изкуството е самоцел.“
В статията си той се противопоставя на възрожденския
тип театър и драмата с доминиращ просветителски дух, на
театъра „катедра“, „амвон“, ратува за един художествен театър, задвижен от законите и целите на изкуството, което той
издига в „самоцел“. Погледнати в исторически план, тези
мисли на Яворов активизират преодоляването на следите от
един отминал етап в културния ни живот и отстояват обновителните принципи на съвременното му творчество. Той не
се примирява с това смисълът на една драма да е затворен
в конкретността на идеите, въплътени единствено в сюжета.
С тази си позиция Яворов се противопоставя на буквалното
отразяване на действителността в драматургията, на пре-
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връщането Ӝ в рупор на „доктрините на съвременния свят“.
Той отправя тези редове от статията си, които възникват по
повод Вазовата драма „Към пропаст“, към художествените
принципи на едно изкуство, с което той воюва сериозно и
непримиримо. С това Яворов отваря вратите и за една общочовешка дейност в съвременното му творчество.
За да се изясни изцяло смисълът на Яворовото становище, изложено по-горе, спомагат неговите мисли за Тодоровите „Зидари“: „Но г-н Тодоров отива в миналото без всяко
друго преднамерение, освен чистия интерес на поета, който
дири материя за въплъщението на художническите си видения. Той отива там, за да изправи на високата, от всички
виждана историческа сцена, фигурите на една минала и затова добре фиксирана действителност, с които да състави
като със знаците на обикновения език магическата реч на
своята творческа душа. Защото изкуството тълкува човека – и по естеството на средствата си не може да не бъде
символично. Самата груба действителност, възсъздавана от
него – самият живот не е нищо повече от една символизация
на човешкия дух и неговите съкровени движения.
Авторът на „Зидари“ намира в миналото материя за въплъщението на своите художнически видения, изважда на
сцената един вероятен персонаж, поставя го в подходяща за
мястото обстановка и му вдъхва естествени за времето обществени идеали и индивидуални задачи.“
Всъщност така Яворов обвинява Вазов, че той се ограничава само в рамките на конкретния исторически сюжет и
в сферата на неговото актуализиране за съвременниците му.
Подчертавайки художествената поетика на Тодоровите „Зидари“, той изтъква: „Снемете от всичко това различните исторически, битови и други шарки и ще видите безименната
човешка душа, която се справя на безграничното световно
поприще със своите собствени фикции... Тъй хубаво е съзнавал г-н Тодоров своята мъчна задача на поет и художник.“
Тук Яворов се докосва до един твърде сложен, принци-
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пен въпрос, който той разработва въз основа на анализа на
двете драми – „Към пропаст“ и „Зидари“. Този естетически
въпрос е свързан с цялостната идейно-художествена позиция на кръга „Мисъл“. Докато Вазов остава до конкретния
факт, до сюжета, до конкретния му смисъл, за него „художественото изображение се заключаваше в предаване смисъла, който събитието носи само по себе си“, за четиримата
от „Мисъл“ „то е само художествен мотив, който подлежи
на преосмисляне и трансформиране...“ Яворов е проникнал в
различието между два типа художествено съзнание и творческо претворяване на действителността, между фолклорното
и съвременното му естетическо виждане. Като събратята си
от „Мисъл“ в своята статия Яворов се стреми да допринесе
нашият зрител и читател да почувства, „че изкуството не е
тъждествено с живота (както мислеха зрителите на „Геновева“ от „Под игото“), а негово своеобразно отражение, че художественият образ не е равен на своя прототип, да се научи,
че изкуството му дава същността, есенцията на живота...“1
От позицията на този общ естетически възглед на „Мисъл“ Яворов противопоставя възрожденския патос на Вазов
на общочовешките идеи на Тодоров, издига над всичко стремежа към художественост в изкуството.
Но наред с принципната конфронтация между позициите
на Тодоров и Вазов, която е сърцевината на Яворовата статия „Две нови български пиеси“, в нея се открояват сериозни находки в конкретния анализ на драмата „Към пропаст“:
„Г-н Вазов, винаги проникнат от искрен, но повишен до
сантименталност патриотизъм, в ужас от настоящето търси
аналогии сред миналото. Чрез подобна историческа картина
той иска да изправи предупредително огледало срещу текущата действителност.“ Убедителността на Яворовата статия
и силата на нейната позиция e именно в разбирането, с което
е разкрит истинският смисъл и гражданският адрес на Вазо1

Ничев, Боян, От фолклор към литература, С., 1976, с. 31.
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вата пиеса, но наред с това са оспорвани художествените Ӝ
средства и стойности.
„Двойната задача на автора, да възкреси миналото в епическа цялост и да скрие в него своята патриотична критика
на настоящето, е имала в пиесата двоен антихудожествен
резултат: първо, вмъкване паралелно с главното действие
съвсем чужда на последното история и разбиването му в
ущърб на драматичната съсредоточеност в една кинематографическа галерия от сцени. Второ, груба преднамереност
и неестествен цинизъм в езика на лицата, когато се рисуват отношенията между развратеното болярство и народа.“
И Яворов заключава: „че техническият оглед, който е сам
по себе си една художествена тенденция, може би щеше да
намали антихудожествените отклонения. И авторът нямаше да преразкаже на сцената в живи картини своята повест
„Иван Александър“, нямаше да илюстрира проблеми от историята.“ По линия на сюжета на пиесата, Яворов разкрива
редица нелогични и неоправдани постъпки и взаимоотношения, неизяснени характери на герои – например Георги
и Дорослава, нереализирани докрай конфликти – Раксин –
Александър. „Раксин се явява четири или пет пъти по един
миг на сцената само да изругае Александър и да изхока царството, което гине.“
Строгата взискателност към Вазовата пиеса е подкрепена
от аргументите на Яворов – добър познавач на драматургичните особености, на композицията, конфликта, действието. Убедително критикът разкрива в анализа си както авторовите намерения, така и художествените недостатъци на
пиесата „Към пропаст“.
Забележително по своята дълбочина и проникновение е
Яворовото изследване за „Зидари“ на П. Ю. Тодоров. Неговата предистория е твърде интересна и в последно време
изяснена с разчитането на личния бележник на Яворов. През
1902 г. Петко Тодоров отпечатва пиесата си „Зидари“ в списание „Мисъл“ (кн. 1, 2, 3). На 21 юни 1907 г., с писмо до
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директора на Народния театър Тодоров изпраща нов вариант
на „Зидари“ – сега в четири действия. Пиесата била одобрена за представяне в театъра през сезон 1907/08 г. По всичко
изглежда, че Яворов, който постъпва през август 1908 г. като
артистически секретар в Народния театър, внимателно е чел
последния вариант на „Зидари“, предложен за сценична реализация. Своите бележки и поправки Яворов явно е споделил
с Тодоров, защото върху машинописния текст на трагедията1 си писателят нанася не малко поправки, които съвпадат с
предложенията на Яворов. Откритата част от бележника на
Яворов ни дава пълна представа за работата му над текста
на „Зидари“. За съдържанието на този бележник споменава и Владимир Василев: „Много често съм бил при Яворов
в Народния театър и той ми е чел някои от рецензиите си
за пиесите, които докладва на артистическия съвет. Между
малкото книжа, останали от него, има един бележник – как да
се поправят и изменят места и реплики в П. Ю. Тодоровите
„Зидари“.“2 По всичко изглежда, че тези бележки Яворов използва, когато по-късно пише статията си „Две нови български пиеси“ („Мисъл“, 1908, кн. 8–10). Основните Яворови
мисли по повод „Зидари“ от запазения му бележник, макар
и да са повече като работни бележки за текста на Тодоров
с оглед на неговата постановка, са твърде интересни и доизясняват виждането му за тази пиеса: „Като се загатнат в
1-во действие, във второто трябва да изпъкнат две социални групировки: около майстор Брайно и Драган. С първия
е Христо (по идея) и младежта (по вяра), с втория – Дончо
(от съперничество с Христо) и по-голяма част от зидарите,
които се движат повече от егоизъм. На дядо Милко трябва да
се подчертае примирителната роля, липсата на самостоятелност и хлъзгане по течението. Зидарите изобщо вземат учасЛукова, Анелия, Непознати Яворови бележки върху драмата Зидари на Петко Тодоров, сп. Литературна мисъл, 1978, кн. 1, с.
129–136.
2
Пак там.
1
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тие в разпрата на майстор Брайно и Драган около жертвата,
а това е начинът да се обрисуват двете идейни групи. Именно
това ще наложи и друг, по-определен, целеустремен, предвид
художествените намерения на автора, спор около начина, по
който трябва да се защищава селото. Тогава майстор Брайно
няма да остане в двоумение или равнодушие към порива на
младежта да се противопостави чрез оръжие на кърджалиите, а ще застане на нейна страна, за да се пречупи в 3-то
действие и да отстъпи пред майстор Драган.“
Яворов с право акцентира върху необходимостта от ярък
конфликт в „Зидари“, подчертава го като основен елемент на
драмата, особено важен в своята яснота при сценичната реализация, при работата на актьорите върху образи на герои
с изяснени позиции. И по-нататък в своите бележки Яворов
продължава: „За да се обоснове вграждането на жив човек
в темела на църквата като средство за предотвратяване на
социалното зло, Драган трябва да проповядва тая жертва не
в смисъл на народно суеверие. Той казва, че жертвата е нужна за изкупление и по-нататък, че с бедите, които се трупат
над селото, Господ изпитва вярата на селяните. Ето на тая
почва единствено той трябва да развива своята проповед и
настояване, от които трябва да се изхвърлят всички елементи
на грубото суеверие, които внасят толкова фалш и неправдоподобност в най-решителния момент на 3-то действие и на
цялата пиеса.“
И Яворов съветва: „В този смисъл трябва да се коригира
цялото 2-ро действие, като се разшири и задълбочи в своя
символически смисъл Драгановата идея – поради първенствуващото значение, което тя има в пиесата.“
В своите работни бележки върху „Зидари“ Яворов демонстрира удивителен усет вярно и проникновено да анализира, да насочва към оформяне на най-добрия вариант на
драматургичния текст с оглед сценичния живот на произведението. Това е безспорна черта от таланта на Яворов, която
се разгръща както в драматургичните му анализи, така и в
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работата му като артистичен секретар и режисьор на Народния театър. Заслугата му по отношение на Тодоровата драма е сериозна, творческа. Той реално помага на един свой
съмишленик в изкуството, разбирайки и съобразявайки се
с неговата индивидуалност. Яворовите бележки конкретно
посочват на Тодоров насоките, в които да усъвършенства
своята драма. Тези редове с работен характер прерастват покъсно в забележителния анализ на пиесата „Зидари“ в статията му „Две нови български пиеси“. С нея Яворов постига
и още една цел – въздейства върху мисленето за драмата у
нас, спомага съвременниците му да разберат търсенията на
Петко Тодоров в областта на този литературен род.
Особеност на конкретния анализ на „Зидари“ в тази му
статия е високият критерий, който Яворов поставя пред някои драматургични несъвършенства на пиесата. Защитавайки художествените позиции на Петко Тодоров, присъединявайки се към творческите му стремежи, Яворов отстоява
разбирането си за критиката като безкомпромисен съдник,
произнасящ своите присъди единствено въз основа на аргументи от анализа на произведението, с цел художественото
осъзнаване и превъзмогване от автора на доловените несъвършенства.
„Драматичните елементи от първа важност, донегде отстъпват предния ред на второстепенни сили. Тодоров е направил грешка почти аналогична с тази на г-н Вазов. Той не
е използувал всички елементи за силно драматично действие,
въпреки тяхната наличност. Любовната драма трябваше да
бъде главна вена на целия драматичен организъм... Наместо
това ние виждаме да избива тук-там върху повърхността на
социалното действие и при това само паралелно, без каква да
е органическа връзка с него, което по същност е нейния фон.
Затова Рада остава бляскаво поетичен образ, но не може да се
открои в какъв и да е драматичен характер. Също и Христо,
набелязан с такива смели контури, е само мощен епически
скелет, необлечен в драматична плът. Сплотени двата елемен-
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та, социалния и индивидуалния – биха ни дали едно драматично действие, неудържимо по своя захват на вниманието.“
Вярно Яворов отбелязва: „Социалното положение на
действието се развива при едно противодействие, което остава докрай зад сцената, изявено само чрез епически средства – и еднообразно в своя натиск като някоя бездушна стихия – това противодействие обуславя голямата тромавост на
външния и статичността на вътрешния драматически живот.“
На основата на конкретния анализ на „Зидари“ Яворов
прави едно обобщение, което ни завладява с дълбочината на
своето разбиране за драмата: „Едно издържано драматично
действие би откърмило и характерите, защото светкавиците
на действието са магически ножици, които изразяват и детайлизират фигурите върху тъмния фон на възсъздадената действителност. Действието и характерът са две неща неразривно
свързани. В творчеството на поета действието откърмя характера, а в завършеното произведение – създадения характер се
отплаща, като поема отговорността за действието...“
По отношение трактовката на идейния смисъл на „Зидари“, в сравнение с гледищата на Кръстев и Славейков,
Яворовото виждане се отличава със своята оригиналност:
„Този храм е същевременно и черен гроб. В него е погребано едно лично щастие, толкова естествено, толкова законно,
толкова заслужено... Не правдата, а грехът издига тая светла
сграда – и я осквернява – нея, която трябваше да бъде дело
на любов, себеотрицание и пожертвувателност. Завистта и
злобата, егоизма и лъжата, съмнението и маловерието – ето
кое я циментира и довърши! Отстъпват зидарите... Отстъпва младежта... Остават само Дончо и Христо. Дончо намира
спасение от себе си като се самообесва на църковния кръст,
а Христо отива да гони по света сянката на Рада... Тя да го
вдъхнови с нов идеал, за нови борби – за издигане на друга църква, която би се закрепила без кървавата жертва на
личното щастие. Може би това ще бъде храма на личността,
свободна от всички социални предразсъдъци. И обществото
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ще се явява там само, за да вземе своя дял от радост в празненствата на великите души...“
Яворовото разбиране за смисъла на „Зидари“ е концентрирано в репликата на пиесата: „Роб черква не гради, а само една дупка, да се свре в нея!“ Той се присъединява към
мечтата на автора за силна личност, подчертава, че егоизмът,
лъжата, ограничеността не могат да сложат темел на черква,
а само да изкопаят черен гроб на всички стремежи. В смелия
порив на Христо, в неговия нравствен идеал е затаена надеждата на Яворов за съзиждане на духовен храм за човека.
В края на статията си той уместно и точно обръща внимание и на езика в драмата на Тодоров: „Вън от всичко друго не мога да не обърна внимание и на книжния лъх, който
навремени повява от езика на лицата. Много литературни
думи и обрати звучат някак странно в устата на тия селяни.“
И в заключение Яворов подчертава: „Но въпреки своите недостатъци „Зидари“ остава един от най-сериозните драматически опити на нашата литература. Колкото се отнася пък
до неговото дълбоко съдържание – и тъй модерно, тая пиеса
има извънредна стойност.“
Макар и да е пресилена скромността му, че е погледнал
и на двете драми – „Към пропаст“ и „Зидари“, „повече от
външна страна“, Яворов е принципно прав в заключението
си, че „критиката на българската драма ще трябва да остане
още дълго време предимно формална, защото разглежданите
пиеси не са отпечатани“, не са стигнали до широк кръг читатели и ценители.
Статията на Яворов „Две нови български пиеси“
съдържа един сериозен паралел между двете основни, конфликтуващи художествени позиции в културния живот на
следосвобожденска България. Поставяйки този значителен
проблем в центъра на своето внимание, Яворов разкрива творческите принципи и индивидуалните светове на две
ярки личности в духовното ни развитие от началото на XX
век. Проникновено, аргументирано той излага своите обоб-
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щения, чрез конкретния анализ на пиесите „Към пропаст“ и
„Зидари“. С висок критерий, вещина и задълбоченост разкрива слабостите и успехите и на двете драми и авторите им.
Това повишава стойността на статията му, както за самите
творци, така и за техните читатели и изпълнители на сцената на родния ни театър от онова време. Статията на Яворов
„Две нови български пиеси“ е своеобразен връх в мисленето на кръга „Мисъл“ по проблемите на драматургията, ярко
свидетелство за неговото качествено ново ниво в обособяващата се художествена критика.
Интересът си към проблемите на тогавашната българска
драматургия Яворов преди всичко свързва с търсенията на
своя събрат от „Мисъл“. Малката му статия „П. Ю. Тодоровата „Самодива“ не може да бъде сравнявана със задълбочения и аналитичен тон на разгледаната по-горе „Две
нови български пиеси“. Но тя не Ӝ отстъпва по оригиналност на находките, по темпераментната защита на общите
позиции на кръга. В нея Яворов се противопоставя остро на
предразсъдъците и тесногръдието на тогавашната критика:
„Паметна е врявата, която се вдигаше у нас около някакви
„литературни кръжоци за взаимно възхищение“. Тук Яворов категорично подчертава, че общността на възгледите и
стремежите свързва членовете на „Мисъл“. Той изяснява
смисъла на единните им усилия за издигане на българското
изкуство на съвременно ниво, при запазване на националния му характер. Преосмислянето на традициите, преоткриването на духовната мощ и поетика на народното ни творчество – ето това са посоките на обновата, проповядвана от
четиримата от кръга в следосвобожденското ни развитие.
В контекста на тези търсения Яворов изразява възхищението си от Тодоровата „Самодива“. Той я нарича „най-разкошното цвете във венеца на неговата муза“. Смисълът на
пиесата Яворов обобщава с няколко думи така:
„Пиесата разкрива тайните на една безшумна трагедия, която поразява читателя с грубата си жизнена правда.
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Кратка трагедия, която сякаш изчерпва цялото съдържание
на селския народен живот. Сила и младост, разум и воля –
всичко приживе „в земя да се закопае!“ Ако щете в преносен, ако щете в пряк смисъл!“
Яворов отбелязва Тодоровия успех и в изграждането на
характерите в пиесата, но само в няколко реда, по-скоро в
есеистичен план: „Петко Тодоров е смогнал да възсъздаде
типове, тъй хубаво закръглени. Това е безпримерно в нашата литература. Вижте баба Петкана, тая селска майка и свекърва, вижте Дойновица, тая наша „комшийка“ и клюкарка.
И Стилян, тоя сокол, с криле, пречупени вече в живота, и
Гюрга-самодива и Бойко две гранки на един и същ ствол в
душата на поета. Две несретни души, които не искат да се
помирят с ярема на околния живот.“
Тук искам да отбележа една забележителна аналогия,
която Яворов прави между Тодоровите герои несретници
и Горкиевите босяци. „Цяла бездна дели босяка на Горки
от несретника на Тодоров. Босяците на Горки са хора, излезли от релсите на днешния живот. В мнозинството си те
са жертви на обществения строй, който е осъществил всяка неправда. За тях няма примирение. Последната им дума
ще бъде проклятие. Несретниците на Тодоров, напротив, са
първобитни натури, несретникът на Тодоров, ако понякога
достигне окаянството на една жертва, това не става по чужда вина. Несретниците стават жертва единствено на своите
инстинкти. И внимателно погледнато, те нямат много против ярема, от който бягат...“
Яворов е единственият сред четиримата от кръга „Мисъл“, който вниква правилно в социалната същност на Горкиевото творчество. Това се откроява не само във вече цитираното сравнение, но и в кратката му бележка по повод излизането на български език на том първи от съчиненията на
Горки. И в тази кратка своя статия (сп. „Мисъл“, 1904, кн. 6),
Яворов достига до проникновени обобщения за руския писател новатор: „Горки не предписва свои закони на живота,
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той търси законите на живота, за да се съобрази с тях – той
търси идеите, скрити в живота и природата, за да стане техен проповедник. Рисува обществото, което свързва ръцете
и подсича крилата на човека. Но у Горки няма място за голям
песимизъм. Горки вярва в бъдещото тържество на свободния
човешки дух. Това е човекът стихия, непобедимата стихия!
Тази крепка вяра е същевременно и бодър зов към борба.“
За съжаление Яворов не оставя нито един драматургичен
анализ на популярните, играни по това време у нас пиеси на
Горки. Известни са само неговите най-общи мисли по повод
„Еснафи“, които той споделя в писмо до Никола Найденов,
което му изпраща в Чирпан заедно с пиесата: „Вярвам, че
ще ти хареса... Никой по-добре от Горки в наши дни не познава това блато, в което вътрешното разложение задушава
всеки живот. И никой като него не обича така силно живота,
за да може сред това разложение да намери семената на бъдещето и със силата на едно велико човешко въображение
да види вече цвета на тези семена. Мисля, че единственият
писател, който днес служи на бъдещето на човечеството, е
Горки и затова според мен той няма равен на себе си в цялата гмеж от гениалности.“1
Явно е, че Яворов остава встрани от преклонението на
другите от кръга към творчеството на Ибсен. Видно е, че
той е не само единственият сред тях, който пише за Горки,
но и признава собственото си пристрастие към неговия голям талант и съвременните му прогресивни идеи. Яворов
посвещава статия и на другия новатор на руската драматургия – Чехов. Тя е написана до повод режисьорския дебют на
Пенчо Славейков в Народния театър – „Вуйчо Ваньо“ от А.
Чехов“ (сп. „Демократически преглед“ кн. 4, 1908 г.).
Тук в подхода на Яворов се откроява новаторското му
разбиране, че оценката на един сценичен факт трябва да се
Найденова-Стоилова, Г., П. К. Яворов, Летопис за живота и
творчеството му, С., 1986.
1
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основава преди всичко на сериозен драматургичен анализ.
Затова в по-голямата част от статията си Яворов се спира
преди всичко на своеобразието на Чеховия „Вуйчо Ваньо“.
„Истинската драма, за която би се заловил един драматичен
темперамент, е оттикната в миналото. Руският писател е повдигнал завесата след петия акт, за да видим само нейните
разрушителни следствия. Талант, силен преимуществено в
епическите изразни средства, Чехов е пренебрегнал от живота на героя си онзи момент, който би прелъстил един истински драматург и се спира на следващите моменти. Руският
писател е искал да ни покаже своя герой след катастрофата...“ Яворов е усетил особеностите на Чеховата драматургия, нейното вътрешно действие и втори план, без външна
събитийност и с концентрираност на конфликта в душите на
героите. Единствената недалновидност на Яворовата мисъл
е в това, че той не отчита споменатите белези на Чеховите
пиеси като новаторски момент в драматургията на XX век.
Той определя тези особености на авторовата техника и изразни средства като превес на епичното начало в таланта на
Чехов над драматургичното умение. Но въпреки това безспорна е заслугата на Яворов, който в своите статии се обръща към творчеството на двама велики руски драматурзи,
негови съвременници, и открива за българските читатели
своеобразието на техните идеи и герои. Докосването на Яворов до новаторските търсения на Чехов в забележителната
му театрална рецензия за постановката на Пенчо Славейков
„Вуйчо Ваньо“ на сцената на Народния театър явно го кара
по-късно, в писмо до режисьора П. П. Ивановски от 1 ноември 1910 г., да сподели: „Няма да се върна много очарован
от френския театър и съжалявам, че не отидох в Москва...“
Щрихирайки портрета на Яворов, свързан с проблемите
на драматургията, искам да спомена и за неговия интерес
към теорията и техниката на драмата. В анкетата на Михаил Арнаудов Яворов споделя: „Аз съм запознат добре с
техниката на драмата... За техниката съм се интересувал и
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съм я изучавал, имай предвид, че съм театрален критик и през
това време съм разложил толкова драми... Имам за драмата
добра ориентация, и то ориентация не само на разума, но и
на чувството. Аз съм чел Аристотеля, неговата „Поетика“...
За свой собствен интерес съм анализирал произведенията
на Ибсена, на Шекспира, на Хауптмана, търсейки техните
особености, техните отстъпления и прочее.“ Освен изброените драматурзи, сам Яворов споменава като обект на своя
интерес и анализ: Софокъл, Корней, Расин, Молиер, Чехов
и Горки, Метерлинк. И накрая в анкетата той заключава: „И
аз имам убеждението, че теорията, техниката на драмата не е
една теория, която спъва, напротив, една теория, познанието
на която може да бъде много полезно за човек и дори която
трябва да знаем, за да можем да отстъпваме от нея.“1
Затова от пребиваването си в Париж Яворов донася книгите: „Италианският театър“ от Аполинер, „Италианският
театър във Франция“ от Шарл Симон, „На театър“ от Леон
Блум и „Животът на театъра“ от Анри Бордо.2 Интересът не
само към живия театър, но и към неговото съвременно осмисляне и критика, към теорията и историята му потвърждават сериозния и траен досег на Яворов с това изкуство.
Яворов многопосочно навлиза в областта на драмата –
изучава нейната специфична техника, докосва се в своите
анализи и до основни теоретични проблеми, свързани с особеностите на действието и характерите в една пиеса, с белезите на художественото обобщение в този литературен род,
проявява усет към стойностите и своеобразието на националната ни драматургия, главно в проучванията си за Петко Тодоров, открива за българския читател и творчеството на Горки и
Чехов. Като голям художник Яворов населява територията на
драмата със своята богата духовност, широк кръгозор, висок
критерий.
Арнаудов, Михаил, П. К. Яворов, С., 1961.
Русев, Пеньо, Социално-психологическата драма на Яворов, Годишник на ВИТИЗ.
1
2
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Като цяло драматургичните анализи на четворката „Мисъл“ и тяхното издание оформят един процес на активно
овладяване спецификата на този литературен род, демонстрират ясно естетическо съзнание за отделните течения и
школи, както от съвременността им, така и от наследството. Статиите на четворката „Мисъл“, посветени на драмата,
оформят тенденцията не на простото популяризиране с посредническо-просветителски характер, а на самостоятелно
осмисляне стойностите на класиката и отстояване критериите на съвременните им търсения в областта на изкуството.
Те представляват цял период на художествено израстване
и обновление в тази сфера на творчеството, на нейното теоретично осмисляне и широко популяризиране сред българската публика. Създателите на най-ярките, новаторски
драми в нашето изкуство в периода до Първата световна
война – Яворов и Тодоров, заедно със събратята си от кръга „Мисъл“, безспорно са духовните водачи в многостранно
проведеното преобразование в културния живот на следосвобожденска България.
Приобщаването на четиримата от „Мисъл“ към проблемите на драмата естествено ги сближава с живия театър.
Те напускат лоното на чисто литературната дейност, за да
навлязат в динамиката на изкуството на мига. Този процес
в творческата биография на кръга само условно се подчинява на посочената последователност. Делото и стремежите
на четворката имат за свой същностен белег една многостранност, паралелност на изявите, допълващи се една друга,
обединени от въжделенията им за цялостна културна обнова
в следосвобожденска България. Изкуството на днешния ден,
на днешния зрител – театърът ги поставя в пряк контакт с насъщните проблеми на творчеството в този период. Страстно
и неуморно четиримата от „Мисъл“ отстояват новите си критерии на неотстъпни радетели на художественото и общочовешкото и в сферите на изкуството на Мелпомена. Те съчетават попрището на театрални критици с непосредственото си
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участие в сценичното творчество като автори и преводачи на
пиеси, режисьори, ръководители и организатори на професионалното и художественото издигане на Народния театър.
На фона на нивото на театрална култура, наследено от
четворката „Мисъл“, техните стремежи, амбиции и критерии бележат качествен скок по посока на едно ново естетическо съзнание, художествен вкус и общочовешка проблематика, които те издигат като свое верую и на територията
на театъра.
Реформаторският възглед за сложното възпроизвеждане
на действителността по законите на изкуството и от сцената, борбата за преодоляване буквалността в разбирането
на зрителите за спектакъла, не като копие на самия живот,
а като втора реалност – това отстоява кръгът „Мисъл“ и в
театралната си критика и теория. Наред с тази общоестетическа позиция, обединяваща цялостното им дело, в областта на сценичното изкуство, четворката издига и още един
свой основен принцип – критерия за художественост както
на драмата, така и на нейната театрална интерпретация. До
появата на театралните статии на четиримата от „Мисъл“,
в критическите рецензии, които се застъпват за класически
автори в репертоара на „Сълза и смях“, рядко може да се
срещне анализ на тяхната поетика и стиловите им особености. Пожеланията за появата им на сцената са най-общи. В
драматургичните анализи на четворката „Мисъл“, вече подробно разгледани, се откроява подчертано центриране на
вниманието им към белезите на художествеността. Пристрастията на кръга в сферите на драматургията преминават
естествено и в репертоарните им виждания за афиша на нашия театър, упорито отстоявани от четворката. Те изтъкват в
театралните си статии, че такива високохудожествени творби са онази сериозна основа, която ще подхрани и обогати
ползотворно сценичното ни изкуство, ще го издигне на ново
съвременно равнище, ще задвижи духовния свят на българина и по посока на съприкосновението му с общохуманни
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и общочовешки идеи. Усилието на четиримата от „Мисъл“ е
насочено към стратегическо преобразование не само на двете основни сили в театралното действо – Сцената и Залата,
но и към изменение на съществуващата посока на взаимодействие между тях. Изкуството и творците трябва да поемат
върху себе си обществената отговорност за художественото
лице на театралната сцена, те трябва да дават тон на вкуса в зрителната зала или накратко, не публиката да диктува
проявите на сцената, а сцената да формира своята публика.
Задвижването на този новаторски процес, изменящ посоката
на диалога сцена–зала, утвърждаването на „художественото
ръководство“ на театралното творчество по отношение на
публиката – са главните насоки на реформаторските усилия
на четворката както в дейността им в Народния театър – с
обновяване на репертоара и сценичните търсения, така също
и в театралните статии на „Мисъл“, с новия вкус и критерий,
поставен и отстояван от тях. Но спецификата на сценичното
дело – изкуство на днешния ден, на днешния зрител, поставя на изпитание стремежите на кръга, подсилва несъответствието между новаторските му амбиции на територията на
сценичните изяви и вкуса, мисленето, нивото на професионализъм, господстващи в тогавашните спектакли и тяхната зрителска аудитория. Усилията на „Мисъл“ в областта на живия
театър са до голяма степен исторически ограничени от следосвобожденското равнище на сценичното ни изкуство и неговата публика. Водени от съзнанието, че проправят нов път
за издигането на този вид творчество у нас, четиримата от
кръга се нагърбват с тежкия кръст на единиците – личности
на своето време, които мъчително, но неотстъпно задвижват
напредничавия процес на художественото ни развитие, работят за предстоящото. Това е наистина едно голямо изпитание – художествено и нравствено, недвусмислено открояващо характера на творческото дело на „Мисъл“ в културната
ни история.
За първи път в кратката история на театралната ни крити-
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ка четиримата от кръга отстояват позиции и критерии, които
са една крачка напред от нивото на тогавашното сценично
творчество и публика. Статиите на „Мисъл“ очертават една
твърде важна и неотменна черта на художествената критика – тя не е постфактум на явленията, а изпреварващо театралните факти творческо прозрение, атакуващо инерцията
в реакциите на публиката, насочващо вниманието към нови
търсения както в насоките на репертоара, така и в сценичната му реализация. Служейки на това цялостно преобразование в духовния климат, царящ под театралния купол, групата
около „Мисъл“ в своите статии анализира процесите, характеризиращи родната ни сцена в този период, обсъжда проблемите на репертоара Ӝ, актьорското изкуство, качествата
и недостатъците на конкретни постановки, като неотклонно
отстоява своето авангардно художествено виждане и критерии, теглещи целия този съществуващ театрален живот към
качествено нови търсения. Четиримата от кръга осъществяват своята историческа мисия в театъра ни с ясното съзнание
за необходимостта да реализират успоредно художественото
си реформаторство със задачите на културното мисионерство. Както в дейността си в Народния театър, така и в своите статии, те преплитат безпокойството си по отношение
на нашенските проблеми, съпътстващи стабилизирането и
професионализирането на родната ни сцена, със стремежите
си за утвърждаване у нас критериите на съвременните им
новаторски търсения на Европа и Русия. Тази двойственост
всъщност съответства на закономерностите в културното ни
развитие и в частност на тези в театралното ни битие. Ускореният му характер и след Освобождението предопределя
едновременното задвижване както на проблемите на театъра
ни като организационна единица, преодоляването на трудностите около извоюването на неговия обществен авторитет
и самостоятелност, а така също и бързото му навлизане в
сферите на новите художествени търсения на тогавашното
сценично изкуство. Четиримата от „Мисъл“ се опитват да
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задвижат този сложен процес в театралното ни израстване,
съблюдавайки успоредността на целите, задължителна за нашето сценично творчество в началото на XX век, с цялата им
конфликтност, динамика и напредничавост.
Друг основен белег на театралното мислене на кръга е,
че то се храни от два източника – от техния непосредствен
опит, придобит от дейността им в Народния театър, и от впечатленията на четворката от европейски и руски спектакли
и театри, от теоретични завоевания на тогавашни критици
и режисьори, към които техният интерес не намалява през
различните периоди на творческия им живот. Това са две сериозни предпоставки, оформящи своеобразието на възгледа на групата около „Мисъл“ по проблемите на тогавашния
театрален процес. Познаването на нашенските специфични
условия и равнището на театрална работа „отвътре“, наред с
критериите и търсенията на европейското изкуство, не книжно, а от собствени впечатления – това е неповторимото съчетание на два на пръв поглед противоречиви източника, повлияли театралното мислене на кръга. Всъщност това е само
външна противоречивост на формиращите фактори, именно
те предопределят богатството и сложността, широтата на
мисленето и кръгозора, прозиращи в театралната критика на
четворката. Не от позицията на кабинетни теоретици, не с
пренебрежението на затворени в своите кули естети – блюстители на художествения ред в нашето сценично творчество, изричат своите присъди, строги и безжалостни понякога, четиримата от „Мисъл“. А с болка от неосъществените
възможности и нереализираните стремежи на родното ни
изкуство пишат редовете на своите статии съмишлениците
около кръга. Неудовлетвореност и следи от лични поражения на попрището на това изкуство струи в крайната им разпаленост и пристрастие. Делото на театъра ни те обсъждат
като част от своето собствено творческо дело. Четиримата
от кръга имат рядката възможност да доизяснят и осмислят
своите цели, амбиции, виждания, неосъществени в практика-
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та, върху белия лист. Те участват в процесите на театралното творчество чрез своите статии, пропити с напредничави
идеи, завидни теоретични познания, критерии, оформени от
високите постижения в съвременното им сценично изкуство
на Европа и Русия. Това са измеренията на феномена, наречен театрална критика на кръга „Мисъл“. Той има реални,
динамични връзки и активно въздействие върху развитието
на театралното ни дело в началото на XX век.

***
„Съпоставянето на две важни дати е от огромно значение
за изясняване на отношението на списание „Мисъл“ към театралното дело у нас. През януари 1892 година излиза първата книжка на сп. „Мисъл“, с което се слага началото на
неговата периодика, в продължение на 18 години. На 1 януари 1892 година се създава Столичната драматична трупа
„Сълза и смях“, която по-късно дава своя плод – Българския
Народен театър (1904).“1 Тази едновременност в появата на
двете явления подчертава историческата връзка и взаимообусловеност между тези качествено нови факти в културното ни развитие след Освобождението – раждането и формирането на професионален театър у нас и обособяването
на трибуна за изява на театралната критика като самостоятелен дял на създаващата се художествена критика. Закономерна е общността на проблемите, стоящи пред сцената с
тези, поставени в статиите, посветени на този вид изкуство.
Разминаването или по-точно противоречието между двете
явления връстници, се появява по отношение на разбирането и решаването на тези основни проблеми, характерни за
периода от края на XIX и началото на XX век. В противоречие встъпват нивото на естетическо съзнание, критерии

Тошева, Кристина, Театралната критика в списание „Мисъл“
(1892–1910 година), ВИТИЗ, С., 1959.
1

ЯВОРОВ: „СЦЕНАТА Е ПРЕИМУЩЕСТВО
НА ДРАМАТА ПРЕД ДРУГИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ РОДОВЕ“1

„Между културните институти, които имат грамадно
значение за духовното развитие на народните маси, едно от
първите места заема, безспорно, театърът.“2 Така от страниците на „Мисъл“ прозвучава разбирането за голямата
културна роля на сценичното изкуство в освободила се
България. В този период от неговото развитие основно значение има разрешаването на проблемите, свързани с обособяването му като самостоятелен културен институт, обезпечен от държавата, със своя сграда, бюджет, ръководство.
Тези жизнено важни въпроси за Столичната трупа са твърде
дискутирани на страниците на „Мисъл“. При това организацията и ръководството на театъра не са разглеждани
просто като административни проблеми, а с разбиране са
анализирани в началните години на неговото професионализиране, като главни фактори за творческото развитие
на сценичното дело. От страниците на списание „Мисъл“
прозвучават пророческите думи, очертаващи перспективите
на Столичния театър: „Нашето мнение е, че след унищожаването на театралния комитет, най-доброто нещо, което би
се направило за повдигане на театъра (освен построяването
на едно специално здание, което е първото необходимо условие за това) – най-полезното нещо би било назначаването
1
2

„Седмична илюстрация. Принос“, бр. 1, 1913.
Сп. Мисъл, 1897, кн. 1.
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и цели на „Мисъл“, от една страна, с професионализма на
творците в театъра и вкуса на публиката, от друга.
Конфликтът е същностен, решаващ за израстването на
родното ни сценично творчество. Делът на четиримата от
„Мисъл“ и тяхното издание в този начален процес на театралното ни избуяване в сферите на професионализма, художествеността и общочовешките идеи е значителен, исторически.
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за общ ръководител, за директор един човек с литературно
образование и даже с известност, а за технически негов помощник, специалист от някой славянски театър, който освен
теоретически познания, да има и много практика, голяма
опитност.“ Прозрението на тези мисли не е свързано само с
по-късното им реализиране – построяването на сградата на
Народния театър (1907) и директорството на Пенчо Славейков (1908/1909), а главно с реалното им значение за развитието на българския театър, което историята потвърди.
От позициите на това становище с оглед бъдещето на
столичния театър се издига и протестът на „Мисъл“ срещу театралното управление (тогавашния театрален комитет), съставено от хора, несвързани истински с театъра, не
познаващи неговите насъщни проблеми и задачи, хора без
творчески амбиции, срещу театралното управление с партизански характер, което се сменя със смените в държавната конюнктура, протестът срещу липсата на сграда и
материална осигуреност на актьорите. От страниците на
списанието с критики – остри и справедливи, се защитава
творческото отношение към организацията и управлението на театъра, непосредствено свързани и направляващи
репертоара, актьорската игра, художественото ниво. „Един
комитет, който би имал присърце напредъка и успеха на театъра у нас, би препоръчал на трупата някои от хубавите
драматични произведения, които са вече преведени, или би
поръчал да се преведат съответстващи такива. Игрането на
слаби и посредствени пиеси не само че унищожава театъра,
но способства за убиването на талантите и на самите актьори. Не може да се откаже, че някои от нашите актьори имат
известни дарбички, естествени, самородни, дарбици, но тям
им липсва пък едно теоретическо запознаване с изкуството,
което е много голяма загуба за тях...“1
Категоричността на позицията, отстоявана от „Мисъл“,
подчертава убедеността във взаимовръзката между ръковод1

Сп. Мисъл, 1897, кн. 1, ст. Столичният театър.

