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Руси Русев
Русенски университет „Ангел Кънчев“

„СПОМЕНИ НА ВАЗОВАТА МАЙКА“ –
НОМИНАЦИЯ, ТЕКСТ И ЛИЧНОСТ

На проф. Емилия Пернишка –
с благодарност към човека и учителя!

Текстовете, които един човек създава през живота си, дават възможност 
чрез техния лингвистичен анализ и интерпретация да се осъществи идентифи-
циране на неговата личност, притежаваща многослойна структура. Това е така, 
защото в процеса на текстопораждането самата личност се самопредставя като 
текст посредством мисловно-речевата и комуникативната си дейност, т.е. тя 
се проявява като езикова личност. В този смисъл всеки вербален текст е пре-
върната форма на личността, която е особен текст, способен да осъществява 
самореинтерпретация на своята вероятностно задавана структура (На-
лимов 1989: 177). При пораждането на текста действат два главни механизъма 
– номинативният и синтактичният, които разпределят личностните смисли по 
дадени езикови значения (Кубрякова 1986: 109–136). Благодарение на тях в но-
минативно-синтактичната структура на текстовата цялост се „имплантират“ по 
уникален начин като „информационни следи“ социалните, психологическите, 
аксиологическите, емоционалните, етичните, етническите, креативните и про-
чее особености на авторовата личност. 

Спомените на Вазовата майка, които проф. Иван Шишманов публикува 
през 1920 г., са интригуващ изследователски обект от гледна точка на иден-
тифицирането на една забележителна личност чрез анализ на нейното рече-
во произведение (Спомени на Вазовата майка 1920: 29–58). За този мемоарен 
текст проф. Шишманов пише убедено и с възхищение: „Аз познавам в българ-
ската литература само една книга, която би могла в някои отношения да се 
мери със „Спомените на Вазовата майка“. Това е автобиографията на Софрония 
Врачански („Житие и страдания грешнаго Софрония“). Казвам изрично „в ня-
кои отношения“, защото по дълбочина на чувствата, по сила на въображението, 
по интензивност на наблюденията, по стил, Спомените на Съба Вазова надми-
нават далеч Софрониевата автобиография“  (Шишманов 1920: 31).

Майката на Иван Вазов пише своите Спомени през 1891 г., но както отбе-
лязва Р. Русев, тя си служи с език, който е твърде различен от литературния 
език по онова време. Идиолектът на Съба Вазова е основан върху говора, но 
понякога в негови прояви от епохата преди Освобождението. Поради тази при-
чина езиковедът твърди, че Спомените... могат да се смятат за последното 
литературно произведение на тая епоха, макар и хронологично да спадат 
към друга (Русев 1963: 534). 

Като прояви на по-стар говорим език Р. Русев посочва: 1) би като форма 
за минало свършено време (А мъжете виждат, че други изход няма, ами да 
паднат на молба на митювеллията, защото той би благороден турчин); 
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2) употреба на думата приемам в значение на „получавам“ (От после, като 
прочитах вестници, които приемаше големия ми брат М[инчо],...), както и 
на думата служа в значение на „поднасям“, „сервирам“ (Като засвириха, по-
искаха мома да ги служи ракия); 3) използване на роднина като неизменяемо 
съществително (После се научихме, че дохождали по любопитство: да видят, 
има ли някаква поличба на детето, като сме се взели роднина), но и като 
дума, от която може да се образува мн.ч. (Събраха се калугерките роднини и 
други да ни утешават...); 4) употреба на съществително име от м.р. ужас като 
съществително от ж.р. (Захвана ужас голяма по градове и села); 5) използване 
на формата на прилагателното тревест, което след Освобождението се упо-
требява във форма тревист; 6) инверсиран словоред на прилагателни (всяка 
книга българска, ливадата манастирска, радост голяма, пътя балкански 
тесен, уста пресъхнали, стара майка нещастна). 

