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  Петър Трендафилов  
за Каравелов и Достоевски 
в „мъртвия дом“

  Борислав Скочев за 
писателите в концлагерите

  Пламен Дойнов за петима 
писатели и/или политици 
пред Народния съд

Памет
  Михаил Неделчев  

за Иван Дзюба

За „Драки и къпини“  
на Албена Стамболова
  Веселина Василева 
  Морис Фадел

Гласовете им чуваме
  Михаил Неделчев

Откритието на младите
  Любомира Атанасова

За „Антология  
на световната поезия“
 Ралица Фризон-Рош
 Никол Гдалия
 Силвестър Клансие
 Жан Портант

Фрагменти 
за употребите 
на войната

Пламен Дойнов

Демонтаж по други причини
Трима ученици разкрасиха Паметника на съветската 
армия в София и ги арестуваха. Кметът на район „Средец“ 
започна проучвателна процедура за демонтиране на 
паметното съоръжение. После се оказа, че решението за 
това зависи от областния управител и т.н. Но бъдещето 
над спорния паметник отново притъмня. Агресията на 
Русия срещу Украйна стана удобен повод да се актуализира 
предложението за демонтаж. Моралната дискредитация 
на днешния режим в Русия и относителното намаляване на 
броя на путинистите в България придаде нова енергия на 
старата идея.
Но да бъдем честни към основанията на демонтажа.
Путиновата войска, която сега вършее из украинската 
земя, не е исторически равна на съветската армия от 
годините на Втората световна. Това са различни армии, 
превърнали се в различни символи, които в момента 
синонимно се приближават, но все пак не са еднакви.
Паметникът трябва да влезе в музея не защото съвременна 
Русия се превърна във военен агресор в Украйна, а заради 
ясни исторически причини: не може в Княжеската градина 
на българската столица да се издига монумент в чест на 
армия, чийто главнокомандващ Сталин обявява война на 
България на 5 септември 1944 г., а после я окупира, като 
гарантира управлението в нея за близо половин век на 
марионетно правителство. Паметникът на съветската 
армия трябва да бъде преместен именно заради това.
А ако един ден, не дай си боже, някой издигне паметник 
на Путиновата армия в София, тогава ще трябва да го 
демонтираме по други причини.

Йордан Ефтимов

Хладилникът, телевизорът 
и танкът

                    По Ювенал

Кой ще победи: хладилникът или телевизорът?
(Защото на танка не залага никой.)

Красиво и истинско

Първо – проблясък.
Движещите се образи са свидетелство за кристалната 
 истина.
И наистина е красиво: той се снима на фона на катюшите,
раждащи потоци светлина по-могъщи от фойерверките на 
 Петър Първи.
Но някой му погажда мръсен номер: на следващите кадри 
 с бинтована глава
той псува онези, които са го излъгали, че отива просто 
 на учения.
Красиво, и още как: хеликоптерът се управлява
от опитен младеж, който се е спуснал съвсем ниско
  и лавира между дърветата
като Люк Скайуокър.
И става още по-красиво: ракета „Стингър“ се носи 
 към него с лъкатушещ пушек
и лъскава и мека като торпедо се заплита в перките 
 на хеликоптера,
а той като факла разнася светлината из още незасетите 
 ниви.
Красиво и истинско.

5 март 2022

Тъмници, лагери, затвори
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Новият брой 
168 на списание  
„Християнство 
и култура“ е 
посветен на о. 
Ангел Ангелов 
– богослов и 
философ, пастир 
и проповедник, 
един от най-
обичаните 

и популярни духовници в столицата, починал в края 
на 2021 г. В броя са публикувани предоставените от 
семейството текстове на о. Ангел Неразгаданото 
добро, Августовски вечери и Път във времето, който ни 
води към безвремие. А в памет на о. Ангел спомените 
си за него споделят Варненският и Великопреславски 
митр. Йоан, Ралица Ангелова, Теодора Димова, доц. 
Павел Павлов от Богословския факултет, свещениците 
от храм „Св. София“ Йоан Карамихалев и Сава Кокудев, 
както и Роберт Джераси, председател на Националния 
съвет на религиозните общности в България. В новия 
брой е продължена темата за „200 г. от рождението на 
Ф. М. Достоевски“, в която са представени текстовете 
на Юрий Иваск Савловците, които не станаха Павловци 
и на Кентърбърийския архиепископ Роуън Уилямс 
Хроникьор на дълбините. В рубриката „Пътища“ е 
представен откъс от книгата на френския богослов Анри 
де Любак Парадокси, а в рубриката „Християнство 
и култура“ – разговор с Чезаре Пазини, префект на 
библиотеката на Ватикана, озаглавен Библиотеката и 
семената на универсалността. Разговорът в редакцията 
е с Браницкия епископ Пахомий, който споделя, че 
Липсата на монаси е голяма болка за мен, а темата 
„Хоризонти“ включва текста на Златина Каравълчева 
От Украйна до Африка. В броя Деян Кюранов, преводач 
на издадената от Фондация „Комунитас“ в края на 
2021 г. книга на Александър Солженицин В първия кръг, 
представя книгата със своята статия Солженицин-
Нержин в първия кръг.

Какво става 
с българската 
археология през 
пандемията? 
Съумяваме ли 
да съхраним и 
социализираме 
културното ни 
наследство, да 
го опазим от 
набезите на 
иманярите? Това 
е темата на новия 
брой 02 на  

сп. „Култура“. В него – освен разговорите с  археолозите 
Христо Попов и Александър Минчев – можете да 
прочетете и размислите на френските философи 
Жан-Люк Марион и Мишел Сер, както и на руския 
политолог Владислав Иноземцев за „Русия и културата 
на поражението“. И още: разговор с художника Милко 
Божков за „Салона на природата“, както и разследването 
на френския журналист Александър Леви за „българския 
лабиринт на досието „Гари“. И още: разговор с Кръстю 
Кръстев за театъра в Пловдив – 140 години по-късно, с 
Василена Радева за усещането за съ-битийност, с Мартин 
Негрев за чара на късото кино, както и с Йосиф Радионов 
за музиката, която разказва истории. И още: есе на 
Венелин Шурелов за „Един човек на една година“. Разказът  
в  броя е на Йорданка Белева, а фотографиите са на Олег 
Попов.  

Н о В о

о Т К Р И Т И Я Т А  Н А  М Л А Д И Т е

Портал Култура обявява годишния си конкурс за проза и 
хуманитаристика. Срокът за кандидатстване е до  
15 април 2022 г.
Отличията са учредени през 2014 г. от Фондация 
„Комунитас“ и предвиждат раздаването на годишни 
конкурсни награди в следните раздели:
– проза (сборник с разкази, повест, роман); 
– хуманитаристика;
В конкурса могат да участват само творби, публикувани 
в периода 1 януари – 31 декември 2021 г. Те трябва да са 
дело на съвременни български автори; да имат безспорни 
художествени достойнства и приносен характер за 
българската словесност, както и в отстояването 
на общочовешките и християнски ценности.

В двата конкурсни раздела се присъждат:
– I награда (в размер на 5000 лв.) 
– II награда (в размер на 3000 лв.)
За да е валидно заявлението за участие в конкурса, 
до 15 април т. г. кандидатите трябва да 
предоставят безвъзмездно 2 екземпляра от 
предложените от тях книги, придружени от формуляр, 
който може да се изтегли от сайта на „Портал 
Култура“.
Адрес за изпращане по пощата на книгите и 
на формуляра за кандидатстване: Фондация 
„Комунитас“, София 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ 22, 
ет. 3, за Годишните награди на Портал Култура.
Телефон за контакти: Портал Култура: 02/434 10 54.

Конкурс на Портал Култура 2022 за проза и хуманитаристика

„Неделният продавач на книги“ е първият роман на Даниел 
Вълчев, публикуван след книгите му с есета и разкази „Да 
обичаш на инат“ (2009), „8 1/2“ (2011) и „Разкази“ (2017). И 
в новата творба художественият почерк на Вълчев остава 
разпознаваем предимно чрез три особености – ерудицията, 
елегантността при поднасянето на историите и четивния 
стил.   
Романът е прецизно изплетена мрежа от наука, 
философия, литература, с питания около процесите за 
формиране на личността и за смисъла, който се открива 
над ежедневното, а тук-там са вплетени и нишките 
на познати теми – за живота и смъртта, за любовта, 
времето, лудостта и мистичното. Сюжетът граби смело 
от литературата и науката – събира в себе си размисли 
върху произведения като „Герой на нашето време“, „Вечер 
във Византия“, „Черният обелиск“, „Малкият принц“, 
„Махалото на Фуко“ и др. и в същото време се вглежда в 
Хайзенберг и теоремите за непълнота на Курт Гьодел, а в 
един момент прибавя и сюжетната линия за експеримента 
с котката на Шрьодингер. 
Историята се завихря около изчезването на брата на 
главния герой (и двамата безименни), продължава през 
постоянните опити на героя да го открие и завършва 
с парадоксалното твърдение, че (понякога) можем да 
открием нещо само когато го оставим неоткрито. 
Всъщност романът е своеобразна възхвала на книгите, 
които ни оформят като хора и чиито идеи и размишления 
запазваме със себе си, често без да осъзнаваме, че в 
действителност са родени между две корици. Книгите 
са основният двигател на действието – героят общува 
покрай тях, размишлява, неволно придава яснота на 
избледнели спомени, а обстоятелствата и причините около 
изчезването на брата постепенно се сдобиват с плътност 
благодарение на тях и на мистериозния продавач на книги. 
По необясним начин той успява всяка неделя да предаде 
на главния герой, лично или не, книга, която е (т.е. е била) 
част от неговата собствена домашна библиотека и за нея е 
отредено специално място. Във въпросната книга е скрита 
и поредната част от пъзела, чиято цялост ще му помогне 
да разреши загадката около изчезването на брат му. 
Паралелно с развитието на сюжета и приближаването до 
дългоочаквания отговор са прокарани плавно множество 
размисли – за съня и дали сме някога напълно будни; 
за времето – „сега“ относително ли е, има ли такова 
нещо изобщо; за същността на живота и смъртта; за 

важността човек да намери собственото си „поле на игра“; 
за значението на четенето, силата на литературата 
и вътрешната, личната библиотека; за намирането на 
спасението като превъзхождащо акта на спасяването... 
Въпросите звучат сложно, пределно ясна е тяхната 
комплицираност и многопластовост, но Даниел Вълчев 
успява да свърже размишленията върху тях и да ги поднесе 
по въздействащ начин, провокирайки читателя да ги 
доразвие или да направи опит да ги обори. 
Главният герой не е сам в целия водовъртеж от философия, 
литература и екзистенциални въпроси. Книгата прекосяват 
разнообразни персонажи, всеки от които играе определена 
роля и открехва поредната врата, зад която се крие нова 
доза размишления и въпроси без категоричен отговор. 
Всеки герой има отношение към нишките, съставящи 
историята – никой не помни как изглежда, кога идва, кога 
си тръгва тайнственият продавач на книги и е неизвестно 
как се е сдобил точно с тези книги; братът на героя е 
човек на науката, но става ясно, че усилено търси пътя към 
възвишеното, водейки разговори с отец Кирил; Васил, както 
е описан в писмата на изчезналия брат, е олицетворение на 
идеята за съществуването на нещо повече – в конкретния 
случай на различни светове, които се разкриват само 
за определени хора; Фатима е проводник на силата на 
възвишеното, на мистичното, а Сибел – ядрото на темата 
за любовта. Всеки от тях има своята роля – малка или 
голяма, провокираща философски разсъждения, извикваща 
спомени или засягаща деликатно особености на рода. 
За „Неделният продавач на книги“ е в сила една услужливо 
припомнена взаимозависимост от героя на романа: 
„книгата и читателят са едно цяло“. Книгата може да се 
чете неограничен брой пъти, всеки от които, преплетен с 
нишките на различните настроения и житейски етапи, ще 
конструира нови впечатления и мисли. В най-добрия случай 

читателят ще извлече стойността 
от тях, ще ги припознае и след това 
внимателно ще постави книжното тяло 
на специално място в библиотеката си. 

ЛЮБоМИРА АТАНАСоВА

Даниел Вълчев, „Неделният продавач 
на книги“, изд. „Сиела“, 2022 

(Само)откриването чрез книгите, 
науката и философията 

„Баба е най-интересната старица от приказките, които 
някога моят дядо ми е разказвал. Когато си спомням тази 
история, чувам гласа му, с който се правеше на страшния 
вълк. Тази приказка има толкова версии, колкото сигурно 
са човеците, които са я разказвали. И всеки я променя, за 
да я направи по-своя. Разказали са талантливо Ран Босилек, 
Ангел Каралийчев и други големи български писатели. Но за 
мене тя винаги ще си остане, изречена с гласа на моя дядо, 
който ме караше да си представям живо всяка думa. Така са 
приказките – безценни семена, които поникват в сърцето 
ти, посяти там с нечия обич“, споделя Ина Христова.
И наистина, историята за хитрата баба, която се спасява 
в гората от хищника (вълк, в някои варианти – мечка), 
като му обещава по-крехко месце, визирайки внучките си 
Твърдушка, Мекушка и Сладушка, знаех като българска 
народна приказка. До появата на книгата на Ина Христова 
„Внучките на баба“. Впрочем тази книга излиза първо в 
Испания на испански и каталунски, именно испанската 
є издателка Ариана Скуилони споделя за българските 
читатели как познава приказката от дете, когато нейният 
баща є подарява италианско издание от 1972 г. Вероятно 
ако потърсим генеалогията на сюжета, ще изникнат още 

народности. Припомних си 
филма на Адела Пеева „Чия е 
тази песен?“ (2003), в който 
се търсят корените на песен, 
смятана за (само) българска. И 
както във филма става ясно, че не е важно чия е песента, 
а за кого е, така и с книгата си Ина Христова недиректно 
настоява да не забравяме как географията е за фолклора, 
докато детството е световно и живее и оживява във всяко 
припомняне.
Специално внимание заслужава шрифтът в тази книга: 
неравномерен като песен, с извисяване и снижаване, сякаш 
подканва интонацията на четящия да следва  оригинален 
ритъм, в който баба понякога е ГОЛЯМА като обич, а 
вълкът малък като смешен страх. 
А илюстрациите на Ина Христова са просто отделно 
написана история.

