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Abstract: The text considers the relationship between I. Turgenev and Y. Vrevskaya: 
the literariness of Vrevskaya (particular to the culture of 19th century Russian nobility 
(dvoryanstvo); the impact of Turgenev on Vrevskaya through  both direct communication 
and artistry; the moulding of a life plot - the departure of Vrevskaya as a medical nurse to 
Bulgaria during the 1877 Russian-Turkish War - after the plot example of Turgenev‘s novel 
”On the Eve”; the mythologisation/sacralisation of Vrevskaya in Russian and Bulgarian 
literature, and in V. Hugo; the building of the cinematic plot of “Yuliya Vrevskaya” (1977) 
after the plot of “On the Eve” through the motif of love with a fictional Bulgarian; the 
forming of a behavioural model following the example of Vrevskaya‘s life choice (in 
Bulgarian queen Eleonora). 
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Можем да приемем за аксиома, че като всеки текст на културата, 
творбата на литературата/изкуството пази паметта за предишни тексто-
ве: творецът е носител на определена култура (религиозна, национална, 
фолклорна, митологична), читател на множество текстове, неговата твор-
ба се вписва в културната традиция, като същевременно я обновява. В ли-
тературознанието тази специфика на литературата се интерпретира от 
теорията за интертекстуалността в широкия смисъл на това понятие (по 
Ю. Кръстева и Р. Барт). Безграничното разширяване на обхвата на между-
текстовите връзки в литературната творба  поставя по нов начин въпроса 
за културната памет на писателя (което отличава теорията на интертекс-
туалността от традиционните изследвания на изворите, влиянията, ти-
пологичните връзки между произведения от една литература или раз-
лични литератури). Полският теоретик М. Гловински, който отбелязва, 
че дадената теория не е нещо ново (nihil nove siu sole), открива приноса й 
в това, че тя всъщност „задава други въпроси в сравнение с традицион-
ното изследване на изворите“ (Głowiński, 1986, р. 76). Съвсем закономерно 
съвременните изследователи на връзката на литературата с културната 
памет („паметта на литературата“) проследяват и коментират основни-

 



215

те концепции за интертекстуалността – на Ю. Кръстева, Р. Барт, Х. Блум, 
Ю. Лотман, Р. Лахман и др. (Perekhodtseva, 2012; Esalnek, 2013). Ние бихме 
добавили Н. Георгиев, Р. Коларов, К. Протохристова. Съзнавайки невъз-
можността на изследване на широко разбираната интертекстуалност, ня-
кои литературоведи се опитват да стеснят нейния обхват. М. Гловински 
отнася към интертекстуалността „само тези връзки с други произведе-
ния, които се превръщат в елемент на структурата <…>, които са цел на 
автора и по един или друг начин са видими за читателя, адресирани са 
към него“ (Głowiński, 1986, р. 77). Литературоведът поставя и въпроса дали 
разпознаваемостта на интертекстуалните връзки е задължително усло-
вие за разбирането на творбата, в която се осъществяват, без откриването 
на кой тип интертекстуалност разбирането е невъзможно. Друг подход 
към читателската памет  предлага рецептивната естетика в лицето на Х. 
Р. Яус, който налага понятието хоризонт на очакване на читателя. В този 
случай изследването на читателската памет на реалния читател отвеж-
да в сферата на социологията на литературата. Особено плодотворна се 
оказва идеята на Яус за идентификацията на читателя с литературен пер-
сонаж (Jauss, 1982). Този феномен на рецепцията на литературната творба 
намира остроумен израз в афоризма на О. Уайлд от книгата му „Упадъкът 
на лъжата“ (The Decay of lying) от 1889 г.: „Животът подражава на литера-
турата повече, отколкото литературата подражава на живота“ (Life imitates 
Art far more than Art imitates Life).

За въздействието на литературата върху живота в някои случаи 
свидетелства самата литература (особено романът „Дон Кихот“), доказват 
го и такива явления на европейската култура като „вертеризма“. Като от-
читаме превърналата се в аксиома теза за литературоцентричността на 
руската култура, можем да направим извод, че споменатото въздействие 
се проявява в нея много отчетливо (и да илюстрираме това с множество 
примери). В руското литературознание от втората половина на ХХ век се-
миотичната школа в лицето на нейния най-ярък представител Ю. Лотман 
разкрива способността на литературата да твори реалност, да формира 
модели на поведение сред читателите. Ученият представя връзката ли-
тература и биография и сътворяването на житейските съдби на Н. Ка-
рамзин, на А. Пушкин, декабристите и техните жени като изразителни 
текстове на сантиментализма и романтизма. Този подход полемизира със 
соцреалистическата критика, възприемаща литературата като отраже-
ние на реалността. Подобен интерес към литературата и човека се вписва 
в антропологичния поврат на съвременната хуманитаристика. В частност 
той е свързан с интереса на Новия историзъм към разпознаване на сюжет 
на литературен текст в реална биография: от гледна точка на ценността 
на частния живот, личната история и „малките разкази“ редом с „големия 
разказ”. Благодарение на този актуален през последните десетилетия 
подход могат да бъдат установявани литературни модели, които пораж-
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дат поведение, емоционалност, житейски сюжет. Въздействието на лите-
ратурата върху живота може да се открие и при изследването на литера-
турни сюжети и мотиви, в частност в инвариантния сюжет на руската ли-
тература, назован със заглавието на статията на Чернишевски за повестта  
на Тургенев „Ася“ – „Русский человек на rendez-vous“ (вж.  Anninskiy, 2004; 
Chavdarova, 2015; Shestakova, 2017). 