1

Сп. Мисъл, 1897, кн. 1, Столичният театър.
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ство, организационно укрепване, материално обезпечаване
на театралното дело и творчество и художественото израстване на сценичните прояви. Това е едно правилно разбиране и
прозорливо насочване на първите стъпки на националния ни
професионален театър, който може да получи реален тласък
в развитието си, ако не отделя административните въпроси
от художествените, ако разрешава проблемите си от позицията и критериите на съвременното му изкуство с творческа
взискателност и размах. Като културен институт с определено значение за духовното издигане на народа ни след Освобождението театърът и проблемите, свързани с неговото
настояще и бъдеще се обсъждат от страниците на списание
„Мисъл“ оживено, конструктивно, актуалността им има широк граждански резонанс. Такъв е случаят и с редовете, написани по повод откриването на новата сграда на Народния
театър, когато е бил освиркан от студентите Фердинанд. В
тях лъха презрението към монарха, чужд на духовните традиции и въжделения на България, към господстващата върхушка, глуха за истинските културни потребности на нацията. „Каква историческа безсмислица представлява театърът
в духовния живот на нашето общество, доколко той не отговаря на никакви действителни духовни потребности на това
общество – това показва най-добре фактът, че същите хора, които декламираха за великото, симболическо значение
на театъра като признак на грамаден културен напредък на
страната, че тия същите хора, щом откриха първия Български народен театър, първата им работа беше да закрият по
най-недостоен и варварски начин първия български народен
университет. А докато подобни – ако и политически, дела са
възможни у нас, то тогава и десет модерни театъра да се построят в княжеството, то ще си остане един съвършено ненужен за духовните потреби и интереси на масата лукс.“1 Тези
гневно звучащи думи от страниците на списание „Мисъл“
отразяват позицията, че реализирането на културните задачи
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на театъра в обществото се предопределят и от политическия климат на времето. Удивителна е тази пълноценност на
възгледа, откроена на страниците на списание „Мисъл“, по
насъщните проблеми, съпътстващи тогавашното развитие на
сценичното ни дело.
Наред със защитата на българския репертоар на сцената на нашия театър, като най-близък и духовно свързан със
зрителите, списание „Мисъл“ отхвърля принизеното служене на псевдонародностното. За такъв тържествен момент
от театралния ни живот, като откриването на новата сграда
на Народния театър (1907 г.), изданието счита, че не е намерен най-подходящият начин за неговото ознаменуване.“1
От творческите проблеми на театъра ни основно място в театралната критика на „Мисъл“ заема въпросът
за репертоара, въпрос възлов за развитието на тогавашната сцена. Той е разглеждан на страниците на списанието в няколко посоки, в цялата му сложна взаимосвързаност
с широк кръг фактори: репертоар – тогавашна българска
драматургия, репертоар – финансови възможности на театъра, репертоар – актьорски и режисьорски сили, репертоар – публика. Обхватът на проблема репертоар е поставен в
цялата му многостранност, с разбиране за принципните положения, които определят неговото пълноценно формиране.
Тук противоречието се създава от вярното общо поставяне
на този основен проблем на сценичното ни творчество и несъответствуващите на реалното състояние на тогавашния
ни театър критерии, изисквания, конкретни предложения от
статиите на четиримата от кръга и тяхното издание. Предпочитанията на „Мисъл“ към класиката – Шекспир, модерната западна драма и ограничените все още професионални
възможности на тогавашните ни актьорски и режисьорски
сили, стремежите за сценично новаторство и издигане равнището на публиката, съпътствани от финансови затрудне1

Сп. Мисъл, 1907, кн. 1, статия „Българският народен театър“.

1

„Седмична илюстрация. Принос“, бр. 1, 1913.
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ния, оформят картина с противоречив характер. Но тези съществуващи несъответствия – между намеренията на кръга
за репертоарна обнова и реалното състояние на театъра ни,
между стремежите им за високо художествено равнище на
заглавията от афиша и непълноценните сценични резултати при срещата със сериозни драматургични произведения,
между критериите на четворката и вкуса на публиката – не
са противоречия с отрицателен знак за развитието на театралното ни изкуство. Те са противоречия на неговото израстване, именно те подготвят оформянето на нов етап в
развитието на българската театрална култура.
Четиримата от кръга считат, че тъпченето на място е
особено пагубно за развитието на нашето изкуството в началото на XX век. Тази категорична позиция на „Мисъл“ е
исторически ползотворна за откриване на широк простор за
новаторски търсения, както в сферите на репертоара, така и
на неговата сценична интерпретация.
В тази посока на обновление нивото на сценичното ни
творчество, подета от „Мисъл“, принципно важно значение
има позицията на Яворов по проблема драма – театър. Той
заявява, че „драмата е преди всичко литература и сцената
е нейното преимущество пред другите литературни родове. Ще прибавя още: театърът се е развивал правилно само, когато е съзнавал своето спомагателно значение спроти
драмата. Защото тогава той е бил в услуга на сериозната
драма или на новите веяния в драматичната литература и
е поставен като художествен институт на висотата на своята културна мисия.“1 Този на пръв поглед литературен възглед за театралното творчество крие в себе си верния ход
за преобразуване на художествения облик на сценичното
ни изкуство в този период. Яворов правилно подчертава, че
насочването към стойностен драматургичен материал е решаващо не само за сценичния резултат на отделния спекта-
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къл, а и за подхранване на сценичното творчество като цяло
със сериозни идеи и художествени търсения. При липсата
на режисьори личности, режисьори творци на наша сцена,
той постановява като основен фактор, захранващ нейното
напредничаво развитие, драмата. Авангардната Ӝ преобразователна мисия по отношение на театъра в този период на
нашето културно развитие е правилно осъзната от Яворов.
Единствено сериозните драматургични произведения –
класика, модерна драма, могат да дадат тласък за сериозни сценични търсения. И тук Яворов категорично заявява:
„Запитан съм най-подир дали не е по-добре авторът да види
своето произведение на сцената и тогаз да го издава, т. е.
след като поправи забелязаните недостатъци. Кои недостатъци? Ония ли особености или често пъти достойнства, към
които театърът трябва да се приспособи и публиката да се
приучи.“1 Тук Яворов не защитава просто своето авторско
вето спрямо творчеството на сцената, а по-скоро прозира,
че в тогавашния момент единствено идеите и художествените критерии на един сериозен драматургичен текст могат
да проправят път към истинско обновление в нашия театър.
Тук Яворов изразява и общата позиция на „Мисъл“ за водещата роля на твореца, на изкуството в издигане вкуса на
публиката, а не нейното обслужване.
Обновяването на сцената ни и на климата в зрителната
зала е въпрос на процес – мъчителен и сложен, в който четиримата от кръга и тяхното издание неотстъпно защитават
реформаторските си позиции.
В тези редове Яворов красноречиво отстоява категоричността на критерия си, воюва срещу пошлостта, заливаща
театралната ни сцена, принизяваща се до страстите на голяма част от публиката, задълбочаваща посредствеността
Ӝ, държаща зрителите в сферите на нискохудожественото и
безидейно зрелище. Срещу проявите на тази псевдокултура,
1

„Седмична илюстрация. Принос“, бр. 1, 1913.

Сп. Мисъл, 1897, кн. 1, статия Столичният театър.
В. Демократ, бр. 10, 1905, статия Йезуитинът и неговият възпитаник.
1
2
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шестваща в театъра ни в периода от края на миналия и началото на настоящия век, кръгът „Мисъл“ противопоставя
една полюсно различна репертоарна политика. От страниците на списание „Мисъл“ прозвучава призивът на техните
реформаторски стремежи: „Защо вместо тия никакви пиеси
не се поставят класически или поне ценни модерни пиеси,
някои от които наистина са давани по веднъж, но които би
трябвало да се повторят и потретят, за да проникне публиката в тяхното достойнство, както от към съдържание, така
и от към формата?“1
Гневно възмущение прозира в критиките на Яворов към
съмнителни чужди пиеси – „фарсови драми с любовни интриги и щастливи завършъци“. „Чуждата смет“ е категорично отхвърлена в театралните статии на Яворов. Тук трябва
да се отбележат острите театрални статии на Яворов срещу
„Йезуитинът и неговият възпитаник“ на Шнайбер, „Справедливост“ на Ото Ернст, „Галеото“ от Ж. Ешегаре, „Професорът“ от Херман Бар, „Библиотекарят“ на Георг фон Мозер, които по негови думи „засвидетелстват за двайсети път
ибишовски вкус на ония, които уреждат Народния театър.
Нека тия думи не се зловидят на читателя, те са най-меките,
които можем да употребим при систематично трупане върху
нашата сцена на булевардна чужда смет.“2
Яворов продължава статията си и констатира с възмущение, че именно такава чужда смет се харесва на публиката:
„А завесата се вдигаше и спущаше многократно и г. Кирков
поемаше букети и венци, поемаше ги той с едно скръбно изражение на лицето.
И какви критики могат да стреснат управлението на театъра, когато то има зад гърба си своето невежество в отношение задачите си и една публика като нашата?“
Далеч от българския живот, от проблемите на тогаваш-
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ното ни общество, със съмнителни художествени качества
тази чужда смет, тази псевдодраматургия дразни най-ниските страсти на публиката, която пълни салона и касата
на театъра. Вкусът на публиката определя и вкуса на театъра – една неползотворна връзка между изкуство и зрители,
в която диктува развлечението на публиката. Именно срещу
това явление в тогавашния ни театър се противопоставят
единодушно четиримата от „Мисъл“ и тяхното издание.
Една нова зависимост театър–зрител те отстояват не само със своята театрална критика, но и в цялостното си реформаторско дело на територията на сцената. Четиримата
от кръга не само воюват за това изкуството да ръководи и
променя вкусовете на публиката, но и конкретно предлагат
програма за достигане на тази висока цел в културното издигане на следосвобожденска България. Пенчо Славейков като директор на Народния театър и Яворов като артистичен
секретар на практика показват по време на пребиваването
си в управлението на първата ни сцена този висок съвременен критерий, който дава смисъл на театралното дело като
инструмент за духовно издигане и модернизиране на обществото ни. Затова дейността на Яворов в Народния театър,
неговият висок вкус има много критици, лични противници,
на които той отговаря в напрегнати публични спорове по
страниците на тогавашната преса за репертоара на Народния театър и в защита на неговия възглед за един модерен
национален театър.
Но като критици и практици на първата ни сцена четиримата от кръга отлично виждат, че препоръчваните от тях
пиеси от класиката и модерната драматургия не получават
достойна реализация на наша сцена, че дори в известна степен те затормозват с огромния си художествен и идеен заряд
незаякналите още творчески сили на тогавашния ни театър,
дори понякога водят до обратен резултат – отблъскват публиката. Воювайки за репертоарна обнова на нашата сцена,
позиция с реформаторски характер за развитието на театрал-

1

В. „Демократ“, „Театрални бележки“ бр. 10, 1905 г.
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ното ни изкуство, „Мисъл“ се занимава в своите статии и с
целия този кръг от противоречия, съпътстващи нейното реализиране у нас. Така четворката истински, реално съдейства
за провеждането на обновата в театъра ни. Проникването на
четиримата от „Мисъл“ в територията на театъра, разбирането им за неговата специфика в голяма степен се проявява
в техните виждания за актьорското изкуство. Въпросите,
свързани с организацията на театъра, с репертоара, с актьорската игра, заемащи централно място в театралните статии
на кръга и неговото списание, са обсъждани от тях в непосредствената им взаимосвързаност и творческо единство.
Възприетото условно разделение на проблемите не игнорира
факта, че „Мисъл“ е с ясното съзнание за взаимната обусловеност между отделните компоненти на това синтетично по
природа изкуство. В театралните статии на кръга и неговото
издание се обръща особено внимание на зависимостта между художествените елементи, които съграждат спектакъла, и
то главно между драматургията и актьорското изпълнение.
Твърде остро е повдигнат въпросът за слабите, ниско художествени пиеси в репертоара на театъра ни, които поставят
в творческа безизходност дори талантливи актьори. На този
болен въпрос за тогавашната ни сцена откликва Яворов в
статията си „Йезуитът“1. В нея той пише: „... дарование като
г-н Киркова, Огнянова, Попова и г-жа В. Игнатиева, които не
биха били последни на сцената и в по-културни среди, които бяха нещастни да играят главните роли в „Йезуитът“, не
могат да не почувстват за себе си погребалния дъх на поднесените им цветя.“
Яворов прави и следваща, по-значителна крачка в оформяне облика на първото поколение актьори на професионалния ни театър, като откроява спецификата на техните
дарования. Твърде интересни са статиите му, посветени на
Христо Ганчев, Атанас Кирчев, Иван Попов и Васил Кир-
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ков. Първите две са посмъртни, а последната е по случай
25-годишния юбилей на артистите Иван Попов и Васил
Кирков, Те не носят характера на цялостни портрети. Подробният анализ на поредицата от техни творчески завоевания е заменен от проникновено докосване до същността на
неповторимите им индивидуалности. Изчерпателността тук
е заменена от удивителните находки на Яворов за творчеството на актьора, като феномен.
Особено ценни са мислите му, изказани в статията, посветена на Атанас Кирчев. „Аз гледам портрета на Атанас Кирчев и си мисля, че между хората на изкуството няма по-щастлив и по-нещастен човек от актьора. Неговото преимущество
е – в един и същи момент да преживява великото опиянение
на творчеството и непосредственото облекчително достижение на онова, което е мистично назначение на художника да
раздроби и да раздаде душата си на безименните, често пъти
чрез едно насилие над таените враждебни души.“1 За Яворов
Кирчев живее „в дълбоко съзнание на своето достойнство
на призван творец. Но той и се трудеше – и се издигаше чрез
труд.“ Тук Яворов определя и двата типа художници: „Между
хората на таланта има (разбира се, в преобладаващи черти),
такива, които творят слепи, и такива, които правят – зрящи.
Има такива, които се подчиняват на един инстинкт – и създават, без да знаят какво правят – и такива, на които свети едно съзнание – и правят, като знаят какво създават“. Яворов
присъединява Кирчев към съзнателните творци. „Кирчев се
беше издигнал до съзнанието, че и актьорът, както и музикантът и живописецът и ваятелят е преди всичко поет и трябва да схваща призванието си като такъв. И той се домогваше
до тази поезия на откровението, като я намираше равноценна
у героя и в нищожника, у възвишения и в низкия, у царя и
лакея.“2 Яворов долавя и спецификата на творческия процес
1
2

Сп. „Листопад“, кн. 1, 1913 г.
Пак там.

Пак там.
Пак там.
3
Пак там.
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у актьора. „Той никога не пристъпваше към образите, които
му се поверяваха за възсъздаване с някоя предвзета смисъл,
за да ги забули, а с един ясен поглед, за да ги проникне. Той
не ги умъртвяваше, за да ги овладее, а когато не им стигаше живот, им заемаше своето сърце, за да ги оживи и да им
се подчини. Той не ги прихлупваше с изтърканата маска на
сценичния шаблон, а всмукваше в себе си и всички жизнени
техни сокове, за да снеме сам своята житейска маска, с която
го знаехме като Кирчев. И тогава се явяваше Тетерев или
лорд Горинг, Нещастиев или Дявола (от пиесата на Молнар),
Астров или Свещенникът (в „Младост“ от Халбе ).1
Актьорският портрет на Атанас Кирчев, Яворов допълва в статията си „Вуйчо Ваньо“ от Чехов“. „Представяйки
д-р Астрова, г-н Кирчев има един недостатък, който не зная
дали не е изобщо черта на неговия актьорски натюрел. Г-н
Кирчев е интелигентен артист. У него всякога личи разумяване на ролята, която играе, и съзнание дори за най-дребните движения, които трябва да направи. Но у него се чувства
и нещо подобно: той сякаш нито минута не забравя, че е на
сцената. Да кажем, нему предстои да замахне с дясната ръка
в полукръг. Едно мигновение по-напред той си мисли: ей
сега аз ще замахна, като почна от левия си лакът и свърша
в наклон пред дясното коляно. Следващото мигновение той
замахва и бди над движението си, за да се получи в резултат
нещо несигурно и неестествено.“2
На Кирчев, на спецификата на неговия талант, Яворов
противопоставя Сарафов в същата статия3, посветена на
спектакъла на Народния театър. „В ролята на вуйчо Ваньо
г-н Сарафов беше добър, а понегде и много добър. Г-н Сарафов има отличното качество да се прониква от своите роли
и почти да се самозабравя в тях. Затова той им придава нещо
от себе си, от своя темперамент. Това „нещо“ нехайно, пре-
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дизвикателно, г-н Сарафов придава сякаш на всички свои
роли. То проличава върху неговите маски, може би защото
последните прилепват много силно на лицето му. Дано хубавото качество на артиста да се слива с ролята си не премине
в недостатък, чрез примеса на твърде видими индивидуални
черти. Това може да изведе към еднообразие и несъзнателно
отстъпление от представяните лица.“
Тази съпоставка между Атанас Кирчев и Кръстьо Сарафов, между двата различни типа актьорска природа, всъщност две школи – представяне и превъплъщаване, анализирани с техните качества и недостатъци, ни разкрива Яворов,
като един дълбок познавач на актьора и неговата психология. Едно високо ниво на театрално мислене, съответстващо
на едно високо ниво на актьорско изкуство. За съжаление
другите две статии на Яворов1, посветени на Христо Ганчев,
първата, и на Иван Попов и Васил Кирков, втората, не са
така интригуващи в своя анализ на актьорската природа на
тези трима големи творци на нашия театър.

***
Въпросът за режисурата, за сценичния живот на едно
драматургично произведение е въпрос с особено място в
статиите на кръга „Мисъл“. Преодоляването ограничеността на тогавашната театрална критика, която не отделя драматургичната творба от спецификата на сценичното Ӝ пресъздаване, която се задоволява с разказ на сюжета и забележки към актьорите, е основната, макар и само набелязана
тенденция в рецензиите на „Мисъл“. Но тя е непълноценно
разгърната поради обективната липса на ярки режисьорски
фигури у нас, на режисьорско творчество, което да подхранва започнатото от кръга обновление в подхода и изискванията към театралните факти от този период. Затова в сферите на теоретичното остава в повечето случаи приносното
1

Сп. Листопад, 1913, бр. 13, с. 2.

1

Сп. „Демократически преглед“ кн. 4, 1908 г.
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придвижване на мисленето у нас по въпросите на режисурата, свързани с целостта, звученето и изразните средства
на спектакъла. Всъщност това са началните стъпки в отстояването спецификата на театралното творчество, пионерски
опити да се проучи синтетичната природа на спектакъла,
който материализира по своеобразен начин драматургичния материал. В лицето на режисьора четиримата от кръга
виждат самоличността на театъра, оня основен творчески
фактор, който трябва да превърне пиесата в представление,
отделните актьорски изпълнения в ансамбъл, да подчини
целия сценичен апарат на общата насока на внушение.
Театралните статии на „Мисъл“ имат вярна изходна точка по проблемите на режисурата и нейния решаващ дял в
сценичното творчество. Но в тях се оформя и едно сложно
противоречие – между авангардното им разбиране за водещата роля на режисьора в театъра на XX век, липсата на
такива личности в практиката на сценичното ни изкуство
от този период и оттам невъзможността рецензиите им да
са центрирани около това все още хипотетично творческо
звено в театралния ни живот. Един от успешните опити да
се надмогне това общо равнище в критиката е статията на
Яворов за Славейковата постановка на „Вуйчо Ваньо“ от
Чехов.1 Самият подход, избран от Яворов, е един нов момент в театралната ни критика от онова време, а като цяло
тя е значително постижение сред статиите на останалите
от кръга „Мисъл“. Яворов разглежда най-напред пиесата, разказва сюжета и взаимоотношенията между героите,
разкрива особеностите на драматургията на Чехов. И въз
основа на драматургичния анализ той прави разграничение
с търсенията в постановката, обособява нейните успехи и
недостатъци. Така се очертава творческият момент в сценичния факт, неговото различие и близост по отношение на
драматургичния материал. „Всички лица в пиесата правят
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неотразимо впечатление на автоматически актьори, които
трябва да излязат на сцената и да иззвънят определени роли. Нека се уговорим веднага: аз имам предвид пиесата като
текст за четене. И намерението ми е да установя недостатъка
на текста, за да определя задачата на изпълнението върху
сцената.“ Ето така в статията на Яворов за спектакъла на
Народния театър са съпоставени драматургичния материал
и сценичната му реализация. Те са в принципно ново взаимоотношение, което определя и по-пълноценното щрихиране насоките на постановката и мнението на критика Яворов.
„Според мен онова, което липсва на лицата в пиесата –
употребявам думата съвсем не в етически смисъл – е човечността. Няма онова, което образува вътрешната атмосфера
на едно общо действие, за да ни даде пълната илюзия на
действието. Недостатък органически, какъвто е, то подрива много дълбоко художествената основа на произведението. Ако се признае тоя недостатък на пиесата, изпълнението върху сцената дължи да го коригира. Иначе, без това
вътрешно настроение, придържа ли се изпълнението у дадените от автора директиви – пиесата, остава да бъде спасявана посредством изкуствени сценични ефекти. Без отклонение от насоките на самата пиеса, значи третирайки последната еднакво с МХТ, аз не зная дали софийската народна
сцена догони руската. Но пак трябва да отбележа, че нашият
сценичен апарат беше турен в действие с много разбиране, а
на някои места с истинска изобретателност.“
Тук Яворов не прозира „подводното течение“ на взаимоотношенията и конфликтите у Чехов, което именно създава неповторимата атмосфера на неговите пиеси и герои. До
това откритие на руския драматург Яворов не се домогва в
тази своя статия, и може би затова счита, че именно обща
атмосфера липсва на пиесата „Вуйчо Ваньо“, което според
него е надмогнато в спектакъла на Народния театър. Макар в
рецензията си да съпоставя драматургичния текст и сценичния му вариант, макар пръв в театрална статия да отделя за-
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дачите на режисурата от буквалното реализиране на текста,
Яворовите опити носят все още много белези, отпечатък на
нивото на тогавашната театрална критика. Разказът на сюжета и взаимоотношенията на героите покриват проблемното
съпоставяне на драматургичния материал със сценичното
решение, не се разкриват специфичните средства, акцентите
на това решение. Яворов дори не споменава името на режисьора на „Вуйчо Ваньо“, макар това да е Пенчо Славейков –
може би и по съображения от нетворчески характер. Но посъщественото е, че именно в тази статия, написана от един
съмишленик на тогавашния директор реформатор на Народния театър, е пропусната възможността ясно да се очертаят,
както конкретните измерения на постановъчното решение на
Славейков, а така също и на основните му театрални стремления – за актьорски ансамбъл, за хармонична изява на
синтетичните изразни средства на сцената. Яворов, който е
забележителен майстор в анализа, в тази своя статия остава в сферите на общите оценки. Силата на своите зрителни
усещания, пластично мислене, аргументация, той не впряга в
критическото си изложение. Но въпреки тези „самоограничения“ на Яворов, в контекста на тогавашния ни театрален
живот, неговата статия за постановката на Чеховия „Вуйчо
Ваньо“ е ярък момент в мисленето у нас по проблемите драматургия–спектакъл, откроява се и с новия начин на тяхното
изложение, свързано с конкретен сценичен факт.
И в заключение искам да подчертая, че разбиранията на
„Мисъл“ по проблемите на театъра – организация, репертоар, актьорско изкуство, режисура, със своята проникновеност, задълбоченост и новаторство оформят един цял етап
от развитието на театралното ни мислене. От друга страна,
усилията им в обособяването на театралната критика като
самостоятелен вид изследване, надскачащо литературния
анализ, постепенно очертават измеренията на художествена
критика у нас в началото на XX век. Театралните статии
на „Мисъл“ са наистина един качествено нов момент, съз-
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дал теоретични и критически традиции след Възраждането,
съответстващи на нуждите на времето и перспективите на
изкуството ни.
Обобщението в такава своеобразна сфера от културната
дейност на четворката „Мисъл“ не може и не бива да засенчва индивидуалността в проявите на четиримата на попрището на театралната ни критика. Поетически развълнуваните
редове, оставени ни от Яворов, белязани от неговото богато
асоциативно мислене и творческа проникновеност, трудно
могат да се смесят с категоричността и логическия стабилитет в изложението на д-р Кръстев, а също и с написаното от
перото на Петко Тодоров, както с неповторимата склонност
към теоретични обобщения и крупно виждане на проблемите не само в национален, но и в европейски мащаб, като това
на Пенчо Славейков. Обединяването, но не унифицирането
на тези ярки и самобитни черти на критическите статии на
„Мисъл“, свързани с театър, оформя един стил в критиката
ни, стил от индивидуални изяви, пропити от артистичност,
логика на анализа, художествен усет. Предразположението
към творчество, характерен белег на такива крупни таланти
като събратята от кръга, е трансформирано в критиката им
в умението да се осъзнава изкуството като процес, като настояще и бъдеще. Може би с това им усилие на художници,
зрящи и напътстващи, единствено може да се съизмери духовната мощ на техните изяви в художествената ни критика
от този период.

ЗА ТЕАТРАЛНИЯ ЛЕТОПИС
НА П. К. ЯВОРОВ
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Театралният летопис откроява от живота и творчеството
на Яворов неговата силна и пълноценна връзка с изкуството
на сцената, с драмата, с публичността на театъра и неговия
диалог с времето. Самият летопис очертава трайната и ползотворна привързаност на Яворов към театъра и големия му
принос в развитието на Народния ни театър в периода от
неговото утвърждаване като професионален културен институт на освободена България.
Театралният летопис на Яворов е документалната основа
в нейната хронология, на която се градят анализите и портретирането на големия ни творец като драматург, театрал,
критик, като мисионер в създаването на съвременна европеизирана култура в България в началото на миналия век.
Театралният летопис, в неговата хронология, показва характера на Яворовото влечение към сцената. То е свързано
още от детските и юношеските му години с драматизации
и представления, посветени на големите ни революционери
Хаджи Димитър, Ботев и Левски. Самият Яворов играе в
тях, иска да съпреживее техния мащаб, техния пример. Покъсно, той пожелава да учи за актьор, и то в чужбина. Явява
се на конкурс за стипендия в чужбина, но не успява да я
спечели. От този опит на Яворов остава запознанството му
с проф. Ив. Шишманов, който тогава председателства комисията на конкурса. По-късно Шишманов, на когото Яворов е
направил определено впечатление, го изпраща с Елин Пелин
във Франция да изучава френския език и култура. Именно
в престоя си в Нанси, Яворов успява да гледа френски театър, да се запознае със съвременната европейска драматургия и нейните най-впечатляващи имена – Метерлинк, Оскар
Уайлд. Така Яворов се доближава до новите теми и герои,
модните дилеми, както и изразни средства на европейската
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сцена. Тези впечатления и съвременни критерии Яворов се
опитва да внедри в работата си в Народния театър – в подбора на пиесите и преводите от чужди автори, в работата
си като режисьор, в анализите на пиесите в репертоара, изнасяни пред актьорите. Най-тежка като обем е работата му
по рецензиране и подбор на нови български пиеси и автори,
тъй като по статистика на самия Яворов в Народния театър
само през 1909 г. са постъпвали по 1–2 нови текста дневно.
Високият му критерий и непреклонно отстояване на художественото равнище на първата ни сцена му създават много
врагове сред кандидати на славата – псевдодраматурзи, и
публични нападки в пресата, обиди, та се стига и до съд на
Антон Страшимиров, който напада Яворов, че е откраднал
сюжета на драма от друг автор...
Освен това Яворов участва и води протокола на заседанията на артистическия комитет при Народния театър, участва
в комисии за актьорски дебюти, разпределения на пиесите
за репертоара, замества директора на театъра, като се ангажира и с проблемите на техническия персонал. Подготвя
таблици за актьорите, които поставя в гримьорните им, за
да ги улесни при правилния изговор и ударения на ключови
думи в българския език. На красотата на езика, който звучи
от сцената, Яворов особено много държи. Неговият престой
в Народния театър е изпълнен с разностранна дейност, която несъмнено показва качествата му на театрален деец, лице
на Народния ни театър през годините на неговата служба
в първия ни театър. Това подчертава, че Яворов не е само
литератор новатор, който пише своите пиеси „В полите на
Витоша“ и „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“, с които
поставя от сцената общочовешки проблеми и дилеми на съвременния човек, а театрал, формиращ цялостната дейност
на първия ни театър по време на работата си като артистически секретар в периода 1908–1913 г. Всичко това не попречва на властимащите още при първата молба за отпуск
по болест, поради инцидента с Лора и неговите последствия
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за Яворов, той да бъде уволнен от състава на Народния ни
театър (30 януари 1914 г.).
Театралният летопис разширява познатия формат на личността на Яворов. Надгражда нови нива освен познатите – съчетанието на гениалната му поезия, съпроводена от
богатата му литературната дейност, свързана с издаването
на сп. „Мисъл“ и друга книжнина, особено необходима в
периода след Освобождението ни. Откроява пионерската му
роля във формирането на художествения превод на класически и съвременни произведения, изявите му в художествената критика, която разкрива духовни ценности и образци, непознати дотогава за българската аудитория. Яворов
безспорно представлява една мисионерска културна фигура
за следосвобожденската ни действителност, която непрекъснато и трескаво разширява своя периметър за въздействие,
за промяна. В тази широка кройка на неговото творческо дело особено място заема театралната му дейност, където той
успява да води диалог с широк кръг публика, чрез собствените си пиеси, чрез репертоара, който предлага от сцената
на Народния театър, чрез преводните текстове, върху които
сам работи или подбира за първата ни сцена. Публичността на сцената, която той постига, широките коментари в
пресата на тази страна от дейността на Яворов, в които той
сам участва, потвърждават, че творецът съзнателно следва
мисионерска културна линия в собствения си живот и творчество, стремяща се към все по-широка аудитория на търсената цивилизационна промяна. Потвърждават и друго, че
той наистина изстрадва и талантливо пресъздава дилемите
на времето и наистина има качествата на творец емблема
на времето си. Към всичко това ако се прибави и неговата
гражданска позиция и личен пример в борбата за свободата
на Македония, като болезнена българска кауза в периода от
началото на миналия век, става ясно как Яворов израства
от лидер на културната сцена на предни позиции и като революционер в битката за ново място на България на карта-
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та на Балканите. Творец, извоювал публичната си позиция
да бъде лице на времето и промените от голям национален
калибър. И като всяка личност с високи цели в обществена
полза и голям талант, чувствителност и човешки ценности,
Яворов приема трагичната съдба, спохождаща лидерите,
героите на времето. Самоубийството му е изстрел срещу
късогледството и безразличието на обществото, за което
Яворов толкова много более, работи, бори се и страда. Молбата му до председателя на Народното събрание за отпускане на пенсия поради болест остава без отговор, както и
възобновяването на дело № 205/1913, в което той е обвинен
в убийството на Лора, са всъщност ударите, които унищожават Яворов. Но този край на един наистина нелек живот
превръща Яворов в емблема на истински българското, което
погледнато исторически, изтрива срама от действията на тогавашното общество.

Театралният летопис на П. К. Яворов е съставен изцяло
по документалното издание „П. К. Яворов – летопис за живота и творчеството му“ на Ганка Найденова-Стоилова, С.
1986 г.

П. К. ЯВОРОВ. ТЕАТРАЛЕН ЛЕТОПИС

1889
Записва се в Чирпанското средно трикласно мъжко училище.
1889–1891
През този период започва желанието му да актьорства.
Ботевите, Каравеловите, Петко-Славейковите и други
стихотворения наизустява със завидна лекота, колкото
и дълги да са те, и ги рецитира с чувство. Малките фарсове „Крал Милан“, „Червените панталони“ и други са
началото на театралните спектакли, в които Пейо започва да играе, за да се дойде до по-сериозни представления
за Хаджи Димитър и Стефан Караджа, Васил Левски.
Сам той прави опити за написване на драматически разкази из живота на българите под турско робство – пригодени за сцена... Тази театрална мания го държи през
цялото време на прогимназията...
Септември 1891
Пейо Крачолов е записан в IV класически клас на Пловдивската мъжка гимназия.
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1 януари 1878
Роден в град Чирпан в семейството на Тотю Крачолов и
Гана Йовчева.
1885–1888
Учи в началното училище в Чирпан.
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Септември 1892
В Пловдив се открива първото изложение, на което
Пейо Крачолов присъства. Той е ученик в пети клас, в
Пловдив.
„През всичкото време, докато траеше изложението,
Пловдив имаше празничен вид. Особено впечатление
правеше главната улица „Стационна“, която беше цялата окичена с народни знамена, а балконите и къщите – с разни пъстри килими и ковьори... Най-голямото
движение ставаше от главния вход на изложението до
„Джумаята“...“
„Сълза и смях“ построява свой театър срещу входа на
изложението. Този театър се открива на 23 август с пиесата „Велислав и Слава“, драма от Сава Доброплодни, заедно с побългарената от В. Налбуров едноактна
комедия „Недоразумение“. В репертоара са включени
„Руска“ от Ив. Вазов, „Кулата Нел“ от В. Юго, „Емилия
Галоти“ от Лесинг, „Иванко“ от В. Друмев и други.
„По време на Пловдивското изложение за първи път посетихме голям театър – разказва в спомените си другарят на Пейо Крачолов, д-р Хр. Златаров, видяхме големи
артисти. Васил Кирков със своя патос опияняваше младежките ни души. Покойният чирпанец Петър Калчев,
даровит режисьор, беше направил и там някакъв кръжок. Ние, скромни чирпански юноши, давахме и последния си петак, за да преживеем опиянението на една вечер в театъра.
Август 1895
К. Нунков, журналист от в. „Революция“, София, съобщава на Пейо Крачолов за предстоящия конкурс за стипендии по драматическо изкуство и го съветва да се яви
на конкурса.
„Държавен вестник“ (бр. 1691, с. 4–5) оповестява „Допълнение към програмата за конкурсен изпит за полу-
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чаване на държавна стипендия“: „II По драматическо
изкуство. Изразително четене на проза и поезия. Декламация. Произнасяне на монолог и изпълнение някоя
сцена (диалог) от известна пиеса.“
12 август 1895
Пейо Крачолов пише до Ив. Д. Шишманов, председател на комисията за стипендии по изящни изкуства: „...
Моля ви, явете ми: кой клас най-малко свършившите се
допущат до конкурсен изпит за добиване на стипендия
и изучаване на Драматическо изкуство; по кои именно
учебни предмети ще бъде изпитът и според програмата
за кой клас; до кога най-късно се приемат прошенията и
освен училищното, какви други документи се прилагат;
кога и где трябва да се яви просителят, ако бъде допуснат на изпит; размерът на стипендията; колко години са
нужни за свършване на този клон и в коя държава.“
4 септември 1895
Пейо Крачолов съобщава на председателя на комисията
за стипендиите по изящните изкуства: „...Стана 5-ий ден
откак съм дошъл в София, като мислех, че конкурсния
изпит за стипендиите по Драматическото изкуство, на
какъвто за да бъда допуснат, подадох заявление, придружено с нужното свидетелство, ще почне от 1-ий септември, понеже дотогази, според вашето съобщение се
приемаха прошенията на желающите да получат такваз
стипендия; обаче и до днес не зная дали се е захванал
или пък кога и где ще се захване. Съм, както ви е известно, на държавна служба и отпускат ми скоро изтича, от
друга страна, средствата ми не позволяват да стоя продължително в София, от трета, внезапно променение
климата ми причини болест – предвид на всичко това
след 3–4 дне ще бъда принуден да си отида; затова моля
най-покорно да ми се яви кога ще начне изпитът, та, ако
е нужно още много да се чака, то вместо да губя време,
правя излишни разноски и пр., да си отида. Моля, ако
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пък изпитът е назначен на близка дата, да ми се яви где
и кога ще трябва да се явя.
Септември 1895
Пейо Крачолов се явява лично пред Председателя на изпитната комисия за конкурса Ив. Д. Шишманов: „...Между многото кандидати и кандидатки, съобщава Шишманов, се яви пред мене и един 17–18 годишен, слаб, малко
прегърбен юноша, с тъмно, мургаво лице, големи черни,
искрящи очи и врани коси. Той ми се представи, ако не
се лъжа, като пощенски чиновник в провинцията, Пею
Крачолов...“
Яворов не успява да получи стипендията по драматично
изкуство и да замине да учи в чужбина.
Януари 1899
Пейо Крачолов получава псевдонима Яворов от Пенчо
Славейков, с който подписват стиховете на поета, които
започват да се публикуват в сп. „Мисъл“.
Април 1901
В сп. „Мисъл“ (г. ХI, кн. 4) е публикуван първият драматургичен опит на Яворов „При раздяла“, написан по
случай 25-годишнината на Априлското въстание.
Мотивът от „На прощаване“ е завършек на ботевския
героичен идеал, който живее у Яворов в навечерието на
Илинденското въстание, когато е вече готов да се посвети напълно на македонското революционно движение.
1903
Яворов подготвя материали за неосъществената си драма „Кърджалии“.
Август-септември 1904
След завръщането си от пътуването по Европа Яворов
работи над драмата си „Индже“.