ЙоРДАНКА БеЛеВА

Ина Христова, „Внучките на баба“, изд. „Буболече“, 2022

Твърда, мека и сладка: 
корица, история, илюстрация

С подкрепата на 
Столична община
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Памет за Иван Дзюба – достойния син на Украина
В нощта срещу 22 февруари т.г. е починал на 91 години 
в съня си, в столицата Киев, големият украински 
литературовед и общественик академик Иван Дзюба. 
(Няма да търсим евтина символика, макар да би могло: това 
се е случило точно в часовете, когато руският президент 
Владимир Путин е подписвал документа за признаването на 
т.нар. Донецка и Луганска „народни републики“.) 
Запознах се с Иван Дзюба през май 1988 г. И след това – 
при всяко мое ново посещение в Украина, се опитвах да се 
срещна с него. През 1988 г. бе моето първо пътуване въобще 
до Съветския съюз – именно до Киев, по случай първото 
тамошно празнуване на 24 май – празника на Светите 
братя Кирил и Методий, като представител на Съюза 
на българските преводачи. Бях решил, че в украинската 
столица непременно трябва да се запозная именно с Иван 
Дзюба. Бяха ми направили силно впечатление негови 
перестройчески студии в сп. „Вопросы литературы“; бях 
го възприел – заради доловения от мен мек проукраински 
национализъм в текстовете му – като „украинския Тончо 
Жечев“. Нищо не знаех обаче за драматичното му битие 
от брежневските застойни години. Украинските колеги 
любезно осъществиха контакта. Цял следобед Иван Дзюба 
бе моят свръхгостоприемен домакин из Киев. Предложи ми 
да отидем на някакво алтернативно поетическо четене 
– бе невероятно изжияване. Поетите скандираха, почти 
пееха, направо танцуваха, някои бяха с китари. Не познавах 
още и традициите на унищожения (физически, но не и 
духовно) украински поетически авангард. Силно ме впечатли 
огромният респект, който съвсем младите поети 
демонстрираха спрямо Дзюба; очевидно те признаваха 
безспорния му морален авторитет – явно не само заради по-
достолепната му възраст, но и заради литературоведския 
му престиж. Разменихме си тогава авторски книги с 
обещания за нови срещи. И те продължиха – с пространни 
беседи.
Когато отново бях в Киев в началото на 90-те години 
– като депутат от СДС и наблюдател на техните 
парламентарни избори, Иван Дзюба бе вече вторият 
министър на културата на свободна и независима 
Украина. Тогава не можах да се срещна с него; всички бяхме 
прекалено заети със суматохата и напрежението около 
тези избори. При новото ми посещение обаче вече добре 
знаех  КоЙ е ИВАН ДЗЮБА. И при следващите ми 
идвания (те се натрупаха вече почти десетина) знанията 
ми за биографията му – и при новите лични общения, макар 
Дзюба никога да не говореше за „драмите“ си – се допълваха. 
А преломна дата в тази биография се оказва 4 септември 
1965 г.: премиерата на гениалния филм „Сенките 
на забравените прадеди“ на Сергей Параджанов, по 
изключителната повест на украинския класик Михайло 
Коцюбински. Това паметно събитие в киевския кинотеатър 
„Украина“ се превръща, благодарение на присъствието и 
изказванията на цяла редица от опозиционно настроени 
украински интелектуалци, в мощна акция на свободомислие 
и отстояване на националната самобитност – всички те 
вдъхновени от кинопоемата за трагическата съдба на двама 
млади гуцули. Наред с все още младия литературовед Иван 
Дзюба, това са и поетите и литератори В. Чорновил, В. 
Стус, М. Коцюбинская, които осъждат скорошните арести 
от средите на тъй наречените „шестдесятници“. Скоро 
след тази нашумяла публична акция Иван Дзюба отправя 
до ЦК на Комунистическата партия на Украина свое 
протестно послание, към което прилага и трактата си 
„Интернационализъм или русификация?“, на който е съдено 
да стане най-важният манифестен дисидентски текст на 
поколението. В него се критикува остро последователната 
денационализиторска политика на този най-висш ръководен 
орган на партията-държава. 
Това не е първото стълкновение на Иван Дзюба с 
комунистическата власт – той изминава доста бързо 
пътя от правоверен и активен комсомолец до комунист-
идеалист, осъждащ сталинистките „деформации“, и 
след това – до категоричен и радикален, но и толерантен 
дисидент-антикомунист. Роден е на 26 юли 1931 г. в село 
Николаевка, в работническо украинско семейство от 
толкова оспорваната напоследък Донецка област. След 
като прави аспирантура в Института по литература към 
Академията на науките на Украина, в периода 1957–1962 г. 
той е завеждащ отдел „Критика“ на сп. „Вiтчизна“. Но от 
списанието е уволнен за „идеологически грешки“ и оттук 
започват големите му изпитания. Обаче този слабичък и 
деликатен, носещ очила с големи диоптри човек, се оказва с 
изключително устойчив характер, с непреклонна воля. И с 
огромно обаяние, със способност да въздейства и обединява 
съмишлениците си. Украинската литературна култура 
непрестанно си пропомня неговите най-важни изказвания 
от 60-те години: програмното му слово за поета Василий 
Симоненко по случай неговата тридесетгодишнина и 
легендарната му реч през 1966 г. в деня на 25-годишнината 
от хитлеристкия разстрел на евреите на Бабий Яр (красива 
местност край Киев, където преди това КГБ изхвърля 
телата на загиналите в Голодомора и на осъдените по 
бързата процедура от прословутите сталинови „тройки“ 
и това е едно дълго укривано масово престъпление; на 
това траурно неразрешено тържество са се събрали по 
околните хълмове хиляди и хиляди хора; на Бабий Яр Дзюба 

говори на митинга заедно с Виктор 
Некрасов, Георгий Снегур, Владимир 
Войтович). 
Тези негови слова и още 
повече трактатът му 
„Интернационализъм или 
русификация?“ обединяват около 
него поетите-шестдесятници 
Василий Симоненко, Николай 
Ваграновски, Иван Драч, 
Васил Стус. През 1967 г. 
литературоведът-дисидент 
присъства на скалъпения процес 
срещу В. Чорновил и отправя 
протест до първия секретар на ЦК 
на КПУ П. Шелест.  
А изпитанията от срещите с 
тоталитарния комунистически 
съд следват своя неотклонен 
ход. Неговите „сравнения на 
политиката на руските царе 
и политиката на съветските 
ръководители, които му дават 
възможност да формулира 
тезиса си за русификацията и 
денационализацията на не-руските, 
живеещи в единното съветско 
пространство“ му спечелват трайните обвинения в 
„буржоазен национализъм“. Трактатът се превръща в 
свръхпопулярен текст на украинския самиздат; всъщност 
първоначално е печатно опубличностен като „тамиздат“ 
– излиза в Мюнхен на украински език в изд. „Сучаснiсть“ 
(„Съвременност“); следват преводи на книгата на 
руски, английски, френски, италиански (като издание на 
компартията), китайски и пр. езици. Създава се „митът 
Дзюба“. Именно за написването и несанкционираното 
издаване на този трактат – като единствено обвинение – 
Иван Дзюба е даден под съд и през 1973 г. получава присъда 
от 5 г. затвор и още 5 г. заточение (т.нар. „ссылка“). Преди 
това е изключен, разбира се, от Съюза на украинските 
писатели. И тук се случва нещо абсолютно удивително: 
след като се установява, че Дзюба е болен от туберкулоза, 
неговият колега Николай Лукаш пише писмо-предложение до 
съответните властни институции – до Председателя на 
Президиума на Върховния съвет на УССР, до Председателя 
на Върховния съд на УССР, както и копие до Президиума на 
ръководството на Съюза на писателите на Украина. Ето 
този невероятен с дързостта си текст:

Във връзка с това, че аз, долуподписаният напълно споделям 
възгледите на литератора Дзюба Иван Михайлович по 
някакъв днес официално несъществуващ въпрос, за който, 
доколкото ми е известно, го е осъдил неотдавна едно от 
нарсъдилищата на гр. Киев, и вземайки под внимание:
а.) състоянието на здравето на осъдения;
б.) това обстоятелство, че в дадения период (чийто край 
ние с Вас не можем да си представим дори приблизително) 
за мен лично пребиваването на какъвто и да е режим 
представлява почти равноценно, затова много-малко 
безразлично – моля покорно да ми се разреши да отбия 
вместо поменатия по-горе Дзюба И. М. определеното му от 
съда наказание.
С подобаващото уважение: 
Лукаш Николай Алексеевич, член на Съюза на писателите на 
Украина

Наистина удивителен текст: подмолно-наплавателски 
спрямо мерзавците от т.нар. „правораздавателна 
система“; боравещ виртуозно-пародийно с канцеларските 
клишета; настояващ, че тъй като животът в 
комунистически условия навсякъде е като в една „тюрма“, 
то на обърналия се към институциите му е все едно къде 
ще пребивава. И колкото и да е неочаквано – след като 
става публично известен – текстът има ефект: Иван 
Дзюба е помилван, но с цената на едно „покайно писмо“, 
което е публикувано на 9 ноември 1973 г. в „Литературна 
Украина“ и където големият литературовед признава 
„предишните си погрешни възгледи“. Радикалният поет 
Васил Стус осъжда в писмо този „компромисен“ акт на 
своя съмишленик и наставник (не знаем доколко редакцията 
се е намесила в „редактирането“ на това самоосъждане; 
самият Стус, както знаем, умира в затвора от „голодовка“  
чак през 1985 г., малко преди „перестройката“). Все 
пак свръхпрестижът на писателя не само, че не е е 
засегнат, но и самата му по-нататъшна дейност – и 
като литературовед, и като общественик и политик – го 
преутвърждава. 
А съветската комунистическа власт очевидно решава да 
маргинализира опасния елемент Иван Дзюба и по този начин 
да го отстрани като фактор за формиране на опозиционно 
обществено мнение. От 1974 до 1982 г. му е разрешено да 
работи единствено като редактор в „многотиражката“ 
на киевския авиозавод. Но именно това време става 
периодът на създаването на зрялото му огромно 
критическо и литературноисторическо творчество. 
От изследователите си Дзюба е определян като голям 

майстор на критическия анализ, като блестящ създател 
на критически портрети на десетки съвременни украински 
писатели (от тези на своите си съмишленици Василий 
Симоненко, Васил Стус и Иван Драч до автори от други 
общности и тематични, стилови и жанрови направления 
като Василий Гросман, Евген Гуцало, Борис Мозолевский, 
Микола Ваграновский, Ирина Вильде, Микола Хвильовой и 
още десетки други). Пак тогава, в тези „застойни“ години 
на отнети възможности за обединителни и будителни 
публични изяви, Иван Дзюба съумява да преведе на украински 
романа „Поручик Бенц“ на Димитър Димов (и той се 
гордееше с тази своя българска литературна акция; включва 
текста си за романа в представителния си критически 
сборник от 2016 г. със „стари и новонатрупани борчове“).
Настъпилата „перестройка“ и след това добиването 
на самостоятелност на украинската държава отварят 
отново най-широки полета и за обществената и 
политическата дейност на Иван Дзюба. Той се връща най-
после в Академията, получава званието академик, по-късно 
става и почетен доктор. През 1989 г. става един от 
дейните основатели на основната антикомунистическа 
политическа организация Народния  р у х  на Украина. Той 
е първият президент на Републиканската асоциация на 
украинистите. Получава всички възможни представителни 
литературни награди.
При всички тези почести, акад. Иван Дзюба продължава 
да отстоява своята прословута скромност. Той гледа 
на себе си само „изнутри“ („извътре“) – говорил го е 
много пъти. През 1998 г. той пише едно публицистично 
съчинение с автобиографическото послание под заглавие 
„Неполитически размишления на един политически 
маргинал“ (изоставил е вече политическите си занимания).
Но създава и свои мощни полемични визии за националната 
съдба: „Украина и светът“ и „Осъзнаваме ли националната 
култура като ценност?“. А през 2006 г. изнася отново 
на Бабий Яр своя силна реч, публикувана с названието 
„Непрестанното предупреждение за човечеството: 
Голодомор, Геноцид и Холокост“, припомняща и казаното 
пред тогавашната огромна опозиционна аудитория: 
„Четиридесет години назад ние говорихме за това, че 
украинците и евреите са длъжни да дадат на света примера 
за взаиморазбиране и взаимоподдръжка. Такъв пример дадоха 
украинските и еврейските дисиденти от 60-те – 70-те 
години, които заедно се противопоставяха на деспотизма, 
заедно страдаха в брежневските лагери, а тези от тях, 
които останаха живи, съхраниха верността едни към 
други. Верността към идеала за човечност...“. И добавя 
реторическия въпрос: „Но всички ли украинци са достойни 
сега за паметта на Васил Стус и Иван Светлични?“. 
Днес са ми още по-скъпи дарствените надписи върху 
последните книги, които получих през 2016 г. от акад. 
Иван Дзюба: „На пан Михаил Неделчев – с приятелство 
и най-добри чувства“ и „На скъпия гост, отдавнашен 
познат, на приятеля на Украина – за успехи в любимата 
работа“ (обобщавам благопожеланията). Днес ми се иска 
да благодаря на съдбата, че получих този дар да общувам с 
този изключителен човек, да опозная едно от най-светлите 
въплъщения на духа на Украина.
Този кратък биографически разказ не може да завърши 
по друг начин, освен: СЛАВА УКРАИНИ! В 
тези трагически дни на върховно изпитание, 
знам, че тази прекрасна и толкова героически 
отстояваща сега своята свобода и 
независимост страна ще има вече още един свой 
небесен застъпник!

МИХАИЛ НеДеЛчеВ

Иван Дзюба
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Александър Гиргинов. 
„Държавното 
устройство на 
България“. Поредица 
„Българско юридическо 
наследство“. Книга 
4. Изд. Нов български 
университет, С., 2021, 
772 с., 29 лв.