В настоящото изследване се опитваме да реконструираме читател-
ската памет на Ю. Вревска въз основа на информация от писма и докумен-
тален материал за корпуса от текстове, изграждащ нейната „библиотека“. 
Обект на нашия интерес е и конструирането на любовния диалог между 
Тургенев и Вревска с помощта на литературни образи и сюжети, а също 
така самоидентификацията на Вревска с персонажи на Тургенев, моде-
лирането на собствената биография по образеца на Тургеневия романов 
сюжет (преди всичко сюжета на романа „В навечерието“ („Накануне“). 
Вниманието ни е насочено и към отпратките към текстове на Тургенев 
в литературни творби в памет на Юлия Вревска и в едноименния филм 
от 1977 г. Този тип цитати литературоведите след Бахтин определят като 
авторитетни и не отнасят към интертекстуалността sensu stricto. Възпри-
ятието на тези междутекстови връзки от страна на реалния читател не е 
наша задача, но със сигурност можем да твърдим, че авторите на спомена-
тите произведения разчитат на знанието/паметта на потенциалния чита-
тел за личността на Тургенев и неговото творчество. Към друг тип интер-
текстуални връзки ни насочва интерпретацията на биографичния сюжет 
на Юлия Вревска през сюжета на романа на Тургенев „В навечерието“ във 
филма на Н. Корабов „Юлия Вревска“. Отсъствието на разпознаване на 
връзката между кинотекста и романа (въпреки христоматийния характер 
на романа „В навечерието“) няма да затрудни разбирането на основния 
смисъл на филма, но ще остави извън съзнанието на зрителя функцията 
на интертекстуалността: идеята за съотношението живот – литература и 
интерпретацията на българо-руските връзки като любовен роман. 

Освен в междутекстовите връзки и във въздействието върху жи-
тейското поведение, връзката на литературата/изкуството с културната 
памет намира израз и в способността за митологизация на реални лич-
ности и житейски сюжети, в утвърждаването на идеи/концепти на кул-
турата. В настоящия текст ще обърнем внимание на митологизацията/
сакрализацията на Юлия Вревска в литературата и киното. 

Връзката литература и живот в биографията на Юлия Врев-
ска   

Биографите на Юлия Вревска насочват вниманието си към ролята 
на литературата във формирането на нейното житейско поведение. Така 
например авторката на романа албум „Баронеса Вревская“ Марина Крето-
ва открива литературните образи на столицата (у Достоевски, Толстой) 
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в съзнанието на пребиваващата в Петербург Вревска. Симптоматично е 
обаче, че разказът на автора включва оправдателен дискурс: 

Но да ú припишем един или друг Петербург – не означава ли да подчиним 
на някаква схема характера на героинята? Няма източници, потвържда-
ващи нейния духовен път, затова и този град, толкова тясно свързан с 
нея, не е Петербург на Достоевски, Толстой или Пупарев, а Петербург 
на Вревска, също толкова тайнствен и неизвестен, колкото и самата тя“1 
(Kretova, 1998). 

Става ясно, че мисълта на Уайлд е чужда на М. Кретова. В нейната 
концепция влиянието, което литературата има върху живота, получава 
отрицателен знак и придобива значението схематичност на живота.

Реконструирането на литературността на светоусещането и въз-
действието на литературните модели върху биографията на Юлия Врев-
ска е затруднено поради отсъствието на архивни данни (което е посочено 
и от М. Кретова). Знанието за дворянското семейство, животът през дет-
ските години в Кавказ, учението в Одеския пансион за благородни де-
вици, сватбата с генерал от Кавказката война, животът на фрейлина на 
руската Императрица в дворцовото обкръжение стимулират интерес към 
литературните контексти, синхронни на отделните етапи в биографията 
на Ю. Вревска. Ще се опитаме да посочим тезисно несъмнените според 
нас литературни “срезове“ – пораждащи модели за житейско поведение в 
тази биография.