1905
Редактор заедно с д-р Кръстев на сп. „Мисъл“.
5 януари 1905
Яворов изпраща на зет си Н. Найденов драмата „Мещане“ от Горки: „Питаш ме за нови книги, които заслужават да се прочетат – пише поетът до него. – Изпращам
ти „Мещане“ на Горки. Вярвам, че ще ти хареса.... Никой
по-добре от Горки не познава в наши дни това блато, в
което вътрешното разложение задушава всеки живот. И
никой като него не обича така силно живота, за да може
сред това разложение да намери семената на бъдещето и
със силата на едно велико човешко въображение да види
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Яворов пише: „Въпреки всички усилия работата около
„Индже“ не върви множко бързо. Необходими са основни проучвания на епохата. Иначе действието и отделните герои ми се мяркат вече твърде ясно. Но като при
всяка първа стъпка в една нова област у мене има, може
би, повечко нерешителност. Славейков ме насърчава повече за поема, пък аз самия клоня вече от години към
драма...“
Септември 1904
Събира исторически материал за епохата на кърджалиите. Проучва и записва обстойни бележки преди всичко
за Индже войвода.
По същото време се занимава и със „Записки по българските въстания“ на З. Стоянов, от които черпи сведения
за живота на котленските овчари в Добруджа.
10 декември 1904
Прави обстойни забележки на ръкописа на новата творба на П. Ю. Тодоров „Слънчова женитба“, представена
за публикуване в сп. „Мисъл“.
Вечерта присъства на представлението на „Самодива“
(II действие) от П. Ю. Тодоров, подготвено от студенти
и студентки.
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вече цвета на тези семена. Мисля, че единственият писател, който днес служи на бъдещето на човечеството, е
Горки и затова според мен той няма равен на себе си в
цялата гмеж от гениалности.“
Юли-август 1905
Яворов чете като редактор на сп. „Мисъл“ ръкописа на
„Страхил страшен хайдутин“, драматическа песен, епилог в едно действие от П. Ю. Тодоров и си взема бележки. „Четох и ти благодаря – пише той, в писмо до Тодоров. Ако поусилиш настроението, ще бъде още по-хубаво. Между другото недей забравя, че Страхил, както е
вързан, не може да се преоблече!“
8 ноември 1905
Вечерта Яворов присъства на първото представление
на „Йезуитинът и неговият възпитаник“, комедия в 4
действие и 2 сцени от Шнайбер, представена от Народната драматическа трупа. „А завесата се дигаше и спускаше многократно и г. Кирков поемаше букети и венци –
дано бяха само от децата! – поемаше ги той, както нам
се стори с едно скръбно изражение на лицето... И какви
критики могат да стреснат управлението на театъра, когато то има зад гърба си своето невежество в отношение
задачите си и една публика като нашата? Тая мисъл не
ни напущаше през всичкото време на представлението
и отвратителната в своя фалит и пустота комедия на
Шнайбер се превръщаше пред очите ни в една мрачна, в
една ужасна трагедия...“
17 ноември 1905
Излиза Яворова критика за комедията „Йезуитинът и
неговият възпитаник“ от Шнайбер под псевдоним Отело, с който поетът се подписва под театралните си критики във в. „Демократ“.
20 ноември 1905
Присъства на второто представление на комедията
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„Справедливост“ от Ото Ернст, представена от Народната драматическа трупа.
24 ноември 1905
Публикува критика на „Справедливост“, комедия от
Ото Ернст: „... при редица Ибсенови произведения, в които ни се открива всичката нравствена мизерия на съвременния „свободен печат“, Отоернстовата пиеса ни се
струва съвсем бледа, ако и не нещо повече! Но пак ние
считаме „Справедливост“ добре дошла на наша сцена...
Впрочем не това беше раздразнило нашето любопитство...
– Нашето любопитство! – което беше удовлетворено
още при първото повдигане на завесата!
Наистина, де освен в България са възможни тия скандали? Ние видяхме имитирани на сцената хора, които
срещаме всеки ден на улицата... От кога Народният театъра се превърна на зевзешко сборище?...“ (В. Демократ,
г. 1, бр. 11)
Вечерта Яворов присъства на представлението на Народна драматическа трупа, която играе „Галеото“, драма
от Жозе Ешегаре.
27 ноември 1905
Яворов посещава първото представление на „Професорът“, модерна драма от Херман Бар.
8 декември 1905
Публикува критика върху „Галеото“ от Жозе Ешегаре
и „Професорът“ от Херман Бар на сцената на Народната драматическа трупа под псевдоним „Отело“. Като
съпоставя двете пиеси: „Съвсем противоположни по осветление и извор, те са еднакви по фон – в критиката на
строй и нрави – и взаимно се допълнят и поясняват...
И в „Галеото“ и в „Професорът“ ние виждаме отделната личност изправена сама срещу стоглаво и стоусто
чудовище, което се нарича „общество“ и „обществено
мнение“ – чудовище във вонящата своя рутина и живо-
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тинство, традиция и лицемерие, за да отрови въздуха с
миазмите на своето отвратително дихание и да направи живота непоносима трагикомедия...“ (Демократ, г. 1,
бр. 13)
25 декември 1905
Вечерта посещава Народната драматическа трупа, която представя „Библиотекарят“, комедия от Фон Мозер.
30 декември 1905
Отпечатана е критика от Яворов (под псевдоним „Отело“) на „Библиотекарят“, комедия от Фон Мозер. „...Да
излагаме съдържанието на един блудкав до отвратителност фарс, какъвто е „Библиотекарят“, ще ни се смее
всеки, който би прочел бележката ни... Да се разправяме
понататък с управлението на театъра, нам се струва безполезна работа, додето не се изпотрошат няколко лопати
за изринване восъка из ушите му. И не ни остава друго
освен да препоръчаме пиесата, ако бъде повторена, на
вниманието на свирките „Българан и с-ие“...“ (Демократ, г. 1, бр. 16)
1906
Това е годината, в която е направена емблематичната
снимка на кръга „Мисъл“ – П. П. Славейков, П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров и д-р К. Кръстев.
29 януари 1906
Във в. „Българан“ (г. III, бр. 83) излиза статия „На театър“, подписана с псевдонима на Яворов „Отело“.
Яворов изпраща до Илия Георгов, редактор на в. „Демократ“, писмо с молба: „Г-н Георгов, моля, дано се намери
два пръста място. С поздрав, Яворов.“
Съобщението съдържа следния текст: „Литературно
мошеничество. Нашият сътрудник, който води театралната ни хроника под псевдонимът „Отело“, е отправил
до редакцията на в. „Българан“ следното писмо:“Г-не
редакторе, някой мръсник си е позволил да тури в „Бъл-

121
Яворов и театърът

гаран“ (бр. от 29 януари т.г.) псевдонимът ми „Отело“
под мръсотията „На театър“. Познат или непознат, по
обещанието, което дадох пред себе си, аз му дължа, ако
го науча кой е, един напълно заслужен шамар. Вам пък
оставям да му платите от своя страна какъвто обичате
хонорар – и ви моля да направите по случая една бележка в следващия брой.“ Един от редакторите на хумористичния лист е отговорил, че ръкописът на въпросната
статия е бил получен по пощата и не се знае кой е авторът мистификатор.
Януари 1906
В книжка 1 на сп. „Мисъл“ е публикувана статията на
Яворов „Г-н Кирил Христов“. Като обгръща с критически поглед цялото творчество на К. Христов, Яворов се
спира по-обстойно на пиесата му „Стълпотворение“ и
доказва заимстването в нея от едноименната поема на
Мински: „Прочее – пише Яворов, българското „Стълпотворение“ няма право на самостоятелен живот покрай поемата на Мински, защото е нейно всестранно
похабяване. И с изкарването на нови лица, които не съществуват в поемата, г. Христов нито е внесъл какъв да
е драматизъм в произведението си, нито пък е създал
жив характер от безименния и безплътен образ в руската поема...“
7 февруари 1906
Константин Мутафов подарява на Яворов „Розмерсхолм“, драма в 4 действия от Хенрих Ибсен от библиотека „Съвременен театър“, която е под редакцията на
самия Мутафов, с автограф.
10 февруари 1906
К. Христов отговаря на Яворовата статия „Г-н Кирил
Христов“ с литературна бележка „Посмали Манго...“
„Всеки ще разбере – пише К. Христов, че не само г. Яворов е виновен за недостойната постъпка, на която ни се
явява формален автор...
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Съгласен съм, че атавизма е неотразим, че има хора, които по органична необходимост, често дори без интерес,
трябва да поизлъжат...
Статията на г. Яворов в туй отношение е един рядък
документ, гъмжило от лъжливи положения и лъжливи
изводи...“ (Ден, г. III, бр. 750)
26 февруари 1906
Елин Пелин публикува във в. „Българан“ (г. III, бр. 87)
карикатура: „Самоеди“ с текст: „Войната на българския
Парнас“. Карикатурата представлява Кирил Христов,
повален на земята от противниците си д-р Кръстев, П.
П. Славейков, П. К. Яворов и П. Ю. Тодоров, които размахват над него ножове и брадви.
22 май 1906
В. „Вечерна поща“ (г. VII, бр. 1704) съобщава за дуел
между А. Страшимиров и П. Ю. Тодоров, Яворов е секундант. „Следствие едно спречкване между двамата
писатели г. А. Страшимиров и г. П. Ю. Тодоров по повод
премирането на пиесите им от Министерство на Нар.
Просвещение, последният, обиден от Страшимиров, е
изпратил при него за удовлетворение секундантите си г.
д-р Балабанов и г. П. Яворов. Страшимиров обаче счел
това за не по неговия характер и посрещнал секундантите по своему.“
2 септември 1906
В 5 часа следобед Яворов тръгва за Франция заедно с
Елин Пелин, командирован от Министерството на нар.
просвещение, като служител в Народната библиотека.
Елин Пелин съобщава в спомените си : „...Шишманов
ни изпрати с Яворов във Франция да научим език, да
видим европейска култура. Човекът беше така добър, че
ни изпрати лично на гарата.“
21 септември 1906
В театъра в Нанси гостуват двама видни парижки артисти. Яворов присъства на представленията: „Тук идваха

1907 година
3 януари 1907
Вечерта, при откриването на новата сграда на Народния
театър, княз Фердинанд е освиркан от студентите.
4 януари 1907
Княз Фердинанд публикува указ №2 в „Държавен вестник“, с който закрива Университета за срок от 6 месеца и уволнява всички професори, доценти и лектори от
Университета.
5 януари 1907
С указ № 1 е приета оставката на министъра на Народното просвещение Ив. Д. Шишманов.
10 януари 1907
В. „Вечерна поща“ (г. VIII, бр. 431–432) помества в хрониката си следното съобщение, озаглавено „Сподвижниците на д-р Шишманов“: „Във вчерашното заседание
на Министерския съвет е било взето между другото и
решението за разчистване на висшия персонал в М-во
на Нар. Просвещение, преимуществено от ония висши
чиновници, които най-много са способствували за при-
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две парижки звезди, пише Яворов, Бланш Фонтен и Моне Сюли. Гледах ги поотделно в две глупави пиеси, на
които те дадоха блудкаво съдържание – глупави пиеси,
съчинявани нарочно за тях. И странно, у френците не
актьора е за пиесата, а пиесата – за актьора. Тук ми минува през умът, че две гениални индивидуалности, като
автор и изпълнител, мъчно биха се спогодили, колкото и
това да изглежда парадоксално...“ (Писмо до д-р Кръстев
от 4 октомври 1906 г.)
Септември 1906
Излиза от печат драмата „Отвъд“ на А. Страшимиров.
Прототип на героя в тази драма, войводата Стоил, е Гоце Делчев, а на неговия сподвижник, поетът Захарий –
Яворов.
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лагането на крайно зловредната просветителна програма на своя бивш министър-социалист във всичките наши висши и нисши учебни завадения. Освен това щели
да бъдат повикани обратно в България всички изпратени да следват в странство от д-р Шишманов социалисти
като разните Елин Пелин, Михалчевци и всевъзможни
други анархисти и дезертьори от военна служба, които
са изпратени от угодничество и в ущърб на държавното
съкровище.“
5 февруари 1907
Министерството на народното просвещение, отделение
за средните училища, съобщава на директора на Народната библиотека:
„...Със заповед е постановено, щото библиотекарят при
поверената ви библиотека, П. К. Яворов, който с една
по-напредна заповед бе командирован, да остане на мястото си до 1 юли т.г., като му се възлага да изучи уредбата на библиотеките в Париж и да представи за това
обстоен рапорт в Министерството.
21 февруари 1907
Яворов изпраща ново заявление до Директора на Народната библиотека, с което иска командировката му
във Франция да бъде прекратена.
9 април 1907
Яворов напуска Нанси, Франция.
10 ноември 1907
В София пристига Владимир Немирович-Данченко.
„Немирович-Данченко е тук за няколко дни – съобщава
Яворов, дошъл през Сърбия да види и нас. Тъкмят му се
банкети от два лагера литератори и публицисти. Струва
ми се, че няма да минем без смешни инциденти. (Писмо
до Ив. Д. Шишманов)
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1908 година
22 януари 1908
Яворов пише писмо до сестра си Екатерина, в което
между другото споменава и за падането на втория стамболовистки режим: „...Радват ли се учителите на промяната? Да видим какво ще излезе за мен и за вас. Около
нова година вестниците бяха писали, че съм назначен в
театъра, не е вярно...“
13 февруари 1908
Тоя месец се очакват промени в Библиотеката и Театъра; изглежда, че и аз ще бъда благополучно засегнат“ –
съобщава поетът в писмо до сестра си Екатерина.
28 март 1908
Заповед № 580 на министър Мушанов: „Уволнявам от
24 т.м. библиотекаря при Народна библиотека в София
П. К. Яворов, по негово собствено желание, и на негово
място назначавам от деня на встъпване в длъжност д-р
Ал. Балабанов.“
29 март 1908
В. „Реч“ (г. II, бр. 235) съобщава: „По уволнението на
Яворов“. „Към вчерашното съобщение за г. П. Яворов
трябва да добавим, че той е напуснал библиотеката не
защото бил в недобри отношения с новия поддиректор,
напротив, отношенията им били твърде приятелски, а
по други причини...“
П. П. Славейков поема управлението на Народния театър.
Април 1908
В театрални бележки на сп. „Демократически преглед“
(г. IV, кн. 4) е поместена рецензията на Яворов върху
драмата „Вуйчо Ваньо“ от Чехов и нейната постановка
на сцената на Народния театър в София.
Април 1908
В последната книжка на сп. „Мисъл“ Яворов публикува
критическата статия „Две нови български пиеси“ върху
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„Към пропаст“ от Ив. Вазов и „Зидари“ от П. Ю. Тодоров.
Април-май 1908
Яворов замисля сюжета на драмата „Когато гръм удари,
как ехото заглъхва“. „Разговаряйки върху характера на
Бистра – съобщава М. Арнаудов, ние попаднахме на въпроса за потеклото на драматическата фабула и Яворов
ни разказа на 22 март 1912 г. – преди представлението
на пиесата, това:
„Още преди смъртта на приятелката му Мина и за да отбие Мина от него, П. Ю. Тодоров правил капитал от слуха, че Яворов бил се провинил в нещо подобно на това,
което върши Витанов. Слухът бил пуснат от самия Яворов. Мина го запитала и той я уверил, че това е проста
измислица, съчинена от самия него. Защото той се носел
някога с мисълта да обработи в една драма сюжета, та
вземал и мнението на македонския деец Т. Карайовов и
на други... “
„Драмата си схващах като критика на „Дивата патица“
на Ибсен.“ Между това, налегнат от нужда, става редактор на „Илинден“ и оставя настрана сюжета... (М. Арнаудов, към психографията на П. Яворов)
5 май 1908
Директорът на Народния театър П. П. Славейков прави
изложение до министъра на Народното просвещение с
молба да бъде назначен драматург. „...Фалшиво е означението в Правилника на Народния театър, че драматурга
трябва да има специално филологическо образование.
Тук трябва поет, а не буквоед, трябва човек, който практически да владее формите на мерената и немерената поетическа реч. За такъв аз настоявам да се назначи г. П. К.
Яворов с платата на бившия драматург – 300 лева. Ако
не се назначи драматург, не само че сезона ще се почне
по-късно месец-два, но и ще се закрие рано като сега...“
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14 май 1908
Македонският деец Т. Карайовов записва в дневника си:
„Тази вечер бях с Пея (Яворов). Чете ми пролога на своята драма. Аз се противя на възможността една жена толкова да обича мъжа си и все пак да му изневери. Пею:
„Въпреки привидното щастие и спокойствие в живота на
младото семейство нараства един дълбок конфликт, маскиран с привидна нежност и обич.“ Събитията от 1886 г.,
добре осветлени макар и само да се рисуват отдалеч. „Истинската драма ще бъде в единственото действие. Прологът и епилогът, според Пею ще бъдат само рамката...“
24 май 1908
В писмо до д-р Кръстев Яворов съобщава за предстоящото му назначаване за драматург на Народния театър.
„Длъжността е вече открита, но назначението ми щяло
да стане на 1 юни. И понеже аз все не вярвам, още повече след като замина Славейков, взех „Илинден“ и днес
излезе втория мой брой. Ако случайно ме назначат, разбира се, ще си намеря някой заместник-редактор. Инак –
ще карам и поне няма да остана, като миналата седмица,
2 дни без петак и тютюн...
Казах, че не вярвам да ме назначат в театъра. А същевременно „функционирам“ като драматург. Славейков
ми остави един куп ръкописи било за рецензия, било за
поправка. И между другото, вече съм успял да прегледам
и сверя с оригинала „Тако не можало бити“ на Нушича...
5 август 1908
Заповед № 1718 на министъра на Народното просвещение Н. Мушанов: „Назначавам от деня на встъпване в
длъжност П. К. Яворов за изпълняващ длъжността драматург на Народния театър с предвидената в бюджета
заплата.“
6 август 1908
В. „Време“ (г. I, бр. 2017) съобщава, че П. К. Яворов е
назначен за и.д. драматург на Народния театър.