Посочените от Р. Русев прояви, както и дадените примери, могат да бъ-
дат допълнени, но те са достатъчни, за да провокират въпроса защо Съба Ва-
зова използва почти изцяло говоримия български език от времето, за което 
разказва. Изборът на тази комуникативно-прагматична стратегия разкрива 
удивителното чувство на баба Съба за историчност, което подхранва дълга ѝ 
пред родовата памет, пред историческата памет на българския народ изобщо. 
Неслучайно в началото на своите спомени тя обозначава месеца и деня, в кой-
то започва да ги пише, и формулира основната си комуникативна цел: Януари 
13. – Захващам, да напиша нещо от живота си за възпоминание на чадата 
ми. В текста на това „възпоминание“ ясно се долавя стремежът на Съба Вазова 
да съхрани за поколенията автентичния си образ на „говорещ човек“. Затова 
нейният дискурс е непринуден, с висока степен на разговорност, подчертано 
диалогичен. Очевидно е, че тя е държала потомците не само да възприемат 
смислово написаното от нея, но и да „чуват“ словото ѝ – с неговото оригинално 
звучене, със специфичния ритъм на фразата, с характерните обрати на речта, с 
благозвучието и грапавините на изказа, с колорита на употребяваните остаре-
ли, диалектни и чужди (главно турски и арабски) думи, форми и изрази. Съба 
Вазова използва по-стар говорим език, защото за нея това е единственият въз-
можен език, чрез който тя може да изрече адекватно истината за самата себе 
си, за своя живот и за описваното от нея време. В речевия автопортрет на баба 
Съба е отразено нейното разбиране за речта като значима черта на личността 
в индивидуален, социален и исторически аспект. Именно като такава речта се 
отличава със способността си да въплъщава идентичност.

Начинът, по който Съба Вазова изгражда своя текст като комуникативно, 
структурно и семантично единство, говори за нейната мъдрост на личност, от-
крита към бъдещето. Съдържателната композиция на текстовото цяло се опре-
деля от 6 основни тематични полета, които са формирани последователно като 
номинативно-синтактични цялости с определена семантика, а именно: „Чете-
не“,  „Годеж и сватба“, „Семейство“, „Образование“, „Борба за свобода“, „Бягство 
от сеч и огън“. В когнитивно-концептуалното пространство на тези тематични 
полета се актуализират личностни смисли, които формират концептите „Лю-
бознателност“, „Просветеност“, „Възпитание“, „Образование“, „Морал“, „Вяра“, 
„Свобода“, „Съвест“ и „Творчество“.  По същество това са за баба Съба ценности, 
чрез които тя осъзнава и преживява индивидуалността си, себеосъществявайки 
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се като личност. От тази гледна точка Спомените са своеобразен неин завет към 
потомците, свързан с тяхното личностно изграждане и развитие.

Ясен сигнал за преднамереното композиционно-съдържателно постро-
яване на текста дава сложното смесено изречение в началото на втория абзац. 
То последователно ни съобщава за сгодяването на Съба Вазова и за нейното 
желание да се научи да чете. На преден план обаче се извежда темата за чете-
нето, която се разгръща в този и в следващия абзац. Тематичното поле включва 
глаголи, наречия и съществителни, с които са обозначени желанието да се чете 
и самият процес на четене, степента и интензивността на тяхното проявление. 
Назовани са и обектите на прочит. Срв.: желая да се науча да чета; ...като 
много желаях, лесно се научих да чета и скоро захванах да прочитам всяка 
книга българска; Ази нямах наситка на прочитание; Четях по цял ден; Проче-
тох Александрията няколко пъти, Плутарх, „Благонравие“, Телемах, Робин-
сон, песнопойки (Робинсон идеше подлистник в една газета) и други много 
прочити. От после, като прочитах вестници, които приемаше големия ми 
брат М(инчо), учах новини. Силният акцент върху просветеността на човека 
още в самото начало на Спомените е напълно в духа на Възраждането. Голяма-
та любов на Съба Вазова към книгата и нейната жажда за знание я характери-
зират като напредничава личност, която осъзнава дълбоко огромната роля на 
просветеността в живота на българина. Затова нейното комуникативно-речево 
поведение е открито към другите и тя охотно споделя с тях наученото от кни-
гите и вестниците: ...та често праздник идеха роднините ни подир обед да 
им почета нещо от Александрията, Телемаха или Синтипа Философа, Райна 
княгиня или Геновева или Бертолдул, или пък от вестника да им кажа нещо 
новини. И ази с голяма памет и ревност захванах да разказвам, щото съм 
прочела1.