Капитален труд и неостаряващ академичен 
учебник за устройството на държавата. 
Встъпителната студия на проф. Екатерина 
Михайлова вещо повежда дори неизкушения 
читател през стройните параграфи на 
книгата, създадена от д-р Александър 
Гиргинов преди 100 години. Днес това е 
юридическа класика. Авторът обаче не 
просто е написал тази и други книги в 
областта на политиката, на обществената 
и военната история, но сам е действащ 
юрист и политик, т.е. участва в правенето 
на държавата, непрекъснато я изгражда и 
всекидневно я мисли. Рядко съчетание на 
действие и слово, което издига текста 
отвъд абстрактното четиво. След 1944 г.  
д-р Гиргинов си е платил за тази висока 
класа: минал през Народния съд; опозиционен 
демократ до 1947 г. и директор на вестник 
„Знаме“, шеметен публицист; изселен, 
въдворен и починал в концлагера Белене... 
А тази книга остава. Тя може да ни даде 
отговори на същностни въпроси: Каква 
държава искаме днес? Но и: От какви хора се 
нуждаем, за да я изградят?

Росен Тахов. 
„Скандалните 
книги в българската 
литература“. Изд. 
„Кралица Маб“, С., 2022, 
324 с., 22 лв.

Истории за 54 заглавия, подложени на 
контрол, кражби, крамоли и рекламен шум 
разказва Росен Тахов. Кратките очерци 
очевидно произхождат от вестникарския 
формат – не само заради краткостта си, 
но и заради специфичното персонализиране 
на противоречията в литературното 
поле, от които произлизат скандалите. 
Всъщност тъкмо това е ефектът на 
скандала – прави нещата твърде лични. 
Затова някъде сдържаният разказ 
отстъпва на пристрастен публицистичен 
патос, олекотен от находчиви иронично-
саркастични коментари. Книгата е 
популярна версия на ценни архивни 
проучвания на българската литература от 
Възраждането до началото на ХХІ век.

„Историята на 
литературата 
на НРБ: модели и 
практики“. Поредица 
„Литературата на НРБ: 
история и теория“. 
Книга 20. Изд. Нов 
български университет, 
С., 2022, 392 с., 14 лв.

Сборникът тръгва от конференцията 
„Историята на литературата на НРБ: 
теория и методология“, състояла се в НБУ 
на 29 юни 2021 г. Но не спира там. Разбира 
се, включва текстове за периодизационни 
и литературноисторически модели, за 
устойчиви и неустойчиви структури и 
форми в литературата на НРБ. Но в един 
от дяловете се активират саморефлексивни 
енергии – статии и рецензии за проекти и 
книги, които през последните години правят 
редица теоретически предложения как 
да бъде изследвана епохата между 1944 и 
1990 г. Това е сборник, който „спира насред 
път“, за да разпита изследователите на 

НРБ-литературата как да 
продължат оттук нататък.

В И Т Р И Н А П Р е М И е Р А

„Драки и къпини“ 
е книга за 
приятелството. Но 
не за приятелството, 
което кара хората 
да си приличат 
поради дългия им 
живот заедно, а за 
приятелството, 
което въпреки 
близостта между 
хората, запазва 
различията помежду 

им. Приятелството, което личи в израза 
„Обкръжен съм от приятели“. Когато 
казваме „Обкръжен съм от приятели“, 
нямаме предвид онази съдбовна свързаност, 
постоянното оглеждане един в друг, 
изискващо, ревниво и виновно, което прави 
приятелите да напуснат своето „себе си“, 
да станат сякаш един човек, а ситуацията, 
в която обичта е по-скоро намекната, не 
заявена; в която няма претенция и не се 
поставя условие за реципрочност.   
Повечето части на книгата са посветени на 
отделни хора: Гошо Лудия, Генчо, бай Бено. 
Но това са по-различни портрети от онези, 
които познаваме. В тях няма психология, 
няма го въпроса „Какъв всъщност е 
човекът, за когото говоря?“, няма желание 
за изваждане на показ на другия. Описанието 
се плъзва по повърхността. То не казва 
почти нищо или казва твърде малко за 
описвания човек. По-скоро открехва едно 
присъствие, без да го разбулва. Ето как 
започва разказът за бай Бено: „За пръв път 
го видях седнал върху малко дървено столче 
по средата на поляната. Неокосена ливада 
с високи треви. Той седеше, но не виждах 
върху какво“. Описанието не доближава 
описвания. Високите треви пречат на 
описващия да види онзи, за когото говори. 
Тези високи треви сякаш винаги застават 
между нас и хората, за които говори 
книгата. Опазват ги от любопитството на 
погледа ни. 
Само понякога разказът ни дава 
възможност да разберем нещо по-
същностно за описвания човек. В края на 
частта, посветена на бай Бено четем: „Не 
можех да си го представя как се храни, как 
спи. Само как ходи из хълмовете с овцете. 
И той изглеждаше на ръба на объркването“. 

Отново обаче чрез думата „изглеждаше“ 
ни се показва, че описващият не е сигурен 
в думите си, че може и да е иначе. В 
поведението на Албена Стамболова като 
разказвач има рядка етичност. Тя никога не 
забравя, че не говори директно за нещата, 
а винаги между нея и нещата са налице 
погледът и езикът.
Независимо от самонаблюдението на 
разказващия, независимо от понякога 
трудно доловимата дистанция между 
представящия и представяното, 
персонажите в „Драки и къпини“ са описвани 
с топлота. Тя се чувства навсякъде 
в книгата. Например в изброително 
наслагващите се прилагателни, в задъхания 
ритъм на тези изречения, които всъщност 
са едно изречение, но разсечено от паузи, за 
да бъдем приобщени към вълнението, което 
изпитва разказващият: „Ренка е дребна, 
слаба, нервна и пъргава като французойка. И 
хубава като тях, без да е наистина хубава. 
Хубава като себе си“.  Велян – нейният 
спътник – също е „хубав“: „Велян е по-
универсално хубав…“ – четем по-нататък. 
Изобщо думата „хубав“ се среща често в 
тази част на книгата. Малко по-нагоре се 
казва: „Нищо, че са млади, хубави, грижливи 
и добри“. Особената дума с персийски 
корен „хубав“ добре съответства на 
атмосферата в тази книга. В нея всичко е 
„хубаво“: и хората, и къщата в Боженци, 
която реформират те, и самото Боженци. 
„Хубаво“ е дума, лишена от патос, който се 
усеща в „красиво“ и „прекрасно“. Нейният 
смисъл е по-приглушен, но затова пък в него 
естетическото подава ръка на етическото 
– „хубав“ значи също и „добър“.            
Дистантното и едновременно с това 
изпълнено с топлота и симпатия 
отношение на пишещия към онова, което 
се разказва в книгата, се е отразило и 
върху начина, по който изглежда тя. 
Не образи, по-скоро плахо и деликатно 
открояващи се силуети ни срещат от 
нейните страници. Ала ненатрапчивите 
контури на илюстрациите в текста 
контрастират с материалността на 
книгата, с нейните плътни страници и 
корици. Защото все пак присъствието е 
устойчиво и трайно.   

МоРИС ФАДеЛ

Приятелство без изискване

Книгата „Драки и къпини“ спечели награда на 
името на Йордан Радичков, непосредствено 
след това спечели и награда от Портал 
„Култура“ в раздел „Проза“ и извърши един 
преврат в българската литература – яви се 
и обра наградите. Но нейният преврат не е 
само в това.
Откакто е издадена книгата, следя с 
интерес кой как я разбира и жестоко се 
бунтувам срещу това, което най-често 
се казва – че книгата е свързана с място 
и с къща. Дори голям писател като 
Теодора Димова каза, че книгата събира 
прекрасни разкази за прекрасно място и 
прекрасна къща от нейното купуване през 
ремонта є. И че звучи като поезия. Това за 
поезията вече го бях видяла и в една онлайн 
книжарница, в която срещу полето за жанра 
на книгата – чисто и просто беше написано, 
че е поезия.
Работното заглавие на книгата беше 
„Боженски приказки“, после Албена 
Стамболова сложи заглавието „Драки 
и къпини“, което малко отмести от 
краеведското очакване, но не и от онова 
„назад към природата“. Докато я четях 
за първи път – є сложих мое заглавие, 
„Акварелни татуировки“ – заради начините, 
по които разказите сякаш оставят татуси 
по кожата, за да не кажа – белези. В текста 

има едно такова цветово присъствие, 
което не знаеш дали се рисува или се 
отмива. Цветовете на розите, на къпините, 
на една червена рокля – все неща като кръв 
и драскане, на чергите, които накрая ще 
бъдат занесени за пране на тепавицата, при 
които е единственото място, на което се 
среща думата „любов“. Има и едни котки, 
които стоят като скъпоценни камъни – 
златна, сребърна, абаносова и слонова кост. 
Има и един друг любим цвят в книгата, 
който възприех като нейния знаков цвят 
– сива охра. В същото време в „Драки и 
къпини“ има и изчистване на цветове – 
всички герои са сякаш униформени, облечени 
в черно-бяло, приближени към цветовете 
на къщата. В крайна сметка – смених за 
себе си и това заглавие – и според мен най-
точно би било книгата да се казва „Драки и 
къртици“. 
Срещу приемането, че „Драки и къпини“ е 
книга за село, къща и природа, е моята теза, 
че има и нещо друго, което не се вижда, но 
присъства чрез знаци, по които може да се 
открие, и по които се усеща – тези знаци не 
са толкова съдържателни, колкото са един 
цялостен литературен модел, свързващ 
видимия сюжетен разказ с един втори, 
скрит „сюжет“, който е по-важен, но не се 
вижда.

Да споделиш въобще не 
означава, че преживяваш

В края на миналата година в книжарница „НБУ в центъра“ в София се състоя 
разговор за книгата на Албена Стамболова „Драки и къпини“ (изд. „Факел“, 2020). 
Представяме ви двата текста, които дадоха начало на нейното обсъждане.

Този скрит сюжет обаче на поне три места 
в книгата нарушава остро логиката, за да се 
достигне и буквално до въпроса: защо след 
като в къщата всичко е така прекрасно, 
авторът в края иска да отлепи сянката 
си от нея? Майсторството на видимия 
сюжет е толкова силно, че всички тези 
знаци се отминават, пропускат и забравят, 
дори и да са били забелязани. Къртиците 
от разказа „Войната на къртиците“ са 
първите в книгата, които разбират това – 
и разкопавайки добре двора, се опитват да 
сложат край на идилията.  
Почти всичко във видимия сюжет през 
цялото време се случва извън къщата. В 
Боженската къща се влиза само когато се 
разбива за ремонт, когато се споменава, 
че разказвачът по това време пише друга 
книга с интерпретации на приказки, и в 
края, когато преди Великден се четат 
ръкописите на поета-гост, който влиза с 
взлом в къщата, подобно на къртиците, и 
сякаш за да ги изведе от нея.  Че нещата 
с къщата не са наред, се вижда и от 
присъствието на други къщи като къщата 
музей, изгорялата къща, невидимата къща, 
а също и от невидимото село и призрачното 
село, които се споменават.  Писането на 
друга книга, с интерпретации на приказки, 
вътре в текста, сякаш отмества писането 
на самата тази книга – тя не се пише 
тогава, тя се случва.
Погледната от високо, книгата може 
да бъде представена и като карта на 
литературата в България – в началото 
се казва, че къщата е принадлежала на 
партизански писател-поет, в края – че 
в къщата е дошъл съвременен поет 
революционер – по средата между тях са 
нещата, които се пишат или не се пишат – 
и приказките, които са от друг ранг.
Това, което е написано, се живее от 
автора още в самата книга, сякаш ако 
литературата наистина прави модели за 
реалност, то те да не се похабят, като 
останат неизползвани за случването.  По 
този начин случването започва още в 
текста,  репетицията на сюжета липсва 
– но това крие и опасността читателят 
лесно да бъде изхвърлен от същинското 
разбиране. 
Книгата „Драки и къпини“, която не е 
нито сборник с разкази, нито роман, нито 
пък поезия, търси и конституира един 
нов жанр, който се изразява в търсене 
на свързаност (дори на ухото на Тифчо 
нежния има кой да говори, а отделните 
хора и двойките прерастват в сборния 
образ на приятелите) и в назоваването 
на това, че е необходимо да се преживява. 
Тя търси жанр и дава модел за този нов 
жанр, като противопоставя привичните 
начини на говорене като одумването, 
шушукането, приказването, към които 
включва и т.нар. от автора „споделими 
сюжети“ – срещу преживяването. Всичко 
това е много дълбоко и болезнено, но то 
става  и космическо, ако може така да 
се каже, защото спокойно се прехвърля 
между две големи парадигми и се обръщат 
значенията – споделимите сюжети са част 
от човешкото ежедневно говорене, но общо 
взето това е и литературата – сюжети, 
които се споделят. Или не? Преживяване 
ли е литературата? След като се ползва 
нейно понятие в този ред – има ли смисъл 
споделянето, независимо в каква парадигма 
се намира, ако не се преживее? В говоренето 
споделимите сюжети се разказват и 
отминават. В литературата споделимият 
сюжет ли е главен и видим, и ако е така – не 
измества ли нещо по-важно от себе си?
Книгата извежда от видимия си сюжет 
общочовешки ценности и ги осветява 
за разглеждане. Такъв е случаят в разказа 
„Царева ливада“, в който се говори за 
служенето, благодарността и извинението: 
„Служенето е благородна кауза и не е за 
всекиго. Рицарите и хората на Църквата 
го знаят. Както и хората като отец 
Йоан и майка Тереза. Служенето не е 
за всекиго, защото означава смелост и 
вярност. Повечето от хората, които 
познавам, го смятат за унизително. Знак 
за подчиненост. Рядко казват „благодаря“ 
и „извинявай“. Защото свободата дреме 
в някой прашасал ъгъл в главата им и тя 
отдавна е забравила, че да си важен е да 
се откажеш да си важен“. Като един 
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от предпоследните разкази в книгата, 
разказът за къщата-кошер, интересен 
символ за обозначаване на целия ни човешки 
кошер, може да се приеме за своеобразен 
предфинал, преди същинския, в който се 
извежда и друга, по-висша ценност, тази от 
невидимия сюжет – преживяването. 
Интересно е въобще да се наблюдават 
вибрациите в свързванията в тази 
книга – групирането на отделните хора, 
наблюдението на двойките, разказваческото 
„ние“, което на моменти налепя и други 
пчели. 
В разказа „Приятели“, който е 
единственият, в чието заглавие са събрани 
повече от двама души и по някакъв 
измерим начин се посочва един тип важна 
общочовешкост, се прави палинодията, 
казването наново така, че все пак в 
края да се разбере – „Идваха, преспиваха, 
говореха за въздуха, за каменната маса, за 
чергите, за миндерите с възглавниците, за 
хапването навън под чардака. Но това ли 
беше?“ – „никой с никого не можа да сподели 
преживяването си“, а само „споделими 
сюжети“. Все едно нещо не се е разбирало и 
тогава, когато се е живеело, и сега, когато 
се чете. И сега, когато се чете, а всъщност 
се живее. 
Търсейки жанр, книгата се опитва да 
се изплъзне от сюжета и да постави на 
негово място нещо друго – „сюжета“ на 
живеенето, самото живеене, което също 
иска да прогони от себе си сюжетирането. 
Тя уеднаквява и вкаменява героите, разказва 
как героите говорят, но няма пряка реч, на 
места дори буквално ги пропъжда. И създава 
пролуки в текста, подобни на къртичините, 
които се намират там, където няма 
обяснение за нещо и където текстът не се 
свързва с другия текст. В разказа „Жени 
невинната“ се появява следното място: 
„Няколко месеца не бях ходила в Боженци 
и се чувствах подивяла, изгубила връзки с 
мястото. Други бяха ходили там през това 
време и се питах има ли връщане назад“, 
което лесно може да се подмине поради 