Мирослава Кортенска

128

„Тогава тая длъжност беше синекурна – отбелязва в
спомените си артистката Адриана Будевска, – не беше
определена точно работата...
Поетическото чувство на Яворов му подсказва една
красива задача – да даде музикална българска реч на
сцената. И той здраво се залови за това. Ние тъй малко
обръщахме внимание на езика, толкова много своеволничехме, че кой каквато школа свършваше, такава музика влагаше в речта си. Веднага можехте да познаете,
че този е руски възпитаник, онзи – немски, този – че е
провинциалист, а онзи – французки подражател. Всичко
имаше, само не – установен български език...
Колкото Яворов не се бъркаше в управлението, толкова той се бе амбицирал да даде чист български език на
сцената... Яворов съзнаваше, че по езика се съди за напредъка на страната, и здраво бе засегнат да поработи
върху него...
Той работеше скромно, мълчаливо, като всеки голям художник. Беше тактичен и със съзнание... Той не искаше
поклонение, но служеше на нещо свято, на нещо по-голямо от него – на българския театър, на българската реч
в него.“ (Пенчо Славейков, П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров
в спомени на съвременници, с. 432–433)
„Яворов допринесе извънредно много за Народния театър... – подчертава и Ив Попов. Следеше за чистотата на
езика, оправяше актьорите да говорят правилно и за да
запомнят, постави в стаите ни таблици за ударенията на
някои думи, които не бяха установени.
Яворов имаше усет и склонност към режисурата и се намесваше в нея – разбира се, деликатен спрямо режисьора, който води пиесата. Но имаше случаи като „Крадецът“, когато повече режисираше той. Също при „Крайтон“ – аз се разболях, поставиха мизансцена – пиесата
я продължи и изкара на сцената Яворов. А когато „Гръм
удари“ почти сам си я режисира.
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Към артистите той беше внимателен, като че малко стеснителен в обноските си. Изобщо към хората в театъра – благ...“ (Пенчо Славейков, П. К. Яворов, П. Ю. Тодоров..., с. 437)
27 август 1908
Народният театър заминава на турне в Македония.
20–23 октомври 1908
Участва в комисия по изпитване на кандидатите за драматически ученици при Народния театър. Членове на комисията са още: П. П. Славейков, Й. Шмаха и д-р Тончев.
27 ноември 1908
Ив. Ст. Андрейчин в статията си „Из нов път“ (Театрални
бележки), като разглежда бездарната пиеса на Кулин „Из
нов път“, поставена на сцената на Народния театър, се
нахвърля и срещу управлението на театъра: „... Ний вече години чакаме реформи и все не можем да дочакаме...
Ако г. Мушанов има време да се загрижи..., ако г-н Яворов не може да замени досегашните драматурзи, то какво
прави г. Пенчо Славейков?“ (Свободно слово, II, бр. 408)
2 декември 1908
В „Реч“ (г. II, бр. 473) публикува статия на Богомил
Кимрянов „Народен ли е държавния театър?“. Статията
е насочена против Славейков и Яворов. Б. Кимрянов обвинява Славейков, че си е „присвоил театъра и се ползва
с него като частна собственост!“
„За да избегне отговорността и упреците на противния
лагер – пише той, – Пенчо назначи за „отговорен редактор-драматург, Яворов, комуто е дал неограничена
власт да „харесва“ внесените в театъра пиеси и ги повръща на авторите им, без да им дава каквато и да било
оценка за „несъстоятелността им!“
Новата „компания“ не признава никакви правилници,
не се подчинява на министерски заповеди, не уважава
нито публика, нито печат, а върши всичко по свой кеф!“
Авторът нарича Славейков „болник“, а Яворов – „по-
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ласкан гений“. Цитира мнението на последния за българската драма: „По-добре е за дълго още да нямаме
наша драма, докато се появи тя съвършена, отколкото
да даваме достъп на неща по-слаби. Eто защо, докато аз
съм в театъра, няма да допусна драма, която няма да ми
хареса напълно.“
Б. Кимрянов се възмущава от това изказване: „Нищо не
се е явило в света в своята съвършеност, тъй че да се иска това от нашата драма – която е още в пелените си – е
колкото глупаво, толкова и престъпно.“
31 декември 1908
Участва в заседание на артистическия комитет на Народния театър, в който влизат директорът (П. Славейков), главният режисьор (Йозеф Шмаха) и артистичният секретар (П. Яворов). Взема се решение да се наеме
учител по фехтовка на артистите. (Протокол № 22 в архива на Народния театър)
1909 година
Януари 1909
По книжарниците е пусната в продажба книгата „П. К.
Яворов. Хайдушки копнения. Спомени от Македония
1902–1903, издание на Иван Хаджиниколов, София–Солун, 1909“.
8 януари 1909
Участва в заседание на артистическия комитет. По негов доклад се приемат и откупват за репертоара на театъра редица преводни пиеси. (Протокол №1 от архива
на Народния театър)
14 януари 1909
Заседание на артистическия комитет. Протоколът отбелязва: „П. Яворов и артистическия комитет реши, че не
могат да се приемат за репертоара оригинални и преводни пиеси...“ Между тях са: „Изненада“, комедия в 1
действие от П. Нейков, „Строшената стомна“, комедия
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от Х. Ф. Клайст и други. (Протокол № 2 на Народния
театър)
15 януари 1909
Яворов отговаря на писмо на сестра си Екатерина:
„...Чехови работи нямам. Драмите му даваме в театъра
от ръкописен превод, но и не зная дали има печатни...
(Пощенска карта в Яворовия архив)
22 януари 1909
Цанко Церковски пише на Яворов писмо, засегнат, че
пиесата му „Луди-млади“ от години се отлага и не се
поставя в Народния театър...
5 февруари 1909
Изявление на драматурга при Народния театър г. П. К.
Яворов: „...Ние имаме твърде много преводни пиеси,
първото условие е пиесата да е преведена добре... Добре
преведените пиеси у нас са такава рядкост, че ние с г-на
П. Славейков сме заставени сами да превеждаме. Досега
сме превели „Опърничавата жена“ и „Ромео и Жулиета“
от Шекспира; ще преведем още „Саломе“ от Оскар Уайлд
и може би „Потъналата камбана“ от Хауптман. Казах, че
преводите са лоши и за нищо не могат да послужат. А
ония, които се одобряват, за да бъдат поставени на сцена, грижливо и търпеливо трябва да бъдат обработени...
Мнозина негодуват срещу репертоара, като неотговарящ на назначението на един Народен театър като нашия. Ние сами не сме превъзхитени от нашия репертоар. Ние знаем всичките му слаби страни; ние знаем колко малко ценно има в него и колко много за изхвърляне,
обаче обновлението на един репертоар не може да бъде
работа на един сезон...
Защо поставихме на сцената „Тъй трябваше да стане“?
Ние искаме да направим едно театрално ревю на нашите
съседи, като изберем най-характерното тяхно произведение и го поставим на наша сцена. На това основание
ние поставяме и пиесата на Хараламби Лека „Пиетата“;
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на същото основание ще поставим някоя новогръцка пиеса. Г-н Нушич в своето отечество е велик драматург.
„Тъй трябваше да стане“ е едно знаменито произведение
на нашите съседи и ние – щем не щем – трябваше да се
спрем на тази пиеса, за която нашата интелигенция беше един много безпристрастен съдия, въпреки това, че
народът все можа да си поплаче и остана доволен. Един
поразителен факт по отношение на прихода...
Оригинални български пиеси постъпват много. В това
отношение българинът изглежда твърде производителен. Например през м. ноември м.г. са постъпвали по
1–2 пиеси дневно. Но, за жалост, нито едно от постъпилите до сега произведения не отговаря на минимум
необходимите условия, за да бъде поставено на сцена.
(Демократ, г. IV, бр. 41)
Яворов пише писмо до Мина Тодорова, в което Ӝ съобщава, че е много зает в театъра. Моли я да отреже и му
изпрати кичур от косите си...
10 февруари 1909
На заседание на артистическия съвет по доклад на Яворов се приема „Невяста Боряна“, драма в едно действие
от П. Ю. Тодоров. (Протокол № 3 от архива на Народния
театър)
11 февруари 1909
П. Ю. Тодоров му подарява своите „Идилии“ (издание
на „Мисъл“, 1908) с посвещение. (Книгата се пази в
Яворовия архив.)
16 февруари 1909
Присъства на заседание на артистическия съвет, председателствано от П. П. Славейков. Отхвърля са преводът на драмата „Саломе“ от Оскар Уайлд, превод П.
Мусаков. (Протокол № 4 от архива на Народния театър)
21 февруари 1909
След оставката на П. П. Славейков от поста му директор
на Народния театър в. „Вечерна поща“ съобщава под за-
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главие „Кризата в Народния театър“: „... В управлението
на Народния театър, който струва на държавата грамадни
пари – 170 000 лева държавна помощ! – трябва най-после
да се въведе ред и система. Докато се намисли най-подходящото средство за това,, най се препоръчва да се въведе
старата система на управление; театрален комитет, административен управител, артистичен директор.
Под тоя режим театъра беше разнообразен и привлекателен, а касите бяха пълни. Това всичко отиде под режима на г-н Славейков, без да се създаде в замяна на
загубеното нещо ново.“
23 февруари 1909
П. П. Славейков предава длъжността директор на Народния театър.
12 март 1909
Яворов докладва в заседание на артистическия съвет.
Директорът се замества от артиста Иван Попов. Взема
се решение да се възобновят някои играни по-рано пиеси, между които „Към пропаст“ от Иван Вазов.
24 март 1909
Артистическият комитет при Народния театър по доклада на артистическия секретар реши да приеме и откупи за репертоара преводните пиеси: „Ромео и Жулиета“, трагедия от У. Шекспир, прев. П. П. Славейков – 4 и
половина коли стихове и проза, за 250 лева. (Протокол
№ 7 от архива на Народния театър)
28 април 1909
Новоназначеният директор на Народния театър Божан
Ангелов приема длъжността от временно изпълняващия – Иван Попов.
30 април 1909
В заседание на артистическия съвет за първи път присъства новият директор на Народния театър – Божан
Ангелов. Протоколът е подписан от Б. Ангелов, за гл.
режисьор – Й. Шмаха и П. Яворов. Яворов поправя соб-
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ственоръчно правописните грешки в протокола. Приема се репертоарът за следващия сезон: „Вампир“ от А.
Страшимиров, „Сирано дьо Бержерак“ от Е. Ростан,
„Народен враг“ от Х. Ибсен, „Крадецът“ от Х. Бернщайн, „Ромео и Жулиета“ от У. Шекспир, „Егмонт“ от В.
Гьоте, „Много шум за нищо“ от У. Шекспир и др. (Протокол № 11 на Народния театър)
Краят на април 1909
„Бях се приютил в тавана на старото Рисувално училище – спомня си художникът Цено Тодоров. – Малката ми
схлупена стаичка се осветляваше отгоре от много малко
прозорче и едва можеше да осветлява двама ни. При тая
обстановка поканих Яворов да позира. Той се съгласи и
идваше охотно. Обстановката ми се състоеше от два стола и статив и много младост у художника и модела. Сеансите ни бяха радостни и непринудени. Беше се научил
един бозаджия да ни носи боза всеки ден и Пейо се забавляваше доста много с него; той имаше разположението на влюбен младеж. Често през време на позирането
става мрачен и до там, че забравя, че позира. Това беше
през пролетта. В началото на май портретът се завърши
благополучно и през лятото бе изложен в общата художествена изложба. („Пенчо Славейков, П. К. Яворов, П.
Ю. Тодоров в спомени на съвременниците“).
7 май 1909
В заседание на артистическия комитет се разпределят
ролите в „Ромео и Жулиета“. (Протокол №13 от архива
на Народния театър)
9 май 1909
В длъжността си на драматург на Народния театър Яворов пише до Иван Вазов, който представя драмата си
„Борислав“:
„Многоуважаеми г-н Вазов,
Пиесата се получи в театъра. Благодарим Ви.
С почит: П. Яворов.“
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12 май 1909
Заседание на артистическия комитет с Иван Вазов. Приема се за репертоара „Борислав“ и се разпределят ролите, „по-голямата част, според желанието на автора“.
Разглеждат се представените на конкурс преводи на пиесите „Много шум за нищо“, „Потъналата камбана“...
Отхвърлят се като несъстоятелни. (Протокол № 14 от
архива на Народния театър)
14 май 1909
Преди обяд – заседание на артистическия комитет. Изпитват Ст. Киров и решават да го допуснат до дебют.
Следобед – отново заседание на артистическия комитет.
Разглеждат се представените на конкурс преводи на пиесата „Пелеас и Мелизандра“ от М. Метерлинк.
По доклад на артистическия секретар се отхвърлят като
несъстоятелни преводите на няколко съвременни чуждестранни пиеси, както и оригинални произведения,
между които и „Краят“, пиеса в две действия от Б. Кимрянов. (Протокол № 16 от архива на Народния театър)
19 май 1909
Яворов вписва собственоръчно към протокол № 14 от
12 май, от заседание на артистическия комитет, допълнителна бележка: „новоприбавените лица от автора –
Анна и телохранител в драмата „ Борислав“, се дават на
г-жа Ш. Попова и г-н Т. Танев.“
22 май 1909
В заседание на артистическия комитет се определят хонорари за „Борислав“ от Ив. Вазов и за превода
на пиесите „Крадецът“ от Х. Бернщайн и „Пелиас и
Мелизандра“от М. Метерлинк.
15 юни 1909
Поетът участва в заседание на артистическия комитет.
„По докладът на артистическия секретар – отбелязва
протоколът, отхвърлиха се като несъстоятелни оригиналните пиеси: 1. „Калоян и Деспина“, историческа
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драма в 5 д. От Ц. Ботев, 2. „Последни искрици“, драматически епилог в 5 действия от Г. П. Антонов и като
ненужна за репертоара – „Висша сила“, драма в 4 д. от
Х. Лека, превел Ив. Станчев...“ (Протокол № 18 от архива на Народния театър)
18 юни 1909
Последна среща на Яворов с Мина.
24 юни 1909
Лора ражда дете – Петко, от д-р Дренков.
18 юли 1909
В изложбата на дружествата на художниците в България е показан портрет на Яворов с маслени бои от Цено
Тодоров (сега в Националната художествена галерия в
София).
„Всяка сутрин – спомня си Цено Тодоров, когато отивах
на изложбата, имаше поставен букет от бели рози.“ Цено Тодоров предполага, че са били поставяни от Лора.
29 юли 1909
Участва в заседание на артистическия комитет, на което
се разпределят ролите в „Дяволът“ от Молнар. (Протокол № 20 от архива на Народния театър)
1 август 1909
В длъжността си на артистичен секретар на Народния
театър Яворов съобщава с писмо на Ив. П. Мавров в
Карлсруе, че преводът му на пиесата „Крадецът“ от Бернщайн не се е оказал най-добрия в конкурса.
8 август 1909
В заседание на артистическия комитет: „Артистичният секретар докладва представените в театъра преводни пиеси: 1. „Роза Бернер“, 5 действия от Г. Хауптман,
прев. Б. А. Марков, 2. „Ветрилото на леди Уиндермир“,
4 действия, прев. П. С. Машев. Вън от обстоятелството,
че казаните пиеси не са нужни за текущия репертоар,
но и преводите са направени от руски. В двата превода
е пострадал стилния колорит на оригинала, а на някои
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места и точния смисъл.“ Въз основа на доклада на Яворов преводите на пиесите са отхвърлени.
17 август 1909
В заседание на артистическия комитет Яворов „докладва за предложените на театъра оригинални пиеси: 1.
„Падение“, 5 д., от Ст. М. Попов, 2. „Смях и сълзи“, 3
д. от Д. Бояджиев, 3. „Слепец“, 3 д. от Ив. Кирилов и
преводните: „Морал“, 3 д. от Л. Тома в четири превода,
2. „Вълшебна приказка“, 4 д. от И. Потапенко, прев. А.
Кирчев. Яворов поправя собственоръчно всички правописни и стилистични грешки в протокола. (Протокол №
22 от архива на Народния театър)
22 август 1909
Докладва в заседание на артистическия комитет. Решава
се Тачо Танев да дублира ролята на Ромео.
24 януари 1909
Яворов участва в заседание на артистическия комитет.
Определя се репертоарът за месец септември: 1. „Борислав“, 2. „Народен враг“, 3. „Дяволът“ и възобновени
пиесите: 1. „Сирена“, 2. „Младост“, 3. „Укротяване на
опърничавата“, 4. „Ревизор“.
7 септември 1909
Докладва в заседание на артистическия комитет върху
дебюта на Стефан Киров в ролята на Конфорте в „Борислав“.
18 септември 1909
Артистическият комитет решава да се постави на сцената „Седемнайсетгодишните“, драма в 4 д. от Макс
Драйер, превод на Евг. Димитрова.
След 18 септември 1909
Яворов изнася пред артистите, които участват в „Седемнайсетгодишните“ драматургичен анализ на пиесата.
24 септември 1909
Участва в комисия по изпита на кандидатите Ал. Халачев и К. Димитров. За К. Димитров в протокола се
изтъква „главно неправилно произношение, което се
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състои в порочно артикулиране на звуковете и думите“
и поради това не се допуска до дебют. (Протокол № 29
от архива на Народния театър)
29 септември 1909
Присъства на заседание на артистическия комитет. Решава се да бъде поставена през новия сезон пиесата
„Силата на мрака“ от Л. Толстой.
Септември, краят, 1909
Като артистичен секретар на Народния театър Яворов
изнася пред актьорите, в началото на репетициите, драматически анализ на пиесата „Дяволът“ от Франц Молнар.
Яворов настоява пред Ал. Паскалев да издаде пълно събрание на съчиненията на Вазов: „Идеята за издаване на
съчиненията на Вазов от издателството ми бе на Яворов.
И той ме запозна с Вазов през 1909 г. Първата ми среща
с Вазов стана в една от канцелариите на Народния театър. Яворов беше вече говорил с Вазов и той беше дал
съгласието си за изданието...“ (Ал. Паскалев, Спомени)
23 октомври 1909
По доклад на артистическия секретар, артистическия
комитет при театъра решава в заседанието си да се поставят на сцената пиесите: „Крадецът“ от Х. Бернщайн,
„Чудният Крайтон“ от Бари и „Съдиите“ от Бриьо. Разпределят се ролите.
6 ноември 1909
Яворов замества директора на Народния театър Божан
Ангелов.
13 ноември 1909
Артистическият комитет в заседанието си разпределя
ролите за пиесата „Сирано дьо Бержерак“.
21 ноември 1909
От заседанието на артистическия комитет протоколът
отбелязва: „Артистическият комитет изслуша доклада
на артистическия секретар върху следните преводни и
оригинални пиеси и реши:
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1. Да се откупи пиесата „Морал“ в 3 д. от Л. Тома, прев.
Вел. Йорданов.
2. Да се имат предвид, ако се окажат нужни за репертоара: 1. „Идеалният мъж“, писеа от 4 д. от О. Уайлд, 2.
Ветрилото на леди Уиндермир“, драма в 4 д. от О. Уайлд,
3. „Вечерна заря“, драма епилог в 4 д. от Кнут Хамсунг.
3. Отхвърля се ненужна за репертоара комедията „Обикновен човек“, 3 д. от Бр. Нушич.
4. Отхвърлят се като несъстоятелни оригиналните пиеси: 1. „Модерни обществености“, 3 д. от А. Шиндаров,
2. „Студена идилия“, драма в 4 д. от Зах. Стефанов, 3.
„Павел и Славе“, драма в 5 д. от същия.“
27 ноември 1909
Участва в заседание на артистическия комитет, на което
присъства Иван Вазов. Разглежда се резултатът от дублирането на ролята на Ирина от П. Банчева в пиесата
„Борислав“. Комитетът според протокола „сподели мнението на автора г. Вазов, че дубльорката даде едно изпълнение с равноценно с онова на първата застъпница
на въпросната роля, г-жа С. Николова. Обаче, като взе
предвид специалните бележки и смисъла на известни
места от текста на пиесата, комитетът намира, че г-жа
Николова представлява по-голяма физическа подходност за ролята на Ирина и уважи желанието на г-на Вазова да я остави занапред като единствена застъпница
на ролята.“
3 декември 1909
В заседание на артистическия комитет се обсъжда дебютът на Райна Кирчева в ролята на Тамара от „Борислав“.
Подчертава се нейното „чисто произношение“. Докладите и протоколите се пишат от артистичния секретар и
винаги стои неговият подпис.
8 декември 1909
Яворов замества директора Божан Ангелов в заседание
на артистическия комитет.
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29 декември 1909
Ив. Вазов пише писмо до Яворов, с което го моли да
дадат в представлението на следния ден ролята на Вела
в „Борислав“ на г-жа Рафаелова. Настоява също да се
помести непременно в сутрешните вестници съобщение
за представянето на драмата му.
Краят на декември 1909
Преди заминаването на Й. Шмаха за Прага целият колектив на Народния театър се фотографира с него.
Яворов е на преден план между артистите.
1910 година
Януари 1910
Излиза поемата „Сафо“ на Яворов (сп. „Съвременна
мисъл“ кн. 1, год. 1), която е трета от цикъла „Царици
на нощта“ и последната поетическа творба, след която
Яворов се отказва от поезията. Същата година той се
насочва към драмата. Ал. Паскалев, негов издател, си
спомня, че Яворов му е говорил за настоящия му отлив
от поезията. (Златорог, 1939 г., кн. 8, с. 383)
Заплатата на поета в Народния театър е повишена от
3600 лв. на 4200 лв. годишно. Директорът получава по
новия щат 6600 лв., а артистите Ив. Попов, В. Кирков,
С. Огнянов, Кр. Сарафов, Г. Кирков, Хр. Ганчев – 4800
лв. годишно. (ЦДИА, ф. Народен театър „Иван Вазов“)
8 януари 1910
Управлението на Народния театър изпраща до министъра на народното просвещение следното писмо:
„Имам чест да моля разпоредбата Ви, господине Министре, да се издаде заповед, с която длъжността главен режисьор при театъра да се възложи временно, до назначаването на титулярен такъв, на артистическия секретар г.
П. К. Яворов.
Директор: Б. Ангелов
Секр.-счетоводител: Ст. М. Джуджев“
(Писмо № 9, ЦДИА, ф. Народен театър „Иван Вазов“)
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Януари, преди 14-и, 1910
Като артистичен секретар Яворов работи над текста на
драмата „Зидари“ от П. Ю. Тодоров и я подготвя за постановката Ӝ в театъра.
14 януари 1910
Участва в заседание на артистическия комитет. Разпределят се ролите за възобновените пиеси „Венецианският търговец“, „Зидари“, „Мис Хобс“ и „Възкресение“.
(Протокол № 1 от архива на Народния театър)
17 януари 1910
Кирил Христов търси Яворов в театъра, за да му остави
превода на „Вилхелм Тел“.
19 януари 1910
Артистическият секретар Яворов докладва в заседанието и артистическият комитет отхвърля въз основа на
неговия доклад следните оригинални пиеси:
1. „Надхитрен“, комедия в 3 д. от К. Д. Мутафов;
2. „Бъдни вечер“, драма в 3 д. от Т. Александров;
3. „Под облак“, драма в 5 д. от Гр. Чешмеджиев;
4. „Живот за живот“, драма в 4 д. от Ц. Ботев;
5. „Момчил“, истор. драма в 5 д. от М. Налет;
6. „Хайдутинът“, трагедия в 5 д. от Д. И. Памуков.
(Протокол № 2 от архива на Народния театър)
29 януари 1910
Министерството на народната просвета изпраща писмо
до директора на Народния театър:
„Съобщава Ви се, господин Директоре, че със заповед
№286 от 29-ти того длъжността главен режисьор се
възлага временно, до назначение на титулярен гл. режисьор, върху артистическия секретар П. К. Яворов.
Началник на отделението : А. Протич“
(Писмо № 386 – ЦДИА, ф. Народен театър)
Януари, краят, 1910
Яворов замества временно директора на Народния театър Божан Ангелов.
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2 февруари 1910
В. „Вечерна поща“ помества съобщението „Яворов режисьор в Народния театър“: „Министерството на Нар.
Просвета е назначило г-н П. Яворов за временен режисьор на Народния театър, докато бъде намерен такъв в
странство.“
11 февруари 1910
Присъства на заседание на артистическия комитет. Приема се преводът на Кирил Христов на пиесата „Вилхелм
Тел“ от Фр. Шилер. (Протокол №5 от архива на Народния театър)
2 март 1910
Докладва в заседание на артистическия комитет. Приема се преводът от Ана Карима на драмата „Силата на
мрака“ от Л. Толстой.
3 март 1910
Участва в заседание на артистическия комитет. Разпределят се ролите от пиесата „Силата на мрака“.
7 март 1910
На Яворов се възлага режисирането на пиесата „Чудният Крайтон“. (Ив. Попов, Миналото на българския театър, т. 3, с. 75)
Артистката Вяра Игнатиева си спомня: „Появата на
Яворов в качеството му на режисьор смути артистите,
обхванати от недоверие и съмнение. Някои иронично
се споглеждаха. Но Яворов се престори, че нищо не е
забелязал – застана спокойно пред артистите и учтиво
помоли всеки да заеме мястото си и да се почне работа
на сцената...
Репетициите на „Чудният Крайтон“ се ръководеха от
Яворов умело, гладко, експедитивно. Той изискваше
чиста, ясна, правилна българска реч, вживяване и превъплъщение напълно естествени... Яворов показа качества на подготвен режисьор; имаше усет и към костюмировката, грима, прическите и обстановката на тая
пиеса до най-малките подробности...
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Представлението мина при пълен успех – Яворов скромно прие поздравленията, които му се указаха... Той оправда доверието на артистическия съвет и му се възложи да постави още няколко пиеси като: „Крадецът“ от
Бернщайн, „Съдиите“ от Брийо, „Седемнайсетгодишните“ М. Халбе и др...“ (Пенчо Славейков, П. К. Яворов, П.
Ю. Тодоров в спомените на съвременници, с. 435–436).
9 март 1010
Артистическият комитет на заседанието си приема за
репертоара по доклад на артистическия секретар „Над
безкръстни гробове“, драма в 5 д. от А. Страшимиров.
10 март 1910
Следобед Яворов води репетиции на „Ромео и Жулиета“.
Иска от библиотекаря К. Мутафов пиесата: „Г-н К. Мутафов е възразил, че той не може и не ще му набави такава, защото тази пиеса е дадена на подвързия. Г-н Яворов
му забележил, че той е длъжен да прати един разсилен
да вземе от подвързвача нужната книга, защото иначе,
репетицията не ще се състои. Г-н Мутафов възразил, че
той няма да изпрати никого, а ако г. Яворов иска, може
да прати когото си ще да набави книгата...“
16 март 1910
Директорът на Народния театър Божан Ангелов изпраща писмо до министъра на народната просвета, с което
иска уволнението на библиотекаря К. Мутафов заради
инцидента с Яворов: „При обстоятелствата, при които
е станал този инцидент, той има всички признаци на
отказ за изпълнение на длъжността и за неподчинение,
изявени демонстративно спроти едно лице от персонала
на театъра, комуто са длъжни да се подчиняват всички
лица от този персонал...
Вследствие на всичко това се иска уволнението му въз
снова на чл. 69, ал. 2 на правилника за управление на
театъра...“
Министър Н. Мушанов още същия ден слага резолю-
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ция: „Да се издаде заповед за уволнение на библиотекаря К. Мутафов.“ (Писмо №358 – ЦДИА, ф. М-во на Нар.
просвета)
18 март 1910
Заседание на артистическия комитет. Приемат се за репертоара „Глупакът“ на Фулда, превод д-р Д. Михов, и
„Позволен лов“ от А. Шницлер, превод А. Балабанов.
20 март 1910
„Отдавна не съм се обадил – пише Яворов на сестра си
Екатерина; претрупаната работа в театъра не ме оставя
да се опомня...“
16 април 1910
Заседание на артистическия комитет. По доклад на Яворов се отхвърлят 4 преводни и 3 оригинални пиеси.
1 май 1910
Новият главен режисьор при Народния театър П. П.
Ивановски встъпва в длъжност. Репетициите обаче продължава да води Яворов, тъй като Ивановски за няколко
месеца е трябвало да се справи с българския език.
4 май 1910
Първо заседание на артистическия комитет, на което
присъства новият главен режисьор П. П. Ивановски. По
доклад на Яворов се отхвърлят пиесите: „Над зида“ от
А. Карима и „Убеждението на тате“ от Е. Гондие, прев.
И. Бакин.
6 май 1910
„Аз съм още тук – пише Яворов на сестра си Екатерина. Задържаха ме да замествам директора на театъра до
края на юни. Обещаха ми да ме командироват от 1 юли
(в Париж, Франция). Ще ли бъде – да видим. Страшно
съм уморен...“
14 май 1910
В заседание на артистическия комитет се приема репертоарът за следващия сезон 1910/11 г.: „Под игото“ от Ив.
Вазов, „Врази“ от Д. Страшимиров, „Над безкръстни
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горобове“ от А. Страшимиров, „Глупакът“ от Фулда,
„Розмерсхолм“ от Х. Ибсен, „Вишнева градина“ от А.
Чехов, „Вилхелм Тел“ от Фр. Шилер и др. (Протокол №
17 от архива на Народния театър)
Май, преди 15-и, 1910
Яворов подава заявление до Министерството на народната просвета, с което иска да бъде командирован в Париж за 6 месеца – от 15 май.
1 юни 1910
Директорът на Народния театър Божан Ангелов пише
на Яворов дълго писмо от Vilach с многобройни въпроси и съвети за работата в театъра в негово отсъствие,
които свидетелстват за разнородните и тежки задължения на Яворов като ръководно лице в театъра през това
време: „...Преди всичко много е важно да зная – пише
Б. Ангелов, в каква фаза е стъпил въпроса с актьорите, които напуснаха театъра, дали освен Хлебарова и К.
Стоянова други са подали заявления и направени ли са
назначенията.
Важно е също да зная дали немската оперна трупа си замина, дали си разпоредил, щото повредените и извехтели
декорации да се изкърпят и поосветят с колорит... Особено ме интересува обаче изработката на декорациите на
новите пиеси. Аз бих желал да зная докъде г. Божинов
е докарал декорациите на Розмерсхолм и направено ли е
нещо за Вишневата градина. (Това ми докарва на ум да
те попитам, започна ли К. Ангелов превода на пиесата...)
...Пиши ми така също как се разправи с техническия
персонал. Стана ли приемане-предаване в реквизитната...“ (Яворов архив)
8 юни 1910
Яворов замества директора на Народния театър Божан
Ангелов, който е в чужбина, в заседание на артистическия комитет. По негов доклад се отхвърлят едноактните
пиеси „Пред смъртта“ и „Бог и Каин“ от Св. Камбуров.
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Юни, краят, 1910
Яворов прави всички опити да замине за Франция, за
да види Мина Тодорова, чиято болест се влошава дори в
санаториума в Берк. Заминаването му се отлага, защото
директорът Божан Ангелов е също в чужбина и той го
замества.
30 юни 1910
Божан Ангелов пише до Яворов от чужбина: „...Отличил си се и ти и твоето име намирам отбелязано в пресата в реда на борците срещу Славянския конгрес.
Ако беше заминал и тъй слабата опозиция щеше да бъде
слаба с един още глас...“
1 юли 1910
Министерството на народната просвета съобщава със
заповед № 2273, че артистическият секретар при Народния театър П. К. Яворов се командирова от тази дата в
Париж с 3/2 от заплата и с право на пътни пари.
4 юли 1910
Заседание на артистическия комитет, последното за
Яворов преди заминаването му за Франция.
5 юли 1910
Поетът получава официално препоръчително писмо от
Министерството на народната просвета:
Препоръчително писмо
Министърът на Народната просвета на Царство България съобщава с настоящето, че г-н П. К. Яворов, драматург на Народния театър в София, е изпратен в чужбина, за да изучава по отблизо театралното дело, и моли
дирекциите на театрите, по-специално тези в Париж, да
благоволят да му оказват съдействие и да му разрешават
свободно да посещава представленията и ако е възможно репетициите.
Министър: Н. Мушанов
Началник на културните институти:
Андрей Протич
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Юли, преди 10-и, 1910
Яворов е в Кале и иска да отиде до Берк и види Мина
в санаториума. Изпраща телеграма до П. Ю. Тодоров в
Берк: „В тая върховна минута апелирам към твоето благородство и човещина...“
10 юли 1910
Получава отговор за състоянието на Мина: „Кризата
още продължава. Болната запретено всякакво безспокойство. Свиждане сега скоро немислимо абсолютно.
Тодоров.
12 юли 1910
Яворов изпраща на Пенчо Славейков илюстрована карта: „Тя е в агония. Сега ми го казаха по телефона...“
Яворов заминава за Париж.
13 юли 1910
Братът на Мина, П. Тодоров, съобщава с телеграма до
Яворов за смъртта на сестра си Мина: „Нощес се помина. Утре пристига Париж.“
Юли, краят, 1910
Яворов изпраща илюстрована карта до Петко Тодоров
от Бианкур, където е гробът на Мина, като му иска картичка от Берг, където е починала Мина.
„...На тръгване от Париж не можах да те видя и съжалявам за това, пише П. Ю. Тодоров до Яворов. Но аз предадох на д-р П. Симидова една карта – вилата, в която
свърши сестра ми, да ти я предаде... Всичко друго, което
е оставила сестра ми, е изпратено от Париж в София....“
Яворов пише на Боян Пенев отчаяно писмо. Тъгата му е
толкова голяма, съобщава той, че не може да пише стихове...
31 юли 1910
Яворов получава писмо от счетоводителя на Народния
театър Ст. М. Джуджев, в което му съобщава, че директорът на Б. Ангелов не се е върнал още в София.
В. „Реч“ печата в бележка „Възнаграден“. „Големият и
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прочут „свободолюбец“ г. Пею Яворов е командирован
за половин година 425 лв. месечна заплата в странство,
за да... изучи синекурните длъжности. Навярно г. Мушанов го възнаграждава за „борчеството“ му, което прояви
в дните на Славянския събор. Несправедливо обаче ще
постъпи г. Мушанов, ако не командирова и Пенчо Славейков и П. Ю. Тодоров. Нима тези „борци“ по-малко
заслуги имат? Не! М-р Мушанов ще извърши голяма
неправда!“
Август, преди 6-и, 1910
Яворов получава руския и българския превод на „Саломе“ от О. Уайлд, изпратен от Ал. Паскалев.
Август, след 6-и, 1910
Работи над превода на „Саломе“.
Август, около 8-и, 1910
Божан Ангелов иска от Яворов да му изпрати двете пиеси „Идеалният мъж“ и „Сина на вампира“.
12 август 1910
След завръщането си в България П. Ю. Тодоров заминава за известно време при родителите си в Елена. „Намерихме баща ни неузнаваем, разказва Тодоров, мълчеше,
не говореше нито дума за станалото, но побеля, грохна
и вече не се съвзе... Скърбяха всички, че са тормозили
Мина за любовта Ӝ с Яворов и ненавистта към него се
превърна в нежна обич...“ (Яворов архив)
22 август 1910
Писмо до Яворов от счетоводителя на Народния театър
Ст. М. Джуджев. Съобщава му, че в момента се репетира „Вишнева градина“ от Чехов, с която ще се открие
сезонът. Уведомява го за уволнени и новоназначени
артисти, за проведения конкурс. (Музей П. К. Яворов –
Чирпан)
30 август 1910
Яворов завършва превода на „Саломе“. В писмо до издателя Ал. Паскалев той съобщава: „Днес предадох на
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пощата препоръчан ръкописа на превода на „Саломе“.
Не съм в настроение за никаква статия върху Уайлд или
„Саломе“, затова изоставих да помисля за такова нещо.
Прибавих обаче една необходима бележка към българския превод и статията на Е. Рос.“
8 септември 1910
Пощенска карта от директора на Народния театър Божан Ангелов. Чел репертоара на „Комеди франсез“ и
моли Яворов, ако намери някои от пиесите, да му ги изпрати.
10 септември 1910
Яворов пише на Боян Пенев: „Откакто съм дошел във
Франция много четох, но почти нищо не съм писал. Сега се опитвам да заработя. Стиховете ме отвращават...
В тях човек не може да каже всичко... Работата е, че аз
имам нужда да се изкажа по-пълно и по-ясно. И затова
трябва да подиря друг жанр.“
18 септември 1910
В. „Реч“ помества съобщение: „Из Народния театър“:
„Техническият персонал при Народния театър е много
зле третиран от управлението на театъра. Персоналът е
поставен в нехигиенични помещения, които са завлекли
в гроба от туберкулоза 4 души. Правени са през лятото
постъпки за подобрение, но вместо това, заместникът на
управителя г. Яворов, е направил мъмрене на всички.
Сега те подновяват своите искания и ако не бъдат удовлетворени, възможно е да избухне стачка.“
30 септември 1910
Писмо от Б. Ангелов: „Ние почнахме с малки изключения сезона – съобщава Б. Ангелов. – До сега без особен
успех отидоха „Вишнева градина“ и „Държавна квартира“. Днес е славния ден на премиерата на „Врази“.“
7 октомври 1910
В книгоиздателството на Ал. Паскалев е сложена под
печат комедията на Шекспир „Укротяване на опърнича-
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вата“ в превод от П. П. Славейков и Яворов: „... Сега
печатам опърничавата – съобщава в писмо Ал. Паскалев до Яворов, – при Славейков е първата корекция. Ще
бъде със съвсем нови букви – не като „Саломе“...“
10 октомври 1910
Яворов иска да посети представление в театър в Париж
и изпраща на секретаря визитната си картичка, на която
е написал собственоръчно на френски език:
„Господин секретар, тъй като желая да присъствам на
представлението тази вечер, позволявам си да ви помоля
да ми дадете един билет.
Благоволете да приемете, господине, уверението за моята най-голяма почит.“
Секретарят на театъра е написал отговора си върху същата визитна карта: „За тази вечер невъзможно. Много
съжалявам.“
Октомври, преди 11-и, 1910
Излиза от печат „Саломе“ от О. Уайлд. Драма в едно действие. Превел от френския оригинал П. Яворов.
„Всемирна библиотека“. София. Книгоиздателство Ал.
Паскалев, 1910. Яворов помества в началото „Указания
към българския превод“: „Понеже на френски съществуват няколко текста, малко или много различни в някои
изрази, ние си послужихме с приетия за първообразен
текст на пълното събрание на Уайлдовите съчинения...
След тези „указания“ на Яворов следва „предисловие
към отделното английско издание“ от Роберт Рос.
19 октомври 1910
Яворов в писмо до режисьора П. П. Ивановски: „...Въобразявам си всичко онова, което става в София, както ми
пишете. То не трябва да ви учудва, ни изненадва, защото
и господ да слезе от небето, не може да угоди на всички – още по-малко нам, на българите, които много пъти
не знаем ни какво искаме, ни защо го искаме. У нас човек трябва да се задоволи со спокойната си съвест при
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изпълнения дълг – и да не чака повече, защото няма да
получи от нигде признание, ни насърчение...
Няма да се върна много очарован от френския театър
и съжелявам, че не отидох в Москва, вместо да дойда в
Париж. Един всемогъщ консерватизъм царува на тукашната сцена, една окончателна рутина. Никога и нигде тук
няма едно художествено цяло – има само частично изявление на гений... Без блясъка на тия отделни изпълнители, веднага биха станали видими крайните небрежности
в mise-enscene-а, мизерностите на ансамбъла и нетърпимата блудкавост на съвременния френски репертоар...“
(М. Арнаудов, Из живота на П. К. Яворов, с. 69)
25 октомври 1910
Ал. Паскалев пише на Яворов: „...От превода на „Саломе“ всички са възхитени.“
Октомври, краят, 1910
„Сега на 4 ноември нов стил – разказва Яворов, аз седнах подир обед да си продължа работата, както всеки
път. Писах страница, две, кой знай как се обърна в главата ми; помислих, че всичко това трябва да се даде като философско съдържание на една пиеса. И в работата
си, движейки се в областта на един краен мистицизъм –
както знаеш от онова време, във въображението ми много естествено се изправи фигурата на Бояна магесника
от нашата история...
После из един път и хоп – пада цяла целеничка, готова,
работена сякаш, пиесата, с всичките си лица.
Яворов записва броя на действията, действащите лица и
мястото на действието:
Пет действия.
Лица:
Христо Христофоров, 30 г., адвокат.
Стефан В. Драгоданоглу, 33 г., рентиер
Д-р Васко Чипиловски, 28 г., лекар
Чудомир Чипиловски (втори братовчед), 20 г., студент
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Д-р Марко Белиборович, 50 г., адвокат, виден партизанин.
Г-ца Мила В. Драгоданова, 19 г.
Г-жа Елидавета Ст. Драгоданоглу, 30 г.
Г-жа Амели д-р Белиборович, 40 г.
Слугиня.
София, 1-во действие. Салон в дома на Ст. Драгоданоглу. 2-ро д. Терасата на градското казино. 3-то д. Гробището (Орландовци). 4-то д. Салона от първо действие.
5-то д. Картина 1-ва – Адвокатското писалище на Хр.
Христофоров. Картина 2-ра – Стаята на Мила Драгоданова в дома на Ст. Драгоданоглу
На 4 ноември замислих пиесата, в 6 ч. Започнах да пиша
действуващите лица. И какво виждам в пантомимата?
Една девойка, облечена в бели дрехи, виждам как пише
писмото, как го дава на слугинята, как взема детето...“
(М. Арнаудов, Към психографията на Яворов, с. 42–46)
2 ноември 1910
В писмо до д-р Кръстев и Пенчо Славейков Яворов съобщава за работата си над драмата „В полите на Витоша“: „Тук едно a propos за една голяма „тайна“. Аз пиша
една драма в пет действия. Пишех една работа – тъй да
я нарека, философска, поне в основата си. Преди десет
дни и аз сам не разбрах как тя се разби в две трагедии.
Собствено пред мене изпъкна една трагедия – в стихове,
римувани, която би абсорбирала цялото съдържание на
„философското ми съчинение“ и за която ще подиря Бояна от българската история. Но за да дойда до нея, трябва да освободя душата си от друга една трагедия, която
се показа едновременно на видело, кой знае отгде из тайниците на душата ми, съвсем обмислена, разработена
до най-големи подробности и наложително изискваща
да бъде написана. Живея като в някакъв кошмар, от една седмица пиша всяка нощ от 10 до 4 или 5 часа, тая
нощ довършвам едно на мой поглед великолепно първо
действие и не мога да се избавя от илюзията, че някой
друг мисли зарад мен и ми диктува.
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Като привеждам неминуемата умора и нервни разстройства, които ще ми отнемат по няколко дни под всяко
действие, смятам все пак до Нова година да спусна последната завеса на първата редакция. Впрочем, втората
редакция няма да изисква друго, освен ретуш – тъй ми
се струва...“ (Музей П. К. Яворов – Чирпан)
12 ноември 1910
Яворов работи над трето действие от трагедията „В полите на Витоша“.
13 ноември 1910
Яворов съобщава на д-р Кръстев за работата си върху
драмата: „Четох писмото ти – отговаря му д-р Кръстев,
отдавна е време да излезеш из тоя impasse, дето си се задънил, на широк божи свят, на въздух и простор....“ Д-р
Кръстев съветва Яворов да продължи командировката
си в Париж с още 2–3 месеца: „Струва ми се да поработиш на уединение, на спокойствие, ако не за друго!“
(Яворов архив)
Д-р Кръстев пише на Яворов, че ще му помогне при погасяването на полицата му: „...ако няма пари Паскалев,
аз ще дам...“
15 ноември 1910
В писмо до Ал. Паскалев Яворов му съобщава, че е получил 5 екземпляра от „Укротяване на опърничавата“: „Напразно си ги изхабил, защото няма даже хора, на които да
ги раздам. Все пак благодаря. Но получих и една покана
от някакво книгоиздателство „Знание“, между преводачите на което с възмущение видях и своето име. Заяви моля
ти се от мое име: 1. С преводи въобще не се занимавам и
нямам намерение да се занимавам (превел съм „Саломе“,
защото ми е направило удоволствие, а не защото ми е занаят)... (М. Арнаудов, Из живота на П. К. Яворов, с. 63)
В Народния театър в София се получава писмо от чирпанския държавен бирник, че Яворов дължи за държавни данъци 187,56 лв., които трябва да се изплатят до
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края на ноември, в противен случай да не се изплаща
заплатата му.
Същият ден счетоводителят при Народния театър Ст.
М. Джуджев съобщава с писмо на Яворов за опасността
от нов запор на заплатата му: „...Понеже сумата е доста
голяма – съобщава той, то рекох да ти съобщя, та да я
уредиш някак с време...“ (Яворов архив)
17 ноември 1910
Яворов завършва 3-то действие от драмата „В полите
на Витоша“.
21 ноември 1910
В писмо до д-р Кръстев: „...Тая нощ започвам 4-то действие и вярвам да свърша пиеската си подир 10 дни. Втората редакция, струва ми се, ще иска само работа върху
текста. И тая бързина, с която отиде работата ми, е единствената сянка на безпокойство при почти мистическата вяра, която имам в произведението си. Техниката –
външна – от това, което имам налице, излазя, че аз не
само я познавам, но и умея да я практикувам; вътрешно
знаех да си поставя правилно задачите и не само да не
избягвам мъчнотиите, но да отида право насреща им...
В техническо отношение, умисъла ми да създам нещо
класически завършено, за да мога, излизайки от него, да
отида в правилна стъпка до своеволията, които ще си
позволя с Бояна...“
Същия ден получава от Ал. Паскалев дълго писмо:
„...Съобщи ми – пита Паскалев в него, що да ти дам за
второто издание на „Саломе“, поправен екземпляр...“
28 ноември 1910
Яворов в писмо до Ал Паскалев: „...„Саломе“ ще ти я
изпратя щом я поискаш...“
Ноември, краят, 1910
В писмо до директора на Народния театър Божан Ангелов Яворов моли командировката му в Париж да бъде
продължена.
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М. Арнаудов разказва за състоянието на поета през
онези седмици, когато работи над драмата „В полите на
Витоша“: „...Известно успокоение и примирение бе настъпило вече...“ (М. Арнаудов, Към психография на П.
К. Яворов, с. 45.)
1 декември 1910
Божан Ангелов отговаря на молбата на Яворов да бъде
продължена командировката му във Франция: „Работата, за която ми пишеш, не ще може да стане, едно че аз
бих желал да се освободя малко от твоята работа и друго по съображения бюджетни...“
За положението в театъра Б. Ангелов съобщава: „Ожесточената война, която се води против театъра било чрез
нападки пряко или чрез изкуствените агитации на вестникарите в полза на театъра „Одеон“, не можа почти
нищо да ни повреди...
Особено критически момент преживяхме при провалянето на две български пиеси: „Врази“ и „Над безкръстни гробове“. То беше шум, то беше вой и нападки от
всяка страна – и от страната на самите автори...“
В края Б. Ангелов моли Яворов да му изпрати пиесата
„Жан и Мадлена“ на Октав Мирбо.
3 декември 1910
Божан Ангелов възлага на Яворов задачата: „Наскоро
в Париж, в театър de l’Oeuvre (Femina) се е дала, може
би, още се дава пиесата „Лошото семе“, селска трагедия.
Иди я виж, при това купи, ако има някакви илюстрации,
та при сгоден случай да я поставим тука. Аз писах да
ми пратят пиесата, но се съмнявам да я получа. Не вреди обаче да я намериш и след като я прочетеш, да ми я
пратиш...“
4 декември 1910
В 11,25 часа Яворов завършва първата редакция на „В
полите на Витоша“.
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7 декември 1910
Д-р Кръстев отговаря на молбата на Яворов да се ходатайства за продължаване на командировката му във Франция: „...Пенчо се двоуми дали да говори нещо на Божана,
че до сега каквото му говорел, все наопъки го вършел. Но
смята поне да го попита, какво е решил да стори – какво
да ти отговори един вид, какво да ти съобщи....“
9 декември 1910
Когато бях в Париж – разказва Яворов пред Н. Найденов, – Лора ме намери там пред гроба на Минка, който
всяка сутрин спохождах и обкичвах с цветя. Лора била в
Лондон и като се научила за пребиваването ми в Париж,
дохожда да ме намери. Знаейки чувствата ми спрямо покойната Минка и с пълното убеждение, че ще ме намери
при гроба Ӝ, дохожда направо там, където наистина бях.
Тук тя ми откри и изрази своите чувства към мен. Отвърнах Ӝ, че ценя тия нейни чувства обаче трябваше да
бъда искрен и да Ӝ кажа, че не мога да се отзова.... (М.
Арнаудов, Из живота на П. К. Яворов, с. 46–47)
11 декември 1910
В писмо до д-р К. Кръстев Яворов съобщава, че е получил писмо от директора на Народния театър Божан
Ангелов, в което последният отказва да продължи задграничния му отпуск: „След две седмици ще бъда в София... Аз свърших първата редакция на пиесата си преди
10 дни. Ще я довърша в София.“ (Архив Оф. Кръстева)
21 декември 1910
В. „Реч“ помества запитване „До Министъра на народната просвета“: „Желателно е да чуем обяснението на
г-н Министъра Моллова за причините, по които е командирован в странство тъй наречения драматург на
Народния театър П. К. Яворов. Този господин, възползван от положението си на демократ, макар и януарски,
ето няколко месеца се скита по Европа на държавни разноски. Г-н Яворов е бил и ще бъде чужд на театралното