Езиково-понятийното разчленяване на текста обособява някои свръхфра-
зови единства, в които са въплътени смисли, формиращи когнитивни струк-
тури, чиито компоненти отразяват ценностната ориентация на баба Съба. 
Например: После ние живяхме съгласно, с почитание и уважение един на 
други. Но разбира се, че тогава младите претърпяваха повечко и срамът 
беше на първо място тогава. Като имаше срам и страх от Бога, имаше и 
благочестив живот. Тъй и сега, на днешно време, гдето има страх и срам 
от малкия, там има и добър живот. Равенство ли е в една къща, бягай 
от нея като от огън! Актуализацията на когнитивната структура „благочес-
тив живот“ в този микротекст характеризира Съба Вазова като личност, коя-
то е приела системата от ценности на българския патриархален космос като 
поведенчески норми. Те правят нейната нравствена позиция за това какво е 
благочестиво, достойно човешко съществуване ясна и категорична и задават 
хоризонта на личностния ѝ праксис. Интересно е финалното възклицателно, 
сентенциално изречение. То има характер на паремия, която отразява склон-
ността на баба Съба към лингвокреативна дейност и е израз на етнокултурно 
обусловената ѝ житейска мъдрост. 

1 Предаваме цитатите от текста на Съба Вазова с осъвременена графика, като запаз-
ваме правописа и пунктуацията, установени от проф. Иван Шишманов при публикуването 
на Спомените.

26 За словото – нови търсения и подходи
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В следващото свръхфразово единство, чиято микротема е „Деца и родите-
ли“, значенията на номинативните единици представят когнитивните структури 
„Възпитание“ и „Образование“. Тук се вижда как Съба Вазова превръща своята 
жизнена позиция в конкретни постъпки и дела. Срв.: Разклонихме се, както ни 
благослови чичо ми, добихме 8 сина и 2 дъщери, грижихме се да ги възпитаме, 
колкото ни позволяваха силите. Баща им не бе учен човек, но много уважава-
ше учените, та всякога имаше грижа да се поддържат добрите учители. И 
тъй Сопот бе напреднал повече от Карлово и Калофер в науката. Първия си 
син, Иванчо, проводихме в Пловдив да се учи. Третия, Киро, 12 годишен прово-
дихме в Цариград в Царското училище, та свърши доктор, а втория, Никола, 
остана с баща си, да търгуват. Четвъртият, Георги – в Габровското учили-
ще, а другите се учиха в Сопот.

Фразата на баба Съба е твърде специфична – тя е много стегната, пред-
метна и динамична, със засилена употреба на глаголи. Срв.: Като излязохме 
из р. Сопотница, то по Садината нямаше праздно място. Цялото село на 
кърът, хора играят, кеманета свирят, коне припкат. Не можеха колата да 
заминат, за това забитинът и няколко заптиета вървяха преди колата и 
правеха път; И той вървял с тях до Калофер и останал да спи в Калофер у Ха-
джи Неделчови, защото бяхме сватове. Те го приели, нагостили го, послали, 
та спал като познат; Някои казаха да отидем у Шамови, защото тяхната 
вратня е здрава, да се затворим и вода има. Отидохме, качихме се горе. Там 
видяхме жена заклана в стаята. Излязохме, отидохме у Цончови, защото и 
там вратнята е здрава, има и вода да си мокрим устните. От цитираните 
дотук откъси се вижда, че Съба Вазова има изключителна зрителна памет и е 
силно впечатлителна.  Зрителните ѝ възприятия са водещи, поради което ос-
новният обект на изображение в Спомените – човекът, е много динамичен. 
Затова в мемоарния текст доминира глаголната номинация за обозначаване 
на действия, движения, положения, състояния, самоизява. Сравни: От учили-
щето се гледаше, че караулът гонеше някого къде друма, после се научихме, 
че турчин с плячка от Карлово. Хванали го и го закарали в конака, заклали 
го и го натъпкали в нуждника; Най-после видях, че иде един човек, задянат 
с човал на гърба, върви тиришката на горе. Ази го помолих да дойде, да ни 
помогне да вдигнем коня. Той се смили, хвърли човала на земята и дойде та 
вдигна коня и тръгна бързо; А те с ярост изкочиха, припнаха горе, извадиха 
Ивана на стълбата, пушнаха и го убиха в гърдите и изкочиха на пътя; Като 
се поболи, намерих един дрипав човал, изпрах го, скърпих го, натъпках го с 
папурювина и послах ѝ. 