намалената си сюжетна функция. Никой 
не се опитва да си го обясни, както не се 
опитва да си обясни и защо след цялата 
красота и ремонти на къщата – се стои 
все отвън, защо музикантът на книгата, 
който можел да е символ на къпините, е Боб 
Марли, който пък от своя страна се свързва 
предимно с No Woman, No Cry, и защо все пак 
тя иска да си отлепи сянката от къщата.
Книгата среща адската съпротива на 
видимия сюжет, който настоява – имаме 
книга за Боженците, за къща, за добре 
направено портретиране, за къпини, драки 
и коприви, никой не е видял къртиците, 
какво като няма пряка реч, защо да не може 
местата на нещата такива, каквито са и 
нещата такива, каквито трябва да бъдат 
– да се разменят, за да може все повече да се 
застива.   
В разказа „Певците младоженци“ се появява 
второто място, което е къртичина във 
видимия сюжет – „Колко тънка е границата 
между това да си стопанин и това да си 
гост? От гледна точка на един цял живот, 
разлика няма – всички, и птиците и ние, сме 
гости тук. Междувременно само си играем 
на собственици. На къщи, на писалки.“
По този начин Албена Стамболова събира 
в семплото пространство на разказа 
две големи неща – споделимите сюжети, 
които почитаме и които са много силни, и 
неразказаните разкази, които са пролуки от 
текста към преживяването – и за автора, и 
за читателите. 
„Драки и къпини“ е книга, която сама налага 
модела си за четене и крие преживяването 
си, защото то може да бъде преживяване 
само ако като в приказките – читателят 
успее сам да стигне до него – разпознавайки 
го като нещо, което му се е случило и 
което сам е преживял. Този модел за четене 
се извършва по технологията за бране на 
коприва и къпини – не те пуска, забравяш, 
омагьосваш се, губиш се, но и те драска, 
развивайки защитен модел, докато отгледа 
жанра си.  „Къпината не излага на показ 
всичко, което е родила. Образува цели редове 
от насаждения, които завземат постепенно 
площите, обръща гръб на възможните си 
консуматори и се развива навътре в една 
общност от драки, която постепенно се 
уплътнява към центъра си и става все по-
недостъпна откъм периферията“ се казва 
в книгата – нещо, което може, освен за 
къпините – да се отнесе и за самия текст. 
Моделът за четене е и като своеобразно 
Платоново прераждане в текстовете 
на Албена Стамболова – възкръсване на 
сенките от пещерата и объркване на 
душите, които си припомнят, но не знаят 
какво им се случва – когато се влюбват 
или разбират. Така се чувстват и нейните 
читатели – като хората от старческия 
дом в „Хоп-хоп звездите“, чиито души 
губели и малкото останали ориентири в 
тъмното, искали да ядат или да отидат 
някъде, а после не знаели как да се върнат,  
като хората от „Авантюра, за да мине 
времето“, които поклащали тяло в ритъма 
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Понякога свободата се превръща в 
необходимо условие, за да можем да се 
освободим от освободителите.

Преозначаване  
чрез смърт

Пропагандата на Путин разпространява 
саморекламната вест, че води войната 
срещу Украйна не просто като 
„освободителна“, но и като „хуманна“. 
Руските ракети били толкова умни, че 
избягвали цивилните обекти и удряли 
само военните. Казват, че разрушените 
квартали в украинските градове не бива 
да ни заблуждават. Ракетите очевидно 
са били привлечени към тях от укрити 
оръжия и боеприпаси, а вероятно и от 
разпознати по очите „нацисти“.
Всъщност в Путиновия военен език 
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тече непрекъснато преназоваване. 
Той маркира жертвите чрез самата 
смърт. Можем да го наречем, 
преозначаване чрез убийство. Всяка 
жертва от чуждата страна е морално 
оправдана. Чрез акта на умирането си 
тя преминава в света на врага, който 
трябва да бъде изличен. Цивилните 
убити автоматично се превръщат в 
украински „нацисти“, „бандеровци“ 
и т.н. Те са отпратени в зоната на 
вражеското и дори нечовешкото, за да 
бъде защитен „хуманният характер“ на 
войната.
Докато жертвите от „нашите“ могат 
да бъдат само „мъченици“, а когато 
пропагандата реши – „герои“. Но 
дотогава има време. Сега Кремъл хвърля 
хиляди руски войници в месомелачката 
на несправедливата война. После 
ще решава кои главорези от тях да 
провъзгласи за „апостоли на украинската 
свобода“.

Лично и на глас
Войната предизвика навсякъде вълна от 
колективни инициативи, които изискват 
присъединяване. Подписки, открити писма, 
петиции, какво още? Добре. Нека ги има. 
Членове на Сдружението на писателите 
написаха декларация срещу войната и 
режима на Путин, събраха солиден брой 
подписи, присъедих се и аз. Така и трябва, 
когато искаме да направим нещо в този 
ужас.
Но нека си кажем честно, че колективното 
тяло на възмутените интелектуалци днес 
не изглежда много вдъхновяващо. Сред 
толкова присъединили се имена лицата 
неизбежно се размиват, думите не се 
открояват. Струва ми се, че масовият 
интелектуалец от 90-те години на ХХ век 
остана някъде там. Тогава той изпълни 
своята роля – по-скоро с достойнство, 
макар и с променлив успех. Сега обаче 
е време за друг тип участие – за личен 
ангажимент, за лична позиция, защитена с 
лично слово. Затова и пиша.

на едно-единствено излято движение, 
което се повтаряло до безкрай и можели 
да живеят без да говорят, като хората 
от „Това е както става“, които обикаляли 
улиците и в паметта им се регистрирали 
думи, лица, ситуации, в които някой 
режисьор можел да открие неизчерпаем 
материал за монтаж. Като в „Драки и 
къпини“ – където видимият сюжет е като 
щастие, което те кара да забравиш всичко 
друго.

*
Последното нещо, до което достигнах 
в „Драки и къпини“, е, че видимите 
споделими сюжети не само печелят 
масовото разбиране, те преминават 
отвъд началото и края на разказите, и за 
да могат да продължат да съществуват 
и отвъд кориците на книгата, те биват 
защитавани от автора и от читателите, 
които са омагьосали или заставили. За да 
продължат с гигантска крачка, видимите 
сюжети с лекота поставят тротил в 
дупките на къртиците-интерпретатори, 
с лекота подминават пролуките в текста 
и опияняват всички така – че никой да не 
помисли да се спре и да си зададе въпроса на 
живеенето: какво се случва?1 
Но не те, а неразказаните разкази 
провокират да се потърси свързаността, 
и именно в скрития „сюжет“ се намират 
пролуките към преживяването. На този 
фон – „къщата“ не вездесъществува, а 
се прибира в  реалния си размер – този на 
добрата писалка, на която дължи живота 
си, и която също като една майка му 
напомня още в книгата какво е: 
„Врата, прозорец, покрив, комин, чардак, 
стълба. Точка“.

ВеСеЛИНА ВАСИЛеВА

1 Ако интерпретацията се подведе по сюжета 
– тя трудно би си позволила да нарече т.нар. 
„споделими сюжети“ – понятие, въпреки 
парадигмата на различните видове говорене, 
в която се включват. По-скоро би предпочела 
да ги държи в рамките на „художественото“, 
където не се изисква обяснение за това кои 
са несподелимите несюжети. Споделимият 
сюжет е отричане както на литературата 
вътре в самата нея, така и на случването 
в самия живот, намалено от ежедневните 
разкази. Голямата криза сякаш се крие и в 
говоренето. Три реалии от различни измерения 
изглежда, че се събират в едно, а всъщност 
всяко сменя средата си – затова е трудно да 
се назове онова, което е неговото обратно, но 
книгата го прави – нарича го „преживяване“. 
И тогава може да се разберат несподелимите 
неща, които въпреки че не се казват, се 
изживяват, защото са нещо живеещо в 
момента между автор и читател, разпознато 
по един и същи начин. Затова тази книга, 
освен всичко друго, се случва в една лента 
на времето, което не е нито вече само от 
живота, нито още  изцяло в  литературата 
– мястото, в което нещата се правят, – и 
поради тази причина теоретичните модели на 
текста са важни.

Албена Стамболова 
Сн. „Въпреки“

Борис Христов. „честен 
кръст“. Изд. „Георги 
Бакалов“ Варна, 1982, 
52 с.

В тази колона ще върнем лентата назад 
към 1982-ра, за да откроим появата на 
три знакови поетически книги отпреди 
40 години. Започваме с втората 
самостоятелна книга на Борис Христов, 
окръглила смайващия успех на един нов 
поет, почти магически създал цели легиони 
от читатели, поклонници, творчески 
последователи и най-банални епигони. 
Всъщност „Честен кръст“ (особено 
едноименната поема) буквално оповестява 
жеста на ранния отказ на Борис Христов 
от пресметливия успех чрез словото, от 
суетата на контролираната публичност 
в края на НРБ. Стихотворения като 
„Самолетът закъснява“ и „Стената“ 
до днес остават манифестни за новото 
светоусещане на българския човек след 
края на 70-те години на ХХ век.

Федя Филкова. „Цветя 
с очите на жени“. Изд. 
„Народна младеж“, С., 
1982, 52 с.

Заедно с „Уморени от чудото“ на Георги 
Рупчев (в пловдивското издателство 
„Христо Г. Данов“) това е другият 
значим лирически дебют през 1982 г. Но 
стиховете са тръгнали към книжното 
си тяло отдавна. Ръкописът на Федя 
Филкова отлежава в редакторския шкаф 
десетина години, през които непрестанно 
се променя – поетесата изважда и добавя 
стихотворения, докато в един момент 
престава да следи текучеството. И 
въпреки това с появата си книгата 
впечатлява – строг лаконизъм, сцени от 
всекидневието с метафорични преливания 
между световете на природата, човека и 
небитието. Почти всяко стихотворение 
представлява кратко открехване на гледка, 
зад която се редуват многозначни образи 
или парадокси на човешкото съществуване 
– мълниеносно, пестеливо, с паузи. Тази игра 
на изричане и премълчаване се превръща в 
определяща за българската поезия, писана 
от жени след 70-те години.

Христо Фотев. 
„Спомен за един жив“. 
Поредица „Поколение“. 
Изд. „Народна младеж“, 
С., 1982, 142 с.

Преди 40 години излиза най-солидната 
лична антология на Христо Фотев. 
След първото антологично упражнение 
с книгата „Пристанище“ (1969) Фотев 
сега събира общо 42 стихотворения и 
поеми, сред които преобладават шедьоври 
от „Лирика“ (1965) и „Сантиментални 
посвещения“ (1967). Но тук е и голямото 
идеологическо алиби за онази епоха – 
малката поема „Изпълкомът заседава“, 
сякаш за да покаже, че големият поет 
не се отказва от нито един свой екстаз. 
С тази антология Фотев демонстрира, 
че е създал един завършен лирически 
свят, с невероятна перформативност на 
любовната реч от 60-те  
и остава завинаги в 
читателското съзнание като 
владетел на интимния език в 
българската лирика.
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Г Л А С о В е Т е  И М  ч У В А М е

Михаил Неделчев (1942) е литературен 
историк, почетен професор на Нов български 
университет. Дългогодишен ръководител на 

департамент „Нова българистика“. Създател на 
Литературноисторическата школа „Д-р Кръстьо 

Кръстев“ на НБУ. от 2000 г. е председател на 
Сдружението на български писатели. Автор на 
десетки книги, сред които „Социални стилове, 

критически сюжети“ (1988), „Личности на 
българската литература“ (1999), „Размишления по 

българските работи“ (2003), „Яворов. Литературна 
личност, истории на книги и стихотворения“ (2004), 

„Литературноисторическата реконструкция“ 
(2011), „Цензурираните класици“ (2011), „Двете 

култури и техните поети“ (2012), „ефектът на 
раздалечаването“ (2015) и др. отличен е с множество 

национални награди. През 2012 г. е удостоен с 
орден „Св. св. Кирил и Методий“ I степен, а през 
2018 г. става носител на Националната награда 
за хуманитаристика на името на проф. Богдан 

Богданов. Преди три години започва печатането на 
тритомника „Как работи литературната история? 