Животът на бащата – воина от Бородино генерал Варпаховски и 
неговото поколение на хората от века на Александър І („хората на Алек-
сандровия век“ според Г. Флоровски) – без съмнение е свързан не само 
с „чувствителния национализъм“ и „богатирската битка със силите на 
злото“, но и с „чувствителния космополитизъм на освободителите на Ев-
ропа“, с романтическия героизъм и търсенето на „изключителна съдба“ 
в техния емоционален и литературен израз. Дворянският бит на семей-
ството от първата половина на ХІХ век предполага въздействие на литера-
турни текстове със сантиментално-романтическо съдържание, насочено 
към възпитание на „чувства“ и конструирането на идеален свят на нрав-
ствената норма: на самоотвержена сила на любовта и верността, на култ 
към семейството, на чест и героизъм. Известните сведения за домашното 
възпитание на руското дворянство през първата половина на ХІХ век чрез 
текстове на сантиментално-романтическата литература, в това число на  
литературата от Пушкиновия период, добавят възможността да се пред-
положи въздействие на образа на Татяна Ларина и нейната вярност на 
мъжа генерал и семейната ценност. Бракът на младата Юлия Варпаховска 
с много по-възрастния от нея генерал барон Вревски, герой от Кавказката 
война, отстояването на верността на паметта за него – това са лесноразли-
чими следи на твърде възможно влияние на романтическата литература 
1 Преводът наш - Д. Кр. и Д. Ч.
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върху живота. Моделиращата роля на Пушкиновия сюжет на съпружеска-
та вярност в реалните биографии на жените на декабристите видимо се 
превръща в началото на 30-те години на ХІХ  век в емоционален „стан-
дарт“. Този романтически сюжет е подкрепен и с популярността на прево-
да на поемата „Нал и Дамаянти“ от Жуковски сред декабристите. Поези-
ята на Лермонтов – състудент на барон Вревски – би могла да бъде прото-
текст на биографията на баронесата в Кавказкия период от нейния живот, 
и преди всичко на романтическото влечение към Изтока. Особен етап от 
биографията на Юлия Вревска, свързан с въздействието на литературата 
върху живота, е Петербургският период, когато тя е фрейлина на Импера-
трицата. От биографичните сведения е известно, че фрейлината баронеса 
Вревска  общува с руски поети, писатели, художници: Д. Григорович, В. 
Сологуб, Я. Полонски, И. Тургенев, И. Айвазовски, В. Верешчагин. Сред 
нейните познати са Виктор Юго, Ференц Лист. Отделно изследване може 
да търси „следи“ от възможно въздействие на техни текстове върху пове-
дението и живота на придворната дама.

Тургенев и Вревска: сътворяването на биографията като 
текст. Литературни модели

Особено важно (и може би съдбоносно) в живота на Ю. Вревска е 
общуването с И. С. Тургенев, продължило няколко години и белязано с 
активен диалог между литература и житейска съдба. Предварителната 
работа върху събрания материал позволява да се постави въпросът за въз-
действието на литературата върху сътворяването на биографията и кон-
струирането на реалното общуване.

След огорчителното отпращане на баронесата от двореца в нача-
лото на 70-те години на ХІХ век Вревска се установява в своето Орловско 
имение. Може да се допусне, че романтическите текстове за бягството 
от цивилизацията и нейната изкуственост  в света на естествеността и 
природата са били съзвучни на този житейски етап. Известно е, че баро-
несата посещава Тургенев в Спаское2 през 1873 г. Специално внимание за-
служава кореспонденцията между Тургенев и Вревска. Тя съдържа данни 
за интереса на баронесата към творчеството на писателя – като негов чи-
тател и коментатор на съвременната критическа рецепция. Преписката е 
не по-малко интересна и от гледна точка на моделирането от самия Тур-
генев на реалното общуване с Вревска под въздействието на литературни 
образци. Тук само ще посочим, че кореспонденцията придобива чертите 
на роман в писма за „невъзможната любов“: със сюжета на влюбеността 
на Тургенев и романтическата етическа норма на „руския идеал за жена“, 
въплътен в нравственото целомъдрие на Вревска. Сюжетът се гради вър-
ху напрежението между любовния порив и благоразумието. С похвата на 
литературната игра в преписката с Юлия Вревска Тургенев идентифици-
2 Спасское-Лутовиново — имението на майката на Тургенев, сега дом музей на писателя и 
природен резерват в Мценски район на Орловска област.
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ра своята кореспондентка с романтическия поетически образ на руската 
красавица: Русская роза, Дева любви. Игровият език варира между  „не-
доизказаното“, „продължението на мисълта“ с отпратки към текстове от 
любовната лирика на Пушкин. В писмо от 15/27 ноември 1874 г. Тургенев 
пише от Париж: 