В речевото поведение на Съба Вазова е ярко изразен стремежът да се скъ-
си изказът, в резултат на което той губи понякога своята яснота, без обаче да 
отслабва неговата въздействаща сила. Баба Съба използва кратки и елиптич-
ни изречения, често съкращава предлози, активно използва метонимията, по-
средством която се постигат лаконизъм и максимална смислова натовареност 
на изказването. Например: Цялото село на кърът, хора играят, кеманета 
свирят, коне припкат; Войска върви като извор: кон до кон, човек до човека; 
Клисура плаши турците, два дена, после, като узнаха каква сила имат и че 
няма московци, Тосун бей събра 3 хиляди башибозук; Съмна се, Михаила пак 
няма; Мустафата накара, та подпряха вратнята; Стопанът ми е болен, 
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майка стара, децата малки и ази трудна; Затова Сопот, Карлово и Калофер 
чакаха само огън и сеч; Децата запищяха; Чакаме. 

Подчертаната енергичност и стремителността на изказа отразяват необик-
новената енергичност на Съба Вазова – една от най-характерните ѝ личностни 
черти. 

Отличителна особеност на разглеждания текст е високочестотната упо-
треба на темпорални изречения, в които се използва дума, назоваваща час, 
ден, година, месец. Към тази дума често стои количествен определител (Савова 
2007: 244–251). Например: Настана вече 1876 година; А русите дойдоха на 
1877 лето...; Цели три години страхове, че ще ни сечат турците; Той [Иван 
Вазов – бел. моя, Р. Р.] се роди на юни 27 1850 г.; А в 11 часа по турски баща 
им прати Никола да отиде в Карлово...; През нощта до нейде беше тихо, но 
от 2 часа по европейски...; Тогава часът беше 10 по турски сутринта...; ...но 
аскерят му се върна и почнаха да колят цялата нощ на 17-и юли; В средата 
на 27 юли Шерифът...; След 15 дена за пръв път ядохме...; Тя лежа 22 дена: 11 
дена беше паметна, единайсет не се разбираше нищо; В сряда гледахме, как 
всичките турски села се вдигаха с всичко и добитъка си. Това беше в сряда и 
четвъртък; На десети септември по пладне почина. Начинът на темпорал-
на номинация разкрива способността на баба Съба да бъде във времето и да 
го преживява в неговата актуалност. Този начин показва още, че тя има силна 
памет и притежава здрав усет за порядък в света, както и стремеж към точност 
при отразяване и обозначаване на фактите и събитията.