Нови съчинения в три тома“. След първия том 
„Литературноисторически обзорни сюжети“ (2019) 

през декември 2021 г. в две книги излезе вторият 
том „Литературноисторически персоналистически 
сюжети“. За литературния персонализъм говорим с 

Михаил Неделчев на 10 февруари 2022 г. Тук печатаме 
разговора със значителни съкращения.

Излезе вторият том от твоя тритомник „Как 
работи литературната история?“. Втори том, 
който се състои от две книги, посветени на 
литературноисторическите персоналистически 
сюжети, на понятието „литературен персонализъм“ 
и т.н. Първо нека в духа на равносметката те 
попитам дали мислиш, че най-после си обяснил 
изчерпателно литературния персонализъм.
Да. Това е краткият отговор. Мисля, че този път успях 
да обясня какво представлява за мен литературният 
персонализъм, но едва ли съм казал и окончателната си 
дума, защото имам намерение, да сме живи и здрави, да 
продължавам да разгръщам тази концепция. Включително 
да я превеждам на някакви други професионални 
езици, т.е. не само по отношение на литературата, а 
включително и за социокултурни ситуации, за културни 
нагласи и т.н. Но веднага искам да направя категорична 
уговорка, че за мен литературният персонализъм не 
е в никакъв случай единствената възможност да се 
представя и описва литературата. Това е един от 
възможните подходи, а освен това за мен това е подход, 
който ме задължава да мисля и за антиперсонализма, 
за неперсоналистичните времена и т.н. Много добре 
знам, че има големи поети, белетристи, литературни 
критици, есеисти и пр., които не са съградили 
литературни личности, т.е. за представянето им няма 
нужда да се ползва тази парадигма на литературния 
персонализъм. Казвам го като уговорка, защото 
чувам понякога обвинението, че се занимавам само с 
персоналистическа проблематика. Това просто не е 
вярно. Освен това много добре знам, че непрекъснато 
ни връхлитат моди, които са отвъд парадигмата на 
персоналистично – антиперсоналистично. Самата 
идея за „смъртта на автора“, която беше дълго време 
властваща литературоведска мода и от която, пак 
подчертавам, че самият Ролан Барт се отказа в своите 
лекции в „Подготовката на романа“, говори достатъчно 
за преходността на подобни идеи. Има моди, които, така 
да се каже, са транспроблематика спрямо персонализъм 
– антиперсонализъм. Например литeратуроведските 
парадигми, които акцентират изключително върху 
рецепцията, върху възприемането на творбите. Смятам, 
че това са абсолютно коректни подходи, но не са моите 
подходи. Както наблюдавам сега, че след като имаше 
една мода литературознанието да бъде някак загърбено 
и да се премине към критическата теория (каквото 
и да означава критическа теория по отношение на 
литературознанието и на литературата), сега пък се 
върви към идеите за нечовешкото, за постчовешкото и 
т.н., което също някак си девалидизира самата идея за 
персонализма и за персоналистическата проблематика. 
Наистина смятам, че това са абсолютно валидни 
литературоведски, изкуствоведски, културологически 
и прочие парадигми, които обаче не ме разубеждават 
да престана да съм вгледан в персоналистическата 
проблематика. Аз се занимавам с нея може би от около 

половин век... Окончателно узря в 
главата ми през 1978 г., когато участвах 
с един голям доклад за Яворов на 
юбилейната конференция за неговата 
100-годишнина.

Михаил Неделчев: Значителните писатели обикновено 
изграждат няколко литературни личности

Какви спомени имаш за реакциите около твоите 
студии за Яворов, а после и за Пенчо Славейков? чуха 
ли се възражения или подкрепи? Защото тогава ти 
формулираш понятието „литературен персонализъм“ 
без обаче да го продължиш веднага в следващи 
текстове, за да го утвърдиш категорично.
Възражения нямаше. Някак си това беше възприето. Но 
не бих казал и че е било и приветствано. И бих казал, че 
по някакъв начин не му се обърна прекалено внимание.

С твоите приятели тогава – Светлозар Игов, енчо 
Мутафов, огнян Сапарев – по някакъв начин не сте ли 
го коментирали? Или с Никола Георгиев?
Не, не сме коментирали. Нашата група тогава почти се 
беше разпаднала и ние не общувахме толкова близо. Всеки 
се занимаваше със своите си дела.

А други реакции?
Други, да. Тогава получих много насърчителни отзиви 
от учителки, от хора, с които дори не съм общувал на 
живо. Получих писма. Дори ги пазя тези писма. Всякакви, 
включително и от студенти. Някои студентки написаха 
най-различни текстове. Разбира се, самата книга, в 
която след това излязоха тези студии – „Социални 
стилове, критически сюжети“ – беше посрещната много 
добре. И от критици, доколкото имаше критически 
интерпретации. Въпреки че, тук ще призная нещо, 
някои от рецензиите бяха написани, след като самите 
рецензенти ме разпитаха какво точно да напишат, какво 
разбирам аз под тези неща. Не бих казал, че самите 
рецензенти толкова са се задълбочили да разберат 
сложността на тази проблематика, да вникнат в нея. 
Такава беше рецензията например на моята голяма 
приятелка Румяна Узунова. Тя написа точно такъв 
текст. Но на Катя Митова и други рецензии излязоха 
добри. 

Нека да опитам да обясня какво правиш в този 
втори том, за да проверя как го разбирам. Смятам, 
че литературният персонализъм е създаден като 
понятие от теб заради литературната история. 
Това е литературноисторическо понятие, което 
иска да опише тенденциите в една епоха – началото 
на ХХ век в българската литература. Същевременно 
обаче постепенно във времето то започва да работи 
и като теоретическо понятие. опитва се да 
напусне началото на ХХ век и чрез литературния 
персонализъм все по-често се назовават и други 
явления, процеси, авторски стратегии, какво ли не, в 
други епохи. чрез встъпителната си студия в новия 
том, посветена изцяло на понятието, ти всъщност 
се опитваш да подредиш нещата. Да кажеш докъде 
може и докъде не може да бъде използвано това 
литературноисторическо понятие, коректно е 
да се работи с този инструмент и в други епохи, 
да се изследват други феномени и т.н. Случила се 
е една своеобразна вторична теоретизация, т.е. 
вторично изработване чрез тази студия на едно вече 
теоретическо понятие. Въпросът е възможно ли е 
всъщност чрез него да бъдат проверявани всякакви 
епохи и всякакви явления?
Много ти благодаря за тази забележка. Тя е умна и 
много важна за мен, защото понятието има наистина 
две функции. Едната е да се представи отделно взета 
литературната епоха от началото на ХХ век, където 
този литературен персонализъм е съзрял, разгърнал 
се е и най-ярко се е представил, докато очевидно след 
това самият този персонализъм избледнява, усложнява 
се, настъпват деструкции, пародира се и всякакви 

други неща му се случват. Аз 
не знам дали например спрямо 
съвременната литература 
това понятие би могло да 
работи. Не знам дали спрямо 
една литература, каквато е 
литературата на САЩ, където 
няма единно литературно 
поле, където няма съборност 
на литературния живот, 
това понятие може да се 
приложи. Защото, ако няма 
зримост, ако няма конкретна 
представимост на писателската 
персона, ако не знаем нищо за 
контекста, за всички тези 
неща, които обкръжават 
творбите и авторите или 
които литературата поражда 
като литературен бит, като 
литературно всекидневие 
и т.н., ако всичко това го 
няма, ако го няма феномена на 

кафенетата, ако го няма явлението на литературните 
салони, ние можем ли да говорим въобще за литературен 
персонализъм? Ако няма конкретика на литературния 
живот, ако той е станал пределно абстрактен, ако 
самото разпространение на литературата всъщност е 
получило други форми, включително сегашните форми 
да бъде разпространявана онлайн, да бъде виртуално 
консумирана самата литература, аз мисля, че това 
понятие няма как да работи. 

А не става ли дума и за едно особено противоречие? 
Защото ти много настояваш на това, че няма 
една единна публичност, а съществуват много 
публичности. Но когато публичностите са много, 
можем ли да имаме силен и действащ литературен 
персонализъм? Защото той предполага своеобразна 
центростремителност, някакво общо поле, култура, 
която е концентрирана около един център или около 
няколко силни центъра, които да произвеждат ярки, 
въздействащи образи на литературни персони. 
Да, така е. Точно затова дадох примера с американската 
литература. Например ти може да си значим писател в 
Бостън, но никой да не е чувал за теб другаде, независимо 
че публикуваш във важни списания. Може да си издал 
книги, да са наградени, но в Калифорния никой да не 
те е чувал. Там литературата е съсредоточена около 
университетите. Завихрят се понякога литературни 
общности, каквато е общността около Фърлингети. 
Това е калифорнийска ситуация. Но разбира се, има 
и нюйоркска литература, макар че там няма единно 
литературно поле въобще. Днес това в някакъв смисъл 
се отнася и за българската литература. Както знаем, 
българската литература също е децентрализирана в 
момента. Но това е друга тема. Да я оставим настрана. 
Трябва да има видимост на литературните персони, 
за да може да се съгради и моделът на литературния 
персонализъм. Разбира се, може, но това е доста рядко, 
когато една литературна личност, без да се е появила 
видимо по какъвто и да е начин, може да бъде „извлечена“ 
от самото творчество на съответния писател, ако има 
достатъчни индикации за този персонализъм в самите 
текстове, ако текстовете го предполагат. Съгласен 
съм, че от една страна, това понятие може да работи 
теоретически, но изглежда, до време. Има може би 
културни граници, в които то може да работи, а може би 
след това не може повече. Но при всички случаи ХХ век 
е време, през което това понятие работи. През ХХ век, 
включително с модернизмите и авангардизмите, това 
понятие е валидно. Освен това искам да кажа, че когато 
аз го използвам по отношение на политически сюжети и 
на култура, за художници и други хора на изкуството, все 
пак държа да остана в полето на литературознанието 
и през него да наблюдавам явленията. Тоест гледам на 
художниците от писателска гледна точка. 

У мен има едно колебание, свързано със сложната 
игра, която прави още Пенчо Славейков чрез „На 
острова на блажените“. Ще те върна към една 
от първите ти студии, в която употребяваш 
понятието „литературен персонализъм“. Като 
студент написах текст, в който самонадеяно 
оспорвах твоята теза, че всъщност в 
мистификационната антология „На острова 
на блажените“ Пенчо Славейков преутвърждава 
фигурата на автора и се свръхмонументализира 
тъкмо чрез множествеността на имената и 
образите си. Тогава, през 90-те години на миналия 
век, настоявах че напротив, книгата на Славейков 
трябва да се чете през идеята за разрояване и разпад 

Михаил Неделчев на представянето на 
сборника „Другият Тютюн“, 30 май 2011
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на авторовата личност, че той предпочита да играе 
с маски, демонстриращи разколебаност на Аза и пр. 
Разбира се, може да се твърди едното и другото, 
да се намерят аргументи за двете тези. Например 
случаят с хетеронимите на Фернанду Песоа е 
показателен. Как ще коментираш това напрежение? 
Дали хетеронимите  размножават и оцелостяват 
една личност, за да я превърнат във фундаментална 
персона?
Мисля, че няма противоречие. И едното е вярно, и 
другото. Тази множественост преутвърждава Аза, но 
представлява и криза. Тя сочи път и към разпадането 
на Аза.  Самото му разрояване наистина означава това. 
Но специално в случая с Пенчо Славейков имаме една 
свръхамбиция да се докаже, да заяви: Аз съм и това, и 
това, и това, т.е. аз съм цялата литература, моят Аз 
е толкова всеобемащ. Моят Аз ще ви погълне. Защото 
самият факт, че той използва сюжетите на реални 
писатели, чиито прототипи бързо се разпознават, 
говори за тази амбиция. Това е заставане в една 
надпозиция спрямо тази „дребна“, от гледна точка 
на Пенчо Славейков, литература. Подчертаването 
на автобиографичността и автобиографическите 
мотиви чрез Иво Доля и чрез други имена в книгата 
означава, че нямаме разпад. Има наистина разпластяване 
на Аза, но все пак Азът държи и на своята интимна, 
конкретна същност. И това, и другото се удържа. И 
разпластяването го има, но и се съхранява целостта на 
Аза, на категоричността, на конкретността, на „баща 
ми в мен“ и на всички тези мотиви и конструкти. Играе 
се и в едната, и в другата посока. В края на краищата 
самото развитие на литературата през ХХ век можем 
да го разглеждаме и като такъв баланс на посоките. 
Съвсем естествено е, че през 90-те години твоята 
нагласа е била по-скоро нагласата на деструкцията, на 
разпадането, нагласата на пародирането и пр. Това е 
съвсем логично. Затова си прочел книгата на Славейков 
от тази гледна точка. Тази сложност на възможностите 
да бъдат интерпретирани в едната и в другата посока 
ти си я насочил само в едната посока. Това е пародийната 
и деструктивната нагласа, постмодерната нагласа. 
Аз обаче като литературен историк съм длъжен да 
наблюдавам всички тенденции. В края на краищата 
като литературен историк аз знам, че Яворов играе 
през цялото време. Той играе в кръга „Мисъл“ една роля, 
а когато е с младите поети, играе съвсем друга роля. 
Неслучайно прави най-различни проекти, включително 
как ще издава списание „Дума“, как ще напуска „Мисъл“, 
как ще изостави кръга и т.н. Той с Боян Пенев играе 
друга роля. Тази роля не означава застиналост само 
в едната посока. Ти можеш да играеш ролята си и да 
си вживян в нея. И ако литературният историк не е 
внимателен, може да реши, че ти си застинал завинаги в 
нея. В последна сметка всеки значителен писател, когато 
разгръща своя живот, когато го строи по логиката на 
руското „жизнестроителство“, той не играе само една-
единствена роля. Той не е застинал само в една поза. И 
нещо друго трябва да се добави. Ние не си даваме сметка, 
че значителните писатели обикновено изграждат 
няколко литературни личности. Или поне има потенции 
за създаването на други личности, които са загатнати. 
Веднага ще дам пример: има писатели, които поради 
факта, че са живели дълго време, съграждат няколко 
литературни личности. Една, две, три литературни 
личности.