1911 година
14 януари 1911
В заседание на артистическия комитет Яворов докладва
върху пиесите: „Брат и сестра“ от М. Петров, „Павел и
Слава“ от З. Стефанов, „Драган войвода“ от Н. Лазаров,
„Народен приятел“ от Н. Лазаров, „Златната чаша“ от
Ив. Грозев. Всички тези пиеси се отхвърлят.
22 януари 1911
Яворов предава в театъра 4-то действие от драмата си
„В полите на Витоша“.
23 януари 1911
В заседание на артистическия комитет се приемат за репертоара на театъра „Арлезианката“, драма в 3 д. от А.
Доде и „Гренгоар“, комедия в 1 д. от Теодор де Банвил.
24 януари 1911
Яворов завършва втората редакция на драмата си „В полите на Витоша“.
Януари, краят, 1911
Една сутрин Мара Белчева и Пенчо Славейков срещат в
кулоарите на Народния театър Яворов.
„– Добро утро или добър ден? Сам не зная, казва той.
Не съм си ходил тая нощ, работих ей до сега, пошушна
той на Пенча, без да се обърне към мене. – Видиш ли го,
не спи, не яде, заприличал вече на таласъм. И не приема
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дело изобщо. Следователно ползата му от сегашната му
командировка ще бъде само тази, че ще му остане един
приятен спомен от няколкомесечното му приятно прекарване из хубавите западно-европейски градове...“
23 декември 1910
Яворов напуска Париж и отпътува за България.
31 декември 1910
Яворов присъства на заседание на артистическия комитет.
Получава честитка от Ив Вазов за Новата година.
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никаква покана. Ела, бе, утре вечер у нас, ще викам и
Кръстева да чуем най-сетне твоята пиеса...“
Яворов отива у Мара Белчева и Пенчо Славейков:
„...Нещо странно лъха от тоя човек – казва Мара Белчева. Ръката му колеблива, едва я сложи в твоята и я отдръпва. Погледа му плах и чер като нощ, рядко се спира
в твоя, кога му проговориш. С две думи отговаря и пак
мълчи. Едва вкуси от блюдата, все заслушан в Пенча.
Ето и д-р Кръстев...
Влизаме в салона. Почва да се чете пиесата „В полите
на Витоша“.
Ту единият бележи, ту другият.
– Може да излезе сполучлива, ако преработиш това и
това тъй, инак... – казва Славейков.
– Ама аз ще се самоубия, ако не излезе сполучлива. Може ли! – извиква Яворов.
Питам на другия ден Пенча, защо не го кани по-често
на гости.
– Не е светски човек, не го ли видиш, цял потънал в своя
мир. Дай му само с харамии да дружи. Там си е той свободен.“ (М. Белчева. За великата четворка.)
26 януари 1911
Преводачът Владимир Станимирович от Белград, сътрудник на „Трибуна“, съобщава в писмо до Яворов,
че Бранислав Нушич е написал нова комедия „Пут око
света“ (Пътуване около света), която ще бъде поставена
едновременно в Белград и Загреб, и мисли да я преведе
с един българин на български. Интересува се дали не би
могла да бъде поставена по същото време и в Софийския
народен театър...
Януари, след 26-и, 1911
Яворов съобщава на Владимир Станимирович за възможността да се постави комедията на Нушич „Пътуване около света“ в Софийския народен театър.
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1 февруари 1911
Яворов участва в заседание на артистическия комитет.
Разпределят се ролите в „На дъното“ от Горки.
10 февруари 1911
Група български писатели отправят протест до министъра на финансите за облагане на техни произведения с
данък: „Трябва ли да мислим, пишат те, че българската
държава, която не е създала още и закон за литературната собственост – е почнала да счита умствения труд за
твърде вредителен или опасен, та го облага така безогледно, както се облагат само тютюна, алкохола, хазартните игри и взривните вещества?...“
Писмото е подписано от Ив. Вазов. Върху текста са направени известни поправки с почерка на Яворов.
17 февруари 1911
Яворов получава илюстрована карта с изглед от Милано, изпратена от артиста Ив. Попов: „Привет сърдечен
Вам и чрез Вас на всички мои колеги...“
27 февруари 1911
Поетът сключва договор с издателя Ал. Паскалев за издаването на драмата му „В полите на Витоша“. В писмения договор са отбелязани следните условия:“Изданието
ще се печата от 2000 до 3000 екземпляра. П. К. Яворов
ще предаде ръкописа на драмата най-късно на 1 април
1911 г. Изданието ще се пусне в продажба на 1 септември 1911 г.... (Яворов архив)
28 февруари 1911
В книжка 1 на сп. „Съвременна мисъл“ е поместено съобщение за „Всемирна библиотека“, № 1 от нея е „Саломе“ от О. Уайлд, превел П. К. Яворов, № 3 – „Укротяване на опърничавата“ от У. Шекспир, превели П. П.
Славейков и П. К. Яворов.
В раздела „Литературни и научни новини“ на сп. „Съвременна мисъл“ е поместено съобщение: „П. К. Яворов
е привършил вече окончателно започнатата от тая зима
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петоактна трагедия „В полите на Витоша“. Книгата е
турена под печат от издателя Ал. Паскалев. Действието
на драмата става в София – през наши дни. Г-н Яворов
пожена лаври като лирически поет и не бе се опитвал
досега в други жанрове. Но с новата си творба „В полите на Витоша“ той иде да покаже, че не е бил само един
високо талантлив лирик, а е призван и за други творчески области.“
10 март 1911
Заседание на артистическия комитет: Приема се за репертоара пиесата „В полите на Витоша“, трагедия в 5
д. и се определи на автора г. П. К. Яворов хонорар за 5
коли 575 лева.
На същото заседание се приема и пиесата „Змейова
сватба“ от П. Ю. Тодоров. (Протокол № 7 в архива на
Народния театър)
22 март 1911
Участва в заседание на артистическия комитет. Приема
се направеното от автора разпределение на ролите в пиесата „Змейова сватба“.
„С режисирането на пиесата се натовари артистическия
секретар П. Яворов“ (Протокол № 8 в архива на Народния театър)
Март, след 22-ри, 1911
Яворов режисира драмата „Змейова сватба“. Артистът
Добри Дундаров, който участва в ролята на Стоил, си
спомня за работата на Яворов като режисьор: „...Започнаха „считки“, Яворов държеше много на езика. Той познаваше езика на П. Ю. Тодоров. Започна да спира актьорите
за правилно произношение (е и я). Той даваше ударенията на речта. Преди това анализира пиесата – първо действие е реалистично, второ – идилия. Слязохме на сцената с
ролите и молив в ръце. Определят се местата...
Аз се бях върнал скоро от Русия и бях болен на тема
„паузи“ – впечатление от Чехови постановки в Москов-
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ския художествен театър. Яворов направи първата пауза, когато Цена изпява песента „Мене ме, мамо, змей
люби!“ Като че вряла вода попарва всички моми и ергени. Всички навеждат глави и мълчат. Тази пауза се
нарушава най-после от репликата на една мома: „Пък
как я изпя!“ Цена се обажда: „Не ви ли хареса моята
песен?“ Един ерген се обажда: „Защо си ни канила на
седянка?“...
При репетициите идваше и П. Ю. Тодоров.
Яворов беше спокоен, обясняваше много добре. Винаги си държеше бележки за речта и на края съобщаваше
на всеки актьор къде е сгрешил. Отначало репетираше
като седеше при нас на сцената. Даваше обяснения, анализ, време за влизане, входове, произношение. Никога
сам не показваше.
Художник на декорите беше Ал. Миленков. Яворов провеждаше събрания и с техническите служители за оформяне на пиесата – декор, осветление.
Инциденти, спречквания с актьори нямаше. Актьорите
възприемаха добре неговото ръководство, чувстваха, че
той е подготвен за работата. Пиесата се подготви за около един месец...“ (Спомени Д. Дундаров – Яворов архив)
28 март 1911
Яворов предава ръкописа на първата си драма на издателя Ал. Паскалев, който записва в договора: „Получих ръкописа на „В полите на Витоша“ в цялост за
печатане.“
Яворов предава в деканата на Историко-филологическия факултет при Софийския държавен университет
ръкописа на трагедията „В полите на Витоша“, представен за конкурса от фонд „Иван Вазов“. Върху екземпляра деканът А. Иширков е записал: „Получено на 28 март
1911 г.“
Март, краят, 1911
Яворов пише ново писмо от името на 15-те души писа-
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тели, подали оплакване на 10 февруари до министъра
на финансите против незаконното облагане с данък на
хонорарите, получени от Народния театър...: „...Понеже
до сега по оплакването ни не е направено нищо, молим
вашето благородно заинтересуване по въпроса за поскорошното му разрешение...“ (Музей П. К. Яворов –
Чирпан)
1 април 1911
Предава в печатница „Кадела“ ръкописа на трагедията
„В полите на Витоша“.
6 април 1911
Получава писмо от д-р Кръстев от Костенец, в което
той се предлага като арбитър между Яворов и П. Ю.
Тодоров относно спорните въпроси при поставянето на
„Змейова сватба“. Настоява да се постави преди 16 и или
17 април и му съобщава, че П. Ю. Тодоров е недоволен
не само от хонорара, но и поради лишаването му от сътрудничество по постановката...“ Ако е лично и съзнателно – завършва д-р Кръстев – то е голямо невнимание
и незачитане на важни интереси и права...“
7 април 1911
Яворов се среща с М. Арнаудов. Разговарят около конкурса за премията „Иван Вазов“, в който той участва с
драмата си „В полите на Витоша“...“ (М. Арнаудов, Из
живота на П. К. Яворов, с. 93)
8 април 1911
Чете на М. Арнаудов първо и второ действие от драмата
„В полите на Витоша“.
9 април 1911
Продължава да чете пред М. Арнаудов 3-то и 4-то действие на драмата си.
10 април 1911
Яворов чете последното пето действие на първата си
драма. М. Арнаудов прави критически бележки. (М. Арнаудов. Из живота на П. К. Яворов, с. 93)
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В придворната печатница започва да се набира трагедията „В полите на Витоша“.
12 април 1911
Яворов вечеря с М. Арнаудов в гостилница „Балкан“ и
разказва за намеренията на министъра на просветата С.
Бобчев да го уволни от поста му в Народния театър и за
долното поведение на кандидатите за мястото му.
15 април 1911
В хрониката на сп. „Съвременна мисъл“ се съобщава, че
за следващия театрален сезон са приети и се подготвят
българските драми: „В полите на Витоша“ от Яворов,
от Кирил Христов – „Боян магесникът“, както и новата
социална драма на Ив. Вазов „Казаларската царица“.
Яворов подготвя в Народния театър честване на 35-годишнината от Априлското въстание. По този повод се
обръща за съдействие към Ив. Вазов.
21 април 1911
Заседание на артистическия комитет. В него за първи
път участва новият директор на театъра Ив. Д. Иванов.
Съставя се репертоарът за следващия театрален сезон.
Български пиеси: 1. „В полите на Витоша“ от П. Яворов, 2. „Казаларската царица“ от Ив. Вазов, 3. „Боян
магесникът“ от К. Христов, 4. „Отвъд“ от А. Страшимиров, 5. „Къща“ от същия, 6. „Кърджалии“ от А. Кипров.
Комитетът решава реализирането на тоя репертоар да
почне с българската пиеса „В полите на Витоша“ (Протокол № 9 в архива на Народния театър)
Април, преди 23-ти, 1911
Н. Атанасов съобщава на Яворов за намерението на С.
Бобчев да го уволни от поста му в Народния театър.
23 април 1911
Симеон Радев излиза с уводна статия: „Преследванията
на г. С. Бобчев против българските писатели.“ След като
изтъква отношението на С. Бобчев към Пенчо Славейков, авторът допълва: „След Славейкова дойде редът на
г. Яворов...“
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Заседание на артистическия комитет. Решава се пиесата
„Змейова сватба“ от П. Ю. Тодоров да бъде представена
сама в една театрална вечер.
25 април 1911
Заседание на артистическия комитет. Разпределят се
ролите в пиесата „В полите на Витоша“:
Христофоров
Васил Кирков
Драгоданоглу
К. Стоянов
Д-р Чипиловски
Хр. Ганчев
Чудомир
Кр. Сарафов
Петрович
Гено Киров
Мила
Адриана Будевска
Елисавета
М. Хлебарова
Амели
Ел. Снежина
и други.
27 април 1911
В статията си за новата драма на Петко Тодоров „Змейова сватба“ Людмил Стоянов изтъква заслугите на режисьора П. К. Яворов: „Всичко това става в една високо поетична обстановка: планинска местност, чуват се
звънци на овчарски стада и непрестанно пеят славеи.
Пада се похвала на Яворов.“ (В. Пряпорец, бр. 91)
30 април 1911
Представя се за трети път „Змейова сватба“ Яворов присъства на представлението.
1 май 1911
В. „Ден“ помества писмо на Яворов под заглавие „П. К.
Яворов за мястото си“: „Повечето софийски вестници
дадоха отзив на слуха, че съм бил освободен от службата, която заемам в Народния театър. Уместно е в случая
да заявя, че до сега аз съм можал да забележа от страна
на Министерството само благосклонно отношение към
мене. Разпространеният слух е лишен от основания. Г-н
Никола Атанасов, тъй незаслужено нападнат, ми е заявил като добър приятел, че той никога не би приел едно
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място, от което аз бих бил уволнен. Аз съм трогнат от
интелигенцията и пресата да се застъпят за мене, но това
застъпничество не трябва да бъде несправедливо. Моите
заслуги в Народния театър, ако изобщо биха ми се признали такива, се преувеличиха до една степен, конфузна
за мен. Например един вестник каза дори, че настоящия
и бъдещия репертоар били мое дело и пр. Това не е тъй и
не може да бъде вярно. Репертоарът е винаги дело на артистическия комитет и дори предимно на директора, който е автор на всеки почин и дава направление на театралната политика. Моята лична заслуга в това отношение е
третостепенна. Така е било в миналото, така е и сега.
София, 30 април 1911 г.
П. К. Яворов“
10 май 1911
Ал. Паскалев изпраща на Яворов един екземпляр от
превода му на „Саломе“ и го моли с писмо да я приготви
„по възможност по-скоро“ за второ издание... „Намери
ония работи за „Ромео и Жулиета“ – пише му Паскалев.
Книги за коментар и очерк...“ (Яворов архив)
16 май 1911
Яворов получава от придворната печатница първите коректури на трагедията „В полите на Витоша“.
27 май 1911
Съобщава за първи път пред М. Арнаудов плана на втората си драма „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“.
„Оригиналното тук било, че действащите лица били само
четири: ни едно повече, ни една слугиня дори, която да се
мерне на сцената. Всички тия лица щели да имат еднакво
важни роли, така щото драмата да може да се нарече на
името на всяко от тях. Ето кое най-много го блазнело
да обработи сюжета! Сюжетът бил тоя: какво ще правят
ония четири лица, когато се разкрие тайната им. А тайната е, че синът е син незаконен. В драмата участват мъж
и жена, син на тая жена и незаконен баща...“ (М. Арнаудов, Към психографията на П. К. Яворов, с. 50)
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28 май 1911
Изпраща на режисьора П. Ивановски, който по това време е в Русия, пиесата „Бяла женитба“ от Ж. Леметр. Същия ден му пише писмо, с което го моли да я има предвид „като пиеса, която може да се даде между първите
в сезона, и да съобщи мнението си за разпределение на
ролите.
Май, краят, 1911
Яворов пише второ писмо до главния режисьор на Народния театър П. Ивановски, който е заминал в отпуск в
Москва и не се е обадил. Писмото трябва да е било твърде остро, защото се отнася до подготовката „В полите
на Витоша“, която Ивановски трябвало да постави като
първа пиеса през новия сезон на театъра. Ивановски се
извинява за мълчанието, признава вината си, но „все-же
такого письма, как Ваше, право не заслужил!“ – добавя
режисьорът. (Яворов архив)
3 юни 1911
Получава илюстрована карта от артиста А. Кирчев и съпругата му Снежина от Русе: „Привет из тъмните дълбочини на тъмния Дунав, макар и да не съм обитавал в
тях.“
8 юни 1911
Получава отговор на писмото си до режисьора П. Ивановски от Москва. Ивановски му съобщава, че планът
му за постановката на драмата „В полите на Витоша“
вече назрявал, като режисьорът искал да направи не нещо обикновено, шаблонно. (Яворов архив)
9 юни 1911
Яворов получава и поправя втора коректура на трагедията „В полите на Витоша“.
14 юни 1911
В заседание на артистическия комитет. Точка 4 от дневния ред в протокола гласи: „Да се заплати на артистическия секретар при театъра г. П. К. Яворово, натоварен с
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протокол № 8 от 22 март, т.г. да режисира пиесата „Змейова сватба“, за първо представление на 23 април т.г., 20
лева и за следващите три представления по 10 лева – или
всичко 50 лева.“
В края на протокола с почерка на Яворов е записана бележка:
„Точка 4 от настоящия протокол остава неизпълнена,
поради особеното тълкуване, което Върховната сметна
палата дава на правилника по въпроса за режисьорските
възнаграждения.
Артистически секретар: П. Яворов“
(Протокол № 19 в архива на Народния театър)
15 юни 1911
Получава и преглежда трета коректура на трагедията
„В полите на Витоша“.
17 юни 1911
„...Аз съм много занят с печатането на пиесата си“ – съобщава Яворов. (Яворов архив)
21 юни 1911
Артистът Иван Попов се обажда на Яворов с илюстрована карта от чужбина: „Останах приятно изненадан,
дето оставаш и занапред в Народния театър. Значи вестниците лъжат, че си уволнен? Наистина щеше да бъде
цял скандал, ако театъра се лишеше от един добър работник...“ (Яворово архив)
24 юни 1911
Среща на Яворов с М. Арнаудов в Народния театър.
Яворов пояснява творческия процес при първата си
драма „В полите на Витоша“: „Още сълзите ми не бяха
изсъхнали, когато я писах.“ (М. Арнаудов, Към психографията на П. К. Яворов, с. 45)
25 юни 1911
В заседание на артистическия комитет се установява
редът на новите пиеси, с които ще започне новият сезон
1911/1912 г.: 1. „В полите на Витоша“, 2. „Коларят Хен-
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шел“, 3. „Да се разведем“, 4. „Децата на Ванюшина“, 5.
„Бялата женитба“, 6. „Казаларската царица“. (Протокол
№ 21 в архива на Народния театър)
30 юни 1911
Изпраща илюстрована карта с изглед от Народния театър на Иван Попов, който е болен и се лекува в Швейцария: „...ако ти е домъчняло за театъра, виж го на другата
страна. В тоя театър сме останали само аз и Джуджев...
Към 1 август вече всички ще се завърнат. Чувстваш ли
се вече достатъчно добре?“...
16 юли 1911
Издателят Ал. Паскалев до М. Арнаудов: Изпращаме ви
първия екземпляр от драмата „В полите на Витоша“, с
молба да не я давате да се чете, тъй като ще се пусне в
продажба на 1 септември. Ако ще готвите статия за драмата, гледайте да я привършите към 15 идущия месец
и да я изпратите....“ (М. Арнаудов, Из живота на П. К.
Яворов, с. 93)
24 юли 1911
Божан Ангелов изпраща на Яворов илюстрована карта
с изглед от Националния театър в Христиания: „...Тук
сега през август се дават специално за летните гости на
Норвегия представления на пиеси от Ибсен и Бьорсона...“ (Яворов архив)
25 юли 1911
П. Ивановски отговаря от Москва на Яворов. Благодари
му за положените грижи и му съобщава, че отдавна вече е привършил с режисьорската работа над драмата „В
полите на Витоша“ и смята, че това ще бъде най-добрата
от всичките му постановки в България“.
9 август 1911
Яворов отговаря на писмото на читалище „Надежда“ в
Търново: „...С удоволствие се съгласявам да се постави
на Търновска сцена пиесата ми „В полите на Витоша“,
ако я намерите персонажно и технически удобна за Вашия театър.
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Пиесата излиза от печат на 1 септември т.г. (издателство
Ал. Паскалев) и аз съжалявам, че по-рано не мога да ви
снабдя с един екземпляр. Впрочем на 1 септември тя ще
се играе в Софийския народен театър и чак след тази
дата може да се допусне изнасянето Ӝ на друга сцена...“
14 август 1911
Артистическият комитет, конструиран като изпитна комисия, изпита днес теоретически и практически кандидатите за артисти (11 души). Измежду изпитаните кандидати само госпожиците М. Ламбрева, Н. Кехайова и г.
П. Атанасов изявиха несъмнени дарования... (Протокол
№ 24 в архива на Народния театър)
18 август 1911
В заседание на артистическия комитет. Приема се разпределението на пиесата „Казаларската царица“, направено от автора Ив. Вазов.
Август, преди 20-ти, 1911
Драмата на Яворов „В полите на Витоша“ излиза от печат в книгоиздателството на Ал. Паскалев.
Яворов изпраща екземпляр от драмата си на Ив. Д.
Шишманов.
20 август 1911
Яворов подарява първата си драма на Ас. Златаров.
„Спомням си – пише Ас. Златаров, – че в тоя ден, когато
получих тоя екземпляр, той бе написал такъв и за Пенчо
Славейков и отидохме заедно да му го занесем. Пенчо
Славейков взе книгата и обръщайки корицата, която бе
картонена, взе да я чука с пръста и шеговито да скандира: „Бре... бре... бре“. (Ас. Златаров, Трагедията на П. К.
Яворов, С., 1925, с. 28)
Яворов говори пред М. Арнаудов за новата драма „Боян
магесникът“, която носи у себе си: „Имам я цяла целеничка, разпланирана в главата си. Трябват ми само три
недели, за да я напиша. Струва ми се, че ако замижа ще
я прочета написана в главата си, до най-малката подроб-
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ност.“ (М. Арнаудов, Към психографията на П. К. Яворов, с. 41)
Участва в заседание на артистическия комитет. Разпределят се ролите за „Боян магесникът“ от Кирил Христов.
21 август 1911
Яворов излиза на разходка с М. Арнаудов, издателя Ал.
Паскалев и режисьора П. Ивановски.
22 август 1911
М. Арнаудов предава на издателя Ал. Паскалев две статии за драмата „В полите на Витоша“ – за в. „Утро“, която трябва да излезе на следващия ден, и друга обстойна
статия за сп. „Съвременна мисъл“.
23 август 1911
Яворов в заседание на артистическия комитет. Докладва върху представените пиеси. Отхвърля се като неудовлетворителна пиесата „Без път“ от Д. Немиров.
„Вземат се предвид за репертоара след изиграването на
всички приети до сега български пиеси: 1. „Луди-млади“ от Ц. Церковски, 2. „Божана“, драма от Евг. Марс.
„Халосник“ от Ц. Церковски представлява всичкия необходим материал за една удовлетворителна пиеса и затова се препоръчва на автора да се спре повече върху
нея.“ (Протокол № 27 от архива на Народния театър)
24 август 1911
Статия от Михаил Пундев, подписана М. П. върху „В
полите на Витоша“: „Трагедия – от Яворов? Така са се
питали навярно мнозина, които са прочели известието
за най-новото произведение на поета.
Трагедия – от Яворов? Нима може един лирик да пише
и драми?...
Въпреки очакванията на някои, у Яворов има силна
драматическа жилка. Има я като вродено разположение,
има я и като съзнателно усвоено изкуство...
...Техниката е класическа в най-добрия смисъл на думата... Психологията вярна и дълбока... С една дума про-
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изведение, за което може да се честити и на публика и
на сцена. Такива неща правят епоха в литературата.“ (В.
Утро, бр. 29)
26 август 1911
Ив. Д. Шишманов пише до Яворов писмо, в което изказва впечатленията си от драмата „В полите на Витоша“:
„Прочетох драмата ви, черпена с широки и силни шепи
от нашата жива действителност – на един дъх и мога само да ви поздравя със скорошния Ӝ несъмнен успех на
сцената...“
Ив. Д. Шишманов изтъква и някои слабости като „голямата склонност към ефектност“, известно резоньорство и малко пресилена духовитост. В края завършва с
убеждението, че Яворов е проявил „още по-силно своя
талант“...
30 август 1911
В Народния театър генерална репетиция на Яворовата
драма „В полите на Витоша“. М. Арнаудов отбелязва в
дневника си: Първо и второ действие невъзможни, особено 2-ро; в първо – Сарафов говори бързо и невнятно,
във второ – разговора се губи... Яворов отчаян, избягва.
От 3-то действие до 5-то върви crescendo. Краят великолепен. Диря Яворов в стаята му – няма го! След вечеря
намирам го в Казиното – весел и спокоен, че Тихов му
казал вече изхода.“ (М. Арнаудов. Из живота на П. К.
Яворов, с. 84)
В. „Нова балканска трибуна“ помества в хрониката си
съобщение:
„Генерална репетиция на Яворовата пиеса
Пиесата на г. Яворова „В полите на Витоша“, с която се
открива тазгодишния театрален сезон на Народния театър, възбужда небивал интерес. Вчера на генералната
репетиция, според думите на един присъстващ, играта на
артистите на някои места е трогвала до сълзи зрителите.“
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1 септември 1911
В. „Ден“ помества съобщение:“Откриване на Народния
театър“.
„Довечера се открива сезонът на Народния театър в София с трагедията на П. К. Яворов „В полите на Витоша“.
Снощи имаше в театъра генерална репетиция на трагедията.“
В статия за трагедията „В полите на Витоша“, в навечерието на премиерата, Ив. Коларов изтъква значението Ӝ: „Премиерата за този сезон заслужава вниманието
на цялото българско общество...“ (В. Вечерна поща от 2
септември 1911)
В същия брой на в. „Вечерна поща“ е поместена бележка „Интересът към трагедията „В полите на Витоша“:
„Довечера, както е известно, ще се открие театралния
сезон с новата българска трагедия „В полите на Витоша“. Софийската публика проявява голям интерес към
тази пиеса.“
Яворов изпраща покана на Ив. Д. Шишманов за премиерата на драмата „В полите на Витоша“: „Вярвам – пише
Яворов, че ще ми направите чест да се считате поканен
на тазвечершното представление като мой гост“.
След обед Яворов посещава Лора Каравелова в дома Ӝ.
Подарява Ӝ „В полите на Витоша“, луксозно подвързан
екземпляр в кафява кожа, подплатен със златисто моаре.
На 1 септември 1911 г. трагедията на Яворов „В полите
на Витоша“ се пуска в продажба за провинцията.
Същата вечер в Народния театър се дава премиерата Ӝ.
М. Арнаудов пише в дневника си: „Вечерта в театъра,
на Яворовата пиеса. Всички места разпродадени. Първо
действие добре, макар Сарафов и да говори бърже, второ
действие добре прието от публиката, но зле поставено от
режисьора, понеже имаше много движение и не се чуваше
разговора на Христофоров; вниманието на публиката бе
отвлечено от главното. Трето действие слабо: Кирков де-
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кламира, без да разбира нещо. 4-то и 5-то действие много
добре. Публиката аплодира. Яворов се яви да благодари.
Край в 12 часа. После в Казиното с Яворов, Б. Пенев, д-р
Тихов и Паскалев. До 1и 30 ч. Там (на друга маса) и Лора.
(М. Арнаудов, Из живота на П. К. Яворов, с. 94.)
„Седяхме на втория ред с Боян Пенев, а зад мене беше Лора – съобщава в спомените си Дора Габе. Нищо
не знаехме за нея, нито за него... Когато извикаха Яворов на сцената, видя ми се много променен, не бях го
виждала отдавна; свитият и приведен Яворов имаше нов
блясък в очите, беше нов човек, вече изплувал от нивото
на нашата действителност, сякаш имаше пиедестал... Когато се свърши, Яворов ни намери и отидохме заедно в
Казиното. Той седна с нас. Беше тих, почти тъжен.
– Не сте ли доволен?!
– Как да ви кажа – авторът никога не може да открие в
актьора напълно своя герой – гледа, слуша и сякаш са
му отнели нещо – жали за нещо изгубено. Но... не мислете, че не съм доволен, о, не, напротив, всички играеха
великолепно...
– Ами успехът?!
– Разбира се, разбира се – и погледът му изведнъж стана
победоносен.
В това време влезе Лора. Цяла в черно, с гладко вчесана
черна лъскава коса, с големи влажни тъжни очи. Мина
край нас. Яворов и Б. Пенев се приповдигнаха и я поздравиха. Тя отмина и седна недалеч от нас.
– Колко скръб има в очите на тази жена... – казах на
глас, като гледах Лора.
Без да си дигне главата, без да се обърне, Яворов рече:
– Да. Това е жена, която един поет трябва да разгадае.“
(Д. Габе, Съдбоносни слова, сп. Изкуство и критика,
1939 г., кн. 8, с. 402)
След завръщането си от Казиното Лора пише през нощта писмо до Яворов:
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„Сега се върнах от Казиното, гдето отидох да те видя на
излизане от театъра.
Не мога да спя и не мога да пиша. Щастието е и скъпо и
неочаквано... Щастлива съм, че те обичам – тебе. Щастлива съм и за това, че ти започваш да ме обичаш. И животът ми се струва хубав, като никога.
Твоята : Лора. (Яворов архив)
Септември, началото, 1911
Сп. „Театър“ (Театрален лист) излиза с портрета на Яворов на заглавната страница по случай представянето на
драмата „В полите на Витоша“.
2 септември 1911
В. „Воля“ помества кратък отзив за драмата: „Снощи
при препълнена зала, се игра пиесата на драматурга при
Народния театър г. Яворов: „В полите на Витоша“.
Зрителите си излязоха от театъра с разноцветни мнения
за трагедията...“
В. „Вечерна поща“ отпечатва съобщение за откриването
на сезона на Народния театър с трагедията „В полите на
Витоша“: „...В края на пиесата ентусиазираната публика
аплодира автора на пиесата г-н Яворов като на няколко пъти го изкара на сцената, заедно с г-жа Будевска...“
В броя има и съобщение: „Народният театър утре ще
представи втори път новата пиеса „В полите на Витоша“, трагедия в 5 действия от П. К. Яворов. Начало 8
часа вечерта.“
В. „Реч“ съобщава: „Снощи се откри театралният сезон
с пиесата на г. П. К. Яворов – „В полите на Витоша“...
Съобщава се, че залата била препълнена, че са присъствали министрите г. Гешов, г. Тодоров и г. Бобчев...“
4–6 септември 1911
В три последователни броя на в. „Ден“ Ал. Балабанов
публикува напълно отрицателна рецензия за „В полите
на Витоша“.
В. Драгулев от Варна моли Яворов за разрешение пие-
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сата „В полите на Витоша“ да бъде поставена от „Варненския народен театър“.
8 септември 1911
Яворов подарява на Лора пръстен с опал.
В. „Мир“ помества опровержение на главния режисьор
П. П. Ивановски на едно антрефиле на в. „Воля“ – „Министър Бобчев като режисьор“, в което Бобчев се обвинява, че издал заповед за известни промени в постановката на драмата „В полите на Витоша“: „Г. министър
Бобчев не е давал заповедите, които му се приписват в
казаното антрефиле – пише Ивановски. При това не е
имало в пиесата “В полите на Витоша“ артист, дегизиран като г-н Бобчев, и следователно, нямало е кому да се
заповядва да не се дегизира така...“
Вечерта се представя за четвърти път „В полите на Витоша“ при препълнен салон.
10 септември 1911
Яворов съобщава с писмо на Кирил Христов, че в понеделник, 10 часа сутринта, е назначен в Народния театър
прочит на пиесата му „Боян магесникът“ и че авторът
трябва да присъства на този прочит.
11 септември 1911
В. „Смях“ публикува пародия на драмата „В полите на
Витоша“ (Голяма сензационна трагедия с две самоубийства от П. К. Яворов)
13 септември 1911
В. Пундев излиза с критика на драмата „В полите на Витоша“ (Театрални бележки). Според автора „в трагедията на Яворова българската драма се домогва до първото
си художествено произведение. Пундев я нарича – съвременна трагедия...
Пундев се спира преди всичко на „фалша и грешките“ в
постановката на трагедията: „Казвам грешки, защото покрай фалша в играта имаше и непростителни грешки...“
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14 септември 1911
Продължава статията на В. Пундев за постановката на
трагедията „В полите на Витоша“ (Театрални бележки).
„Общ недостатък у всички актьори е слабият им, глух и
неясен говор с фалшиво темпо. От тоя недостатък трагедията много пострада...
Моето заключение: Постановката на пиесата далече не
беше такава, каквато би трябвало да бъде, за да представи ансамбълът трагедията на Яворов в нейната същина...“ (В. Камбана).
20 септември 1911
Яворов участва в заседание на артистическия комитет.
Разглежда се въпросът за пиесите, с които българският
Народен театър ще трябва да посети славянските столици – Белград, Загреб, Любляна и Прага. Протоколът
от това заседание съобщава: „След всестранно обсъждане комитетът се спря върху българските пиеси: „Към
пропаст“ от Ив. Вазов, „Първите“ от П. Ю. Тодоров, „В
полите на Витоша“ от П. К. Яворов и върху руските:
„Силата на мрака“ от Толстой и „Лес“ от Островски.
Бележка. Артистическият секретар П. Яворов се изказа против вземането на пиесата „В полите на Витоша“.
Като автор на тая пиеса, той не би желал, бидейки чиновник при театъра, да се мисли, че сам се е погрижил
за избора Ӝ.
Настоящото решение подлежи на одобрение от г. м-ра на
Нар. Просвета... (Протокол № 34 от архива на Народния
театър)
22 септември 1911
Яворов изпраща в Лугано на П. П. Славейков и Мара
Белчева драмата си „В полите на Витоша“ и получава
поздрав от тях за двойния му успех – драмата и поставянето Ӝ в Народния театър.
30 септември 1911
В сп. „Съвременна мисъл“, кн. 7, статия на Михаил Ар-
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наудов за „В полите на Витоша“: „...Скокът в развитието
на нашия театър е наистина голям. Това, на което не се
е решавал никой досега, да загребе с пълни ръце съдържанието на живота около нас и да го пренесе на сцената – ето това прави Яворов...
Въпреки самоубийството на двамата герои според М.
Арнаудов „В полите на Витоша“ не е песимистично произведение, както не е и „Ромео и Жулиета“. В тази задушна атмосфера в полите на Витоша един гръм възвестява за новите хора, новите отношения, в които поетът
вярва...“
Септември, краят, 1911
А. Страшимиров пише кратък, твърде отрицателен отзив
под заглавието „Под полите на Витоша“ (Наблюдател)
6 октомври 1911
Яворов отива на разходка в Борисовата градина с М.
Арнаудов, пред когото разказва плановете за бъдещите
си драми „Когато гръм удари“ и „Боян магьосникът“.
19 октомври 1911
Яворов участва в заседание на Артистическия комитет,
на което предлага да се възобнови пиесата „На дъното“ от М. Горки, да се представят през втората половина
на сезона „Службогонци“ от Ив. Вазов и „Ханеле“ от Г.
Хауптман и да се приемат за репертоара драмите“ „Бездна“ от Б. Нушич... (Протокол № 40 в архива на Народния театър)
21 октомври 1911
Участва в заседание на артистическия комитет, в което
се решава да се възобновят през следващия месец ноември пиесите „Към пропаст“, „Борислав“ и „Под игото“.
27 октомври 1911
Яворов започва работа над новата си драма „Когато
гръм удари, как ехото заглъхва“, която отначало нарича
„Майката“.
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30 октомври 1911
В сп. „Съвременна мисъл“, кн. 8, е публикувана статия
на М. Тихов – „Играта на „В полите на Витоша“: „Театралният сезон тази година се откри с една нова българска драма „В полите на Витоша“ от П. Яворов. Това
е вече истинска българска драма, която покрай многото,
несполучливо или наполовина такива досега, иде да ни
закрепи вярата, че ние можем да имаме самобитна драма
и че пътят към нея е вече улучен. Яворов още в първата си работа попада сполучливо на тази област, която
единствено ще роди истинската национална драма – то е
действителният наш живот в неговото идейно схващане
и художествено възпроизвеждане...
На първо място трябва да констатирам нерадостния
факт, че драмата на Яворов не можа да дойде до пълното си и истинско въздействие от сцената, което тъй силно тя носи като книга. Преобладаващият у нея лиризъм,
съществено качество в творчеството на автора, лиризъм
обаче не лек и игрив, а такъв, който засяга човешката
душа и чувство до техните най-скрити глъбини, който
разтърсва до дъно човешката душа, се изнесе доста слабо от сцената...“
В същата книжка на сп. „Съвременна мисъл“ се помества и съобщението – „В полите на Витоша“ на сцената на
театъра и всред читающата публика“: „Пиесата на г. П.
К. Яворов „В полите на Витоша“ има сред театралната
публика в София голям успех. До сега представлението
е давано 9 пъти при пълен театрален салон. Броят на
посетителите за тия 9 представления е 8600. Играта на
пиесата се посреща с живи одобрения... Авторът е получил множество поздравления и подаръци. Поискано е
позволение за игране на пиесата и в градовете: Търново,
Варна, Оряхово, Плевен, Станимака и от пътуващата
трупа на с. Райново.
Трагедията живо интересува и целия читающ и литера-

179
Яворов и театърът

турен свят у нас. До сега се появиха във вестници и списания повече от 15 статии и отзиви за книгата. По нея
се четат в дружества и групи реферати. За нея се говори
във всеки литературен спор. Тя даде и вдава достатъчен
материал и за хумористични списания и утра. И едно е
най-характерното за дебюта на г. Яворов. Пиесата кога
се хвали – хвали се с възторг, но и кога се отрича, всецяло се отрича.
На „В полите на Витоша“ се готви превод и на немски
език. Преводачът д-р Пундев вече привършва своята работа.“
8 ноември 1911
Яворов докладва в заседание на артистическия комитет
върху няколко пиеси. Въз основа на неговата отрицателна преценка се отхвърлят „като неудовлетворителни в литературно-художествено отношение“ пиесите
„По-силният“, драма в 4 действия от А. Карима, „Иван
Шишман“, драма в 5 действия от И. Кравков и „Жертва
на съзнанието“, трагедия от Пленимар.
Ноември, след 8-и, 1911
Иван Кравков, автор на драмата „Ив. Шишман“, отхвърлена от артистическия комитет при Народния театър като неудовлетворителна, подава заявление, с което иска
препис от протокола на заседанието, на което е била
разглеждана драмата му.
Артистическият комитет изпраща на Ив. Кравков „резюме“ от доклада на артистическия секретар П. Яворов
за драмата „Ив. Шишман“: „Тая пиеса по сюжет иска да
бъде продължение на пиесата „Към пропаст“ от г-на Ив.
Вазов – пише Яворов, с която по достойнство обаче не
търпи никакво сравнение... Един повърхностен преглед
е достатъчен, за да се види, че произведението стои подоле от всякаква критика...“
17 ноември 1911
В заседание на артистическия комитет по доклад на
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Яворов се решава да се възобнови „Ревизор“ от Гогол.
Разпределят се ролите.
18 ноември 1911
Ново заседание на артистическия комитет. По предложение на Яворов се решава да се възобнови комедията
„Доходно място“ от Островски.
24 ноември 1911
Ив. Вазов, К. Христов и П. Яворов подават заявление до
директора на Народния театър, с което искат изменение
на чл. 13 от правилника на театъра, в смисъл да се увеличи хонорарът на оригиналните български пиеси.
Директорът Божан Ангелов поставя следната резолюция: „Настоящето заявление на българските писатели
Ив. Вазов, К. Христов и П. Яворов имам чест да представя г-ну Министру на Нар. Просвещение...“
3 декември 1911
В Софийския университет се състои факултетно заседание, на което се разглежда въпросът за премията от
фонда „Вазов“, за която Яворов кандидатства с драмата
си „В полите на Витоша“. В дневника си М. Арнаудов
отбелязва за това заседание: „Отчет на комисията за
фонда „Вазов“. Аз – за, Б. Пенев – против даването на
премията на Яворов. Гласувано, получи се резултат –
два гласа – за и 10 – против.
9 декември 1911
М. Арнаудов съобщава в дневника си: „С Яворов вечеряхме в „Сан-Стефано“, после в театъра на „Федра“, играна от трупата на Silvain. Яворов подробно ми изложи
съдържанието на новата си драма „Майката“. Написани
са акт и половина. Действуващите лица не са окончателно именувани...
10 декември 1911
В заседание на артистическия комитет. Директорът съобщава писменото оплакване на П. Ю. Тодоров, че пиесата му „Първите“ била прередена при поставянето Ӝ

1912 година
2 януари 1912
В заседание на артистическия комитет. По доклад на артистическия секретар П. Яворов се приема преводът на
Кр. Сарафов на пиесата „Иванов“ на Чехов.
3 януари 1912
По предложение на артистическия секретар П. Яворов
в заседание на артистическия комитет при театъра се
приема в репертоара пиесата „Краят на Содом“ от Зудерман, подготвена от артистите при театъра за представяне, приходът от което да се използва за актьорската каса.

181
Яворов и театърът

на сцената. Протоколът от заседанието отбелязва, „че
до сега не е било вземано никакво решение, с което да
е била фиксирана дата за представянето на въпросната
пиеса и следователно оплакването на г-н Тодоров е неоснователно“.
19 декември 1911
М. Арнаудов съобщава в дневника си: „При Яворов. Завършил втори акт на драмата си.“
30 декември 1911
Сп. „Съвременна мисъл“ съобщава: „Тазгодишният театрален сезон е сезон преимуществено на българската
драма. След „В полите на Витоша“ на 11 ноември се
представи за първи път „Казаларската царица“ от Ив.
Вазов, а в първите дни на декември и „Боян магесникът“
от Кирил Христов. И трите пиеси имат театрален успех.
„В полите на Витоша“ до сега е дадена 12 пъти...“
В същата книжка, се известява, че списанието ще помести критическа статия на Боян Пенев върху „В полите на Витоша“.
През 1911 г. излиза второ издание на „Саломе“ от О.
Уайлд. Превел от френски оригинал П. К. Яворов. Книгоиздателство Ал. Паскалев.
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9 януари 1912
Яворов предлага в заседание на артистическия комитет
да се възобновят пиесите „Силата на мрака“, „Идеалният мъж“ и „Съвест“.
10 януари 1912
Георги Мартинов от името на класните учители в Дупница пише писмо до Ал. Паскалев да му бъдат изпратени с първа поща 3 екземпляра от трагедията „В полите
на Витоша“. Ал. Паскалев предава писмото на Яворов:
„...Класните учители ще я дават тук за в полза на бедните ученици“ – съобщава Мартинов.
12 януари 1912
Вечерта Яворов е на представлението в Народния театър на драмата „Боян магесникът“ от Кирил Христов.
Салонът почти празен.
13 януари 1912
Кирил Христов изпраща на Яворов писмо, в което изказва недоволство от начина, по който управата на театъра се отнася с драмата му „Боян магесникът“, като е
показвана в най-мъртвата част от сезона.
14 януари 1912
Яворов записва върху бланки на Народния театър: „Тая
вечер, около 7 часа, пет души ученици от горните класове, всички много хубаво облечени, значи синове на богати и може би интелигентни родители, подхвърляха след
мен обидни закачки по повод „В полите на Витоша“...
Един момент ми се струваше, че освен техните гаври и
смехове, вървейки след мене, ще почнат да хвърлят върху ми камъне и кал...“
15 януари 1912
Сп. „Ново време“, кн. 1, публикува рецензия „Три нови пиеси“. Разглеждат се пиесите „В полите на Витоша“
от П. К. Яворов, „Казаларската царица“ от Ив. Вазов и
„Боян магесникът“ от Кирил Христов. И за трите пиеси
отзивът е отрицателен: „В полите на Витоша“ ние виждаме само една случайно нещастна любов...“
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18 януари 1912
Като артистически секретар Яворов отговаря на Ив.
Фичев, студент, представил пиесата „Размирно време“,
отхвърлена като неудовлетворителна от артистическия
комитет.
Преди 23 януари 1912
С указ № 37 са направени следните изменения и допълнения в правилника на Народния театър:
„Чл. 9 се изменя така: Артистическият секретар прегледва постъпилите в театъра пиеси и въз основа на
свои и други рецензентски оценки внася ги за приемане
или не в артистическия комитет.
Към чл. 12 се прибавя следната алинея II: Докладът на
артистическия секретар за всяка оригинална пиеса се
прави въз основа на две писмени рецензии от вещи лица, които присъстват на заседанието на артистическия
комитет и дават допълнителни устни обяснения към
своите рецензии, след което артистическия комитет се
произнася върху оценяваната пиеса...“
23 януари 1912
С предписание № 1261 от Министерството на народната
просвета се въвежда нова практика за рецензиране на
оригинални пиеси. Назначават се четири рецензентски
групи с двама членове. Пиесите се приемат въз основа
на рецензиите и доклада на артистическия секретар.
29 януари 1912
Завършва първата редакция на драмата си „Майката“
(„Когато гръм удари, как ехото заглъхва“ – драма в три
действия и епилог).
31 януари 1912
Яворов сключва договор с Ал. Паскалев за второ и последващи издания на преводите на „Укротяване на опърничавата“ и „Ромео и Жулиета“, които той е направил с
Пенчо Славейков.
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2 февруари 1912
Яворов започва да работи над втората редакция на драмата си „Майката“ („Когато гръм удари, как ехото заглъхва“). Променя заглавието на драмата в „Родителите
и рожбата“. На първо действие той поставя отделно заглавие „Родителите и синът“, изменя го в „Бащата, майката и синът“, докато най-сетне зачертава и него и пише
„Бащата“.
3 февруари 1912
Участва в заседание на артистическия комитет при театъра, на което се взема решение да се възобнови пиесата
на Шекспир „Укротяване на опърничавата“, преведена
от Пенчо Славейков и Яворов.
10 февруари 1912
В заседание на артистическия комитет се решава да бъде възстановена „Нора“ на Ибсен.
13 февруари 1912
В. „Реч“ помества съобщението „Един некрасив жест на
г-н Яворов“: „...вчера бе определено да се даде дневно
представление с „Бялата женитба“. Т. Стойчева, която
участва в представлението се почувствала силно неразположена и уведомила управлението. Яворов, който в
момента изпълнява длъжността директор, изпраща един
лекар в дома на Стойчева, за да констатира дали наистина е болна. Това предизвиква възмущение сред артистите...
17 февруари 1912
Завършва първо действие на драмата си „Когато гръм
удари, как ехото заглъхва“ в новата редакция.
21 февруари 1912
В заседание на артистическия комитет под председателството на министъра на народната просвета С. Бобчев
се разглеждат въпроси на Народния театър. Взети са решения да се раздели артистическият състав на две групи
А и Б – поравно, като се гледа да бъдат заети в групата А
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предимно драматически, а в групата Б предимно комически сили. Урежда се и въпросът със задължителното
дубльорство.
22 февруари 1912
Яворов завършва второ действие на новата си драма.
Във втората редакция това действие носи отделно заглавие – „Майката“.
17, 22, 25, 26 февруари 1912
Заседания на артистическия комитет при Народния театър.
26 февруари 1912
Яворов завършва трето действие от драмата си. В тази
редакция действието носи отделно заглавие „Синът“.
29 февруари 1912
Боян Пенев излиза с критически очерк „Първата драма
на Яворов“: „Ако авторът Ӝ не беше Яворов, тя не би
вдигнала голям шум... Разглеждана в художествено отношение, тя има повече недостатъци, отколкото предимства... Лирикът е попречил на драматурга.“
Началото на март 1912
Лора заминава за Париж.
6 март 1912
Комитетът за отпразнуването юбилея на Пенчо Славейков се събира на заседание и избира комисия за уредба
на тържеството от г. Яворов, Б. Ангелов, Ал. Божинов,
д-р Кръстев, Ал. Паскалев.
В същия брой на в. „Камбана“, където е съобщена горната новина, се обявява и журито по конкурса между
български художници за илюстриране поемите на Ив.
Вазов, които ще съставляват том 4 от пълното събрание
на съчиненията му, където влизат Ив. Мърквичка, Андрей Николов, Ив. Вазов, Пейо Яворов, Ал. Паскалев.
8 март 1912
Яворов участва в заседание на артистическия комитет
при театъра, на което се определят четири групи от ре-
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цензенти: 1. Д-р Ив. Шишманов и д-р Н. Бобчев, 2. Ст.
Чилингиров и Вел. Йорданов, 3. Д-р Б. Цонев и д-р Ат.
Димитров. 4. Д-р М. Тихов и К. Мутафов.
9 март 1912
В заседание на артистическия комитет при театъра.
Комитетът решава да отговори на министъра относно
разделянето на театралната трупа в две секции, както
и относно наредбата за дубльорството: „...Комитетът е
разисквал вече няколко пъти върху прилагането на поменатите наредби и е дошъл до заключение, че в интерес
на работата, това прилагане трябва да стане въз основа
на един окончателно установен репертоар за идущия сезон...“
След 11 март 1912
В писмо на Лора до Яворов, тя пише: „...Трябва да ти
кажа, че аз съм много щастлива, че пиесата е именно
такава, каквато е!... Някои пасажи, струваше ми се, че
ги произнасяш ти. Но ти не ми се сърди, ако аз я обичам
малко и затова, че с нея са свързани много наши спомени, скъпи затова, защото са наши. А че самата пиеса
ми много хареса – сама за себе си – аз ти го казах и порано...“
14 март 1912
Яворов съобщава в писмо до д-р Кръстев за работата си
над втората драма: „За мене тя е експеримент в техниката, в занаята на драмата, който трябва да се овладее. Аз
искам да бъда и в него тъй сигурен, както се чувствам
в поетическия занаят. По-късно може би, ще се опитам
да ги обединя. Сега ми е необходимо да стоя по-далеч
от стиха и по-близо до прозата – макар че прозата дори в драмата може да бъде поетична, каквато е прозата
на всички големи майстори от Софокла до Шекспира и
Чехова. И аз съвсем не мисля да е недостатък поетичната атмосфера в някои сцени на първата ми драма.
Христофоров е един неизживян в творчество поет, един
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мечтател в действителността, която ненавижда мечтата
и поезията. Но Боян Пенев допуща една основна грешка: той покрива образа на Христофоров с моята личност.
Действително аз излязох от лично преживяване и при
разработването на сюжета в началния тласък образът
на Христофоров не можеше да не получи някои черти
от самия мен. Но в своето развитие той отива по своята собствена логическа линия. Затова аз преживях трагедията, а той се самоубива. Аз усещам днес миналото
страдание само като една спазма за сърцето, миналите
си блуждения като една бездна, от която излязох за нов
живот. Христофоров е твърде много затворен в своя субективен мир, за да може да се измъкне от тази бездна
и... аз го погребах, както и с онзи човек, който погребах
у себе си. Сега съм друг, силен, готов за борба, за да покажа, че мога нещо... Въпреки съмненията на мнозина...“
18, 20 и 22 март 1912
Заседания на артистическия комите на Народния театър. На последното заседание се решава в края на месец
юли да се проведе изпит за драматически ученици – 15
мъже и 10 жени. Установява се програмата на изпита.
22 март 1912
Яворов се среща с М. Арнаудов и му разказва творческата история на новата си драма „Когато гръм удари...“
„В полите на Витоша“ се представя в Стара Загора от
трупата на М. Икономов.
29 март 1912
Яворов получава телеграма от Карлово: „Господин Яворов, молим разрешението да дадем пиесата ви „В полите
на Витоша“, която е готова за сцената.“
30 март 1912
Сп. „Съвременна мисъл“ пише „За новата драма на Яворов“: „В една от миналите книжки погрешно съобщихме, че новата пиеса на г. Яворов се именува „Майката“.
Истинското заглавие на пиесата е: „Когато гръм удари“,
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драма в 3 действия из съвременния български живот. Тя
и един епилог към нея, под заглавие „Как ехото заглъхва“ ще бъдат дадени в една книга, носеща заглавие „Под
стария дъб“. Господин Яворов е дал в Народния театър
само пиесата, без епилога, който поради преобладаващите в него епически елементи е наречен разказ, макар
че е разработен в строго драматическа форма. Драмата
вече е приета от Народния театър за репертоара на идущия сезон.“
Д-р М. Тихов завършва рецензията си върху драмата
„Когато гръм удари“ и я предава в Народния театър.
Рецензията е напълно положителна: „Концентрация на
действие, вярност и издържаност на характери не оставят нищо да се желае. Живостта на езика, подвижността
и красотата на диалога са такива, каквито само Яворов
успя да ни даде и в първата, и в тази си драма. За сценично представяне и въздействие намирам драмата с всички съвършенства.“
Яворов участва в заседание на артистическия комитет
при театъра, на което се решава да се възобнови пиесата
„Змейова сватба“ под режисурата на артистическия секретар П. Яворов. По точка 4-та се приема за репертоара и драмата му „Когато гръм удари“. Прочитат се рецензиите на Ив. Шишманов и М. Тихов. Заключението
на Шишманов: „Яворов и във втората си драма показва,
че не обича баналното. Той има жив усет за ефектното.
Композицията му е стегната, сгъстена...“
М. Тихов също прави извода: „С тази драма г. Яворов
доказва за втори път, че пътят към новата драма у нас за
сега сякаш той е призван да посочва и води. Както „В полите на Витоша“, тъй и тука авторът драматизира чисто
психологически проблеми, които по своята същност и
сила осигуряват едно дълготрайно значение на драмите
му. По своя строеж, развитие и изпълнение, особено тази му работа остава образцова за нашата литература...“
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4 април 1912
Трупата „Съвременен театър“ на Матей Икономов представя в Кюстендил трагедията „В полите на Витоша“.
Салонът е пълен. Всяко действие е посрещано и изпращано с бурни ръкопляскания. Актьорите представят с
небивал успех пиесата.
6 април 1912
Участва в заседание на артистическия комитет при театъра, в което излиза с доклад за репертоара за следващия сезон 1912/13 г. В точка първа между новите български пиеси са вписани:
1. „Първите“ от П. Ю. Тодоров
2. „Когато гръм удари“ от П. К. Яворов.
Между новите преводни пиеси са „Хамлет“ от Шекспир,
„Коварство и любов“ от Шилер, „Три сестри“ от Чехов,
„Призраци“ от Ибсен, „Бездна“ от Нушич и други.
От поставените вече български пиеси се предвижда да
се продължи представянето на „Борислав“, „Под игото“
и „Казаларската царица“ от Вазов, „В полите на Витоша“ от П. Яворов, „Иванко“ от Друмев и други.
12 април 1912
В длъжността си на артистически секретар в Народния
театър Яворов изнася доклад в заседанието на артистическия комитет за представената от Ив. Вазов историческа драма „Ивайло“. В доклада Яворов изтъква следните точки:
1. че Вазов е един писател със завършена литературна
физиономия;
2. че толкова негови пиеси се играят и се имат предвид
за възобновяване през идущия сезон;
3. че следователно, г. Вазов трябва да се разглежда вече
изобщо в своите драматически творения, а не в отделно
свое произведение.
16 април 1912
Яворов чете пиесата си „Когато гръм удари, как ехо-