Семантичният признак „количество“ се актуализира и при назоваването 
на лица, животни, вещи. Например: После като пустна черква, захванаха вен-
чилото ни: егуменът в одежби и четирима калугери, облечени в най-нови 
одежби, и нашите четири попа, та девет души ни венчаха, най-славно вен-
чило; Изклани карловци бяха 800 души; Бяхме около 20 жени; Бяха се събрали 
до 600 души, жени, деца; Ето 15 други заптиета дойдоха; В петък сутринта 
докараха 3 коня...; опържиха каша три-четири сахана... Този тип назоваване 
заедно с темпоралната номинация характеризира Съба Вазова като много на-
блюдателна личност с конкретно, прагматично-делово мислене, със стремеж 
към систематизиране на фактите, като личност, която държи на историческата 
истина. Обективният поглед на баба Съба към света и високият ѝ морал на раз-
казвач за една отминала епоха се доказват убедително от текстови фрагменти, 
в които се разказва за стъписваща жестокост и неоправдани злодеяния не само 
на поробителя, но и на поробения. Срв.: Като дошли сопотненците с русите 
до Митиризово, исклали доста кадъни и дечица. Като си отидоха в Сопот, 
сина ми каза на баща си всичко, какво са правили сопотненците. Той се много 
ядоса, защо да колят невинни хора. Догдето това се приказваше в дюкяна, 
ето ти, че Цочо Матеев караше една сюрия добитък, които били обрани от 
Митиризово. И тъй по-благоразумните хора казваха: „Ето повод на турци-
те, какво трябва да правят“; Нямаше вече надежда и на мютевлият, защо-
то, когато да дойдат русите, той изпратил харема си за Пловдив, а той 
отишъл сам да посрещне русите. Но някои луди карловци взимат няколко 
казака и отиват да гонят мютювлийките. Като стигнали колата, те об-
рали всичко от мютювлийките: жълтици и елмази, каквото са имали у тях 
си. Затова Сопот, Карлово и Калофер чакаха само огън и сеч.
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Безпристрастното отразяване на истината за страшното, апокалиптично 
време говори за будна съвест, която е нравственият стожер на отговорността 
на Съба Вазова пред потомците и историята. Отделни синтактично-смислови 
цялости на текста актуализират разбирането на баба Съба за живота като отго-
ворност, за собствения ѝ живот като самоотговорност. Срв.: Като съмна, видях 
турчин, че прекарваше момиче на кон и го караше на селата. Ази като ви-
дях, помислих, че и моите така разкарват робини. Пожелах да се убия, да не 
гледам света, но като погледнах малките, които гледат на мене, и стара 
майка нещастна, смислих, че трябва да живея за тях; Ох, стискам децата за 
ръчиците и думам: „Давно първо мене заколят“ .

Дълбоко в основанията на тази отговорност на Съба Вазова стои нейна-
та религиозност. Тя е ревностна християнка, която изповядва православната 
вяра. В битието си баба Съба следва една от основните аксиоми на християн-
ския морал: Като имаше срам и страх от Бога, имаше и благочестив живот. 
Нейното речево поведение показва, че в щастливи и в трудни моменти от своя 
живот тя се уповава на Бога, очаква и приема с благодарност неговата милост и 
благодат, защото Той съществува, защото за нея Той е Любов и Истина. Срв.: „Не 
може да бъдат Н. и М. заклани. Те изнесоха баща си и баба си на ръце. Знам, 
че има Господ!“; Като каза Иваница Хаджи Лилова, че ни викат от Карлово 
– ох, този глас бе глас господен за нази; Имах чича – калугер, той дойде да 
ни поздрави и подаде по един клон люляка, и каза: „Бог да ви благослови, да 
братясате като тая люляка“. Господ чу благословията му и след една годи-
на се роди първият ми син, Иван; Но Бог, който е милостив всякога, помогна 
ни, да чуем отдалеч тропота на коня. И след малко Никола пристигна, но 
Михаил го няма. 

Интересна е емотивността на мемоарния текст. Докато в първите пет те-
матични полета се наблюдава по-умерена употреба на емотиви, то в шестото 
– „Бягство от сеч и огън“, степента на емотивност на текста нараства при до-
миниране на отрицателните емоции. Емоционалният свят на Съба Вазова като 
дъщеря, сестра, жена, съпруга, снаха и майка е много богат. Тя изпитва радост, 
щастие, гордост, удовлетворение, любов, възхищение, състрадание, облек-
чение, жалост, благодарност, уважение, тревога, срам, страх, ужас, стра-
дание, мъка, скръб, вина. 