Сещам се веднага за Атанас Далчев...
Да, разбира се. Атанас Далчев е много интересен 
феномен. Той първо няма литературна личност през  
20-те и 30-те години. След това обаче, когато престава 
да пише поезия и започва да пише предимно критика, 
парадигмата, която задава през критическите си 
текстове, се обръща към него самия и го конструира 
като литературна личност. Някъде около 1965 г. се 
съгражда митът за Атанас Далчев като „тайния 
баща“ на днешните български поети и след това той 
функционира по този начин. По някакъв начин се опитва 
да поддържа всичко това чрез нови стихотворения, 
които обаче имат малко общо с предишните като 
поетика. И се съгражда новият мит за Атанас Далчев, в 
който той е алтернативен поет. И това е съвсем друга 
литературна личност. Т.е. за Атанас Далчев можем да 
кажем, че е един през 20-те и 30-те, след това той се... 

Когато се появява „Ангелът на Шартър“. Тогава има 
някакво оцелостяване.
Оцелостяването се случва чрез първите му критически 
текстове, включително участието му в полемиките в 
списание „Изкуство и критика“ – за тенденциозността, 
за есето, за детската литература... След това идва 
укритият Далчев, трети Далчев, до 60-те години. 
След това – четвъртият Далчев... А има и посмъртен 
Далчев. Ето, изброихме направо пет Далчеви персони. 
По същия начин, да кажем, можем да се вгледаме и в Яна 
Язова. Това са различни литературни животи, различни 
персони, различни литературни личности. Тя е „лудата“, 
когато е любовница на Александър Балабанов. След това 
тя попада в хиатус, когато всъщност се отказва от 
радикалния изказ в поезията си и започва да пише проза. 

После в укритие, в самота създава романите си. Накрая 
– посмъртното є битие. Това са различни литературни 
личности. От тази гледна точка, ако погледнем дори 
монументалната, могъща, изключителна личност на 
Толстой, той също е няколко литературни личности. 
Ясно е, че когато той създава своето духовно учение, 
Толстой е вече друг човек, друг писател, нещо съвсем 
различно.

Много важен акцент в новата ти книга е 
наблюдението, че всъщност литературният 
персонализъм се утвърждава през конкурентната 
борба в литературата и че би трябвало да 
бъде мислен в обкръжението на различни други 
понятия. Смяташ ли обаче, че има конкуренция в 
литературното поле, която е антиперсоналистична 
т.е. не съгражда личности, не излъчва победители и 
победени, не излъчва никакви лица? Можем да кажем – 
откроява само победени. 
Аз не бих употребил точно тези думи. Има 
антиперсонализми, които не са неутрални по отношене 
на персонализма. Тоест някои антиперсонализми 
знаят за персонализма. Има обаче и литературни 
осъществявания, които въобще не се интересуват от 
всичко това. Не ги занимава проблемът за личностната 
реализация и за личностното опубличностяване през 
литературата. Въобще някак си това остава „извън“. 
Може би такъв писател е Флобер. Тук веднага трябва 
да се каже следното: има една особена презумпция, че 
призмата на персоналистическото четене понякога 
се наслагва върху писатели, които нямат нищо общо 
с персонализма. Започват да им се ровят в интимния 
живот, да се търсят неща, които не са въвлечени 
в полето на литературата. Такъв пример в някакъв 
смисъл е късният Вазов. Непрекъснато се човърка какви 
любовници е имал. Да, но Вазов не е направил от това 
тема в литературата, или по-скоро не го е сторил така 
ярко опубличностено. И до ден днешен не си отговаряме 
и не можем да си отговорим на въпроса дали двамата с 
Евгения Марс са били любовници. Не знаем и не трябва 
да знаем. Въобще не ни е работа да знаем. Това не е 
важно за литературната личност дотолкова, доколкото 
тя не е точно литературна личност. Затова смятам, 
че патриаршеските фигури не са точно литературни 
личности. Те са от друг тип. По някакъв начин те 
се докосват до проблематиката на литературната 
личност, но не са същинска литературна личност. По 
същия начин, по който тези личности-емблеми от по-
ранни епохи не са точно литературни личности. Те са 
комплексни фигури, които по някакъв начин засягат и 
драматизират битието на цяла културна епоха, на цяла 
национална литература, на цяла национална култура и 
т.н. Затова не са литературни личности в същинския 
смисъл на думата. 

А как можем да обясним, че някои писатели 
по различни причини като че ли остават 
недосъградени литературни личности? Веднага 
се сещам за Димитър Бояджиев. Много интересен 
случай в съседство с Димчо Дебелянов е Димитър 
Подвързачов. Няма да коментирам фигури като 
Иван Андрейчин, които са също сходни... Това особен 
тип стечение на житейски обстоятелства ли е? 
Или става дума за творчески потенциал на един 
пишещ човек? Или пък е някакъв особен индивидуален 
съзнателен избор? Защо в епохата на Славейков, 
Яворов, Дебелянов се появяват образи на някакви 
особени, недостанали литературни личности, които 
иначе са стойностни автори?
Подлежи на описание, но това винаги означава 
задължителност на съвсем конкретна интерпретация, 
на конкретно съграждане на персоналистически 
литературноисторически сюжет. Разбира се, че има 
множество случаи, когато съществуват потенции, но в 
крайна сметка се получава недосъградена литературна 
личност. Пак трябва да направя уговорка. Несъграждане 
на литературна личност в никакъв случай не означава 
липса на творчески потенциал, това е ясно. Разбира 
се, когато става въпрос за поети като Димитър 
Подвързачов, като Димчо Дебелянов, те par excellence, 
сякаш са в парадигмата на такива, които ще съградят 
литературни личности. Това личи дори в начина, по който 
превръщат собственото си битие в литература – те го 
преназовават. Този автобиографизъм се вдига на друго 
равнище. Но това представяне на автобиографичното 
е все пак една потенция за съграждане на литературна 
личност. Ето, и до ден днешен има неточно четене на 
„Помниш ли, помниш ли...“. Това кое е? Къде е? Някои 
смятат, че е копривщенско стихотворение, други 
смятат, че е пловдивско, а то май се оказва софийско. 
Има най-различни наслагвания.

Това са „сгрешени“ четения...
Когато кажем „сгрешени“, това първо означава, че има 
твърда норма как да се четат тези стихове. Но всеки има 
право да насложи върху текста (стига да не се разпадне 
съвсем този текст) някакви свои меланхолии, нагласи, свои 
чувствени усети. Въпросът е обаче самият биографически 
сюжет, самата реална биографическа личност до 

каква степен може да понесе тези наслагвания, тези 
неточности и свръхинтерпретации и не се ли наистина 
разпада в един момент. Да кажем, ние четем Николай 
Лилиев и зад текста се мяркат някакви жени. Чисто 
биографически знаем (но какво значи „знаем“?), че Лилиев 
не е имал реални отношения с каквито и да е жени. Дали е 
асексуален? Какъв е изобщо? Очевидно не е хомосексуален. 
Но какво значение има всичко това по отношение на 
литературата? Няма никакво значение. След като при 
Яворов имат такава силна значимост тези мъжко-женски 
отношения, ние по инерция ги търсим и при Лилиев. Няма 
за какво да ги търсим. При Лилиев всичко това не играе, не 
работи. При неговата литературна личност (доколкото я 
има въобще; това е доста условен въпрос; според мен по-
скоро няма такава) този ефект на публичната персона не 
сработва.

Да. остава впечатление за укриване или дори за 
заличаване на личностното...
Имаме една нарочна анонимност на автобиографичното. 
Въпреки че тук-там откриваме отделни податки, все 
пак виждаме нарочно желание за оставане в анонимност 
по отношение на опубличностените сюжети. Но това 
е пак игра. Това е избор. От друга страна, какво значи 
„анонимност“? Отишъл Лилиев във Варна и написал 
един морски цикъл. Ние знаем този морски цикъл в каква 
конкретна къща във Варна е написан. Стои си къщата и 
до ден днешен. Пише на нея: „Тук живя...“ и т.н. Но това 
не играе.

още повече че в случая оказва влияние 
конвенционалността на символистичния език и това 
допълнително лишава текста от автобиографични 
черти. 
Ти го наричаш конвенционално, аз бих казал, че е един 
символистичен език, доведен до своята крайност, но 
застанал все пак „на ръба“, без да минава оттатък в 
една прекаленост. В това отношение много интересен 
е изключителният случай с Александър Божинов. Той 
има две стихосбирки, едната – с подзаглавие „Песни по 
изтъркани мотиви“. Те са пародийни. Но при тях няма 
експлицитна ирония и няма такъв тип преобръщане на 
езика, който е очевиден при категоричните пародии. Те са 
пародии само защото в тях имаме свръхсъсредоточаване 
на символистическа образност и на символистически 
мотиви. Свръхсъсредоточаване! Когато ги четеш от 
тази гледна точка, виждаш пародийност. За тези две 
стихосбирки са се появили свръхположителни отзиви, 
които ги четат като истинска символистическа поезия, 
каквато те не са. Те са шега с тази поезия. Но понеже 
той е много уважаван карикатурист, критиците го 
хвалят и като перфектен символист.

Да, там има очевидни къси съединения между символ, 
естетическа реалност и действителност, коите 
предизвикват комически ефект. 
Абсолютно. Но очевидно по инерция, като човек дошъл 
от началото на века, движил се във всякакви такива 
кръгове и компании, четем Божинов все едно че е Лилиев, 
което е много смешно.

Но май се оказва, че по-скоро голяма част от 
механизмите за конструиране на една литературна 
личност не са подвластни на автора, на човека, 
когото конструират като такъв. Те са някак външни 
на него и независимо той дали иска или колко се 
поддава на това моделиране, в крайна сметка бива 
създаден като литературна личност от други. 
Това е много важен проблем – начинът, по който 

реалната биографическа личност като 
писател започва да се подчинява на 
своята литературна личност, която е 
опубличностена. 

Разговора води 
ПЛАМеН ДоЙНоВ

Михаил Неделчев на научна конференция за писателя Георги 
Марков в НБУ, 2018
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„Вярата е жива… всеки ден се случват чудеса… а кое е 
това, което животворява… всичко се дължи на душата, 
на духа… ако я няма душата да ни животвори…  
душата излезе ли… край… и всичко свършва…“. Тези 
безценни думи, извор на одухотвореност, човещина и 
житейска мъдрост, споделя един от прототипите 
в „Експонати“ (2021) – пърформанс на Студио за 
документален театър VOX POPULI, създаден по време 
на ковид кризата, случващ се на открито, сред всички 
нас, а не в конвенционална театрална зала, потапящ ни 
в световете на изключителни личности, „изчезващи 
човешки видове“ със силен дух и  вяра в основните 
човешки ценности. Актьорите са в кабини, очи в очи 
и на една ръка разстояние от преминаващите през 
градинката „Кристал“, спрели за изживяване на един 
театрален миг, но и миг на взаимност, въодушевление, 
шанс за среща на човек с човека чрез използването на 
средствата на вербатим театъра (verbatim – дословен), 
а в случая и чрез превръщането на улицата в много лично 
и вълнуващо сценично пространство. 

И наистина е все така жива вярата на членовете на 
VOX POPULI, заели се да издирват и интервюират 
хора от различни социални пластове и с различни 
съдби, чиито истински истории се възпроизвеждат в 
реално време от актьори, които слушат в слушалки 
автентичните им гласове. Това е театралната 
формация, започнала работата си в Център за култура 
и дебат Червената къща „Андрей Николов“ през 2012 
със спектакъла за хора с двигателни увреждания 
„Невидими №1” , която първа представя и развива този 
тип документален театър в България вече 10 години. 
А през 2021/2022, в търсене на своя лична територия/
дом, и особено след настъпилата пандемия през 2020, 
той все повече ще се случва и навън, отново в кабините 
– VOX POPULI се превръща и в екстериорен театър. 
„Решихме, че трябва да направим това, което много 
отдавна трябваше – да отидем при хората, защото 
всичките ни спектакли са създадени от техните 
гласове, от техните истории… и е важно да пътуваме 
с кабините колкото се може повече, да стигнем 
до колкото може повече места в България – това, 
което правим, остава недовършено, ако не стигаме 
до обикновените хора“, сподели режисьорката Неда 
Соколовска, инициатор и създател на Студиото за 
документален театър VOX POPULI, на специално 
организирана юбилейна вечер за отбелязване на 10-
годишнината на независимата театрална организация в 
Центъра за съвременни изкуства „Топлоцентрала“. 