Вие пишете за заснежени степи и виелици (помните ли как беше при 
Пушкин: Колко свежа  е  руската дева в снежния прах!) Сама открийте 
предходния стих3. (Вы говорите о снежных степях и метелях (помните, у 
Пушкина: Как дева русская свежа в пыли снегов! Предыдущий стих оты-
щите сами.) (Turgenev, 2002, Vol. 13, р. 221)4. 
Романтическият код на Пушкиновата епоха (в частност любовният 

бит, характерен за тази епоха, както и образът на Девата-Роза в лириката 
на романтизма) е в основата на изграждането на преписката като „роман 
в стихове“. Този език формира активна междутекстова литературна игра, 
комуникация, градена чрез „криеница“ на чувства  „зад цитати“. Юлия 
Вревска  несъмнено помни поетическата картина на едно от най-попу-
лярните Пушкинови стихотворения с идеализирано описание на „Руска-
та роза“, цъфтяща  на фона на северния мраз:

За розата у нас какво е януари!
Как жарко на студа целувката й пари,
как само свежа е сред облак снежен прах
    (Pushkin, 1983)

(Но бури севера не вредны русской розе.
Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов.)
    (Pushkin, 1977) 

В поредното писмо до Вревска от 25 декември 1874 г. романтизаци-
ята на „мраза“ и „Руската роза“ е продължена чрез „декориране“ на порт-
рета на красавицата. 

Тъй като Вашето мрачно настроение и идва и си отива заедно с топящите 
се снегове, аз Ви пожелавам сняг, студ и тези виелици, които по думи-
те на Полонски Отглеждат по стъклата на прозорците бели рози. (Так 
как Ваша хандра и приходит и уходит вместе с оттепелью, то желаю Вам 
снега, холода и тех вьюг, что, по словам Полонского, Растят по стеклам 
окон белые розы.) (Vol. 13, р. 242).

Може да се отбележи, че в кореспонденцията си с Вревска Тургенев 
варира  сюжета „Русский человек на rеndez-vous“ със сюжета „Русский че-
ловек на rеndez-vous с Русской розой“. В писмата на писателя са очевидни 

3 По-нататък в текста преводът на цитатите от писмата на Тургенев е наш: Д. К., Д. Ч.
4 По-нататък в текста цитатите от писмата на Тургенев - само с посочване на тома и 
страницата.
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галантният код на общуването и следите от културните форми в дворян-
ския (любовен) (по М. Гершензон) бит: литературната игра в дворянските 
салони (дописването на стихове по зададени рими, акростишна „криени-
ца“ на чувства и името на възлюбената, шаради), любовната преписка във 
формата на „роман в писма“ през сантиментално-романтическия период 
(Vatsuro, 1989). Наред с романтическия сюжет на влюбленност в Девата-
Роза Тургенев поддържа литературността на своя диалог с Вревска чрез 
самоидентификациите с Парис, който дава „ябълката”, с „грешния“ герой 
на своите повести за любовта (със Санин от „Пролетни води“), незаслужа-
ващ любовно щастие с чистотата (на Джема). В „романа в писма“ на Турге-
нев и Вревска се наблюдава вариране на сюжета „невъзможна любов“ чрез 
изграждането му върху „несвободата“: 

Все ми сте струва, че ако ние се бяхме срещнали млади, неизкушени – и 
най-вече – свободни... Вие довършете фразата. (Мне все кажется, что если 
бы мы оба встретились молодыми, неискушенными – а главное – свобод-
ными людьми... Докончите фразу сами.) (Vol. 13, р. 178). 

Накрая сюжетът „невъзможно щастие“ придобива черти на иро-
ния: с жалбите на „стария подагрик“ заради аристократическата сдър-
жаност на Юлия Вревска. Своеобразен финал на динамичната смяна 
на идентификациите на Тургенев и неговата кореспондентка е мотивът 
“братска любов” (Vol. 15, рp. 36-37) в писмо от 7 февруари. Този мотив е 
увенчан с обръщението „мила сестро Юлия“ от 12 май 1877 година (Vol. 15, 
р. 157) преди заминаването на Вревска на фронта на Балканите  „под чер-
вения кръст на милосърдието“.

Въздействието на литературните текстове на Тургенев като моде-
ли на житейското поведение върху Юлия Вревска е особен аспект на те-
мата. От писмата на Тургенев, адресирани до баронесата, става ясно, че 
тя е читател на неговите текстове и че тя близко следи как те се възприе-
мат. Поради липсата на писма до 1873 г. ще предположим, че образите на 
„тургеневата девойка“ и „руския европеец“ от повестите и романите на 
Тургенев е малко вероятно да не са част от личната библиотека на баро-
несата. Във всеки случай тяхната проблематика е съизмерима с портрета 
и живота на Вревска през 60-те – 70-те години на ХІХ век.