Баба Съба използва различни начини за номинация, експресия и описа-
ние на емоциите. Тя употребява емотиви, афективи, конотативи. Със засилена 
изразителност се отличава употребата на метафори, сравнения, повторения, 
епитети, фразеологизми. Наблюдава се още представяне на мисли – емоции и 
обозначаване на емоционални кинеми и прозодеми. Например: Цели три го-
дини страхове, че ще ни сечат турците. Все на страх и на щрек седяхме ден 
и нощ; Страхове бяха големи в 1877 година. Захвана ужас голяма по градове 
и села; Стана вече 3 часът по турски, Никола го още няма. Тази ужас няма 
да я забравя; Сега вече настанаха нови страхотии, останахме съвсем без 
защита; Прекарахме в ужас и тази нощ на Бойкова нива; Моят Владимир в 
8-ма година – ази се боях, да го не заколят; Ние като се надеяхме целия ден 
и като си не дойде, грижата от час на час все повече се  увеличаваше; Стоях 
високо и от радост и скръб плачех; Ох, Боже, Боже, и Никола отиде, и него 
убиха; Михаила няма и Никола отиде; Ох, тежки минути!; Ох, ако ни видят, 
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ще ни застрелят, защото не бяхме далеч от тоя шумалак; Ох, пращат ни 
на заточение; О, Боже мой, наближава клането!; О, колко страшно беше!; 
Ами сега, Боже!; Колко бе ужасно тогава!; Ех, оживяхме и този път; Какви 
страхове, какви скривалища копахме по цели нощи и вярвахме, че ще можем 
да се укрием! Как сме се лъгали клети!; Боже! Ужас!; Ужасна гледка!; О Боже, 
сега накъде?; Ох, ние ще загинем, помисилих си аз; Мисля си, изгубени сме; 
Смислете, какъв огън е бил в гърдите ми и какво туптение на сърдцата; 
Мъжът си оставям! Ази къде отивам? Сопот гори, небето се черви на вся-
къде! Не се къса глава, бих я откъснала като на лястовица; Ази както лежах, 
отскубнах си косата и казах: „Не може да бъдат Н. и М. заклани. Те изнесоха 
баща си и баба си на ръце. Знам, че има Господ!“; Ази повдигнах клета мама, 
премаляла, не може да върви, треперя на листо; Сега вече за Никола се раз-
пуснахме, но и Михаиловото не е малко: цяла нощ охкане, викане, плачене; 
Сега ми се поотслаби сърцето, като разбрах, че Киро е пристигнал благопо-
лучно; Плакахме отчаяно със свекърва ми без утешение; Сега останах и без 
майка! Плаках много. 

От посочените примери се вижда, че емоционалните преживявания на 
Съба Вазова се отличават с интензивност и дълбочина, а някои емоционални 
контексти актуализират и още един техен характерен признак – трайност. Срв.: 
Боже мой и сега ми дотисна на сърдцето, като си пропомних, какви минути 
бяха: изпращам сина си, огън и пред него и зад него!; Не можа и сега да не 
пороня горчиви сълзи, макар съм свободна веке; Мисля, че и сега тронът, в 
когото стоях, е още влажен от моите горчиви сълзи.

Лингвосемиотичната организация на емотивния текст дава възможност 
баба Съба да бъде идентифицирана като чувствителна жена, в чиято психика 
емоционалното и рационалното се уравновесяват. Дори и в най-критичните мо-
менти тя не губи самообладание, бързо взема важни решения и действа. Един 
пример: Мислим, ето часът веки приближава, връщат се турците отгоре и 
сега ще ни изколят. Аз имах у мене една връв рубета, зарових ги под големия 
камък, до когото случайно бях легнала, та като ни изколят, да ми не вземат 
жълтиците. Отношението на Съба Вазова към парите изразява особеност на 
етнокултурната менталност на българина, отразена в немалко пословици и по-
говорки, например: Без пари челяк и Богу не е драг; С пари при Бога, без пари 
в гроба; Без пари ни в рай, ни в пъкъл те прибират; С пари – в рая, без пари 
– накрая; Парица – силна царица; Имаш ли парички, обичат те всички; Бели 
пари за черни дни, и др. Баба Съба цени парите и богатството. Неслучайно тя 
оценява задомяването на дъщеря си Ана по следния начин: Анка като свърши 
втори клас, я оженихме (тя бе сторила тамам 13 години) за богатски син, 
Хаджи Никола. Там бе добро. Това дава основание да мислим, че Съба Вазова 
възприема насилственото отнемане на парите ѝ от поробителя като варварско 
накърняване на нейното достойнство, поради което тя лишава насилника от 
възможността да вземе рубетата дори след като той отнеме живота ѝ. Баба 
Съба е готова да се унижи с лицемерно раболепие само и само за да запази 
смисловата цялост на личността си: Децата запищяха: „Олеле, заклаха баба!“ 
Борис вади жълтиците от джеба си и вика: „Мамо, ази ще дам парите, но 
агата да не коли баба“. Ази му стискам ръчичката и му думам: „Недей, мама, 
дядо ага е харен, той няма да заколи баба ти.“ А той бръкна в джеба ѝ, из-
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вади парите, гдето за последен път бе приела от сина си при раздялата, 
откъсна ѝ златната, с една „копанка“, стара костадинка, жълтица, взе ѝ 
бастуна и чекийката, а другият държи мене за косата и вика: „Хаа, пара, 
комита дженабет! Дай пари, че ще те заколя!“ Децата, премалели, плачат 
за баба си, за мене. Аз им се моля: „Прости ни, аго, прости ни“, и му целунах 
ръката кървава. А че у Съба Вазова чувството за достойнство е силно развито, 
се вижда и от начина, по който тя урежда някои от междуличностните си от-
ношения: Бае Мачо ми купи юрган, дюшек. То беше близу до Димитровден. 
Като бях още в манастира, ушиха ми кюркче и ми го проводиха. Но г. Кирко 
ми проводи 14 английски лири до бае Мача. Ази наплатих му, що беше похар-
чил за нази този добър човек и приятел на покойния Минча. 