Независимата ни сцена се обогати 
изключително много благодарение 
на VOX POPULI – въведеният 
нов театрален подход провокира 

VoX PoPULI – 10 години вербатим 
театър в България

Живко Гущеров, Петко Каменов, Василия Дребова, Елена Кънева, Георги Налджиев и Симеон Бончев в „Експонати“, Студио за 
документален театър VOX POPULI, 2021, фотограф Мари Колчева

сътворяването на креативна, социално ангажирана/ща 
драматургия, активизира се интерес към разглеждане на 
сериозни проблеми от действителността, вслушването 
в теми, съдби, гласове на изтласкани на ръба на социума 
хора, породи се и ново, различно актьорско присъствие. 
Артисти и зрители все по-често имат нагласата и 
необходимостта да са социално ангажирани и мислещи 
в театъра. Такива именно личности привлича VOX 
POPULI и до днес – имащи емпатия, чувство за 
състрадание към другия човек. „Много от хората, 
които представяме нямат говорители, срещани по 
маргинални места, те

 
никога не биха се качили на 

сцената, затова и нашата мисия става много по-голяма 
от това да забавляваме публиката – по думите на Неда 
Соколовска – тя е ти да изкажеш този глас, който иначе 
няма да бъде чут, а  той има какво да каже на хората“… 
И да, имат какво да кажат трудно придвижващите 
се, но озарени с вяра и надежда хора в неравностойно 
положение от „Невидими №1”, също и личностите, 
изпаднали в „състояние на бездомност“ от „Невидими 
№3: Дом“,  борещите се и изискващи по-добър живот за 
България млади хора от „Протест.mp3“,  пламенните 
циркови артисти от трупа „Ориент“ в „Але, хоп! 
– по високо опъната тел“, копнеещи за оцеляване на 
родното ни цирково изкуство, бягащите от войната 
в Сирия в „Мир вам“ или пък възрастните баби и 
дядовци от Родопите и новите поколения в „Яце 
форкаш“, жалеещи или замислящи се с ръка на сърце за 
изчезващия автентичен фолклор и родовата ни памет. 
Като припомнянето на извървения път от Студио 
за документален театър VOX POPULI продължава и 
с още над 15 вербатим спектакъла през годините, с 
АСКЕЕР’2013 – номинации за режисура и за най-добро 
представление за спектакъла „Майките“, и награда 
ИКАР’2013 за драматургичен текст за спектакъла 

Мила Банчева в „Але, хоп! – по високо опъната тел“, 2014, 
Студио за документален театър VOX POPULI, фотограф 
Стефани Ханджийска 

„Яце форкаш“. А сред ценните мигове се нарежда и 
фактът, че VOX POPULI в лицето на завършилата 
режисура във Финландия Неда Соколовска не само 
отвори неразвита дотогава у нас театрална ниша, 
създаде множество вербатим спектакли – същински 
политически театър в Център за култура и дебат 
„Червената къща“, даже вдъхнови и други артисти 
да започнат да експериментират и да се занимават с 
вербатим, респективно повиши се и интересът към 
документалния театър в България като цяло. Участва 
също в провеждането на работилници за вербатим 
театър, инициира и арт док платформата В/ХОД 
– територия за изследване на действителността с 
инструментариума на изкуството (2016), въодушеви 
и обучи в използването на вербатим подхода и 
актьорите от два столични конвенционални театъра 
– „Закачане“ е първият  вербатим спектакъл на голяма 
сцена в София (Театър „София“, 2018). Актьорите от 
театъра в Шумен също имаха шанса да се запознаят 
със същността на  вербатим театъра чрез участието 
си в спектакъла на Неда Соколовска „Оттука започва 
България“, част от Международния фестивал Друмеви 
театрални празници „Нова българска драма“ (2016). 
През годините режисьорката още повече разширява 
„лика“ на вербатим изживяванията и възможните 
„сцени“, канали за случване на вербатим театър 
у нас – организира и вечери на вербатим стендъп, 
а и заснемането на някои вербатим спектакли 
(„Експонати“), оживяването им във видеоформат. 
„Дигитализацията вече се е случила и тук въпросът е 
дали театърът може да се дигитализира по достоен 
начин, без да губи душата си, разсъждава Неда 
Соколовска и допълва:  „Вербатимът, който правим, не 
е каноничен, той може да бъде всичко и навсякъде, и е 
толкова гъвкав, че видеото не пречи, камерата обича 
този театър“. 
И е точно така – с вълнуващите автентични истории 
прекрасните актьори на VOX POPULI са винаги 
спонтанни, непринудени, истински органични и човечни, 
дъх в дъх с публиката, или усещане за такава взаимност, 
даже и пред „окото“ на камерата. Чрез използването на 
вербатим подхода със слушалките актьорите избягват 
заучените интонации, заложени в конвенционалния 
театър, вслушват се в автентични гласове и 
актьорът „винаги говори за първи път, защото гласът 
в слушалките го казва за първи път“ (Н. Соколовска). 
Честен е и защитава не роля, а реалния глас/човек, 
който чува… по своеобразен начин усеща, защитава и 
„душата човешка”… 
През следващите две години предстои среща на Студио 
за документален театър VOX POPULI и с още три 
„невидими“ групи от обществото – затворници, 
сводници/проститутки, наркодилъри, монаси/
монахини… трилогията е „Паяци“, „Нощни пеперуди“, 
„Божи кравички“… а гласовете им е важно отново не 
да получат единствено очакваното отхвърляне, не 
само да бъдат „изговорени“ едностранно, но и да бъдат 
оживени в дълбочина... и чути истински. За да може и 
обществото ни да е граждански активно и осъзнато, 
не всеки да гледа само себе си, да сме толерантни и да 
желаем да се опитваме да разбираме другия, различния… 
не само вчера, не само днес, не само утре, а и в пътя 
напред, след още 10 години и след още 10 години… и след 
още 10 години.
Честит 10-и рожден ден, VOX POPULI! 

МИЛеНА МИХАЙЛоВА
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Борислав Скочев

Като представители на националния елит, който 
трябва да бъде унищожен при установяването на 
съветското господство, и като активни участници в 
обществения и политическия живот, несъвместим с 
тоталитарната държава, писатели попадат под ударите 
на комунистите от първите дни на съветската окупация. 
Опозиционната политическа дейност, публицистиката 
и художественото произведение имат еднаква тежест в 
присъдата, досието1 или предложението за въдворяване, 
ако тоталитарният комунистически режим ги намира 
за „фашистки“, „националистически“, „вражески“, 
„антисъветски“ и „антинародни“. Писателят-враг 
принадлежи на „литературния фашистки фронт“2, той 
е опасен със способността си „с перо и меч да се бори 
против народната власт“3. Разказът, стихотворението, 
епиграмата могат да са самото престъпление („Зов за 
свобода“ на Йордан Русков), поводът за репресията („Боеве“ 
на Йордан Вълчев) или утежняващото обстоятелство 
(„вражеските стихотворения“, открити при обиск по друг 
повод4). 

Концлагерите са третото по време средство за 
„обезвреждане“ на способните на съпротива и водачество 
личности, обществени групи или структури след 
убийствата без съд и присъда и т.нар. „народен съд“. За 
хронологичното „ешелониране“ на репресията говорят 
телеграмите, разменяни между Трайчо Костов в София и 
Георги Димитров в Москва: „Готов е законопроектът за 
народния съд. Приета е най-кратката процедура, но докато 
започне да действа, ще мине известно време. Това може да 
бъде използвано за негласна ликвидация на най-злостните 
врагове, което се провежда от нашите вътрешни тройки. 
Контрареволюцията трябва да бъде обезглавена бързо и 
решително5. … Във връзка с известно недоволство, изразено 
от нашите мекотели съюзници по повод революционното 
ликвидиране на фашистката агентура, решихме: чистката 
да продължи още една седмица, след което ще започнат да 
работят народните съдилища и чистката ще тръгне по 
законни пътища“6.

„Негласната ликвидация“ сполетява Данаил Крапчев (10 
септември 1944 г.), Йордан Бадев (септември 1944 г.), 
Ненчо Илиев – Сириус (септември 1944 г.), Борис Руменов 

1 Делото на Димитър Талев в ДС съдържа конфискувани 
ръкописи на „Синът на дърводелеца“, „Завръщане“, „Гроздобер“ – 
вж. Трифонова, Цвета. Писатели и досиета. С., 2004, с. 15.
2 Владимир Василев е определен за водач на този фронт в 
справка на ДС до министъра на вътрешните работи за 
задържани интелектуалци от ноември 1944 г. – вж. Трифонова, 
Цвета. Писатели и досиета..., с. 40.
3 Из предложението за изселване на Димитър Талев, 3 юни 1948 г. – 
вж. Трифонова, Цвета. Писатели и досиета…, с. 19. 
4 При ареста на художника Асен Николов – Шопа на 26 януари 
1958 г. заради „вражески изказвания“ обискът открива 
тетрадка с „антинародни стихотворения“ – вж. Илиев, 
Красимир. Форми на съпротива. СГХГ, С., 2016, с. 115-116.
5 Телеграма на ЦК на БРП до Георги Димитров в Москва, 25 
септември 1944 г. ЦДА, КМФ 40, инв. № 937/430, к. 49.
6 Телеграма на ЦК на БРП(к) до Георги Димитров в Москва, 1 
октомври 1944 г. – ЦДА, КМФ 40, инв. № 937/430, к. 60. 

Писатели в концлагерите
(10 октомври 1944 г.), Райко Алексиев (18 ноември 1944 
г.)... Следващият инструмент – „народният съд“, отнема 
живота на Димитър Шишманов и Тодор Кожухаров и 
свободата на Фани Попова-Мутафова, Стефан Танев, Змей 
Горянин, Йордан Стубел, Матей Бончев – Бръшлян, Христо 
Бръзицов, П. К. Чинков...

Въдворяването в концлагер – спешно и масово, без 
съдебен процес и когато провинението пред режима не 
представлява престъпление дори по комунистическите 
закони, е високо оценено от Държавна сигурност като 
инструмент за разправа с избегналите извънсъдебните и 
съдебните убийства: „Чрез тях [трудово-възпитателните 
общежития] наказах ме голяма част от фашистките 
елементи неосъдени от Народния съд, неоткритите 
на време по една или друга причина врагове на народа, 
непосредствено след 9.IХ.1944 год. […] В това отношение, 
предпазване сигурността и спокойствието на страната, 
трудово-възпитателните общежития имат голям дял и за 
в бъдеще в това отношение ще играят голяма роля“7.

Писателите, които са задържани и разследвани, но не са 
изправени пред „народния съд“ – Димитър Талев, чавдар 
Мутафов, Славчо Красински, Звезделин Цонев, Павел 
Спасов…, са изпратени в първия концлагер за „политически 
опасни лица“, организиран по съветски модел. През 1945 г. 
той три пъти сменя местоположението и името си: ТВО 
„Гара Белица“ (януари – април 1945 г.), ТВО „Дупница“ (април 
– ноември 1945 г.) и ТВО „Перник“ (ноември 1945 г. – 1950 г.). 
 
Димитър Талев е задържан на 18 октомври 1944 г., 
разследван и на 26 март 1945 г. изпратен в ТВО „Гара 
Белица“8, а от началото на април е в ТВО „Дупница“. Към 
23 април 1945 г. в ТВО „Дупница“ има 1622 лагеристи, от 
които 600 са „противници на ОФ власт“9. Един от тях е 
Талев. В ТВО „Дупница“ лагеристите работят по строежа 
на железопътна линия към Бобовдол. Болнавият Димитър 
Талев не успява да изработи нормата си и на вечерна 
проверка началникът на охраната, прословутият с побоите 
над лагеристи кап. Гершанов, му крещи: „Овде ке ти биде 
гробот ладен“10. Талев е освободен на 22 август 1945 г. 

чавдар Мутафов е арестуван на 10 ноември 1944 г. Около 
два месеца е във временния арест в Дома на слепите на 
ул. „Нишка“ заедно с много други интелектуалци. Още 
три месеца е в Софийския централен затвор и без да 
бъде обвинен пред „народния съд“, на 26 март 1945 г. е 
въдворен в ТВО „Гара Белица“, след това е в ТВО „Дупница“. 

7 Доклад от инспектор Д.С. Ж. Троев относно работата 
в трудово-възпитателните общежития Д.С. през 1946 г. – 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 225.
8 Трифонова, Цвета. Писатели и досиета…, с. 14.
9 Сведение от директора на Народната милиция за въдворените 
в ТВО от 9.IX.1944 г. до 23.IV.1945 г. – АКРДОПБГДСРСБНА – 
М, ф. 1, оп. 1, а.е. 59. 
10 Дърваров, Светозар. Великден в концлагера Бобовдол. – 
В: Адът. Лагерите и затворите. Работилница за
книжнина „Васил Станилов“, С., 2007, с. 140.

Петър Трендафилов

Мемоарът на Л. Каравелов „Из мъртвия дом“ (1871), 
заслужаващ по-сериозно изследваческо внимание, e 
публикуван първо на сръбски език („Из мртвого дома“) 
през 1869 г. Както твърди Б. Пенев (1925), това е едно 
от най-добрите негови произведения, останало почти 
непознато, и което дори би могло да бъде включено 
към изучаваните в университетския курс творби на 
Каравелов. Тези спомени с елементи на автобиография 
определено се вписват в общия национален 
историколитературен (и по-специално – мемоарен 
наратив), който би могъл да се определи и като „история 
на българските страдания“ (в творческото развитие на 
автора осево положение заема написаната на руски език 
„Страницы из книги страдания болгарского племени“ от 
1868 г.). Както е известно, към този мемоарен комплекс, 
в който затворническите мъки заемат централно 
място, могат да се причислят: „Житие и страдания“ на 
Софроний, някои текстове на Н. Бозвели, „Неповинний 
болгарин“ на Раковски, „Спомени от цариградските 
тъмници“ от Св. Миларов, „Записките“ на З. Стоянов, 
„Миналото“ на Ст. Заимов, „В темница“ от К. Величков, 
„Записки на един осъден“ (1889) от Ив. Ев. Гешов и 
други произведения1, осмислящи края на Възраждането 
и изграждащи пантеона на героите, а най-вече 
преживяванията в затворите (срв. например главата 
„Затворите“ в „Записките“, спомените на Миларов и 
Величков).  
Образът на затвора (с вариант зандан, тюрма, каторга, 
заточение) или паноптикум (според модела на Дж. 
Бентам, продължен от М. Фуко в неговия труд „Надзор 
и наказание“), помещенията за наказания и други подобни, 
най-общо наричани „мъртъв дом“, и съответно на 
затворения поборник мъченик, е достатъчно познат в 
световната литература – натрапващо се е сравнението 
със заглавия като „Записки от Мъртвия дом“ (1864-
65) от Достоевски, също и с „De Profundis“ (1897) и 
„Балада за Редингската тъмница“ (1898) на О. Уайлд, с 
„Мъчениците“ на Шатобриан (1809) и други автори, 
преживели и разказали за престоя и мъките си в тъмници, 
подземия, каторги, лагери или само като наблюдатели 
(Чехов с „Остров Сахалин“ (1891-93). Разбира се, към този 
мемоарно-затворнически контекст следва да споменем 
и „Минало и размисли“ (1856) на Ал. Херцен (автор и 
общественик, високо ценен от Л. Каравелов), в която 
втората част „Затвор и заточение“ (1834-1838) разказва 
за 4-годишното му заточение в Сибир.
Въпреки че сходството е коментирано отдавна, „Из 
мъртвия дом“ все пак може отново да се сравни с 
образцовия класически текст в този жанр – „Записки 
от Мъртвия дом“, писан по време на престоя на 
Достоевски в каторгата в Сибир. Както е известно, за 
участието си в „заговора на петрашевците“ Достоевски 
е осъден на смърт, но е помилван в последния момент 
– разстрелът е заменен с 4-годишна каторга. В случая 
мемоарът на Каравелов наистина е само до известна 
степен близък – по заглавие и само частично като 
тематика – до книгата на руския класик (Русинова 2004: 
20-22). От своя страна мащабният образ метафора на 
Мъртвия дом и неговата йерархия (на паноптикум или 
на паноптична институционалност според Фуко) се 
свързва с проблема за мъртвия дом като символ на ада 
на руското общество, на Русия като затвор (знаем, че е 
наричана „тюрма на народите“2), с палача и жертвата, но 
и за нейното „възкресение“, погледнато в руски контекст 
(подробен анализ на „Записки от Мъртвия дом“ в един 
непубликуван труд: Теофилов 1985). За Достоевски 
затворът е „жив Мъртъв дом“, съответно Каравелов 
описва „живия“ умъртвяващ дом на тъмницата – по 
думите му – „гробището за живи“. В случая става дума 
за предварителен арест, тъй като Каравелов е следствен 
по обвинение в заговор (за което говори в последната 
глава „Предварителният затвор (следственият)“.
Особено важно е, че у Достоевски, както и у Каравелов, 
вниманието е насочено към типологията и психологията 
на човешките характери и съдби, намиращи се в 
екстремни ситуации. Като цяло близка е идеята 
да се напише мемоарен текст, който да отразява 
психологията на затворения, а главната разлика 
се състои в това, че Достоевски създава мащабна 
панорама от социални и психологически типове и 

1 За влияние на „Записки от Мъртвия дом“ върху тази книга, 
както и на Силвио Пелико с „Моите тъмници“ и изобщо за 
мемоарната (затворническа) литература вж. напоследък: 
Аретов, Чернокожев 2006: 374-375.
2 И това е отбелязано още в първата глава на „Записки от 
Мъртвия дом“, където са изредени типовете затворници: 
„ссыльнозаключенные и сильнозаключенные“, и провинили 
се изобщо. „Вие сте със срок, а ние сме докато има каторга“ 
– казват най-страшните престъпници на другите затворници 
(Достоевски 2003: 13).