В контекстите на романтическата опозиция цивилизация – приро-
да и идеологическото „завръщане от светска Европа към естествеността 
на Русия“ Тургеневите романови сюжети биха могли да имат моделираща 
роля в биографията на Вревска и нейния образ. Пътешествията в Евро-
па заедно с императрицата Мария Фьодоровна, общуването в парижкото 
обкръжение на Тургенев с романтиците В. Юго, Ф. Лист по всяка вероят-
ност са утвърдили галантното конструиране на образа на Вревска „Розата 
на Русия/Руската роза“ благодарение именно на Тургенев (като опосред-
ствано цитиране на стиховете на Пушкин). С романтическото светоусе-
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щане, но и с въздействието на романите на Тургенев можем да свържем 
и биографичния интерес на Вревска към „дворянското гнездо“ - нейното 
имение, а в частност и известното пребиваване на баронесата в Спаское  
на гости при Тургенев през  1873 година. Очевидно е „завръщането към 
природата“ след напускането на двореца.  

За въздействието на литературата върху дворцовото общество сви-
детелства Анна Тютчева със своите дневници. От нейните записки става 
ясно, че  през 50-те – 60-те години произведенията на Ф. Тютчев, А. К. 
Толстой, И. Аксаков, дневниците на Достоевски участват във формиране-
то на идеологическите проекти на монархията – особено на либералната 
програма на Александър ІІ и на славянофилските настроения в навече-
рието на Кримската война и Великите реформи. Тонът на сдържаност в 
единичното споменаване на Тургенев през 1853 г. след началото на Крим-
ската война (Tyutcheva, 2004, р. 152) е обясним с „двуликата“ позиция на 
писателя между западничеството и „славянския въпрос“. Изглежда обаче, 
че за преодоляването на политическия хамлетизъм в руския двор и за 
обосновка на необходимостта от социални промени способства и влия-
нието на „Записки на ловеца“, „Рудин“, „Дворянско гнездо“. От друга стра-
на, „Крикет в Уиндзор“ на Тургенев, наред с дневниците на Достоевски и 
поезията на славянофилите оказва въздействие върху руското общество 
във връзка със „славянския въпрос“ преди манифеста за обявяване на Ру-
ско-турската война на 12 април 1877 г. В тези дни Юлия Вревска прави 
житейски избор да продаде Орловското си имение и с парите да подгот-
ви санитарен отряд, за да замине на война като милосърдна сестра. Този 
избор без съмнение е повлиян от текстове на Тургенев – от сюжета на 
романа „В навечерието“, свързан с пътуването на Елена Стахова към Бъл-
гария за нейното освобождение, от модела на християнското милосърдие 
и себеотрицание в образите на Лиза Калитина в „Дворянското гнездо“, 
Лукерия в „Живи мощи“.

Митологизация на образа чрез литературата и киното като 
механизми на културната памет

Двупосочността на диалога литература – живот е изразена и в 
глорификацията и сакрализацията на образа на Ю. Вревска в текстове 
на културата: в литературата и в киното. Закономерна е проявата на това 
явление в руската литература. Всички биографи на Вревска посочват сти-
хотворението в проза на Тургенев „Памяти Вревской“, стихотворението 
на Полонски „Под красным крестом“. Руската митологизация на Вревска 
е продължена в стиха на В. Юго „Руска роза, загинала на българска земя. 
Романтическият код е синхронен с религиозния код в стихотворението 
на Полонски: ангел на милосърдието, отдаване на ризата на ближния. Ли-
рическата ситуация „даване на собствената риза на ближния“ несъмнено 
е свързана с жеста на „милосърдната сестра“. Обръщението на Тургенев 
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„мила сестро Юлия“ („милая сестра Юлия“)  в писмо до Вревска от 12 май 
1877 година преди тръгването й за фронта е многозначно: то непосред-
ствено отпраща към мисията на милосърдната сестра във войната, към 
християнската представа за братството в човешкото общежитие, най-на-
края напомня и мотива за „братската любов“, която  Вревска иска от стра-
на на Тургенев. Митологизацията на образа на баронесата е потвърдена в 
писмо на Тургенев до П. Аненков от 11 (23) февруари 1878 г. за саможертва-
та на Вревска и за „мъченическия венец“, „към който се е стремила нейна-
та душа, жадна за жертва“ (Turgenev, 1982, р. 491). 