Мирослава Кортенска

190

то заглъхва“ пред Ст. Иванов, Ал. Недялков и Нестор
Юруков, за да обсъдят дали тя има нещо с пиесата на
Ст. Иванов „Майка“, тъй като А. Страшимиров обвинява Яворов в плагиатство на сюжет: „...самия Ст. Иванов
заяви – пише Яворов, че моето произведение е съвсем
различно от неговото и че на Страшимирова той не е
казвал да съм заел сюжета му.“
20 април 1912
Яворов пише на сестра си Мина, че не може да отиде
в Чирпан, защото в театъра, чак до 15 юни, има много
работа. „Службата ми е такава, че не може да ме замести друг и аз не мога да отсъствам от София нито един
ден“ – пише Яворов.
21 април 1912
Яворов дава под съд Антон Страшимиров за клевета
поради писаното в кн. 4 на сп. „Наш живот“: „Моля почитаемия съд – пише Яворов в тъжбата си до Окръжния
съд – да наложи на обвиняемия прилично наказание за
обида и клевета чрез печата и да му възложи всичките
разноски по делото. Аз не съм извършил приписваното
ми позорно деяние и не съм заслужил обидите, които ми
се хвърлят...“
В писмо до д-р Кръстев пише: „Пипнах Страшимирова
наздраво и ще му дам един жесток, но заслужен урок.
Нямаш ли нищо против – няма ли да ти бъде неприятно да се явиш пред съда, ако те пиша за свидетел – че
аз съм ти разказвал сюжета си за драмата „Когато гръм
удари“ още през пролетта на 1908 г.?“
Яворов взема от управлението на Народния театър
следното удостоверение, за да го представи в Окръжния съд по делото с Антон Страшимиров: „Дава се настоящето г-ну П. Яворову в удостоверение, че неговата
драма „Когато гръм удари“ е приета от артистическия
комитет за репертоара на Нар. театър и че представянето Ӝ е решено за идещата есен.“
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24 април 1912
Яворов участва в заседание на артистическия комитет,
на което се разпределят ролите за драмата „Когато гръм
удари“:
Сава Попович – С. Огнянов
Бистра – Ел. Снежина, дубл. – Зл. Недева
Данаил – Кръстьо Сарафов
Олга – Марта Попова, дубл. – А. Кехайова
Витанов – А. Кирчев.
25 април 1912
Яворов подава тъжба за клевета до мировия съдия в София срещу автора на пиесата „Майка“ Ст. Иванов, като
го обвинява, че е разгласявал публично, че Яворов е заел сюжета на негова драма.
25–27 април 1912
В София пребивава директорът на белградския народен
театър Милан Грол. Постига се споразумение: белградския народен театър да гостува в София, а българският – в Белград.
Получава писмо от Лора, от Париж: „Когато не си ангажиран при сръбския директор, към кого си аташиран?
Сигурно си много зает и затова не ми пишеш... Но един
ден ще стане друго. Един ден ти даже и без много да ме
обичаш, ще жалиш много за моята любов. Това е неизбежно. Ще видиш. Ще го купя на всяка цена, даже ако е
необходимо да не живея повече...“
Април-май 1912
М. Кремен излиза със студия „В полите на Витоша“ и
нейните критици“. Повод на тази студия по собственото
признание на автора са му дали многобройните критики, отзиви и рецензии, на брой повече от 30, печатани в
различни вестници и списания.
„...За добросъвестния критик е безспорно, че с тази пиеса Яворов създаде нещо значително и ново в нашата
драматическа литература... Тя събуди жив интерес как-
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то в широката публика, тъй и между театралния свят не
само със сюжета си, взет из съвременния живот, но и
защото подигна психологически въпроси и въпроси по
драматическата техника...
14 май 1912
Яворов сключва договор с Ал. Паскалев за издаването
на сборник „Витоша“ при следните условия:
1. Начиная от есента на 1912 г. започваме литературен
сборник, назован „Витоша“.
2. Сборникът е литературна собственост и на двама ни.
3. П. К. Яворов е редактор на сборника.
16 май 1912
Във в. „Камбана“ се появява статията „Фаворизмът в театъра“. Журналистът Григор Чешмеджиев обвинява директора на Народния театър, че казал на младия писател
Добри Немиров, че ако не е приятел с Яворов, пиесата
му трудно ще мине, за да може да бъде поставена...
17 май 1912
Яворов подписва договор с издателя Ал. Паскалев за издаването на новата му драма „Когато гръм удари, как
ехото заглъхва“, в 3100 бройки тираж, през октомври
1912 г.
20 май 1912
Ц. Церковски излиза с литературен подлистник „По фаворизма в Народния театър“. В нея Церковски обвинява
Яворов, че своеволно е изхвърлил от плана на театъра
пиесата му „Луди-млади“: „Как може да се обясни факта – пита Церковски, – че новата пиеса на г. секретаря
Яворов, която още не беше написана, когато моята беше
приета, днес се разучава от артистите в Народния театър, а моята да лежи в чекмеджето на някой рецензент
непогледната?
Какъв по-голям фаворизъм от това, като секретар на
театъра да уредиш своето и го наредиш най-напред?...“
(Камбана, г. 6, бр. 1551.)
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Яворов изпраща до редакцията на „Камбана“ официално опровержение.
21 май 1912
В. „Камбана“ помества в хрониката си съобщение от управлението на Народния театър, че пиесата на Ц. Церковски не е бивала приемана за представяне, а е била
взета само „да се има предвид“.
22 май 1912
М. Кремен подарява на Яворов студията си „В полите
на Витоша“ и нейните критици“ с автограф:
„На обичния ми приятел П. К. Яворов.
Мих. Кремен.“
23 май 1912
А. Страшимиров отговаря на Яворовата тъжба в съда,
като дава предварителни писмени обяснения по обвинението. Заявява, че нямал предвид в статията си Яворов...
„...Аз няма да прекратя делото – съобщава Яворов на
Лора. – Нека той заяви същото пред съда – тогава ще се
поклоня и ще си изляза...“
След разпита на обвиняемия Антон Страшимиров, който отказва пред съда да е имал предвид в статията си
Яворов, и разпита на свидетелите, Яворов пише до съда
следното писмо, което обаче остава неизпратено:
„Г-да съдии! Аз заведох това дело пред почитаемия съд,
не за да постигна едно отмъщение, а за да дам възможност на Страшимирова да доказва онова, което съм нарекъл в тъжбата си клевета, като вярвах, че той ще има
кавалерската готовност да понесе отговорността си, ако
не е прав. Г-н Страшимиров обаче малодушно дезертира от заетата еднаж позиция против мене, за да продължи, може би утре инсинуациите си по начин по-малко
отговорен и ненаказуем. Свидетели, между които има
известни български писатели, са дошли да свидетелстват, колко некрасиво съм наклеветен в цялата въпросна
история. Но моите противници очевидно възприемат
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маниера на борба от засада и усвояват девиза на Дон
Базиля от комедията на Бомарше: „Клевете, клеветете,
все ще остане върху неприятна вам личност поне едно
малко петно от хвърлената кал...“
24 май 1912
Яворов отговаря на нападките срещу управлението на
Народния театър със статията „Големите въпроси“.
Яворов пише на Лора: „Днес очаквам бясна атака срещу мен в „Камбана“. ... Излязох с името си... Решил съм
да отговоря на всички обвинения. Решил съм да взема
всички отговорности за театъра върху себе си....“
25 май 1912
Гр. Чешмеджиев печата нова статия: „Кой говори истината?“ (По спора с управлението на театъра) в отговор
на Яворовите обяснения от предишния ден в статията
„Големите въпроси“: „...Разбира се, че се касаеше и до
вас, г-н Яворов. Вашият началник, директор на театъра, ви дава най-ужасната характеристика... Прав ли е в
оценката си за вас – вашият началник или не – разправяйте се с него... То не е моя работа. То е въпрос на вашето лично и човешко достойнство.“
На същата страница във вестника следва „Писмо до
Яворов“, жлъчен отговор до Яворов от Добри Немиров...
26 май 1912
Яворов в писмо до Лора: „...Днес очаквам да бъда отново нападнат. Изпращам ти изрезки от вчерашни и онзиденшни нападки. Дали да отговоря – ще видя днес...“
Същият ден Яворов е на заседание в Народния театър:
„Сега ме чакат на едно заседание, в което ще искам отхвърлянето на една пиеса, която рецензентите одобряват“ – съобщава Яворов в писмо до Лора.
28 май 1912
Пенчо Славейков умира в Комо-Брунате, Италия.
29 май 1912
Яворов излиза с отговор по всички повдигнати въпроси
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около Народния театър в статията си „За да не остана
длъжен“: „В. „Камбана“, пише Яворов, ми задават въпроси, на които адресът е сбъркан. Аз не мога да отговарям
нито за Дирекцията на театъра, нито за Артистическия
комитет. Все пак за да не остана длъжен, ето отговор...“
Яворов обяснява защо „Луди-млади“ на Ц. Церковски се
е забавила и защо „Божанка“ и „Кърджалии“ са минали
преди нея. Накрая той завършва с думите: „Задават ми
се въпроси и за моята пиеса. Нека ми бъде позволено да
отправя запитвача поне в тоя случай там, където трябва – Дирекцията на театъра...“
2 юни 1912
Яворов участва в заседание на артистичекия комитет
при театъра. Докладва в заседанието „заявлението на
артистите Г. Кирков, Хр. Ганчев и Н. Христов, които, за
да почетат паметта на покойния поет Пенчо Славейков,
бивш директор на Народния театър, са взели инициатива да дадат със съдействието на видни книжовници,
литературно утро на 17 т.м. преди пладне, прихода от
което ще се предаде на комитета, който се грижи за съзиждане гроба на покойника и молят да им се отпусне за
тая цел Народния театър безплатно.
Артистическият комитет решава да се ходатайства пред
Министерството на народното просвещение за удовлетворяване молбата на артистите-инициатори, които заслужават всяка похвала...“
3 юни 1912
Д. Т. Страшимиров печата статия „Фаворизацията в театъра“: „Басът спечелихме, ама и директорът не изгуби...
Той е чиновник и ще си иде, кога си иде правителството
му. А драматургът зад гърба му, който сега хитрува из
вестниците, ще хитрува и зад гърба и на друг директор и
ще раздава благоволение на приятелите си. Той е кариерист...“
В. „Народни права“ печата статия от д-р Т. Янков „По
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Народния театър“, насочена срещу Яворов, който не бил
достоен за артитически секретар на театъра. Яворов „използвал положението, което му е дадено, за себе си...“
„Освен това не се знае дали г. Яворов е поет въобще, тъй
че от него не бива да изискваме ценза на поетите...“
„В полите на Витоша“ е наречена „литературен хлам“...
„Не само дръзко, че с нея се откри сезона на Народния
театър, но тя въобще не трябваше никога да се постави
на сцената...“
В писмо до Яворов Лора пише: „Четох внимателно всички изрезки, те са тъй глупави, щото много добре би било
вече да се не разправяш... Все пак всичката тая злоба
е възмутителна. И като си помислиш, че всичките тези
животни ще леят сълзи и похвали при смъртта ти!“
16 юни 1912
В заседание на артистическия комитет се разисква върху пиесата „Йуда“, трагедия в три действия от К. Мутафов. „Рецензентите д-р Б. Цонев и д-р Атанас Димитров
изнасят известни недостатъци на пиесата, покрай, които
артистическия секретар Яворов изтъкна и други.“
17 юни 1912
Яворов присъства на „Пенчово утро“, уредено в Народния театър от артистите при театъра. Приходът от утрото е за изграждане гроба на покойния Славейков.
19 юни 1912
В. „Народ“ печата съобщение: „Делото Страшимиров–
Яворов днес се разглежда в Окръжния съд. Страшимиров заявява, че писаното в неговото сп. „Нов живот“, не
се отнася за Яворов, а се отнася за съвсем друго лице.
След една такава категорична декларация, съдът постанови да се прекрати делото.“
20 юни 1912
Софийският епархийски духовен съд разглежда бракоразводното дело по искане на Лора Каравелова и д-р
Иван Дренков. Бракът им е прекратен. На Лора е наложено безбрачие от две години.

197
Яворов и театърът

26 юни 1912
Яворов получава и поправя първа коректура на драмата
си „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“.
27 юни 1912
Получава втора коректура на драмата си.
Краят на юни 1912
Получава последна коректура на „Когато гръм удари,
как ехото заглъхва“.
Юни-юли 1912
Работи над Годишника на Народния театър.
3 юли 1912
Яворов пише на сестра си Екатерина: „От ваканция не
ще мога да се ползвам, защото продължавам да бъда занят (Артистическият комитет при Народния театър продължава да заседава). Сега се печати новата ми пиеса и
всеки ден трябва да се разправям с коректури.“
20 август 1912
В. „Софийска вечерна поща“ съобщава: „Излезе от печат
новата пиеса на Яворов „Когато гръм удари, как ехото
заглъхва“. Изданието на Ал. Паскалев е разкошно. Пиесата ще се представи в Народния театър към средата на
този театрален сезон. Репетициите са вече започнати.“
21 август 1912
Асен Златаров, подписан с инициали A. Z. пише критика върху „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“, новата пиеса на П. К. Яворов: „...ето Яворов ни даде и втора
своя драма. И това, което ни дава сега, ще накара и найскрупульозния скептик да каже: „Нека се поздравим, защото България има своя истински драматург.“
И действително, от първия драматически опит на Яворов до „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“ има не
крачка напред, а цял скок направен: новата пиеса е едно
завършено художествено произведение, в което Яворов
се проявява като силен драматически темперамент, който обладава както тайната за разбиране на човешката
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душа, така и сигурността за драматическия градеж...“
(Вечерна поща)
22 август 1912
В София се пуска в продажба драмата на Яворов „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“: „Книгата бе раздадена на софийските книжари в петък по пладне и в
понеделник е била вече повторно искана от няколко
места – съобщава Яворов на издателя Ал. Паскалев –
Значи – отива. Досега съм слушал само благоприятни
отзиви – дори превъзхитени...“
25 август 1912
Получава илюстрована картичка от Васил Кирков от
Берлин. Съобщава му, че е чел в пресата критика върху
новата му пиеса: „...това ме много зарадва и бързам да
те поздравя и да ти пожелая успех. Съжалявам много, че
не мога да участвам и аз в нея...“
След 25 август 1912
Яворов изпраща на В. Кирков в Берлин един екземпляр
от новата си пиеса „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“ и му пише също илюстрована карта.
28 август 1912
В. „Софийска вечерна поща“ съобщава за предстоящото
излизане от печат на „Кървава песен“ (част 3-та) от П.
Славейков и том 4-ти от Вазовите съчинения: „Изобщо
литературния пазар се събужда. Сигнал даде Ал. Паскалев с новата драма на Яворов...“
30 август 1912
В. „Софийска вечерна поща“ съобщава, че е излязъл
от печат „Годишникът на Народния театър“, „съдържащ отчета за дейността на театъра от откриването му
(3.01.1907 г.) до днес.“
Годишникът, който е подготвен от Яворов, дава сведения за българските оригинални драми, представени в
този петгодишен период. „В полите на Витоша“ се е играла 12 пъти.
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Август, краят 1912
Лора и Яворов изпращат един екземпляр от „Когато
гръм удари“ на Мара Белчева в Брунате.
1 септември 1912
Васил Кирков благодари от Берлин с писмо на Яворов
за драмата „Когато гръм удари“: „... Трогнат съм от твоя
подарък. Благодаря за вниманието. Не можеш си представи с каква жадност я разрязах и на един солук я прочетох. Останах възхитен!
Най-сърдечно ти стискам ръката и ти пожелавам небивал успех...“
9 септември 1912
Яворов изпраща новата си драма „Когато гръм удари...“
на Боян Пенев.
Същия ден присъства на репетиция на своята драма в
Народния театър: „Ще се играе само „Когато гръм удари...“ – пише Яворов до Боян Пенев – защото ми се струва, че „разказ“ – върху сцената – би унищожил ефекта
на драмата.“
Яворов получава писмо от Боян Пенев заедно с един
портрет на Пенчо Славейков, предаден му от Мара Белчева, за да го изпрати на Яворов.
Това е първата връзка между Боян Пенев и Яворов след
студията на Пенев против Яворовата трагедия „В полите на Витоша“: „Чух, че си бил крайно недоволен от
статията ми – пише му Боян Пенев. – Вярвам го. Но ти
би заслужавал укор, ако мислиш, че статията е писана с
тенденция да се унищожи драмата ти, като се премълчи
нарочно всичко хубаво в нея и се изтъкват само недостатъците Ӝ. Аз изтъкнах, което видях. Това, което казах, е
мое дълбоко убеждение и моя най-искрена мисъл.
Би било смешно да мислиш, че съм имал намерение да
те унищожавам. Пази боже! Ако след Пенча ценя някого
високо в нашата литература, то си ти. И мисля, че само ти от днешните наши писатели имаш да кажеш не-
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що свое, нещо значително – както си го казвал и преди.
Нужно ли е да го казвам пак, че аз винаги ценя високо
твоята поезия и че считам лириката ти за единствената в
нашата литература...
10 септември 1912
Яворов отговаря на писмото на Боян Пенев: „Отдавна
чаках да ми се обадиш, именно защото мислех, че няма
съвсем нищо, за което да се сърдим един на друг...“
14 септември 1912
„Артистическият комитет в заседанието си днес, като взе
предвид, че поради тревожното политическо положение
публиката посещава театри не тъй усърдно, както миналата година, реши да се ходатайства пред М-вото на просветата за временно прекратяване на представленията в
сряда вечер. С тая мярка ще се избягнат само излишните
разходи, като при туй ще се спечели време за репетиране
и по-скорошно поставяне на нови пиеси, с които все пак
може да се привлече сравнително повече публика.“
15 септември 1912
Последно заседание на артистическия комитет преди
обявяване на Балканската война.
16 септември 1912
В. „Мир“ посвещава първа и втора страница на Яворов.
На 2-ра страница е поместена статия от д-р М. Тихов
върху „Когато гръм удари“: „С тази драма г. Яворов доказва за втори път, че пътят към новата драма у нас за
сега сякаш той е призван да посочва и води... По своя
строеж, развитие и изпълнение особно тази му работа
остава образцова в нашата литература...“
17 септември 1912
В България се обявява обща мобилизация.
В Народния театър репетиция на драмата „Когато гръм
удари, как ехото заглъхва“, ръководена от Яворов. В този
момент в залата влиза артистът Атанас Кирчев и донася
новината за мобилизацията. Репетицията е прекъсната.

201
Яворов и театърът

18 септември 1912
Архивът на щаба на македоно-одринското опълчение
отбелязва по ред четите и местопредназначението им:
„Чета № 15, Пею Яворов с десет пушки в Разложко и
Неврокопско, броила 10 души.“
19 септември 1912
Преди да замине с четата си, Яворов се венчава с Лора в
Подуенската църква. Поп Стоил, който ги венчава, споделя: „Защо да не ги венчая?! Тръгнал такъв голям поет
да мре за свободата на Македония... Гледам ги млади,
влюбени... Аз и друг път съм бил наказван за това, че не
спазвах много наредбите на св. Синод, които не винаги
бяха християнски.“
21 септември 1912
Изпълнителният комитет на македоно-одринските братства издава открит лист на Яворов, който заминава за
Турция.
22 септември 1912
Преди да тръгне, Яворов надписва на Лора един луксозен екземпляр от драмата си „Когато гръм удари“:
„Мила Лора,
Не мога да ти оставя нищо повече от едно име. Дано винаги ти го чувстваш тъй свое, както аз теб. Сбогом и
довиждане! Твоя Пейо.“
Вечерта Яворов пътува с четата си с влака към Белово.
5 октомври 1912
България обявява война на Турция.
17 октомври 1912
Неврокоп посреща освободителите, особено Яворов,
който е избран за първи кмет на града, и изпраща благодарствено писмо от името на гражданите до правителството на България.
27 октомври 1912
Яворов с четите на М. Чаков и Й. Вапцаров влизат в гр.
Кавала.
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12 ноември 1912
Яворов в писмо до Ал. Паскалев: „На 12 ноември, 6 часа, всички чети сложиха оръжие. Ние, както гласеше
официалната заповед, трябваше да се предадем на мирните си занятия...“
25 ноември 1912
Яворов се връща в София.
29 ноември 1912
Наема къщата на ул. „Раковски“ 136.
5 декември 1912
Яворов присъства на заседание на артистическия комитет в Народния театър. Разпределят се ролите в пиесата
„Кърджалии“ от А. Кипров.
21 декември 1912
В. „Народни права“ печата: „Немирович-Данченко за
България“. В тоста си на банкета, даден в негова чест,
Немирович-Данченко споменава и Яворов: „...Срещаме
днешните видни поети в лицата на Яворов и К. Христов,
в автора на „Зидари“, „Самодива“ Петко Тодоров, които
оправдават надеждите за разцвета на голяма и богата
литература...“
31 декември 1912
Заседание на артистическия комитет. Протоколът е написан собственоръчно от Яворов.
Краят на декември 1912
Яворов става един от инициаторите да не се излагат видни хора на културата на опасност за живота им, като
бъдат изпращани на фронта.
В списъка на чиновниците при Народния театър, които
са били в редовете на войската през време на войната,
Яворов е вписал собственоръчно: „1. П. Яворов – Какъв
чин или звание е имал във войската? – Войвода на партизански отряд в Македония.“
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1913 година
7 януари 1913
В писмо до Д. Крапчев Яворов пише: „Македония отива. Сърби и гърци завряха нечистите си нокти в гърдите
на Македония и разкъсват дробовете Ӝ...
16 януари 1913
Първият протокол от заседанието на артистическия комитет през 1913 г. е написан собственоръчно от Яворов.
Краят на януари 1913
Яворов е поканил следобед на гости режисьора П. Ивановски, полския писател Тадеуш Мицински и други.
6 февруари 1913
Лора пише на сестрата на поета Екатерина: „Пейо, слава
богу, се залови с една нова драма, това го залисва и му
пречи да замине втори път на война...“
8 февруари 1913
Яворов записва плана за една нова драма със сюжет от
войната – „Жертвата“, драма в 3 действия, 5 картини.
Събитието става през 1912 г.
Картина първа – в София, втора – в един граничен бълг.
тракийски град, трета – в Одрин, четвърта – в турски
тракийски лагер, пета – в български тракийски лагер.“
4 май 1913
В заседание на артистическия комитет се определя репертоарът за сезон 1913–1914 г. между новите преводни пиеси са: „Хамлет“ от Шекспир, „Коварство и любов“ от Шилер, „Призраци“ от Ибсен, „Три сестри“ от Чехов и други.
11 май 1913
„Аритистическият комитет в заседанието си днес разисква върху новите оригинални пиеси, които трябва да
влязат в репертоара на Народния театър за идущия сезон. По тоя повод се разисква и върху сегашния ред за
рецензиране оригиналните пиеси, който се оказва твърде непрактичен, като внесе голяма непоследователност
в работата на театъра, поради различието на гледищата,
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застъпвани от разните рецензентски групи. Затова комитетът реши да се ходатайства пред г. министъра на
Нар. просвета за изменяването на наредбите, внесени в
правилника за управлението на Народния театър, в смисъл да се постигне една целесъобразна практика.
– Преглеждането на оригиналните пиеси се извършва от
рецензентски комитет, който се състои от артистическия
секретар при театъра, като делегат на артистическия комитет, и от шест членове, назначени от г-на м-ра на Нар.
просвета в споразумение с управлението на театъра, из
средата на професорското тяло и видните литератори...
– Заседанията на рецензентския комитет се ръководят
от артистическия секретар, който докладва за пиесите
и получените върху тях рецензии и съставя протокол за
извършената в заседанието работа. Протоколът се подписва от членовете на рецензентския комитет.
– Одобрените от рецензентския комитет пиеси се представят от артистическия секретар на артистическия комитет и се приемат за представяне, след като последният
ги прецени от гледище на поставимост върху сцената на
Нар. театър.
– Изменя се хоноруването на български пиеси не с една
сума, а с по 15% от брутния приход за всички представления, без какъвто и да е предварителен хонорар...“
5 юни 1913
Лора губи очакваното от Яворов дете.
25 юни 1913
Яворов заминава за фронта.
7 юли 1913
Писмо на Яворов до Лора: „Ту една, ту друга работа ме
спираха в Кюстендил досега...
През тия всичките дни, можеш да си въобразиш, какво
ми беше на душата, през всичките тия дни, най-черни от
черните в новата история на България...
Помисли си – пет държави против тая бедна България –
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пет сили, не – шест, заедно с най-ужасната – защото е
най-мръсната – холерата...“
16 август 1913
В заседание на артистическия комитет се вземат следните решения:
1. Да се започнат репетициите за сезона 1913/14 г. през
идущата седмица, от 19 август.
2. Репетициите да започнат с пиесите „Женитбата на
Белугина“, „Старият Хайделберг“, „Когато гръм удари“
и „Ивайло“.
26 август 1913
В заседание на артистическия комитет се решава:
1. Откриването на сезон 1913/1914 да стане с пиесата
„Цезар и Клеопатра“ от Б. Шоу.
2. Да се уреди театрално утро в спомен на починалите
артисти Хр. Ганчев, А. Кирчев.
Август 1913
К. Мутафов посещава Яворов в Народния театър: „Намерих го надвесен над писалищната маса, на която бе
разгърната карта на Балканския полуостров. Заговорихме за трагедията на България след Междусъюзническата война...“
11 септември 1913
Приятел на Яворов (Г. Савчев) споделя: „Оплакваше се,
че катастрофалните за България събития тъй са изцедили душата му, че не може да се всредоточи, за да напише
два реда...
Няколко месеца след това – виждах го винаги да върви
като зашеметен. Правеше впечатление, че бяга от живота
и хората... При разговор биваше разсеян – даваше да се
разбере, че нищо не го занимава, нищо не го радва вече
освен съзерцанието на разбитата му поетическа душа.“
„Угнетение лежи в душите на цялата интелигенция, угнетение, което пречи да живееш, да дишаш“ – отбелязва
и В. Златарски.
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14 септември 1913
Яворов отговаря до председателя на писателския съюз:
„С голямо удоволствие приемам членството в Съюза на
българските писатели. П. К. Яворов.“
29 септември 1913
Публикува бележка за артиста Хр. Ганчев: „Христо Ганчев живее в спомена на ония, които бяха негови познати,
с образ на мил човек, добър гражданин и отличен българин...“
Яворов присъства на панихидата, която се отслужва в
катедралата „Св. Крал“ от Министерството на народната просвета, в памет на загиналите през войната професори, учители и артисти.
5 октомври 1913
В. „Театър и изкуство“ дава кратко съдържание на „Когато гръм удари“ и разпределението на ролите.
Сп. „Седмична илюстрация“ помества портрета на Яворов и интервю с него по случай предстоящото представяне в Народния театър на драмата му „Когато гръм
удари, как ехото заглъхва“.
„Аз си поставих по своему една психологическа задача и
се помъчих да я разреша – заявява поетът. – След двадесет години лъжа, истината излиза наяве. Гръмът пада. Да
видим как засегнатите ще изживеят всеки своето поражение. И нищо повече от това. Аз не съм нито социолог,
нито моралист – и искам да бъда само поет и художник...“
10 октомври 1913
В. „Реч“ помества съобщение: „Народен театър. За първи път „Когато гръм удари“.
12 октомври 1913
В Народния театър премиера на Яворовата драма „Когато гръм удари“.
Актрисата Вера Игнатиева пише в спомените си за тази
вечер: „При премиерата на „Когато гръм удари“ Яворов
беше много развълнуван. Това беше естествено явление...“
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14 октомври 1913
Яворов споделя пред М. Арнаудов, че идеята за третата
социална драма му е още „смътна“, но се надява, че ще
седне да я работи два-три месеца по-късно, през януари
1914 г.
„Когато ние му изтъкнахме съображения в полза на романтическата, стихотворната драма – съобщава М. Арнаудов, той даваше да се разбере, че иска да докаже способността си за чисто реалистично творчество...“
След 14 октомври 1913
Пред Ас. Златаров Яворов също разказва: „Аз съм замислил вече трета пиеса:няколко месеца ми трябват, за да
я дам. И тя ще бъде друга: едно главно лице ще има като
център на драмата, а всички останали ще са набелязани
само, но така, че да се подчертава още по-добре единния
херой. И тоя херой ще бъде типа на новия българин от
капиталистическия индустриален свят...
Аз ще дам един тип на капиталист, та и духът на Маркса
да остане доволен... „Първично натрупване на капиталите чрез грабеж“... Това скъсване с морала на еснафа,
който държи на задължения и дадена дума, който от почтеността на занаята си прави религия! Нов човек се ражда под габровските и сливенски небеса: хитър, закоравял
в жажда за печалба, ловък в борсови спекулации и смел
в риска: ето такъв герой. Властта на парите и душата на
едрия капиталист – това ще бъде моята пиеса. Социална
поезия искат от мене: ще им дам истинска социална драма, па да видя изменил ли съм на своята стара любов...“
Бяхме в кабинета му в Народния театър. Той размести
книги от писмената маса и ми подаде един дебел свитък: първия том от „Капитала“, в един от българските
му преводи...“
В отговор на писмо на негов приятел – М. Янков, Яворов пише: „...Тази драма е за мен в много отношения
експеримент, алгебрическа задача с много неизвестни.
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Исках да се опитам малко във висшата математика, след
като вече имам известна сигурност в простите аритметически действия. В развитието си художникът трябва
да спазва известна постепенност, за да има сигурен успех. Всяка стъпка напред трябва да бъде добре пресметната с оглед на една по-далечна цел на съвършенство...“
15 октомври 1913
Излиза статия на А. Протич върху „Когато гръм удари“:
„В тази своя драма Яворов прави опит да даде една извънредно смела и тежка за разрешение проблема. Обаче при разрешението Ӝ смелостта липсва, остава само
тежестта и мъчнотията. А пък един художник, който
притежава смелост само при сграбчване из живота на
проблема, но не и при разрешаването Ӝ, предопределя
произведението си да бъде недоносче, заченато и израсло не в простора, светлината и бурята на живота, а в
тесните стени на работната стая...“ (В. Пряпорец)
16 октомври 1913
Продължава статията на А. Протич за „Когато гръм
удари“. Спира се на несъстоятелността на проблема в
разработката на образите на Бистра и Попович.
„Авторът, авторът!“, крещи публиката.
На сцената се явява той, черен, полупрегърбен, неуверен в успеха си, със страх от освиркване, целува ръката на Бистра – Снежина, обаче, отправя черните си очи
към дясната ложа в партера, където седи Лора. „Нова
драма, извън сцената“, продумва някой. (В. Реч)
17 октомври 1913
Следва продължение на критиката на А. Протич за драмата „Когато гръм удари“. „Липсата на мироглед – обобщава Протич в края – предварително осуетява душевното развитие на героите. Тази липса отнема всяка ориентировка в проявление на чувства, мисъл и воля у тях...“
18 октомври 1913
Продължава статията на А. Протич за драмата „Когато

215
Яворов и театърът

гръм удари“. Авторът разглежда драматическите конфликти, които според него са „евтино, удобно и детински“ развити.
В края Протич се спира на играта на артистите: „Какво
може да се изисква от изпълнението на една драма, която блещи по липса на мироглед, на конфликти, на развити до последна гънка характери?“
19 октомври 1913
Критика за драмата „Когато гръм удари“ от В. Пундев:
„Можем да не бъдем съгласни с концепциите, които ни
изглеждат вложени във възсъздавания живот, можем да
не сме съгласни с мислите на тоя или оня герой или с
предполагаемите такива на автора, но той с умението,
което указах, ни просто заставя да виждаме в един частен случай някоя общочовешка трагедия. Тук е заслугата на художника, който в произведението си ни дава
не една проповед, а само една подбрана психологическа
възможност...“ (В. Народна воля)
Яворов в заседание на артистическия комитет. Разглежда се заявлението на юбилейния комитет, с което се иска
да се отпусне на 4 декември салонът на театъра за честване на 25-годишната артистична дейност на Ив. Попов
и В. Кирков. Управлението на театъра решава да вземе
най-живо участие в това културно празненство.
20 октомври 1913
Яворов участва в комисия по изпита на кандидатите за
актьори в Народния театър.
21 октомври 1913
Яворов на заседание на артистическия комитет: „Разисква се въпроса за оригиналния репертоар... Като найрано приета, най-напред ще се постави пиесата „Къща“
от А. Страшимиров в началото на декември.“
23 октомври 1913
Статия от Божан Ангелов за „Когато гръм удари“: „Г-н
Яворов след първия си опит излезе с нова пиеса, кръсте-
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на и този път пак с един романтичен и създаден под настроение наслов. И едната и другата пиеса не изтъкват
едно лице, не се съсредоточават и кондензират в един
характер. П. К. Яворов като че не види хората, които
създават и разрешават драматическите конфликти, като
че не вижда даже и драматическите положения, а се губи
в настроенията на декоративните дреболии и аксесоари
на драматическата борба...“ (В. Политика)
24 октомври 1913
Продължение на статията на Божан Ангелов за „Когато
гръм удари“. „При всичките свои недостатъци първия
опит на П. К. Яворов показваше някои заложби, които
даваха надежда, че несигурният в своите похвати начинател, ако успее да проникне по-дълбоко в същината
на елементите на драмата... ще може да тури началото
на новата съвременна българска драма. Новият опит на
Яворов дава една нова опора на надеждата, която първият му опит възбуди...
„Когато гръм удари“ е една семейна драма, в която авторът е стоял далеч от мисълта да даде една картина на
нравите. Неговата амбиция е била да даде една психологическа драма; той искал да изнесе вътрешния мир на
няколко характери, както той се открива при съприкосновение с една голяма морална проблема...“
25 октомври 1913
Излиза трето продължение на статията на Божан Ангелов върху драмата „Когато гръм удари“. Авторът разглежда драматическото действие във втора картина и се
спира на драматическия конфликт в душата на Данаил:
„Втората картина представя драмата в нейното пълно
развитие; раздвижени са всички струни, разиграни са
и са обтегнати до скъсване всички нишки в душите на
тези хора, които преди един момент са живели в тихата
хармония на своето семейно гнездо...“
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26 октомври 1913
Божан Ангелов публикува края на критиката си върху
„Когато гръм удари“: „Това е една драма на средните
хора, на половинните натури... Тези хора страдат измъчват се, но те нямат воля за правите пътища. Те винаги се
движат по зигзагите на своята слаба, пречуплива воля,
те обикалят пречките, борят се с тях, но не ги разрушават и след половините решения, спогаждат се и се примиряват с тези половинчати решения...“
Иван Коларов полемизира с Божан Ангелов по повод
на статията му за „Когато гръм удари“. (Сп. Седмична
илюстрация)
29 октомври 1913
Лора до Мина Крачолова: „...Чакам Пейо да се върне от
театъра, за да се приготвим за тазвечершното представление на неговата пиеса. Тя има голям успех у публиката. Недейте да четете и вярвате това, което завистливи
съперници пишат. Истината е – че пиесата има извънредно голям успех. Тази вечер пиесата се дава за трети
път и всички билети все пак са разпродадени до един...“
Началото на ноември 1913
Критическа бележка от д-р Н. Тумпаров в сп. „Демократически преглед“: „...Трудната задача на театралния
рецензент при една погрешна драма се състои в това –
след като установи какво е дал авторът, да определи качествата на играта, да посочи как се е справил артистът
с даденото, къде е изнемогнал под тежестта на една авторова грешка...
Този обаче, който спаси пиесата от пълен крах и комуто
авторът дължи много за това, е безспорно С. Огнянов.
...Огнянов – бащата и съпруга, в оная сцена на 2-ра картина, когато Бистра правеше ужасното разкритие, когато
той говори на жена си, че тя е луда и след като тя му
открива връзките си с Витанов, неговото падане в креслото, душевната му болка, плачът му! Това беше една
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действително художествена игра, в която всеки жест изнасяше правдата на едно дълбоко преживяване. Такава
игра може да прави чест на всеки художествен театър...“
В същата книжка на сп. „Демократически преглед“ (раздел „Критика и библиография“) е поместена голяма литературно-критическа статия на д-р Н. Тупаров специално
върху „Когато гръм удари“: „Вътрешният живот на лицата в новата Яворова драма е скопчан твърде повърхностно
с външния мир, който ги обгражда, с всичко онова, което
образува нашата българска действителност. Независимо
от славянската пасивност на Попович и елементарността
в чувствата и ефектите на Витанов, действащите лица са
толкова българи, колкото французи, немци или руси...
...Яворов е спечелил широка свобода да оперира изключително с такива вътрешни преживявания, каквито му
са нужни при разрешаването на главния психологически проблем...
Драмата на Яворов впрочем е един психологически експеримент, в който се извеждат формули или въз основа
на дадени формули се решава една сложна психологическа задача. Този вид поезия е плод на модернистите и
Яворов не е един от първите литературно-психологически математици...“
5 ноември 1913
А. Дерентал в „Русские новости“: „...„Когато гръм удари“ се занимава с общочовешки проблеми, като ги решава от гледна точка свободна от предразсъдъците на
средата, и то в страна, където кръвната връзка има огромна сила, не само в живота на отделната личност, но
и на обществото като цяло. Затова тази пиеса има значение по-голямо от въздействието на едно художествено
произведение. Трябва да отбележа изящната постановка
на пиесата, която заставя да се загърби относителната
младост на българския театър и ме кара да подчертая, че
той е на нивото на театрите в Европа.“
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7 ноември 1913
Ана Карима печата бележката „Театър и рецензенти“
против рецензентите и артистическия съвет при театъра, които никога не били обективни: „Още не влязла в
театъра и участта на драмата е решена. Ако е на г. Яворова (артистически секретар в театъра), г. Вазова или
на някой партизанствуващ от властващата партия писател – тя се приема, още не дадена, а за формалност се
връщат всички останали комедии.“
9 ноември 1913
Ив. Д. Шишманов публикува извадка от рецензията си
на драмата „Когато гръм удари“: „...Пиесата се играе
в Народния театър от най-добрите сили, които нашата
трупа може да даде в момента на днешното си развитие.
По-добри нямаме. Ролите са разпределени според темперамента и таланта на всеки един...
И понеже не сме и не можем да бъдем много претенциозни, ние имаме тоя път само една малка, но настоятелна
просба към нашите жреци на Талия: да обръщат малко
повече внимание на езика, който говорят, и да не издават
своето диалектично произношение, своя провинциален
произход...“ (Сп. Свободно слово)
В заседание на артистическия комитет се приема пиесата „Старият воин“ от Кирил Христов с рецензенти Ив.
Д. Шишманов, Н. Бобчев и по доклад на артистическия
секретар Яворов.
Рецензентът Н. Бобчев говори: „... когато се касае за пиеси от нашите първи писатели, одобрението или неодобрението трябва да се остави на публиката... Театралната управа може с чиста съвест да каже: аз не мога да
отхвърля – освен в изключителни случаи – една пиеса,
когато тя ми се предоставя от един Вазов, К. Христов, П.
Ю. Тодоров или Яворов.“
23 ноември 1913
Публикува статия за артиста Атанас Кирчев: „...Аз гледам Кирчева на портрет – и го виждам в неговите роли...