Ще обърнем внимание и на още нещо. Употребата на глагола заравям в 
конструкция с обект и локатив (зарових ги под големия камък) разкрива в пси-
хоаналитичен план огромната надежда, която е затаила в себе си всеотдайната 
майка за оцеляването и бъдещето на децата си. 

Цялото поведение на баба Съба, включително и речевото, показва, че ней-
ното Аз като ядро на личността ѝ е изключително силно и поражда невероятна 
личностна енергия2. Съба Вазова е с несломим дух, твърда воля и жажда за 
живот. Ето как успокоява тя отчаяния си съпруг: Мъжът ми гледа дима на Со-
пот и ми говори: „Отидохме, веки запалиха Сопот“. Ази го раздумвам: „Не 
грижи се! Само да се спаси животът ни, ние ще имаме подкрепа от Олте-
ница. Само да останем живи“. Тя може да се самооценява критично и дори 
да се самоиронизира, попаднала в изключително трудна ситуация. Срв.: Ази, 
като неопитна и глупава жена, говорех на мъжа си, че тая вечер, като из-
грее месецът, да вървим, та да се отминува път; Намислихме за по-добре 
М[ихаил] да води коня, ази да вървя напред, да му показвам пътя, а бащата 
трябваше да се стиска за гривата на този добър и хубав кон. Но, какъвто 
ти командирът, такъв и водачът. Всичко това ѝ помага стоически да понася 
сполетялото я страдание въпреки бременността си, тревогите и грижите за де-
цата, възрастната свекърва и болния съпруг, който тя трагично губи по време на 
бягството през Балкана. 

Някои от емоционалните преживявания на баба Съба имат по-особен ха-
рактер. Те разкриват поетична душа на личност с явна художествена дарба. 
Срв.: Като ги видях с майките си, не можах да се утеша, като си мислех, 
тези майки избавили поне момичетата си, а ази не можах да ги опазя, ни 
момичетата, ни пък момчетата. Мисля, че и сега тронът, в когото стоях, 
е още влажен от моите горчиви сълзи. Но както децата, така и слугините 
млади, безгрижни спят цяла нощ. Аз сън нямам, плача, мисля, че като мене 
няма друга толкова нещастна. Една нощ ме обърна на полуда. Гълъбите гу-
кат над стаята ми. Чувам, как ги прибира майка им. Ази мисля: не съм ни 
като гълъбица. Седнала на прага, гледах месеца и захванах да говоря като 
несвястна: „Месечко, кажи ми, има ли и други очи, да гледат и да те питат: 
„Видя ли майка, изгубила децата си: Като гореше огън на сърцето ми, ази 
запях...“ (следва текстът на песента на Съба Вазова – бел. Р. Р.). Цитираният от-

2 По-подробно за Аза като ядро на личността вж. Б. Минчев (Минчев 1998: 148–149).
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къс е ценен факт за психопоетиката, защото дава представа за пораждането 
на художествения текст. Тук виждаме как се променя психическото състояние 
на личността в началото на творческия процес, виждаме как в лоното на май-
чиното страдание, на драматично преживяваното чувство за вина се заражда 
словото като образ, ритъм, звук, интонационен контур, мисъл, емоция, за да се 
разгърне във вълнуваща поетическа изповед. 