Връзката на Ю. Вревска с България обяснява и превръщането на 
нейния образ/нейното име в концепт на българската култура. За мито-
логизацията и сакрализацията на Вревска свидетелстват  мемоарите на 
писателя и революционера Стоян Заимов, създател на дома музей в памет 
на Вревска в град Бяла, където е издигнат и паметник на тази „героиня 
на България“. Значението за святост на това „място на паметта“ за русна-
ци и българи се крие в самото заглавие на мемоарите: „Светите места на 
признателна България“. Стоян Заимов цитира откъси от записките на А. 
И. Савенко, руски обществен деец, писател и журналист, посетил Бяла. 
Савенко нарича местата около Плевен „руска светиня“ и „нов руски Йеру-
салим“. Цитирайки думите на Стоян Заимов, той насочва към проблема 
за паметта и забравата: „<…> Елате сега с мен да Ви запозная с една ру-
ска героиня от освободителната война, отдавна забравена от Вас, русите“ 
(Zaimov, 1912, р. 138); „Да, истина е, че ние русите отдавна сме забрави-
ли за тази руска героиня, така трагично загинала на българска земя […]“ 
(Zaimov, 1912, р. 139). Руският „поклонник“ подсказва връзката между гра-
дината от рози в създадения от Заимов музей и флористичните метафори 
в литературните произведения, посветени на Вревска: 

Само творческия дух на признателния български народ в лицето на гос-
подин Заимова можеше да сътвори такъв мил и скъп на сърцето памет-
ник, направен от рози и цветя, които живо да напомнят за „Розата на 
Русия“ (В. Юго) и за „най-хубавото цвете на Петербург“ (Ив. С. Тургенев) 
(Zaimov, 1912, р. 139). 

Създава се представата, че музеят „цитира“ литературата, възкре-
сявайки паметта както за героинята, така и за митологизиращите тази 
героиня текстове. От гледна точка на въздействието на литературата вър-
ху мисленето на руския четящ човек е симптоматично, че А. Савенко ос-
мисля саможертвата на Вревска в съответствие с мита за руската жена, 
създаден в голяма степен от литературата и особено от творчеството на 
Тургенев: „Руската жена, в лицето на баронеса Вревска, е надминала всич-
ките жени по света в самопожертването за благото на другите“ (Zaimov, 
1912, р. 139).

Митологизацията на образа на Вревска в българската култура 
може да се проследи и в текстове на съвременната българска публицисти-
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ка и литература, някои от тях стимулирани от юбилея на героинята. Пав-
лина Петкова – председател на Конфедерацията на съюза на българските 
писатели в град Бяла – споменава в своя пост от 18.10.2016 г. името Юлия 
Вревска, като употребява устойчивата метафора от разказа за нея „Роза от 
Русия“ (Petkova, 2018). В този град на 1.02.2018 г. е отбелязана тържествено 
140-годишнината от смъртта на Юлия Вревска, а сред паметните събития 
е и представянето на книгата на същия автор „Обичаме те, Юлия“ (Zhulev, 
2018). В българската поезия от 60-те години на ХХ век до днес непрекъс-
нато се появяват стихотворения в памет на Юлия Вревска – на Петър Али-
пиев, Иван Коларов, Ангел Веселинов, разкази и очерци (например очерк 
на Иван Коларов). Сред споменатите поети се откроява Петър Алипиев, 
чието стихотворение е преведено на руски език:

НА ГРОБА НА Ю. П. ВРЕВСКАЯ

„Тя беше прекрасно същество 
и толкова много злочесто...”
                               И. С. Тургенев

Ах, за кой ли път белее 
кестенът над твоя гроб. 
Птица из клонака пее. 
Пада тънък слънчев сноп. 
Всичко е така далеко. 
Няма Петербург, света. 
Пеперуда каца леко 
на пръстта. 
Чу ли я,
Юлия? 
 
Крачи близо млада двойка. 
Свят щастлив се народи.
Но в градината девойка
Чете „Пролетни води“
и полегнала сред злака,
зарад чуждите лъжи
от съчувствие поплака, 
потъжи.  
Чу ли я,
Юлия? 
 
Всичко е така далечно. 
Робът вече не е роб.
Никой не живее вечно.
Но край твоя тъжен гроб 
българка щастлива пее.
Тъжни песните не са. 
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Весело звукът люлее
вред леса.
Чу ли я,
Юлия?
            (Alipiev, 1989, р. 54)

От гледна точка на нашата тема е важна функцията на епиграфа от 
изказването на Тургенев за Вревска като знак за възприятието/митологи-
зацията на нейния образ през литературата. Същата функция има моти-
вът за четенето на Тургеневата повест „Пролетни води“ („Вешние воды“) 
от Юлия Вревска, утвърждаващ в съзнанието на читателя представата за 
моделирането на живота на Вревска по модела на литературата, особе-
но на творчеството на Тургенев. В резултат се създава поетически свят, в 
който Юлия Вревска е читателка на Тургенев, реализираща неговите ли-
тературни образи в своя живот, а българският поет „чете“ живота на Врев-
ска през призмата на творчеството на Тургенев. За ролята на творчество-
то на Тургенев в живота на Вревска и за нейните дружески отношения с 
писателя дискретно загатва и поетът Иван Коларов в стихотворението си 
от 1963 г.: „С духовен приятел върви в бяла нощ, / заслушана в разказите 
на Ловеца“) (Kolarov, 2008). По такъв начин се осъществява и обратното 
въздействие – на житейския сюжет върху литературния сюжет. Симпто-
матична е вдъхновяващата роля на образа на Вревска за лекарите – не 
само в тяхното служене на медицината, но и в областта на литературата: 
лекарката Дочка Василева от Горна Оряховица също пише стихотворение 
в памет на Юлия Вревска (Vasileva, 2008).