Мирослава Кортенска

220

И гледайки портрета на Кирчева, аз виждам всички тия
лица, които живееха заедно с него – за да не може да
се кажат днес за артиста няколко думи, които да бъдат
негов, а не техен некролог. Но затова именно бе голям
техния възсъздател.“ (Сп. Листопад)
28 ноември 1913
Лора възнамерява да замине за Париж заедно със сина
си Петко, заради който има неприятности с първия си
мъж, който иска да Ӝ го отнеме.
Яворов смята, че Лора се блазнела от възможността да
се постави негова пиеса на някоя от парижките сцени...
За своя план тя разчитала на секретарката на Сара Бернар, която лично познавала... Яворов споделя, че истинска треска обхванала Лора, когато получила писмо да се
прати пиесата. Тя настоявала постоянно заедно с Яворов
да коригират превода Ӝ на „Когато гръм удари“ и да я
изпратят...
По случай предстоящия юбилей – 25-годишната театрална дейност на артистите Ив. Попов и В. Кирков,
Яворов пише в юбилейния брой на сп. „Театър и изкуство“: „Но да вървиш срещу условията на живота, значи
да се бориш, а да се бориш в името на една светла цел,
значи да вършиш подвиг.
Другото име на подвига е жертва.
Ив. Попов и В. Кирков са двама герои. 25 години те вършат подвига на самопожертването. Аз им свидетелствувам моето удивление.“
29 ноември 1913
Яворов присъства на заседание на артистическия комитет. Това е последният протокол, подписан от Яворов.
30 ноември 1913
Рано сутринта се разиграва трагедията между Яворов
и Лора.
Лора е мъртва, Яворов ранен, след опит за самоубийство. Поетът е настанен в болница.
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3 декември 1913
Директорът на Народния театър Ив. Д. Иванов изпраща до
Министъра на народната просвета следното писмо: „Артистическият секретар при Народния театър П. К. Яворов
на 29 през нощта срещу 30 ноември т.г. се е наранил тежко
в главата с револвер и сега лежи в Александровската болница. Понеже според сведенията, които имам, за излекуването на раната му ще бъде потребно по-продължително
време, имам чест да ви помоля, г-н министре, да разрешите на артистическия секретар П. К. Яворов едномесечен
отпуск, считан от 30 ноември 1913 г.“
18 декември 1913
Близките на покойната Лора не споделят заключението
на официалната съдебна власт, че тя се е самоубила, и
завеждат дело 205/1913 г. против Яворов.
19 декември 1913
Министерството на народната просвета съобщава до
директора на Народния театър, че „със заповед от 14 т.м.
на артистическия секретар П. К. Яворов се разрешава
един месец вътрешен отпуск, считано от 30 ноември т.г.
по болест...“
27 декември 1913
В Народния театър се играе драмата „Когато гръм удари“.
30 декември 1913
Директорът на Народния театър изпраща ново писмо
до Министерството на народната просвета: „Тъй като
артистическият секретар при Народния театър П. К.
Яворов не е още оздравял и не ще може встъпи скоро в
изпълнение на своите обязаности, имам чест да ви помоля, г-не Министре, да му продължите отпуска, който
изтича днес, с още един месец...“
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1914 година
15 януари 1914
Яворов получава писмо от дирекцията на Народния театър:
„Съобщавам ви се, господин Яворов, че съгласно писмото на Министерството на народното просвещение,
дисциплинарния съвет при същото министерство Вие
се уволнявате от длъжност, считано след изтичане на
едномесечния ви отпуск, от 30 декември 1913 г.
23 януари 1914
Куршумът е изваден под клепача на лявото око на Яворов... Операцията е направена без упойка...
4 февруари 1914
Яворов излиза от болницата по собствено желание.
В Народния театър се представя пиесата „Когато гръм
удари“.
10 февруари 1914
В. „Камбана“ съобщава, че началникът на културното
отделение при Министерство на просветата г. Ив. Кравков е натоварен да изработи в сътрудничество с други
компетентни лица нов правилник за Народния театър.
Най-главната промяна в Народния театър ще се състои
в това, че сегашния рецензентски институт се заменя с
един рецензентски комитет... Длъжността артистичен секретар ще стане една чисто административна канцеларска служба...
9 март 1914
В Народния театър се играе дневно представление на
драмата „Когато гръм удари“.
18 март 1914
Яворов пише своето завещание, като определя д-р Кр.
Кръстев и Вл. Василев за негови изпълнители.
11 юни 1914
Според написаното за Яворов от Н. Найденов до съпругата му Екатерина: „Сутрин щом се събудеше от сън, от-
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варяше очи с надежда да види светлина. И когато почувстваше, че светът е тъмнина за него, налягаше го тежка
меланхолия...
Най-тежко изживяваше клеветата, че той е убиецът на
Лора...“
Юни, краят, 1914
Яворов подава молба:
До господина председателя на Народното събрание:
МОЛБА
от П. К. Яворов, писател
Уважаеми Господин Председателю,
При един нещастен случай изгубих зрението си дотолкоз, че не бих могъл да изкарвам прехраната си чрез
служба, нито чрез друга подобна работа. Все пак аз мога да продължа литературната си деятелност с помощта
на лице, на което да диктувам и което да ми чете. Затова моля Народното събрание, ако намира, че досега съм
бил полезен работник в нашата книжнина, да ми даде
възможност чрез една пенсия да живея и работя по-нататък, тъй като съм лишен от каквито и да било средства
за съществуване.
Прилагам медицинско свидетелство.
С почит: П. К. Яворов
Чирпан
28 юни 1914
Заместник-прокурорът Ал. Огнянов излиза със заключение по следствено дело 205/1913. Всъщност то съдържа не само обвинения срещу Яворов, които подчертават тезата за неговата виновност, но за първи път в един
официален документ се употребява открито определението „убийство“.
28 юли 1914
Яворов научва за последното определение на Окръжния
съд и отправя до апелативния съд обширно изложение:
„Случайно преди няколко дена узнах, че по нещастната
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случка с жена ми, покойната Лора, Софийския окр. съд
е постановил да бъда даден под съд, като неин убиец.
Нищо досега не ми беше известно по делото, освен това,
че съдебния следовател бе ме разпитвал като свидетел.
И голяма бе изненадата за мен, когато узнах, че – без
да бъда привлечен като обвиняем и изслушани обясненията ми като такъв, без да представя доказателства за
невинността си, Соф. окр съд постановява да бъда съден
и наказан...“
С дълбоко възмущение говори Яворов за връзката, в която Соф. Окръжен съд поставя революционната дейност
на поета в Македония и възможността да бъде убиец на
жена си: „Като улика, че съм убиец се използва това, че
съм революционер и че следователно „лесно съм могъл
да посегна на своя и чуждия живот.“
Юли, краят, 1914
Яворов позира на Цено Тодоров: „Д-р Кръстев ме накара да направя портрет на Яворов вече като сляп – разказва Ц. Тодоров. Искаше с това да го развлечем...“
16 октомври 1914
Софийският окръжен съд се събира по привличането
към отговорност на Пею Кр. Яворов.
Същия ден към 17 и 30 ч. Яворов слага край на живота
си.
19 октомври 1914
Погребението на Яворов.
Същата вечер в Народния театър се играе драмата „Когато гръм удари“ на Яворов.

Приложение
ПРОТОКОЛНА КНИГА 744
на артистическия комитет
на Народния театър

СЪДЪРЖА 151 ЛИСТА

1907 г.
Всички протоколи на артистиескния комитет за
1907 г. са с подпис на Иван Вазов.
1908 г.
Протоколите през първата половин на периода са с
подпис на Иван Вазов, след това – на Пенчо Славейков.
1909 г.
До 12 март протоколите са с подпис на Пенчо Славейков, а след това – с този на Яворов.
ПРОТОКОЛ 5

12 март
Решение да се възобновят играните пиеси: „Ревизор“ от
Гогол, „Лов на мъже“ от И. Шолба, „Добрите приятели“ от
В. Сарду, „Към пропаст“ от Ив. Вазов и „Сватбата на Кречински“ от Сухово-Кобилин. Да се поставят новите пиеси:
„Невяста Боряна“ от П. Ю. Тодоров заедно с „Нямата жена“
от Ан. Франс и „Сирена“ от И. Шолба.
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1907–1910 Г.

ПРОТОКОЛ 6

18 март
Разглеждане и удовлетворяване на заявлението на П.
Пипков за хонорар за съчинените от него песни и танци за
„Към пропаст“.
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ПРОТОКОЛ 7

24 март
По доклада на артистическия секретар решение да се откупят за репертоара преводните пиеси: „Ромео и Жулиета“
от У. Шекспир, превел П. П. Славейков, „Един развод“ от
Пол Бурже, превел Ив. П. Иванов.
ПРОТОКОЛ 8

27 март
Решение за възобновяване на дневните празнични представления с 50% намаление на цените – за увеличаване приходите на театъра.
ПРОТОКОЛ 9

7 април
Решение да се ангажират предишните изпълнители на
танците в „Към пропаст“ и определяне на хонорарите им.
ПРОТОКОЛ 10

21 април
По доклада на артистическия секретар решение да се отхвърлят следните преводни и оригинални пиеси: „Последен
лъч“ от Т. Славомирски, „Безлунна нощ“ от същия, „Христо
Ботев“ от Г. Тишинов, „Мрежите на Фениза“ от Лопе де Вега, „Саломе“ от О. Уайлд превод на Л. Стоянов и да се има
пред вид „Завещанието на Цезар Жиродо“ от А. Бело и Е.
Вилетер.

ПРОТОКОЛ 11

ПРОТОКОЛ 12

4 май
Разпределение на ролите във „Вампир“ и „Народен враг“.
ПРОТОКОЛ 13

7 май
Разпределение на ролите в „Ромео и Жулиета“. Определяне на режисьори за „Вампир“, „Сирано дьо Бержерак“, „Народен враг“ и „Ромео и Жулиета“. Разглеждане на превода на
пиесата „Крадецът“ от Х. Бернщайн и избор.
ПРОТОКОЛ 14

12 май
Приемане в репертоара и разпределение за „Борислав“ от
Ив. Вазов. Разпределение на ролите в „Теодора“ от В. Сарду. Разглеждане на предоставените за конкурс преводи на
„Много шум за нищо“, „Потъналата камбана, „Детето чудо“. Решение да се подложи на изпит за актьор Ст. Киров.
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30 април
Решение да се приеме за репертоара: „Вампир“ от А.
Страшимиров; да се поставят през следващия сезон: „Вампир“ от А. Страшимиров, „Сирано дьо Бержерак“ от Е.
Ростан, „Народен враг“ от Х. Ибсен, „Крадецът“ от А. Бернщайн, „Ромео и Жулиета“ от У. Шекспир, „Прахосникът“ от
Раймунд, „Теодора“ от В. Сарду, „Детето на чудото“ от Карвел, „Егмонт“ от Гьоте, „Драмата на живота“ от К. Хамсун
и „Много шум за нищо“ от У. Шекспир

ПРОТОКОЛ 15

14 май преди пладне
Резултат от изпита на Ст. Киров – решение да се допусне
до дебют при първа възможност.
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ПРОТОКОЛ 16

14 май след пладне
Разглеждане на представените за конкурс преводи на пиесата „Пелеас и Мелизанда“ от Метерлинк – общо 9 на брой
и приемане превода на Р. Ковачева.
По доклад на артистическия секретар се отхвърлят преводните пиеси: „Любовници“ от В. Жилбер, „Г-ца Жозета,
жена ми“ от П. Гавол и оригиналните: „При изворите на живите реки“ от А. Глогинко и „Краят“ от Б. Кимрянов. Предложение да се преработи преводът на „Бяла женитба“ от Ж.
Леметр.
Разглеждане молбата на Зл. Недева за дубльорство на ролята на Теодора и освобождаване от ролята на Антонина в
същата пиеса – молбата се оставя без последствия.
ПРОТОКОЛ 17

22 май
Определяне на хонорари за „Борислав“, „Крадецът“, „Пелеас и Мелизанда“.
ПРОТОКОЛ 18

15 юни
Отсъства Й. Шмаха.
Определяне на дебютна роля за Ст. Киров – Контофре в
„Борислав“.
По доклад на артистическия секретар се отхвърлят: „Калоян и Деспина“ от Ц. Ботев, „Последни искрици“ от П.
Антонов и преводната „Висша сила“ от Х. Лека. „Семейно

щастие“ от Ж. Куртелин се има предвид за откупуване, „Дяволът“ от Ф. Молнар се приема за репертоара.
ПРОТОКОЛ 19

26 юни

ПРОТОКОЛ 20

Разпределение на ролите в „Дявол“ от Ф. Молнар и определяне на помощник-режисьор.
ПРОТОКОЛ 21

8 август
Поради напускането на актьора Ст. Бъчваров в неговите
роли се разпределят други актьори. Артистическият секретар докладва преводните пиеси: „Роза Бернд“ от Г. Хауптман и „Веерът на леди Уиндермер“ от О. Уайлд – тъй като
преводите са направени от руски, се отхвърлят.
ПРОТОКОЛ 22

17 август
Решение за изработка на костюми за „Дяволът“.
Разглеждане молбата на артиста Н. Христов за освобождаването му от роли – молбата се оставя без последствия.
Артистическият секретар докладва за оригиналните пиеси: „Падение“ от Ст. Попов, „Смях и сълзи“ от Д. Бояджиев,
„Слепец“ от Ив. Кирилов и преводните: „Морал“ от Л. Тома,
в четири превода, „Вълшебна приказка“ от И. Потапенко.
Пиесите се отхвърлят въз основа на специални рецензии.
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Отсъства Й. Шмаха.
Определяне на заплащането на ръководителя на музикалната част при театъра г. Пипков.
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ПРОТОКОЛ 23
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22 август
Разглеждане и одобряване на заявления за дубльорство.
Решение да се повторят през сезон 1909 г. играните вече „Ревизор“, „Лес“, „Подпорите на обществото“, „Самотни
хора“, „Укротяването на опърничавата“, „Младост“, „Мис
Хобс“, „Сирена“.
ПРОТОКОЛ 24

24 август
Освен изброените в предния протокол решения да се повторят и: „Венецианският търговец, „Тартюф“, „Мизантроп“,
„Смешните фантазьорки“, „Севилският бръснар“, „Нямата
жена“, „Крадецът“, „Нора“, „Две овации“, „Вуйчо Ваньо“,
„Предложение“, „Мещани“, „На дъното“, „Клоун“, „Хъшове“. Определяне на репертоара за септември: нови пиеси – „Борислав“, „Народен враг“, „Дяволът“ и възобновени:
„Сирена“, „Младост“, „Укротяване на опърничавата“, „Ревизор“.
ПРОТОКОЛ 25

2 септември
Разпределяне допълнително на роли в „Сирена“. Промяна на разпределение на ролите, поради напускане на Т. Танев и заболяване на Е. Златарева.
ПРОТОКОЛ 26

7 септември
Анализ и оценка на публичния дебют на Ст. Киров в ролята на Конофре в „Борислав“.

ПРОТОКОЛ 27

18 септември
Решение да се постави „Седемнайсетгодишните“ от Макс
Драйер и разпределение на ролите. Определяне на хонорар
на Ст. Киров.
19 септември
Решение за допускане до предварителен изпит на кандидат актьорите Ал. Халачев и Касиян Димитров. Допълнително разпределение на ролите в „Ревизор“.
ПРОТОКОЛ 29

24 септември
Резултати от изпита на кандидат актьорите.
ПРОТОКОЛ 30

Допълнително разпределение на роли в „Севилският бръснар“, „Лес“, „Вуйчо Ваньо“, „Подпорите на обществото“.
ПРОТОКОЛ 31
Решение за допускане до предварителен изпит на кандидат актьори – Райна Кирчева. Да се постави през настоящия
сезон „Силата на мрака“ от Л. Толстой; да се започнат дневните празнични представления през октомври.
ПРОТОКОЛ 32

6 октомври
Решение да се допусне до дебют Р. Кирчева.
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ПРОТОКОЛ 28

ПРОТОКОЛ 33

9 октомври
Обсъждане и одобрение на публичния дебют на Ал. Халачев в „Лес“.
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ПРОТОКОЛ 34

17 октомври
Определяне на заплащането на ръководителя на музикалната част при театъра г. Пипков.
ПРОТОКОЛ 35

23 октомври
Решение да се поставят и разпределение на ролите в
„Крадецът“, „Чудният Крайтон“, „Съдиите“.
ПРОТОКОЛ 36

31 октомври
Решение за допускане до дебют на Р. Кирчева в ролите
на Жулиета в „Ромео и Жулиета“ и Ерика в „Седемнайсетгодишните“.
ПРОТОКОЛ 37

10 ноември
Допълнително разпределение на роли в „Ревизор“, „Сирена“, „Ромео и Жулиета“, „Борислав“, „Седемнайсетгодишните“, „Вампир“, „Укротяване на опърничавата“, „Две овации“, „Мещане“, „Лес“, „Хъшове“, „Мизантроп“. Определяне на дебют за М. Тороманова в „Две овации“.
ПРОТОКОЛ 38

Разпределение на ролите в „Сирано дьо Бержерак“.

ПРОТОКОЛ 39

ПРОТОКОЛ 40

17 октомври
Обсъждане и одобрение на изпълнението на кандидат-актрисата М. Тороманова в „Две овации“.
ПРОТОКОЛ 41

21 ноември
Доклад на артистическия секретар за следните преводни и оригинални пиеси: „Морал“ от Л. Тома (решение да се
откупи), „Идеалният мъж“и „Веерът на леди Уиндермер“ от
О. Уайлд, „Вечерна заря“ от К. Хамсун (да се имат предвид
за репертоара), „Обикновен човек“ от Б. Нушич (отхвърля
се), „Модерни обществености“ от А. Шиндеров, „Студентска
идилия“ и „Павел и Слава“ от З. Стефанов (отхвърлят се).
ПРОТОКОЛ 42

Обсъждане на резултата от дублирането на ролята на
Ирина в „Борислав“ от П. Банчева и решение да удовлетвори желанието на г-н Вазов и да остави С. Николова като
единствена изпълнителка на тази роля.
ПРОТОКОЛ 43

28 ноември
Разпределение на ролите в „Морал“ от Л. Тома.
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Разглеждане и оставяне без последствия на молби на актьорите Кица Стоянова, Д. Дундаров за дубльорство. Одобрява молбите за дубльорство на М. Хлебарова и Н. Щърбанов. Променя дебютната роля на Р. Кирчева – Тамара от
„Борислав“.

ПРОТОКОЛ 44

3 декември
Обсъждане на дебюта на Р. Кирчева в ролята на Тамара
в „Борислав“.
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ПРОТОКОЛ 45

8 декември
Отсъства директорът Б. Ангелов
Замяна на болна актриса в „Морал“.
Забележка: Всички протоколи са подписани от П. К. Яворов.
1910 г.
ПРОТОКОЛ 1

14 януари
Допълнително разпределение на ролите във „Венецианският търговец“, „Зидари“, „Мис Хобс“, „Възкресение“.
ПРОТОКОЛ 2

19 януари
Доклад на артистическия секретар за пиесите: „Надхитрен“ от К. Мутафов, „Бъдни вечер“ от Т. Александров,
„Под облак“ от Г. Чешмеджиев, „Живот за живот“ от Ц. Ботев, „Момчил“ от М. Налет, „Хайдутинът“ от Д. Памуков
(отхвърлят се).
ПРОТОКОЛ 3

26 януари
Определяне заплащането на участващи в представленията танцьори.
ПРОТОКОЛ 4

3 февруари
Обсъждане дубльорството на М. Хлебарова в ролята на
Янета от „Съдиите“ и решение поради неудовлетворителни
резултати да остави на тази роля само титулярката Зл. Недева.

Одобрение за включване в репертоара на „Вилхелм Тел“
от Ф. Шилер, превод на Кирил Христов, и определяне на заплащане.
ПРОТОКОЛ 6

2 март
Одобрение за включване в репертоара на „Силата на мрака“ от Л. Толстой, превод на А. Карима, и определяне на
заплащане.
ПРОТОКОЛ 7

3 март
Разпределение на ролите в „Силата на мрака“.
ПРОТОКОЛ 8

6 март
Решение за дубльорство на Д. Сарафова в ролята на
Анютка в „Силата на мрака“.
ПРОТОКОЛ 9

9 март
Приемане в репертоара на „Над безкръстните гробове“
от А. Страшимиров и определяне на заплащане.
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ПРОТОКОЛ 5

ПРОТОКОЛ 10
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13 март
Допълнително разпределение (поради заболяване или
напускане на актьори) на ролите във „Венецианският търговец“, „Зидари“, „Възкресение“, „Разбойници“, „Клоун“,
„Нямата жена“, „Тартюф“, „Подпорите на обществото“, „Нора“, „Женитба“, „Крайтон“, „Съдиите“, „Крадецът“.
ПРОТОКОЛ 11

18 март
Приемане в репертоара на „Глупакът“ от Л. Фулда, превод на Д. Михов и „Позволен лов“ от А. Шницлер, превод на
А. Балабанов и определяне на заплащане.
ПРОТОКОЛ 12

20 март
Решение да подложи на предварителен изпит кандидатактрисата Д. Попова.
ПРОТОКОЛ 13

23 март
Обсъждане на изпита на Д. Попова и отхвърляне на кандидатурата Ӝ.
ПРОТОКОЛ 14

16 април
Отхвърляне като ненужни за репертоара на преводните
пиеси: „На чужда кола не се вози“ от А. Островски, „Вечерна заря“ от К. Хамсун, „Развлечение“ от А. Шницлер, „Хертруда“ от Ялмар Сведенборг и оригиналните пиеси: „Двама
млади и животът“ от Цв. Петков, „Женитбата на стар ерген“
от Г. Падаров, „Гешефтът“ от Д. Шишманов.

ПРОТОКОЛ 15

27 април
Разпределение на ролите в „Глупакът“, „Трагедиите на
душата“, „Розмерсхолм“.
4 май
Приемане за репертоара „Сава“ от Л. Андреев и отхвърляне на „Над зида“ от А. Карима и „Убежденията на тате“
от Е. Гондие.
ПРОТОКОЛ 17

14 май
Решение за поставяне през сезон 1910/1911 на следните
пиеси: „Под игото“ от Ив. Вазов, „Врази“ от А. Страшимиров, „Над безкръстните гробове“ от А. Страшимиров,
„Глупакът“ от Л. Фулда, „Розмерсхолм“ от Х. Ибсен, „Вишнева градина“ от А. Чехов, „Сава“ от Л. Андреев, „Трагедии
на душата“ от Р. Брако, „Синът на вампира“ от С. Мелас,
„Вилхелм Тел“ от Ф. Шилер, „Позволен лов“ от А. Шницлер,
„Борбата“ от Д. Голсуърти, „Идеалният мъж“ от О. Уайлд,
„Сирано дьо Бержерак“ от Е. Ростан, „2 по 2 = 5“ от Г. Вид.
ПРОТОКОЛ 18

22 май
Допълнително разпределение на ролите в „Глупакът“.
Разпределение на ролите във „Врази“.
ПРОТОКОЛ 19

8 юни
Отсъства Б. Ангелов.
Отхвърляне като неподходящи за сцената пиесите: „Пред
смъртта“ и „Бог и Каин“ от Св. Камбуров и като ненужна за
репертоара „Трънлив път“ от Ф. Филипи.
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ПРОТОКОЛ 16

ПРОТОКОЛ 20

4 юни
Отсъства Б. Ангелов.
Отхвърляне като неудовлетворителна „Съвестните възпитатели“ от Г. Антонов.
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ПРОТОКОЛ 20 А

26 юли
Отсъства П. К. Яворов.
Приема в репертоара „Държавна квартира“ от В. Ришков
и „Вишнева градина“ от А. Чехов. Разпределение на ролите
в двете пиеси.
ПРОТОКОЛ 21

29 юли
Отсъства П. К. Яворов.
Решение за провеждане на конкурсен изпит за актьори
при постъпили 64 заявления. Обявяване на резултатите от
изпита – допуснати до дебют – 7 жени и 7 мъже.
ПРОТОКОЛ 22

7 август
Отсъства П. К. Яворов.
Определяне на ролите за дебютите на допуснатите кандидат-актьори.
ПРОТОКОЛ 23

23 август
Отсъства П. К. Яворов.
Отхвърляне на „2 по 2 = 5“ от Густав Вид. Обсъждане
на резултатите от закритите дебюти на кандидат-актьорите.

ПРОТОКОЛ 24

26 август
Отсъства П. К. Яворов.
Допълнително разпределение на ролите в играните пиеси: „Дяволът“, „Морал“, Лес“.
4 септември
Продължаване на договорите на танцьорите, участващи
в „Към пропаст“ и на П. Пипков като ръководител на музикалната част при театъра и определяне на заплащането им.
ПРОТОКОЛ 26

4 септември
Отсъства П. К. Яворов.
Определяне заплащането на музикантите, участващи във
„Вишнева градина“.
ПРОТОКОЛ 27

6 септември
Отсъства П. К. Яворов.
Приемане в репертоара на „Съмненията на една съвест“
от П. Бурже и С. Басе, превод на К. Христов, и „Синът на
Таласъма“ от С. Мелас, превод на Ив. Дорев, и определяне
на заплащането. Разпределяне на останали свободни роли в
„Две овации“.
ПРОТОКОЛ 28

22 септември
Отсъства П. К. Яворов.
Отхвърляне на оригиналните пиеси „Младен Разпопов“
и „Бездомникът и сестрите“ от А. Глогинко. Разпределение
на ролите в „Идеалният мъж“. Приемане на разпределението на ролите в „Над безкръстните гробове“, предложено от
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ПРОТОКОЛ 25

автора А. Страшимиров. Разпределение на свободни роли в
„Нора“. Одобряване на преводите на „Идеалният мъж“ от О.
Уайлд и „Съдия на самия себе си“ от Т. Рихтер. Определяне
на заплащането за „Врази“.
ПРОТОКОЛ 29
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11 октомври
Отсъства П. К. Яворов.
Отхвърляне на оригиналните пиеси: „Червен шибой“ от
И. Чернаев и „Из стръмнините“ от Ив. Кирилов и на преводните: „Обикновения човек“ от Б. Нушич, „Небето и земята“ от Лорд Байрон, „пазителите на нравствеността“ от
И. Фрапан и „Съблазнителката“ от Ж. Ришпен. Определяне
на Хр. Ганчев за помощник-режисьор на „Над безкръстните
гробове“ и му се възлага режисурата.
ПРОТОКОЛ 30

19 октомври
Отсъства П. К. Яворов.
Приемане в репертоара на „Пред жертвеника на поколенията“ от Пол Хервиьо.
ПРОТОКОЛ 31

28 октомври
Отсъства П. К. Яворов.
Одобряване на превода на „2 по 2 = 5“ от Густав Вид и
заплащането на преводача. Отхвърляне на оригиналните
пиеси: „Сляпата“ от Ц. Ботев, „Жаден Мирчо“ от М. Налет
и „Стоян и Тинка“ от З. Стефанов. Приемане в репертоара
на „Боян Магесникът“ от Кирил Христов и определяне на
заплащането.

ПРОТОКОЛ 32

ПРОТОКОЛ 33

20 ноември
Отсъства П. К. Яворов.
Разпределение на свободни роли в „Ревизор“, „Севилският бръснар“ и „Ромео и Жулиета“. Определяне на хонорар на
любители актьори за участие в постановки.
ПРОТОКОЛ 34

27 ноември
Отсъства П. К. Яворов.
Приемане за репертоара на „Моралът на г-жа Дулска“ от
Г. Заполска. Изпит на кандидат-актьор.
ПРОТОКОЛ 35

16 декември
Отсъства П. К. Яворов.
Разпределение на ролите в „Под игото“ от Ив. Вазов
ПРОТОКОЛ 36

17 декември
Отсъства П. К. Яворов
Приема за бенефиса на П. Ивановски пиесата „Джентлемен“ от А. Сумбатов. Разпределение на ролите в „Джентлемен“ и „Съдия на самия себе си“. Приемане за репертоара на
„Гордостта на града“ от Г. Вид.
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13 ноември
Отсъства П. К. Яворов.
Приемане в репертоара на „Глинен дом“ от Емил Фабр,
„Тайфун“ от М. Ленгиел и определяне заплащането на преводачите.

ПРОТОКОЛ 37

31 декември
Определяне възнагражденията на участващите в представленията любители, танцьори и певци.
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Забележка: Всички протоколи, с изключение на специално отбелязаните, са с подпис на П. К. Яворов.

ПРОТОКОЛНА КНИГА № 745
ОПИС НА ПРОТОКОЛНА КНИГА
НА АРТИСТИЧЕСКИЯ КОМИТЕТ
ПРИ НАРОДНИЯ ТЕАТЪР
(1911–1915 Г.)
СЪДЪРЖА: 328 ЛИСТА

1911 г.
ПРОТОКОЛ 1

За разпределение на актьорите Коста Стоянов и Кица
Стоянова в пиесата „Розмерсхолм“ от Ибсен.
ПРОТОКОЛ 2

Отхвърляне на предложени пиеси за репертоара на театъра и разпределение на ролите в „Бяг с факела“ от П. Хервиьо.
ПРОТОКОЛ 3

Приемане в репертоара на театъра на „Арлезианката“ от
Алфонс Доде и „Гренгоар“ от Т. де Банвил. Отхвърляне на
„Жертви на живота“ от Д. Цапаров.
ПРОТОКОЛ 4

Разпределение на ролите в „На дъното“.
ПРОТОКОЛ 5

Разпределение на ролите в „Съвест“ и „Моралът на г-жа
Дулска“.
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ПРОТОКОЛ 6
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Приемане в репертоара на „Лекомислената сестра“ от Вл.
Пержински, „Безумната дева“ от А. Батай. Отхвърляне на
преводните пиеси „Скандалът“ от А. Батай, „Госпожата има
диплом“ от Албен Малабрег и оригиналните „Асен и Девора“ от Хр. Велин и „Огненосци“ от А. Скрежин.
ПРОТОКОЛ 7

Определяне хонорарите на актьорите Коста Стоянов и
Кица Стоянова. Определяне хонорар на преподавател по
фехтовка за пиесата „Ромео и Жулиета“. Приемане в репертоара на театъра на „В полите на Витоша“ от П. К. Яворов
и определяне хонорар на автора. Приемане в репертоара на
„Змейова сватба“от П. Ю. Тодоров и определяне хонорар на
автора.
ПРОТОКОЛ 8

Приемане на направеното от автора П. Ю. Тодоров разпределение на ролите в „Змейова сватба“ и назначаване на
П. К. Яворов за режисьор на постановката. Приемане заявлението на Хр. Ганчев за искане на хонорар за преведената
от него пиеса „Предложение“ от А. П. Чехов.
ПРОТОКОЛ 9

Разглеждане и съставяне на репертоара за сезон 1911/12 г.
В репертоара са включени 5 нови български пиеси, 19 преводни пиеси, възобновени са от предния сезон 8 български
пиеси и 6 преводни. Решение: реализирането на този репертоар да започне с „В полите на Витоша“.
ПРОТОКОЛ 10

Определяне хонорари на Иван Вазов за „Казаларската
царица“, на Ан. Страшимиров за „Отвъд“ и „Къща“ и на
преводача Я. Хитев за „Бяла женитба“ от Ж. Льометр.

ПРОТОКОЛ 11

Решение за поставянето на „Змейова сватба“ от П. Ю.
Тодоров, в една театрална вечер и промяна на хонорара на
автора.

ПРОТОКОЛ 13

Разпределение на ролите в „Да се разведем“ от В. Сарду.
ПРОТОКОЛ 14
Разпределение на ролите в „Коларят Хеншел“ от Г. Хауптман, „Децата на Ванюшина“ от С. Найдьонов. Отхвърляне
като ненужни за репертоара на 3 преводни пиеси и като несъстоятелни 5 български пиеси. Приемане в репертоара на
„Депутат“ от Брийо с изискване за поправяне на превода.
ПРОТОКОЛ 15

Определяне на хонорар на А. Митов за аранжиране на
жива картина при тържествено представление по случай 35ата годишнина от Априлското въстание.
ПРОТОКОЛ 16

Решение за отхвърляне на предложени за репертоара 5
преводни пиеси.
ПРОТОКОЛ 17

Решение за отхвърляне на предложени за репертоара 4
преводни пиеси. Промяна в разпределението на ролите в
„Децата на Ванюшина“.
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ПРОТОКОЛ 12
Решение за промяна реда на постановките в репертоара
за сезона. Разпределение на ролите във „В полите на Витоша“ и „Плодовете на просвещението“. Определяне на хонорар на П. Ю. Тодоров.

ПРОТОКОЛ 18

Приемане превода на „Глад“ от С. Юшкевич и определяне хонорар на преводача.
ПРОТОКОЛ 19
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Решение за отхвърляне на пиесата „Гласът на живота“.
Определяне хонорар на преводачите Н. Сарафова за „Депутат“ от Брийо и на Стр. Кринчев за „Да се разведем“ от В.
Сарду. Определяне хонорара на П. К. Яворов като режисьор
на „Змейова сватба“ за премиерното представление и следващите 3 представления.
ПРОТОКОЛ 20

Одобряване превода на „Плодовете на просвещението“
от Л. Толстой и определяне хонорар на преводача.
ПРОТОКОЛ 21

Определяне реда на премиерите за сезон 1911/12. Решение през следващия сезон всеки вторник да се представя по
една комедия.
ПРОТОКОЛ 22

Одобряване превода на „Еквинокции“ от Р. Вонович и определяне хонорар на преводача Илия Миларов.
ПРОТОКОЛ 23

Решение за назначаване на стажант-актьори в театъра.
Решение за запазване в репертоара през сезон 1911/12 на 7
български и 20 преводни пиеси.
ПРОТОКОЛ 24

За резултатите от изпита на кандидати за артисти.

ПРОТОКОЛ 25

Разпределение на ролите в „Казаларската царица“ направено от автора Ив. Вазов.

Разпределение на ролите в „Боян Магесникът“ направено от автора К. Христов.
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ПРОТОКОЛ 27
Решение за дебют на актьора Кашеров в ролята на Шейлок във „Венецианският търговец“. Разглеждане на предложени за репертоара 4 преводни пиеси, отхвърляне на 5 български пиеси и вземане предвид за в бъдеще на 3 български
пиеси..
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ПРОТОКОЛ 26

ПРОТОКОЛ 28

Решение за допускане до изпит на кандидат-актьор. Решение за включване в репертоара за сезон 1911/12 на „Дивак“
(„Мечка“) от А. Чехов. Допълнение към разпределението на
ролите в „Боян Магесникът“, „Венецианският търговец“ и
„Мещане“.
ПРОТОКОЛ 29

Решение за унищожаване на негодни комплекти входни
билети.
ПРОТОКОЛ 30

Решение за промяна на разпределението на ролите в „Децата на Ванюшина“.
ПРОТОКОЛ 31

Решение за промяна на разпределението на ролите в „Мещане“ и „Венецианският търговец“.

ПРОТОКОЛ 32

Решение за промяна на разпределението на ролите в
„Глупакът“ и „Вишнева градина“.
ПРОТОКОЛ 33
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Решение за отхвърляне на искане за дубльорство в „Казаларската царица“.
ПРОТОКОЛ 34

Обсъждане и решение за пиесите, с които театърът ще
гостува в Белград, Загреб, Любляна и Прага.
Забележка: Като автор на пиесата „В полите на Витоша“,
П. К. Яворов е против включването Ӝ в гастрола.
ПРОТОКОЛ 35

Обсъждане на репертоара за сезон 1911/12. Приети 3 преводни пиеси, отхвърлени 2 преводни пиеси, отхвърлени 2
български пиеси.
ПРОТОКОЛ 36

Обсъждане дебюта на актьора Зл. Кашеров и решение за
предложение да бъде назначен в театъра.
ПРОТОКОЛ 37

Разпределение на ролите в „Бяла женитба“.
ПРОТОКОЛ 38

Решение за отхвърляне на 4 български пиеси.
ПРОТОКОЛ 39

Разпределение на ролите в „Тартюф“.

