
1

ЕЛИН ПЕЛИН
БЪЛГАРАНОВЦИТЕ

chitanka.info

http://chitanka.info/


2

Хумористическият вестник „Българан“ бе основан от Хр.
Силянов и Ал. Кипров и първите му няколко броя се пишеха
изключително в стихове. Тогава нямаше хумористически вестници и
появяването на „Българан“ бе едно литературно събитие. Още повече,
че се списваше от известни вече писатели.

Още от първите броеве в него почна да сътрудничи Ал. Божинов,
който по-после стана душата на вестника и близък негов ръководител.
Около Божинова се групираха тогавашните млади, току-що започнали
литературната си кариера писатели, които станаха и неразделни
приятели, наречени от тогавашната публика „българановци“. Това име
се установи след първата вечеринка, която тая група даде в „Славянска
беседа“ и която има небивал успех. Цяла интелигентна София бе се
стекла. Станаха сбивания за места. Мнозина се молеха да бъдат
допуснати на сцената като зрители иззад кулисите. А една публика от
около 200 души, която не можа да влезе в битком набития салон, стоя
на улицата пред Беседата през цялото време, докато трая вечеринката.

Популярността на тая група растеше постоянно не само поради
вестника, който се списваше добре и бойко, не само поради излизането
на „Сборника на българановците“, а и поради шумния живот, който
водеше тая група от млади хора, художници и писатели.

Душата на тая група бе Божинов. Той изпъкваше между всички
като най-оригинален, най-духовит, най-весел и ненадминат виртуоз в
интимните забави на групата.

В тая група влизаха Силянов, Кипров, покойният Владимир п.
Анастасов (Пепо), Петър Нейков, покойният Петър Паспалев, Ал.
Балабанов, Андрея Протич, П. Морозов, Сава Огнянов, Васил Кирков,
моя милост и пр. А като дори и неразделни приятели, които не взимаха
участие във вестника, но затова бяха едни от първите през
непрекъснатите нощни гуляи и забавления, бяха архитектите Пенчо
Койчев и покойният Маричков, Коста Батолов и много други.

Свърталището на тая компания беше гостилница „Средна гора“
на ул. „Раковски“ срещу, „Славянска беседа“, която се държеше от сега
вече не между живите оригинален и весел човек Георги Атанасов от
Панагюрище, или както го наричахме ние, бае Георги.

Там всички се хранехме на юнашка вересия и пиехме
знаменитите „фирмилияни“ — така бяха наречени шишетата с вино,
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защото по това време много шум се вдигаше около сръбския владика
Фирмилян, който бе назначен в Скопие.

Бае Георги, като весел човек, взимаше наравно участие с нас
почти всяка вечер.

По цели нощи се прекарваше в смях и веселие в неговото
заведение. Програмите на тия интимни забавления бяха разнообразни
и нескончаеми. Главният изпълнител беше Божинов. Голяма роля в тия
забавления играеше един стар цилиндър, който принадлежеше на
компанията и който бае Георги грижливо пазеше. Наричаше се
„Такевия цилиндър“. С него Божинов правеше фокуси, като чупеше
яйца с него или го разиграваше из въздуха.

На стената при масата, на която се хранехме, имаше закована
грамадна небоядисана дъска, на която се записваха най-знаменитите
глупости, които някой от компанията кажеше случайно. И за голяма
похвала на „българановците“ дъската бе изписана цялата. Там още се
намираха всевъзможни карикатури и рисунки от Божиновата ръка,
които мисля, че и до днес се пазят у едного от тогавашната компания.

Там също се намираше едно италианско шише от ония, както в
Италия го наричат, „фияско“. Така го наричахме и ние.

Аз и Божинов през едно лято направихме пътешествие из
Италия, една страна, която Божинов тъй много обичаше и за която и до
днес му копнее душата. При заминаването бяхме изпратени на гарата
от цялата компания и разбира се, от нашия „бае Георги“. Той ни даде
един фирмилиян вино да пием по пътя и да го не забравяме. Не зная
какво стана обаче, дали от силните впечатления през нашето пътуване,
или затова, че тъй ни хареса италианското вино, — фирмилиянът на
бае Георги остана неизпит И ние го върнахме пълен, така както бяхме
го и занели. Във „фияското“, за което стана дума беше наляно това
вино, останало по чудо неизпито. Това „фияско“ беше един от
свещените предмети на компанията. Други предмети от тоя род бяха
„Грамотата“ на бае Георги, която му се поднесе на един негов имен
ден. Тя беше нарисувана от Божинов, с печат на трикольорен шнур, с
портрета-карикатура на бае Георги, и имаше следното съдържание и
подкрепено с надписите на всички ни:

Дивний бае Георги,
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Освен тая грамота имаше в рамка и популярната тогава песен
„Отец Ной“, която се смята като марш на тия, които обичат да
посръбват.

С „фияското“, грамотата и тая песен се извършваха обредите при
приемане на всеки нов член в групата. Лампите в заведението се
угасваха, „фияското“ се опасваше на шията на тоя, когото кръщавахме,
грамотата му се полагаше на главата, която се покриваше с чаршаф от
масата, а песента се изпяваше тържествено и лампите светваха при
последния куплет.

И всички тия гуляи и „тържества“, както ги наричахме от време
на време, не минаха безплодни. Мнозина от тия млади хора написаха
най-хубавите си работи, а и Божинов се окриляше и живееше в
непрекъсната работа, с непрекъснати мечти за своето изкуство.

Хубави, млади години, с каква тъга си спомням за вас!
 
[Излиза в сб. „Александър Божинов“, 1924, с. 47–49. Издаден е

до случай 25-годишната дейност на Ал. Божинов — 5 юни 1924 г.
Сборникът се редактира от комитета по юбилея с председател Елин
Пелин и членове Ал. Балабанов, Ст. Костов, Борис Денев и др, Сп.
„Българан“ излиза от 10 януари 1904 до 23 май 1909.]

хранителю наши!
Ти, който ни храниш
с люти паприкаши;
ти, свидетел вечен
на нашето бдене,
водено редовно
в твойто заведение,
където се носят
песни фирмилянски,
весели и тъжни,
и малко пиянски…
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.
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