Особена роля за глорификацията/сакрализацията на образа на ба-
ронесата – милосърдна сестра – изиграва филмът на Н. Корабов по сце-
нарий на Ст. Цанев и С. Лунгин, създаден през 1977-ма година по повод 
на 100-годишнината от Руско-турската война, когато по изключение по 
времето на социализма 3 март се отбелязва като национален празник. 
Текстът на филма следва близко историческите източници, той цити-
ра изказвания от дневника на Ю. Вревска и от нейни писма, пресъздава 
фактите от подготовката на войната и военните действия: манифеста на 
Императора, връчването на Самарското знаме на българските опълченци 
край Кишинев, преминаването на Дунава, придвижването на войските 
от Свищов до Плевен, посрещането им в българските села, боя на Шипка, 
лазарета около Бяла, превземането на Плевен, заразяването на Вревска 
с тиф, нейната смърт и погребение. Наред с това филмът съдържа силен 
митологизиращ патос, неговият текст съвпада изцяло с официалния раз-
каз за войната: той се стреми за затвърди идеята за руско-българската 
военна дружба (която е проблематизирана в романа на М. Кретова чрез 
цитирането на писмата на Боткин, на йеромонаха при червения Кръст 
отец Н. и на самата Вревска, съдържащи негативни изказвания за бълга-
рите и усъмняване в самата освободителна мисия на Русия). Кинотекстът 
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в някои случа „цитира“ митогенериращи произведения на Вазов (напри-
мер вика „Грабвайте телата!“ от одата „Опълченците на Шипка“ в сцената 
на шипченския бой). В текста на филма прозвучава и руската месианска 
идея, вложена в изказване на Макгахан при огласяването на император-
ския указ: „Тежък е кръстът на Русия да спасява славяните от робство“. 
Официозността на историческия дискурс се снема чрез противопоста-
вянето на суетата на командващите, които произнасят патетични фрази 
(великият княз: „Вчера ние закусвахме на Дунав, днес обядваме на Балка-
ните, а утре ще вечеряме в Константинопол!“) и заемат исторически пози 
пред обектива на фотографа след съобщението за жертвите край Плевен 
– и страданията на ранените, вида на кръвта и купчините мъртви войни-
ци. Противоположният на „големия“ исторически наратив „малък разказ“ 
за съдбата на отделния човек на бойното поле е показан през погледа на 
Юлия Вревска.  Сблъсъкът на две гледни точки за историята е въплътен в 
спора между великия княз и Вревска: „– Победителите не ги съдят! – Съ-
дят ги, Ваше Височество. Хората ги съдят“. 