Езиково-стилистичното и художествено майсторство на Съба Вазова се 
нуждае от специално проучване. Тук ще се ограничим да посочим с оглед на 
интересуващия ни проблем само някои черти на баба Съба като личност с ли-
тературен талант.

Една от тези нейни черти отразява способност за активно оценъчно-есте-
тическо отношение към действителността, което е задължително условие за 
литературнотворческа дейност. Срв.: Не може описа човек оная априлска зеле-
нина, прошарена с жълта агличина; В училището беше събран половината 
Сопот. Ази всичкият ден все плаках на прозорците и не можех да се утеша, 
как ще оставим Сопот, такава хубава картина; Как нямаше някой фото-
граф да снемеше тази печална картина в онова песъкливо и красиво място.

Освен изострена чувствителност Съба Вазова притежава и образна мисъл, 
подсилена с невероятен усет за естетиката и стилистиката на словото, за него-
вата изобразителна и изразителна мощ. Това ѝ дава възможност да пречупва 
конкретните наблюдения през своя вътрешен живот и да създава ярка и емо-
ционално обагрена словесна представа за фрагментите от действителността, 
да постига изостреност и дълбочина на психологическото изображение. Напри-
мер: Ох, зачуха се женски писъци: жени влачат и обират, мъжете колят, 
децата пищят в шумалаците. Ох, ако ни видят, ще ни застрелят, защото 
не бяхме далеч от тоя шумалак. От Балкана идат 9 говеда, крави и воло-
ве, реват отчаяно като човеци. От реването им ехти долината. О, Боже 
мой, наближава клането! Сега като дойдат турците да ги откарат, ще 
ни видят и изколят; Слънцето пече, прежуря. Нямаме водица. Изгоряха ни 
устата и гърдите, защото няма и плюнка. А децата плакаха за водица, па 
заспаха на слънцето. Нямаше с що да ги покрия: вземах си кърпата от гла-
вата и завих очите им. 

Изумителна е пластичността на словото, когато чрез него баба Съба съз-
дава силно въздействащи скулптурни фигури в текста. Срв.: Ази като стоях 
на двора, само ръцете си кършех и към небето ги вдигах и все там гледах и 
виках...; Баба им седнала на столчето на пътя и се сгърнала, като си навела 
главата до коленете, а баща им седи на стола като пренесен, без да прого-
вори; Всяка от страх изтръпнала. Децата запищяха. Какво сега? Насядахме 
всички на пясъка, наведохме глави до колени и чакаме да ни колят; Той каза на 
жена си: „Направи ми едно цигаро!“ Като чуха, че проговори Иван, върнаха се, 
че като засякоха с ония ножове, паднаха му рамената. Той седи седишката. 
Догде се чуваше „ах“, сякоха. Като падна, излязоха си. Жена му взема човалче, 
та го покри. В цитираните откъси динамиката на словото застива изведнъж в 
емоционална пластичност и се ражда покъртителният скулптурен образ, раз-
търсващ читателя със своя драматизъм и трагика.

Накрая ще посочим вроденото умение на Съба Вазова да разказва просто 
и увлекателно. Тя притежава таланта на народен разказвач. 
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В своя Предговор към „Спомени на Вазовата майка“ проф. Иван Шишма-
нов пише: „Още от първите страници скромната баба Съба, която позна-
вах от 30 години насам като прекрасна майка, образцова къщовница, жена 
мъдра, набожна, любознателна и необикновено енергична, с патриархални 
нрави, ми се откри внезапно в своите Спомени от една съвсем нова стра-
на: като оригинална писателка, достойна родителка на своя син, който я 
обожаваше, както може да се види и от многобройните стихотворения, 
посветени ней в разните му сбирки. И неволно си спомних честите случаи, 
гдето велики мъже – поети, художници, мислители – са дължали своя та-
лант предимно на своите майки“ (Шишманов 1920: 30).

Настоящото изследване потвърди, допълни и задълбочи направената от 
проф. Шишманов личностна характеристика на Съба Вазова, родила патриарха 
на българската литература – Иван Вазов.

 Ти ме роди, но ти ми даде
 и светлото, що в теб блестеше,
 ти и човека в мен създаде –
 ти два пъти ми майка беше!
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