ПРОТОКОЛ 41
Възобновяване постановките на „Към пропаст“, „Борислав“ и „Под игото“ от Ив. Вазов. Допълнение към разпределение на ролите в „Моралът на г-жа Дулска“.
ПРОТОКОЛ 42

Допълнение към разпределение на ролите в „Моралът на
г-жа Дулска“ и „Венецианският търговец“. Отхвърляне на
искане за дубльорство в „На дъното“, „Ревизор“ и „Тартюф“.
ПРОТОКОЛ 43

Допълнение към разпределение на ролите в „Силата на
мрака“ от Л. Толстой.
ПРОТОКОЛ 44

Разпределение на ролите в „Ханеле“ от Г. Хауптман.
Решение да се представи заедно с „Ханеле“ в една вечер и
„Принцесата“ от Х. Зудерман, вместо „Службогонци“ от
Ив. Вазов.
ПРОТОКОЛ 45

Отхвърляне като несъстоятелни на 3 български пиеси.
ПРОТОКОЛ 46

Промени в разпределението на ролите в „Ханеле“ и „Борислав“.
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ПРОТОКОЛ 40
Допълнение към разпределение на ролите в „Тартюф“.
Включване в репертоара на „Службогонци“ от Ив. Вазов
и „Ханеле“ от Г. Хауптман, възобновяване на „На дъното“.
Приемане в репертоара на 2 преводни пиеси и отхвърляне
на 1 преводна пиеса.

ПРОТОКОЛ 47

Решение за възобновяване и разпределение на ролите в
„Ревизор“. Промени на разпределението в „Децата на Ванюшина“ и „Боян Магесникът“.
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ПРОТОКОЛ 48

Решение за възобновяване и разпределение на ролите в
„Доходно място“ от А. Н. Островски.
ПРОТОКОЛ 49

Отхвърляне като несъстоятелни на 2 български пиеси.
ПРОТОКОЛ 50

Решение за разпределение на ролите в „Плодовете на
просвещението“ от Л. Толстой. Промени в разпределението на „Доходно място“. Отхвърляне на 2 български пиеси и
приемане на 1.
ПРОТОКОЛ 51

Промени в разпределението на „Доходно място“ и „Плодовете на просвещението“.
ПРОТОКОЛ 52

Решение за разпределение на ролите в „Кърджалии“, направено от автора А. Кипров.
ПРОТОКОЛ 53

Разглеждане на писмено оплакване от П. Ю. Тодоров, че
пиесата му „Първите“ е била прередена от друга постановка. Решение: оплакването е неоснователно.

ПРОТОКОЛ 54

Промени в разпределението на „Плодовете на просвещението“.
ПРОТОКОЛ 55

ПРОТОКОЛ 56

Решение за изплащане хонорари на Ив. Попов и В. Кирков за режисирани от тях пиеси.
ПРОТОКОЛ 57

Решение за изплащане извънредни хонорари на актрисата любителка М. Тороманова за участие в 3 пиеси.
Всички протоколи са с подпис на П. К. Яворов.

1912 г.
ПРОТОКОЛ 1

Приемане в репертоара на „Иванов“ от А. Чехов, превод
на Кр. Сарафов, и определяне на хонорар на преводача.
ПРОТОКОЛ 2

Приемане в репертоара на „Краят на Содом“ от Г. Зудерман за 1 представление за актьорската каса.
ПРОТОКОЛ 3

Определяне на хонорар за любител артист. Възобновяване на „Силата на мрака“, „Идеалният мъж“, „Съвест“.
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Решение за разпределение на ролите в „Божанка“, направено от авторката Евг. Марс.

ПРОТОКОЛ 4

Промени в разпределението на ролите в „Децата на Ванюшина“, „Към пропаст“, „Иванко“ и „Силата на мрака“. Допълнително разпределение в „Идеалният мъж“ и „Съвест“.
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ПРОТОКОЛ 5

Решение за приемане нова редакция на „Първите“ от П.
Ю. Тодоров. Отхвърляне на 2 български пиеси и 3 преводни
пиеси. Определяне на хонорар за преводачи на 2 пиеси. Определяне на хонорар на г. Евг. Марс за пиесата Ӝ „Божанка“,
включена в репертоара на театъра.
ПРОТОКОЛ 6

По случай пълнолетието на престолонаследника да се
даде тържествено представление и концерт. Промени в разпределението на ролите в „Казаларската царица“ и „Силата
на мрака“
ПРОТОКОЛ 7

Определяне хонорар на участниците в тържественото
представление и концерт.
ПРОТОКОЛ 8

Промени в разпределението на ролите в „Кърджалии“.
ПРОТОКОЛ 9

Промени в разпределението на ролите в „Към пропаст“.
Решение за възстановяване на „Укротяване на опърничавата“ и допълнение в разпределението.
ПРОТОКОЛ 10

Отхвърляне на 2 преводни пиеси, вземане предвид за репертоара на 1 преводна пиеса. Отхвърляне искането на Стр.
Кринчев за откупуване на преведената от него пиеса „Братя

Карамазови“. Промени в разпределението на „Идеалният
мъж“.
ПРОТОКОЛ 11

ПРОТОКОЛ 12

Промени в разпределението на „Плодовете на просвещението“, „Укротяване на опърничавата“. Решение за възобновяване на „Мадам Сан-Жен“ и допълнение в разпределението на ролите.
ПРОТОКОЛ 13

Под председателството на г-н министъра на Народното
просвещение се разглежда въпросът за условно разделяне
на артистическия състав на театъра на 2 групи с цел пълна
заетост на актьорите и увеличаване броя на представяните
пиеси. Предложението е прието и се уточняват правилата на
разделението и на дубльорството.
ПРОТОКОЛ 14

Промени в разпределението на „Мадам Сан-Жен“ (освобождаване на Кр. Сарафов поради разстроено здраве).
ПРОТОКОЛ 15

Промени в разпределението на „Да се разведем“. Разглеждане заявлението на Мария Попова за освобождаването
Ӝ поради напреднала възраст от ролите на млади момичета в
3 пиеси. Комитетът отбелязва това като похвален случай на
художническо съзнание.
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Решение за възобновяване на „Нора“ и допълнение в разпределението.

ПРОТОКОЛ 16

Промени в разпределението на „Кърджалии“ (освобождава се Кр. Сарафов поради болест).
ПРОТОКОЛ 17
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Решение за съставянето на 4 рецензентски групи, които
да четат и рецензират постъпилите в театъра пиеси. В тях са
включени Ив. Шишманов, Н. Бобчев, Ст. Чилингиров, Вел.
Йорданов, Б. Цонев, Ат. Димитров, М. Тихов и Конст. Мутафов.
ПРОТОКОЛ 18

Обсъждане на писмо на Министерството на нар. просвещение за разделянето на трупата на две групи и въвеждане
на дубльорството.
ПРОТОКОЛ 19

Промени в разпределението на ролите в „Божанка“.
ПРОТОКОЛ 20

Решение да не се удовлетворят молбите за дубльорство в
„Мадам Сан-Жен“, да се възобнови „Мис Хобс“ и промяна
в разпределението. Отхвърляне на 1 преводна и 3 български пиеси, на основание на рецензии на Ст. Чилингиров, К.
Мутафов, Ив. Шишманов, М. Тихов. Има цитати от 4-те рецензии.
ПРОТОКОЛ 21

Окончателно разпределение на ролите в „Мадам СанЖен“.

ПРОТОКОЛ 22

Решение за провеждане на изпит за драматически ученици.
ПРОТОКОЛ 23

ПРОТОКОЛ 24

Отхвърляне на искането на група актьори за турне в
провинцията. Приемане на пиесата „Един светец“ от Роберто Брако и определяне хонорар на преводача Ат. Кирчев.
Отхвърляне на пиесата „Силата на любовта“ от Н. Т., въз
основа на цитирани рецензии от М. Тихов и К. Мутафов.
Приемане на пиесата „Когато гръм удари“ въз основа на цитирани рецензии от Ив. Шишманов и М. Тихов.
ПРОТОКОЛ 25

Определяне на хонорарите на рецензентите. Определяне
на хонорар на П. К. Яворов за „Когато гръм удари“. Отхвърляне на пиесата „Добромир и Десислава“ от Н. Начов, въз
основа на цитирани рецензии от В. Йорданов и К. Мутафов.
ПРОТОКОЛ 26

Определяне на репертоара за 1912/13 г. и реда на постановките. Две нови бълг. пиеси – „Първите“ от П. Ю. Тодоров
и „Когато гръм удари“ от П. К. Яворов; 14 нови преводни
пиеси; 6 стари български пиеси; 19 стари преводни пиеси.
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Решение да се ходатайства пред Министерството на Просвещението за назначаването на Марта Попова, Олга Петрова и Милка Ламбрева. Решение да се възобнови „Змейова
сватба“ под режисурата на П. К. Яворов и промени в разпределението на ролите.

ПРОТОКОЛ 27

Приемане за репертоара на превода на „Три сестри“ от А.
Чехов и определяне хонорара на преводача Ив. Д. Иванов.
ПРОТОКОЛ 28
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Изслушване на доклада на артистическия секретар за
представената от Ив. Вазов пиеса „Ивайло“ и въз основа на
него решение – пиесата да бъде приета в репертоара, без да
се дава за рецензия.
ПРОТОКОЛ 29

Разглеждане и отказ на искането на Румънското културно дружество от гр. Крайова и на Виенската опера за използване залата на театъра за гостуване.
ПРОТОКОЛ 30

Разглеждане на искане: на Сръбското кралевско позорище за турне на театъра през май; на Люне-По с искане
за наемане залата на театъра за представления на г-ца Сюзан Депре; на Н. Стаменова за наемане залата на театъра
за представления на балет. Приемане превода на „Живия
труп“ от Толстой. Решение да се предупреди П. Ю. Тодоров за възобновяването на преработената пиеса „Първите“
и утвърждаване разпределението на ролите. Отхвърляне на
„Самуил“ от Д. Стерев въз основа на цитирани рецензии от
Ат. Димитров и Б. Цонев.
ПРОТОКОЛ 31

Промени в разпределението на „Първите“.
ПРОТОКОЛ 32

Решение да се приеме искането на Румънското културно
дружество от гр. Крайова за наемане на театъра за благот-

ворително представление. Промени в разпределението на
„Първите“ съгласно желанието на автора.
ПРОТОКОЛ 33

ПРОТОКОЛ 34

Приемане превода на Ив. Д. Иванов на „Женитбата на
Белугин“ от А. Н. Островски. Отхвърляне на „Сенки и лъчи“ въз основа на цитирани рецензии от Ст. Чилингиров и
В. Йорданов.
ПРОТОКОЛ 35

Разпределение на ролите в „Старият Хайделберг“ и „Когато гръм удари“.
ПРОТОКОЛ 36

Утвърждаване разделянето на артистическия състав на
театъра на две групи: А (предимно драматическа) и Б (предимно комическа).
ПРОТОКОЛ 37

Разглеждане на заявление за дубльорство в „Старият
Хайделберг“.
ПРОТОКОЛ 38

Обсъждане на предложение да се разреши на артистите
отпуск във връзка с наемането на театъра от чужди трупи и
тези дни да бъдат използвани за изнасяне на представление
в провинцията.
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Приемане на пиесата „Огнището угасва“ от Н. Атанасов,
въз основа на цитирани рецензии от Ст. Чилингиров и В.
Йорданов.

ПРОТОКОЛ 39

Разпределение на ролите в „Апостол“. Разглеждане на
предложението на Ив. Вазов за разпределението на ролите
в „Ивайло“. Приемане преводите на „Апостол“ и поръчания
на Трифон Кунев превод на „Цезар и Клеопатра“ от Б. Шоу.
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ПРОТОКОЛ 40

Решение да се даде залата на театъра за представление на
Дружеството на учителите.
ПРОТОКОЛ 41

Отхвърляне на пиесата „По-силният“ от А. Карима, и на
„Под сянката на закона“ от П. Джидров въз основа на цитирани рецензии от К. Мутафов, М. Тихов, Цонев и Димитров.
Отхвърляне на „Андрофоба“, поради особеното мнение на
П. К. Яворов и директора Ив. Иванов, което се различава от
това на рецензентите. Отхвърляне на предложени 3 преводни пиеси.
ПРОТОКОЛ 42

Решение да се ходатайства пред министерството на просвещението за удовлетворяване искането на Люне-По и театър L’Oeuvre за изнасянето на 3 представление в залата на
театъра.
ПРОТОКОЛ 43

Обсъждане на „Андрофоба“. Цитирани положителни рецензии на Ф. Йорданов, Ст. Чилингиров, възражения на П.
Яворов.
ПРОТОКОЛ 44

Обсъждане и отхвърляне на „Луди-млади“ от Ц. Церковски. Цитирани рецензии на Н. Бобчев и Ат. Димитров, мнение на П. К. Яворов.

ПРОТОКОЛ 45

Определяне хонорари на рецензенти. Приемане на „Пороят“ от Макс Халбе и определяне хонорар на преводача М.
Тихов.

Решение за освобождаване от задължения по наем на Б.
Касъров поради неуспех на представленията на доведената
от него френска трупа.
ПРОТОКОЛ 47

Разглеждане и удовлетворяване искането на „Нов Народен Театър“ за наемане на театъра за 1-дневно представление.
ПРОТОКОЛ 48

Утвърждаване на стажант-актриса.
ПРОТОКОЛ 49

Разглеждане заявлението на артистите Г. Киров, Хр. Ганчев и Н. Христов да почетат паметта на покойния поет Пенчо
Славейков с литературно утро на 17 май 1912 г. и решение то
да бъде подкрепено. Приемане в репертоара на „Наполеон и
Жозефина“ от Хер. Бар, превод на Ив. Д. Иванов.
ПРОТОКОЛ 50

Разглеждане и решение за удовлетворяване молбата на
Н. Стаменова за наема на театъра за музикално-артистична
вечер с уточнена програма.
ПРОТОКОЛ 51

Обсъждане и отхвърляне на „Един живот“ от К. И. Рилски. Цитирани рецензии на Н. Бобчев и Ив. Шишманов.

261
Яворов и театърът

ПРОТОКОЛ 46

ПРОТОКОЛ 52

Решение за отхвърляне на „Без слънце“ от Св. Камбуров
на основание рецензии на Б. Цонев, Н. Бобчев и доклад на
артистическия секретар.
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ПРОТОКОЛ 53

Решение за отхвърляне на „Път към щастието“ от Homo
на основание рецензии на Ив. Шишманов, Н. Бобчев и доклад на артистическия секретар.
ПРОТОКОЛ 54

Решение за отхвърляне на „Живот за живот“ от подпоручик Ц. Ботев на основание рецензии на Ив. Шишманов, Н.
Бобчев и доклад на артистическия секретар.
ПРОТОКОЛ 55

Обсъждане и приемане на „Иуда“ от Конст. Мутафов въз
основа на рецензии и конкретни препоръки за преработка на
Б. Цонев и Ат. Димитров.
ПРОТОКОЛ 56

Приемане за репертоара на превода на Хр. Калинов на
„Другари“ от А. Стиндберг и отхвърляне на „Право да се
люби“ от Макс Нордау, превод на същия.
ПРОТОКОЛ 57

Определяне хонорари за рецензии.
ПРОТОКОЛ 58

Решение за отхвърляне на „Дългът и Престъплението“ от
З. Йончев на основание на цитирани рецензии на Ст. Чилингиров, Вел. Йорданов и доклад на артистическия секретар.

ПРОТОКОЛ 59

ПРОТОКОЛ 60

Приемане превода на Н. Бобчев на „Трибунът“ от Пол
Бурже и определяне на хонорар.
ПРОТОКОЛ 61

Обсъждане на направените промени и приемане в репертоара на „Иуда“ от Конст. Мутафов.
ПРОТОКОЛ 62

Отхвърляне на 2 преводни пиеси. Прехвърляне на „Иуда“
за следващия сезон. Допълнително разпределение за „Старият Хайделберг“, „Първите“.
ПРОТОКОЛ 63

Разпределение на ролите в „Ивайло“ от Ив. Вазов със съгласието на автора. Допълнително разпределение на „Края
на Содом“.
ПРОТОКОЛ 64

Обсъждане и отхвърляне на „По широкия път“ от П.
Джидров въз основа на цитирани рецензии от М. Тихов и
К. Мутафов.
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Обсъждане на искания за наем на залата на театъра.
Връщане за повторно рецензиране на приетата в репертоара пиеса на Ив. Грозев „Мъртъвци“. Отхвърляне на
„Шанс за мъжа“ от Ж. А. де Каяве. Окончателно приемане
на „Ивайло“ от Иван Вазов и определяне на авторски хонорар. Допълнително разпределение на ролите в „Мадам
Сан-Жен“, „Плодовете на просвещението“, „Казаларската
царица“, „Краят на Содом“, „Нора“, „Децата на Ванюшина“,
„Коларят Хеншел“ и „В полите на Витоша“.

ПРОТОКОЛ 65

Обсъждане и приемане на „Андрофоба“ от Ст. Л. Костов
въз основа на цитирани рецензии от В. Йорданов и Ст. Чилингиров, изказване на Яворов. Отхвърляне на „Деян“ от А.
Гидиков с рецензии от В. Йорданов и Ст. Чилингиров.
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ПРОТОКОЛ 66

Решение за изплащане хонорар на Ст. Л. Костов за „Андрофоба“ и прехвърлянето Ӝ за следващия сезон. Хонорари
за рецензенти. Допълнително разпределение в „Мадам СанЖен“.
ПРОТОКОЛ 67

Отхвърляне на „Пеперудки“ от Н. Шиваров с цитирани
рецензии от М. Тихов и Конст. Мутафов.
ПРОТОКОЛ 68

Решение да се ходатайства пред Министерството за прекратяване на представленията в сряда поради недостиг на
публика „предвид тревожното политическо положение“.
ПРОТОКОЛ 69

Отхвърляне на 2 преводни пиеси и приемане на „Жената
и куклата“ от П. Луис и П. Фонде, превод на Ст. Коледаров.
ПРОТОКОЛ 70

Решение за заплащане хонорар на Ив. Попов и В. Кирков
за поставени от тях пиеси.

Всички протоколи са с подпис на П. К. Яворов

1913 г.
ПРОТОКОЛ 1 – ЛИПСВА
ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКОЛ 3

Обсъждане на оригиналните български пиеси и предложение за промени в наредбите за рецензирането им.
ПРОТОКОЛ 4

Решение за начало на репетициите за новия сезон, допълнително разпределение на ролите в „Ивайло“, „Старият
Хайделберг“, „Апостол“, разпределение за „Женитбата на
Белугина“.
ПРОТОКОЛ 5

Промени в разпределението на „Женитбата на Белугина“.
ПРОТОКОЛ 6

Решение за откриване на сезона с „Цезар и Клеопатра“ от
Б. Шоу, за уреждане на театрално утро в памет на починалите артисти Хр. Ганчев, Ат. Кирчев и Ш. Попова.
ПРОТОКОЛ 7

Разпределение за „Цезар и Клеопатра“. Промени в премиерата на „Жената и куклата“ от Л. Енгел. Отхвърляне на
„Дениза“ от Ал. Дюма-син. Обсъждане и отхвърляне въз
основа на рецензии от Ив. Шишманов и В. Йорданов на „Съвременни герои“ от Ал. Кипров.
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Обсъждане на репертоара за сезон 1913–1914 г. и решение
да се впишат в него 13 нови преводни пиеси.

ПРОТОКОЛ 8
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Определяне началото на новия сезон с „Цезар и Клеопатра“ от Б. Шоу. Отхвърляне на 4 преводни пиеси. Въз
основа на цитирани рецензии от Ив. Шишманов и Н. Бобчев
да се заличи от списъка на приетите пиеси „Мъртъвци“ от
Ив. Грозев. Отхвърляне на „Последната нощ на Соломон“
от Вл. Мусаков, с рецензии от М. Тихов и Конст. Мутафов и
доклад на артист. секретар П. К. Яворов (цитиран). Определяне хонорари за рецензентите.
ПРОТОКОЛ 9

Обсъждане на заявления за назначаване в театъра на 6
актьори, сред които Петко Атанасов и Стефан Македонски
и решение за възлагане на дебютни роли на 4-има от тях.
Отхвърляне на молбата за наемане на залата на театъра за
балетно представление от Нелия М. Попова.
ПРОТОКОЛ 10

Решение за пенсиониране на П. Сапунов, отхвърляне
молбите за назначаване в театъра на 2-ма актьори и допускане на изпит на 1 актьор. Отхвърляне на „Мълвата“ от Ив.
Стратев, с рецензии на Ат. Димитров и Б. Цонев и доклад на
арт. секретар П. К. Яворов.
ПРОТОКОЛ 11

Решение за възобновяване на „Венецианският търговец“
и „Ревизор“ с разпределение на ролите. Отхвърляне на молби за допускане до изпит за актьори на 4-ма кандидати. Определяне хонорар на Ст. Македонски за участието му като
певец в „Цезар и Клеопатра“.
ПРОТОКОЛ 12

Отхвърляне молбата на Хр. Морфова за наемане на залата за концерт. Отхвърляне на „Беглец“ от Св. Камбуров

с рецензии от Ив. Шишманов и Н. Бобчев и доклад на арт.
секретар П. К. Яворов
ПРОТОКОЛ 13

ПРОТОКОЛ 14

Обсъждане на резултатите от изпита за актьори. Определяне поредността на премиерите на приетите в репертоара
оригинални пиеси и разпределение за „Къща“ от А. Страшимиров.
ПРОТОКОЛ 15
Отхвърляне на „Мораториумът вдигнат“ от К. Мутафов
с цитирани рецензии от Вел. Йорданов и Ст. Чилингиров.
ПРОТОКОЛ 16

Разпределение на ролите в юбилейното представление
на „Ревизор“ (Юбилеен комитет Ив. Попов – В. Кирков).
Предложение към Министерството за награждаване на Ив.
Попов и В. Кирков с орден за „Наука и изкуство“. Вписване
в репертоара за сезона на „Депутат“ от Брийо. Разпределение на „Огнището угасва“ от Н. Атанасов. Отхвърляне на 1
преводна пиеса. Отхвърляне на „Бабини разкази“ от Люба,
с рецензии от Б. Цонев и Ат. Димитров и доклад от арт. секретар П. К. Яворов. Определяне хонорари на рецензентите.
ПРОТОКОЛ 17

Определяне на дебютни роли на П. Атанасов и Ст. Македонски в „Предложение“ от Чехов. Отхвърляне на 1 оригинална пиеса. Разпределение за „Депутат“ от Брийо. От-
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Одобрение на заявлението на артистите Ек. Златарева, Е.
Снежина, Г. Киров, С. Огнянов, Н. Христов, Т. Танев и Ст.
Киров за организиране на бенефис за 25-годишнина от артистичната дейност на Ив. Попов и В. Кирков.

хвърляне с цитирани рецензии от М. Тихов и В. Йорданов
на „Под старото небе“ от Ц. Церковски.
ПРОТОКОЛ 18
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Отхвърляне молбите за наем за концерт и за проява на
„Съюза на бълг. писатели“.
ПРОТОКОЛ 19

Обсъждане на молби за назначение, за наем на залата и
писма на бивши актьори до министерството на просвещението. Определяне на хонорари за участие в репетиции и представления на „Цезар и Клеопатра“ и „Старият Хайделберг“
на Петко Атанасов, Дим. Коцев, Ст. Миленков.
ПРОТОКОЛ 20

Приемане в репертоара на „Старият воин“ от К. Христов
с цитирани рецензии от Ив. Шишманов и Н. Бобчев и доклад
на арт. секр. П. К. Яворов.
ПРОТОКОЛ 21

Разпределение на „На прага на велики събития“ от Н.
Павлов. Определяне дата за 1 съюзно представление на
„Коварство и любов“ и разпределение на ролите. Промени
в реда на премиерите на „Къща“ и „Депутат“. Промени в
съставите на рецензентските групи.
ПРОТОКОЛ 22

Отхвърляне на „Златна ябълка“ от Сур-Елен с цитирани
рецензии от Ст. Чилингиров и В. Йорданов и доклад от арт.
секретар П. К. Яворов. Отхвърляне на 3 преводни пиеси и
приемане в репертоара на 2 преводни пиеси.

ПРОТОКОЛ 23

ПРОТОКОЛ 24

Определяне на реж. хонорар на С. Огнянов за „Първите“
и „Укротяване на опърничавата“.
Всички протоколи са с подпис на Яворов.
ПРОТОКОЛ 25

Разпределение на „Старият воин“ от К. Христов.
ПРОТОКОЛ 26

Определяне на авторски хонорар на П. Ю. Тодоров за
представленията на „Първите“.
ПРОТОКОЛ 27

Определяне на реж. хонорар на С. Огнянов за представленията на „Нора“.
ПРОТОКОЛ 28

Разглежда молба на А. Карима за повторно разглеждане и
рецензиране на „Над зида“.
Няма подпис на Яворов.
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Разпределение на „Хамлет“. Възлагане на дубльорство
на В. Кирков за ролята на Хамлет (титуляр С. Огнянов). Решение за възобновяване на „Мадам Сан-Жен“ и разпределение. Определяне на реж. хонорар на С. Огнянов за „Нора“ и
„Укротяване на опърничавата“.

ЯВОРОВ НА СЦЕНАТА
НА НАРОДНИЯ ТЕАТЪР
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Сезон 1911/12 г.
„В полите на Витоша“, постановка Павел Ивановски.
Декори и костюми Александър Миленков.
В ролите: Христо Христофоров – Васил Кирков, Стефан
Драгоданоглу – Коста Стоянов, Д-р Васко Чипиловски –
Христо Ганчев, Чудомир Чипиловски – Кръстю Сарафов,
Марко Петрович – Гено Киров, Мила Драгоданоглу – Адриана Будевска, Елисавета Драгоданоглу – Мария Хлебарова,
Амели Петрович – Елена Снежина, и други.
Премиера на 1 септември 1911 г.
Играна: 1911/12 г. – 12 пъти.
Първите 9 представления са посетени от 8600 зрители.
Сезон 1913/14 г.
„Когато гръм удари“, постановка Павел Ивановски.
Декори и костюми Александър Миленков.
В ролите: Сава Попович – Сава Огнянов, Бистра – Елена
Снежина, Златина Недева, Данаил – Кръстьо Сарафов, Олга – Вера Игнатиева, Полковник Витанов – Васил Кирков.
Премиера на 12 октомври 1913 г.
Играна: 1913/14 – 20 пъти, 1914/15 – 1. Общо 21 пъти.
Сезон 1939/40 г.
„Когато гръм удари“, постановка Хрисан Цанков.
Декори и костюми Иван Пенков.
В ролите: Сава Попович – Кръстьо Сарафов, Бистра –
Невена Буюклиева, Данаил – Любен Саев, Олга – Ирина Тасева, полковник Витанов – Аспарух Темелков.
Премиера на 21 септември 1939 г.
Играна: 1939/40 – 12 пъти.

На 5.11.1939 г. се играе „В памет на П. К. Яворов и 25-годишнината от трагичната му смърт.

Сезон 1977/78 г.
„Когато гръм удари“, постановка Пантелей Пантелеев. Сценография Светослав Генев. Музикално оформление
Крум Табаков.
В ролите: Сава Попович – Георги Черкелов, Бистра –
Иванка Димитрова, Полковник Витанов – Андрей Чапразов, Данаил – Емил Джамджиев, Олга – Добринка Станкова,
Милена Атанасова.
Премиера на 14 декември 1977 г.
Играна общо три сезона, 97 пъти.
Постановката е посветена на 100 години от рождението
на Яворов.
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Сезон 1956/57 г.
„В полите на Витоша“, постановка Стефан Сърчаджиев, асистент-режисьор Николина Томанова, декори
Асен Попов, костюми Венера Наследникова.
В ролите: Христо Христофоров – Любомир Кабакчиев,
Апостол Карамитев, Стефан Драгоданоглу – Виктор Георгиев, Д-р Васко Чипиловски – Иван Стефанов, Емил Стефанов, Чудомир Чипиловски – Асен Миланов, Марко Петрович – Борис Ганчев, Мила Драгоданоглу – Славка Славова,
Мила Павлова, Елисавета Драгоданоглу – Таня Масалитинова, Нина Чипишева, Амели Петрович – Олга Кирчева, и
други.
Премиера на 11 ноември 1956 г.
Играна общо 11 сезона, 250 пъти.
На 26.12.1956 г. се играе с афиш „Тържествено честване
стогодишнината на българския театър“.
Играна в Белград, през март 1957 г., в Ленинград и Москва през октомври 1962 г.

Адриана Будевска, първата изпълнителка
на ролята на Мила

Скици от П. Морозов на изпълнителите на ролите
на Чудомир Чипиловски, Драгоданоглу и д-р Чипиловски
в албума, подготвен от Лора, за всичко,
свързано с „В полите на Витоша“

Актьорите Любомир Кабакчиев (Христофоров)
и Славка Славова (Мила) в сцена от спектакъла
„В полите на Витоша“ на Народния театър, сезон 1956/1957 г.

Актьорите Иванка Димитрова (Бистра) и Георги Черкелов
(Попович) в сцена от спектакъла „Когато гръм удари“,
Народен театър, сезон 1977/1978 г.
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Сезон 1994/95 г.
„В полите на Витоша“, постановка Маргарита Младенова. Сценография и костюми Марина Райчинова. Музика Кирил Дончев.
В ролите: Христо Христофоров – Атанас Атанасов, Стефан Дргоданоглу – Стефан Данаилов, Д-р Васко Чипиловски – Михаил Петров, Чудомир Чипиловски – Петър Попйорданов, Марко Петрович – Сава Хашъмов, Мила Драгоданова – Рени Врангова, Елисавета Драгоданоглу – Жана Караиванова, Амели Петорвич – Добринка Станкова, и други.
Премира на 17 ноември 1994 г., Камерна сцена.
Играна общо 49 пъти, четири сезона.

Летописът „Яворов на сцената на Народния театър“ е
съставен изцяло по юбилейното издание на Летописа на Народния театър 1904–2004 г., С., 2004 г.

Яворов и издателят му Ал. Паскалев

БЕЛЕЖКИ
„ В п о л и т е н а В и т о ш а “ – т р а г е д и я. Издание на Ал.
Паскалев, 1911 г., София.
Това е първото публикуване на пиесата на Яворов.
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„ К о г а т о г р ъ м у д а р и , к а к е х о т о з а г л ъ х в а “.
П и е с а. Командитно книгоиздателско дружество „Ал. Паскалев
и сие“, 1912 г. София.
Първа и единствена публикация на пиесата приживе на Яворов.

ПРЕВОДИ
О с к а р Уа й л д, „С а л о м е“, драма в едно действие. Превод
от френския оригинал П. К. Яворов, „Всемирна библиотека“. София. Книгоиздателство Ал. Паскалев, 1910 г.
Втора прижизнена публикация: О. Уайлд „Саломе“. Драма в
едно действие. Превел от френски оригинал П. К. Яворов. Второ
издание. София. Книгоиздателство на Ал. Паскалев, 1911 г.
Към първото и второто издание на пиесата Яворов помества
в началото едно свое „Указание към българския превод“ и едно
предисловие. Между текстовете от двете издания съществуват
известни разлики.
Тук двата предговора се дават според второто издание.
Указания към българския превод от П. К. Яворов
Читателят ще забележи през течение на диалога, при най-патетичните моменти, преминаване в обръщенията на лицата едно
към друго, от множествено число към единствено.Това е една характерна особеност на оригинала, която биде запазена в превода.
Понеже на френски съществуват няколко текста, малко или
много различни в някои изрази, ние си послужихме с приетия за
първообразен текст из пълното събрание на Уайлдовите съчинения, издадени от Methuen and Co, 36, Essex Street, London.
Яворов сам подбира предговора на Роберт Рос за „Саломе“,

като се отказва сам да напише въвеждащ текст при първото и второто издание на пиесата на О. Уайлд, издадена от Ал. Паскалев.

ТЕАТРАЛНАТА КРИТИКА НА ЯВОРОВ

„Д в е н о в и б ъ л г а р с к и п и е с и“, сп. „Мисъл“, 1907 г. кн.
9–10 (излязла през април 1908 г.), с. 724–7478, в рубриката „Народен театър, подпис П. К. Яв.
„П. Ю. То д о р о в а т а „С а м о д и в а“, сп. „Демократически
преглед“ бр. 16, юли 1904 г., с. 375–376, с подпис: П. К. Яворов.
Това е първата статия за драматургично произведение , публикувана от Яворов във Влайковото списание „Демократически преглед“ през 1904 г.
„В у й ч о В а н ь о“ о т А . Ч е х о в, сп. „Демократически преглед“, кн. 4, 1908 г., с. 447–455, в рубриката “Театрални бележки“,
подпис: П. К. Яворов.
Следващите четири театрални рецензии са написани в края на
1905 г. и тяхната последователност показва, че Яворов седмично
води театрална рубрика във в. “Демократ“, орган на Радикалнодемократическата партия. Там той използва псевдонима Отело.
„Й е з у и т и н ъ т и н е г о в и я т в ъ з п и т а н и к“, в. „Демократ“, бр. 10, ноември 1905 г., с. 4, с подпис: Отело, в рубриката
„Театрални бележки“, без заглавие. Отело е един от най-популярните псевдоними на Яворов в тогавашната преса.
„С п р а в е д л и в о с т“, в. „Демократ“, бр. 11, ноември 1905
г., с. 4, без заглавие, в рубриката „Театрални бележки“, подпис:
Отело.
„Г а л е о т о“ и „П р о ф е с о р ъ т“, в. „Демократ, бр. 13, декем-
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Статиите от театралната критика на Яворов са подредени по
своята значимост за възгледа на автора им по отношение към драмата и театъра.

ври 1905 г., с. 3–4, без заглавие, в рубриката „Театрални бележки“, с подпис: Отело.
„Б и б л и о т е к а р я т“, в. „Демократ“, бр. 16, декември 1905 г.,
с. 4, без заглавие, в рубриката „Театрални бележки“, с подпис: О.
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ИЗЯВЛЕНИЯ ЗА НАРОДНИЯ ТЕАТЪР,
ЗА ДРАМИТЕ СИ, АКТЬОРСКИ ПОРТРЕТИ,
ДРАМАТУРГИЧНИ АНАЛИЗИ
Тези текстове са писани от Яворов в качеството му на артистически секретар на Народния театър. Като такъв той участва в
публичния дебат за драмата и репертоара на първия ни театър, но
само че от друга позиция, от тази на творец отвътре, на лице на
първата ни сцена. В това си качество Яворов отстоява репертоара
на Народния театър, пише драматургични анализи за актьорите,
използвани в началото на репетиционния период на пиесите „Дяволът“, „Седемнайсетгодишните“, рецензира постъпващи нови
пиеси за афиша на театъра – „Иван Шишман“.
„Г о л е м и т е “ в ъ п р о с и“, в. „Камбана“, май 1912 г., с.
1–2. Статията е написана по повод нападките, отправени на Гр.
Чешмеджиев, че е проявил пристрастие при съставяне на репертоара на Народния театър.
„З а д а н е о с т а н а д л ъ ж е н“, в. „Воля“ май 1912 г., с. 2,
подпис: П. К. Яворов. Отговор на Яворов по повод разгорялата
се полемика с нападки към него от Цанко Церковски „Пак за фаворизма в Народния театър“, в. „Камбана“, май 1012 г., с. 1, както
и статията „Фаворизацията в театър“ на Д. Т. Страшимиров, в
същия вестник.
„И з я в л е н и е н а д р а м а т у р г а п р и Н а р о д н и я т е а т ъ р г. П. К. Я в о р о в“, в. „Демократ“, бр. 41, февруари 1909 г.,
с. 1–2, в рубриката „Народен театър“.

„Я в о р о в з а с в о я т а н о в а д р а м а „К о г а т о г р ъ м
у д а р и“, „Седмична илюстрация, Принос“, бр. 1, октомври 1913
г., с. 4–5.

„А т а н а с К и р ч е в“, сп. „Листопад“, кн. 11, ноември 1913 г.,
с. 66, подпис: П. К. Яворов.
Написана по повод годишнината от гибелта на Ат. Кирчев,
актьор от Народния театър, загинал по време на Балканската
война.
„З а а р т и с т и т е И в а н П о п о в и В а с и л К и р к о в“,
в. „Воля“, декември 1913 г., в подлистник „Нашите драматурзи за
артистите Иван Попов и Васил Кирков“, по случай 25-годишния
им юбилей на сцената на Народния театър.
„Д я в о л ъ т“, пиеса от Франц Молнар“, сп. „Златорог“, кн. 9,
ноември 1934 г., с. 413–415.
Драматургичен анализ, четен от Яворов пред артистите на Народния театър, през септември 1909 г., при подготовката на пиесата за сцена.
„С е д е м н а й с е т г о д и ш н и т е“, драма от М. Драйер, сп.
„Златорог“, кн. 19, декември 1934 г., с. 444–448.
Драматургичен анализ, четен от Яворов пред артистите на Народния театър, през 1909 г.
„И в а н Ш и ш м а н“, сп. „Септември“, кн. 12, декември 1954
г., с. 135.
Вътрешна рецензия за драмата на Ив. Кравков, написана от
Яворов в качеството му на артистически секретар на Народния
театър, през ноември 1911 г.
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„Х р и с т о Г а н ч е в“, сп. „Листопад“, кн. 3, септември 1913
г., с. 2, без заглавие, подпис: П. К. Яворов. Написана по случай
годишнината от смъртта на Христо Ганчев, актьор от Народния
театър, загинал в Балканската война.

ТЕАТРАЛЕН ЛЕТОПИС НА П. К. ЯВОРОВ
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Летописът за дейността на Яворов, свързана с драмата и театъра, е съставен на базата на документалната книга на Ганка Найденова-Стоилова „П. К. Яворов – летопис за живота и творчеството му“, С., БАН, 1986 г.
Летописът на постановките на Яворовите пиеси „В полите на
Витоша“ и „Когато гръм удари“ на сцената на Народния театър е
съставен на базата на юбилейното издание „Летопис на Народния
театър 1904–2004 г“., С., 2004 г.
Протоколи на артистическия комитет на Народния театър, водени от Яворов, за периода 1908/13 г. – описи.
Описите са разчетени и предоставени от д-р Светлана Панчева, от Архива на Народния театър.

Портрет на Яворов от художника Цено Тодоров, 1914 г.

ПОСЛЕСЛОВ
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След книгата ми „Културната мисия на кръга „Мисъл“
(2008 г.), която фокусира съвременния поглед върху първия литературно-художествен кръг в българската културна
история, настоящото изследване „Яворов и театърът“ – за
обособяване на театрален период в наследството му, задълбочава проучванията ми за периода на модернизация на
българското общество и духовност след Освобождението.
Новите факти и оформен профил на четворката от „Мисъл“,
на Яворов като знакова фигура от кръга, безспорно ги откроява като мисионери и новатори едновременно, като културни фигури, които наваксват на широк фронт, в различни
изкуства развитието ни и същевременно – изявени и неотстъпни радетели на модерността, безспорни изразители на
духа на времето. Очертаният сложен исторически профил
е важен като белег на българската културна идентичност и
безспорно оформя своеобразието на българския път към цивилизованост през ХХ век.
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