Разказът за Юлия Вревска проследява не само етапите на нейната 
лична история (бракосъчетанието, загубата на съпруга, пребиваването 
в Двореца), но и формирането на нейния мироглед, приобщаването към 
„славянската идея“ в общуването с Тургенев, Верешчагин, Юго. Сцената 
на прощалната среща на Вревска с Юго в Париж илюстрира влезлите в 
историческия разказ отзиви за потушаването на Априлското въстание от 
1876-та година. Юго се обръща към Вревска с думите: „Кажете на Турге-
нев, че съм прочел „Крикет в Уиндзор“. Великолепно е!“. След това френ-
ският поет споменава статията на Достоевски в защита на българите, по-
зициите на У. Гладстон и О. Уайлд: „На мен ми е приятно да застана редом 
с тези хора!“. По такъв начин филмът доутвърждава константната идея 
на българската култура за признателността към личностите, защитили 
България (идея, въплътена не само в историческия разказ, но  и в назова-
ването на улици с имената на тези личности и издигането на паметници). 
Гледната точка на Юго съдържа и романтическата идея за саможертвата 
в името на свободата на една балканска страна: „Ако бях на възрастта на 
Байрон, бих тръгнал да се бия за тази страна!“. Изказването на Юго пред-
сказва развитието на историческия сюжет: заминаването на Вревска за 
България като милосърдна сестра. Утвърждаването на славянската идея 
присъства в обсъжданията на „Източния въпрос“ в Двореца, което също 
подсказва контекста на приобщаването на Ю. Вревска към този въпрос. В 
този контекст присъединяването на Вревска към руската войска се оказва 
логически резултат от въздействието на славянската идея върху нея. Сце-
ната на  прощаването с милосърдните сестри на Варшавската гара през 
1877-ма година съдържа сакрализиращи значения: „Колко са прекрасни! 
Като ангели!“. Определението ангел става устойчиво в историческия раз-
каз за Юлия Вревска.
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Като отчитаме ролята на литературата (и в частност на Тургеневия 
роман) за формирането на модели на житейско поведение, можем да ка-
жем, че решението на Юлия Вревска да замине за България (мотивирано с 
исторически и политически фактори) имплицитно отпраща и към избо-
ра на Елена Стахова от романа „В навечерието“ („Накануне“). Авторите на 
филма експлицират тази асоциация, въвеждайки в системата на персона-
жите фикционалния образ на българина Карабелов, а в сюжета – мотива 
за любовта на Юлия Вревска към този българин5. По такъв начин кино-
сюжетът „цитира“ сюжета на романа „В навечерието“, а любовният сюжет 
се превръща в метонимия на българо-руската любов. Като Елена Стахова 
в романа, Юлия Вревска чува за жестокото потушаване на въстанието от 
1876-та година от Карабелов – а след това, вече в България, милосърдните 
сестри, сред които е и Вревска, виждат обесени българи край изпепеле-
ния им дом, спасяват оцелели деца. Сцените на зверства от страна на тур-
ците подкрепят мотивировката на войната като акт на освобождение на 
угнетените. В текста на филма (в концепцията на авторите) нямат място 
други гласове за войната, които я проблематизират: мненията, че бълга-
рите имат по-добри домове от тези на руските селяни, земя и градини 
(М. Кретова цитира подобно мнение на Боткин, с такива позиции спори 
и Достоевски в „Дневник на писателя“). В речта на Карабелов от диалога с 
Вревска авторите включват и легенда, която съдържа един от основните 
концепти на българската култура, изразен най-ярко в българския химн 
по текст на Цветан Радославов „Мила Родино, ти си земен рай“: „след като 
Господ раздал на народите части от Земята, за България не останало мяс-
то и той й дал късче от рая“. Впечатлението на Вревска от България по-
твърждава емоционалното възприятие на българина: „Ето че сме в Бъл-
гария. Страната наистина е учудващо красива. Аз си спомних легендата, 
която ми разказа Карабелов“. Митологизиращият дискурс намира място 
и в изказванията на други руснаци: „– А земята тук е добра, плодородна. 
Но е неравна. – Затова пък е по-близо до слънцето. Лесно се нагрява“. (За 
други, негативни впечатления на руснаци в България споменава М. Кре-
това, но те не се вписват в концепцията на авторите на филма, защото 
биха разрушили митологемата за българо-руската дружба). Мотивът за 
любовта  между Вревска и Карабелов и особено сцените на техните сре-
щи – на гарата в Петербург, в Кишинев, в църквата в България, в лазарета 
– допълнително интимизират войната, като съотнасят личната история с 
„голямата“ история (това съотнасяне е присъщо и на художествения свят 
на Тургенев). Любовният сюжет в контекста на темата  за войната намира 
място в много произведения: когато това е любов към национален враг, в 
такъв сюжет е закодирана идеята „любовта против войната“; в случая със 
сюжета на филма „Юлия Вревска“ любовта към българина се превръща в 
допълнителна мотивировка на саможертвата за чужда Родина.
5 М. Кретова изказва предположение за таен брак на Вревска с Ал. Раменски, който има 
български корени. В концепцията на авторите на филма смислогенерираща се оказва любовта 
именно с българин.
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Житейският сюжет, породен от литературата, е интересен и с това, 
че от своя страна той самият може да се превърне в модел за сътворява-
не на нови биографии. В историята на българската култура житейският 
сюжет Юлия Вревска е смислопораждащ в реалната биография на българ-
ската царица Елеонора. Както е известно, принцеса Елеонора фон Ройс-
Кестриц, родственица на Великата княгиня Мария Павловна, в годините 
на Руско-японската война е била старша медицинска сестра в Манджурия 
(1904-1905). Под влияние на Великата княгиня немската принцеса взема 
решение да се венчае с овдовелия български княз Фердинанд и да се за-
еме с благотворителност в младото царство България, усвояващо про-
светителските ценности благородство и благотворителност на властта. 
По време на всички войни на българските войски в началото на ХХ век 
(двете Балкански войни за национална независимост, Първата светов-
на война) царица Елеонора е била милосърдна сестра. В документалния 
роман на Неда Антонова „Царица Елеонора Българска“, публикуван през 
2018 г., е любопитен сюжетът за милосърдието на властта: Елеонора Бъл-
гарска е изобразена на полето на бойните действия със санитарен отряд. 
Медальонът с портрета на Юлия Вревска на гърдите на Коронования ан-
гел – венценосната милосърдна сестра – е важен знак за формиране на 
поведението чрез сюжета за живота на Руската роза и нейната съдба на 
българска земя, вдъхновен от творчеството на Тургенев. 
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