Л. Каравелов  
и Ф. Достоевски  
в „мъртвия дом“
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Писатели в концлагерите

Причината: „привърженик на фашистката власт и немския 
укопатор…, действителен враг на народната власт…, 
вражески настроен…, не е годен за строителството“11 
(запазен е милиционерският правопис). 

Един спомен от лагера разказва за душевното му състояние: 
„От десетина дни на голата поляна срещу крайната гара 
на теснолинейката до Бобовдол бяхме докарани ние, 
лагеристите от III рота на закрития временно концлагер 
край гара Свети Врач. Сред викове, бой и изстрели 
трябваше да изградим първо барака за себе си. Зъзнехме в 
студените априлски нощи без покрив над главите си, под 
дъждовете. Започнахме работа по широколинейната линия 
за мина „Бобовдол“. Случайността ме постави да бутам 
вагонетка две седмици рамо до рамо с писателя Чавдар 
Мутафов. Висок, попрегърбен, вглъбен в себе си. По цял ден 
едва продумваше дума. Гнетеше го присъдата, дадена на 
съпругата му Фани Попова-Мутафова от т.нар. „народен 
съд“12.

Излязлата на 8 септември 1945 г. от затвора Фани Попова-
Мутафова, макар и с разбито здраве, започва веднага да 
прави постъпки за освобождаването му. На 20 ноември 1945 
г. Чавдар Мутафов е освободен от ТВО „Перник“, но вече 
развалина, с астма и белодробен емфизем13.

Славчо Красински е арестуван през есента на 1944 г. 
Първоначалното намерение било да бъде ликвидиран, но за 
него се застъпили писатели14. Не е изправен пред „народния 
съд“, а на 24 ноември 1944 г. главният народен обвинител 
предлага на директора на Народната милиция да бъде 
пуснат с подписка. Резолюцията от 16 януари 1945 г. върху 
този документ обаче е: „За интерниране“. На 26 март 1945 
г. Славчо Красински е изпратен в лагера „Белица“. Освободен 
е на 20 октомври 1945 г. с ходатайството на бившите 
си съидейници Славчо Васев и Лозан Стрелков, а според 
рапорт на ДС от 1958 г. освобождаването му е станало по 
нареждане на Вълко Червенков15. 

*
Ако трябва да се направи периодизация на репресията, 
то следващият етап, в който писатели са изпратени в 
концлагерите, е разгромът на опозицията. Така в годините 
1946–1948 в концлагерите попадат Йордан Ковачев, 
Руен Боналов, Димитър Липен, Георги Жечев, Йордан 
Вълчев… 

На 28 март 1946 г. Сталин нарежда на Димитров да не 
преговаря повече с опозицията и да предприеме „редица 
обмислени и умело организирани мерки, за да я задуши“16. 
„Настъплението срещу реакцията“, както го определя 
ДС, започва през май 1946 г. с изпращането в ТВО „Росица“ 
на част от протестиралите срещу ареста на Кръстю 
Пастухов (28 февруари 1946 г.) над 1000 прависти от 
цялата страна. През есента на 1946 г. в. „Свободен народ“ 
публикува във всеки брой протести срещу тяхното 
въдворяване и срещу оклеветяването им като фашисти и 
черноборсаджии. Например: „Александър Гачев, Казанлък, 
адвокат, почти 70-годишен. Мирен гражданин и доблестен 
борец за социалистическите идеи. Не е фашист, не е 
контрабандист, не е черноборсаджия и престъпник. Защо 
е в Росица? Кой съд реши и кой го наказа и защо? Какво 
престъпление извърши и защо е наказан и защо е в лагер, вече 
почти три месеца?“17. Сред въдворените е и ловешкият 
юрист и писател Димитър Лепавцов – Липен, освободен 
след година18, най-вероятно от ТВО „Перник“, тъй като 
ТВО „Росица“ е закрито в началото на 1947 г. и последните 
240 лагеристи са преместени в Куциян и Богданов дол. 

В „Росица“ лагеристите работят по изграждането на 
язовирната стена и канали. Режимът и условията са тежки. 
На 24 септември 1946 г. по настояване на западните членове 
на СКК в лагера идват френски журналисти. За тяхното 
посещение докладва ръководещият работата на ДС в 
концлагерите и затворите инспектор Ангел Гешков: „В 
селището има общо 604 души въдворени, от които около 
70% са фашисти, 20% контрабандисти и връзки с чуждо 
разузнаване и около 10% от опозиционните и О.Ф. партии-
фашисти. От въдворените отстранихме в по-отдалечен 
обект за работа една група около 100 души, най-злостни, 

11 Трифонова, Цвета. Писатели и досиета..., с. 278.
12 Дърваров, Светозар. Великден в концлагера Бобовдол…, с. 140.
13 Трифонова, Цвета. Писатели и досиета..., с. 272.
14 Пак там, с. 360.
15 Пак там.
16 Dimitrov, Geogry. The Diary of Georgi Dimitrov, 1933-1949. Yale 
University Press. New Haven 2008, р. 401.
17 Едрева, Аглика. Протестът срещу ареста на Кръстьо Пастухов 
– забравен подвиг на българските прависти. – В: Медиапул [онлайн]. 
6.02.2015. [прегледан 21.10.2022]. https://www.mediapool.bg/
                                                     protestat-sreshtu-aresta-
                                                     na-krastyo-pastuhov-zabraven-podvig-
                                                     na-balgarskite-pravisti-news245214.html
                                                                                   18 Трифонова, Цвета. Писатели и 
                                                 досиета..., с. 57.

от които имаше опасност да изложат селището, като 
дадат неверни данни за режима в селището и причините за 
тяхното въдворяване. […] На 24.IX. в 19 часа пристигнаха 
в селището една група от 12 души френски журналисти, 
предвождани от няколко наши такива, начело с Директора 
на печата В. Топенчаров. Журналистите групово влязоха 
в двора на селището и веднага бяха заобиколени от 
въдворените. […] Симеон Накев Пенковски, адвокат в 
София, между другото каза: „Аз съм социалдемократ, 
опозиция. Тук съм, защото подписах за Пастухов“. Михаил 
Димитров х. Стефанов, журналист на в. „Свободен 
народ“, от София, каза: „Много невинни опозиционери са 
задържаните. Тази сутрин откараха неизвестно къде 80 
души“. Манол Васев Николов от Хасково, анархист, каза: 
„Нямам никаква вина, взеха ме, защото съм анархист. 
Всички по-видни политически лица и малолетни махнаха 
от лагера“. Петър Митев, адвокат от Плевен, каза на 
немски: „От вчера милиционерите скриха оръжието и 
на обектите бяха без оръжие. Тази сутрин откараха на 
някъде най-дейните политически лица“. […] Общо взето 
журналистите останаха с добри впечатления от селището, 
независимо от това, че някои въдворени направиха 
оплаквания“19.

На 14 октомври 1947 г. Вълко Червенков информира пленума 
на ЦК на БКП за съвещанието на комунистическите 
партии в Полша на 22-28 септември 1947 г., което обявява 
за съветските сателити курс от „народна демокрация“ към 
социализъм от съветски тип. Вече разгромената опозиция 
трябва да бъде напълно унищожена: „Ние не можехме да 
избегнем създаването на опозиция, нейното легализиране, но 
ние, следвайки правилен курс на политическо настъпление 
срещу нея, доста време є предоставихме пълни политически 
права, осигурихме є повече, отколкото беше необходимо, 
свобода през време на изборите, дълго търпяхме нейните 
безчинства във Великото народно събрание. Ние дойдохме 
до разгрома на тая опозиция и твърдо проведохме тази 
година курса на този разгром… Настъплението срещу 
реакцията трябва да продължи с неотслабваща сила до 
пълното нейно унищожение. Старите буржоазни партии 
трябва да лишим от право на легална проява. Това се 
отнася и до групата на Д. Гичев. Никаква амнистия за 
Муравиев-В. Димов. Старите буржоазни политикани, 
които утре в трудна обстановка биха били използувани 
от англо-американците против нас, трябва сега да бъдат 
обезвредени. Лулчевистите трябва да бъдат поставени в 
невъзможност да се проявяват легално“20.

Същия ден, 14 октомври 1947 г., е арестуван Йордан 
Ковачев и на 1 ноември 1947 г. е изпратен в „Куциян“ 
като „защитник на Никола Петков и опасен враг 
на народната власт“21. Йордан Ковачев е защитник 
на Трифон Кунев в процеса през 1946 г., опозиционен 
депутат от БЗНС в VI Велико народно събрание, 
защитник в процеса срещу Никола Петков (5-16 
август 1947 г.). На 1 март 1946 г. е избран начело на 
ръководството на дружбите на БЗНС в Пловдив. 
По негово време николапетковистите започват да 
правят съвместни събрания със социалдемократите, 
включват се и в протестната подписка след ареста на 
Кръстьо Пастухов. Ковачев предлага и сближаване с 
демократите, но това е отхвърлено от други земеделци 
с мотива, че демократите били известни като фашисти 
и това щяло да компрометира земеделците22. При 
обсъждането в VI ВНС на проекта за нова конституция 
ДС отбелязва, че той е един от малцината земеделци, 
които успели да говорят и всички те „отрекоха 
отечественофронтовската проектоконституция и 
защитиха своята, съдържаща отживели времето си 
законоположения от времето на Монтескьо и др.“23. 
Освободен е на 1 май 1948 г., след като продължително 
време е в лагерната болница с перитонит24. Поставен е 
под постоянно наблюдение от ДС – Пловдив.  

Руен Боналов, главен редактор на социалдемократическия 
вестник „Свободен народ“, минава в нелегалност след 
спирането на вестника на 29 април 1947 г. и е арестуван 
в Дряново на 22 октомври 1948 г., откаран е в София и 
е подложен на денонощен разпит, за да бъде подсъдим 
или свидетел в започващия на 6 ноември процес срещу 
социалдемократическите лидери. Не успяват да го 
пречупят за краткото време до процеса и е въдворен в 
ТВО „Перник“ – рудника Богданов дол. В края на юни 1949 
г. е в първата група от 300 концлагеристи, изпратени в 

19 Рапорт от инспектор ДС Ангел Гешков – 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 282.
20 Протокол от ХІІІ пленум на ЦК на БРП /к/ от 14 октомври 
1947 г. във  връзка с изслушване на информация за съвещанието 
на деветте комунистически партии в Полша и обсъждане на 
изводите за България от това съвещание – ЦДА, ф. 1Б, оп. 5, 
а.е. 16, с. 56, 59.
21 Лилков, Вили. Доблест и наказание. Сиела, С., 2021, с. 366.
22 Доклад за политическото състояние на Пловдивска област по 
линия на отдел А за месец март 1946 г. – АКРДОПБГДСРСБНА 
– М, ф. 13, оп. 1, а.е. 45.
23 Доклад за политическото и организационно състояние 
на БЗНС-Никола Петков към 15 август 1947 г. – 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 230.
24 Ковачев, Йордан, Жеков, Маргарит. Йордан Ковачев, 
представен от Маргарит Жеков. Просвета, С., 2015, с. 134.

ТВО „Белене“. Освободен е на 4 септември 1953 г., когато 
концлагерът е закрит след смъртта на Сталин25. 

На пленума на 14 октомври 1947 г. Вълко Червенков свежда 
на българското комунистическо ръководство още една 
спешна задача от съвещанието в Шклярска Поремба: 
„Необходимо е да вземем курс на най-тесно сближение 
с Югославия, сключвайки съюзния договор с близка 
перспектива за федерация“26. Димитър Талев отново 
е арестуван на 21 октомври 1947 г. в акция на масови 
арести на бивши дейци на ВМРО и на студентската 
организация „Шар“ месец преди посещението на Тито в 
България. На 2 декември 1947 г. Тома Трайков, началник 
на група V („малцинства: македонско, турско, арменско и 
др.“) в отделение Б на отдел I-ДС, предлага Талев да бъде 
изпратен в ТВО като „в миналото опасен михайловист, а 
понастоящем враг на ОФ власт и следователно опасност 
за държавата“27. Димитър Талев е изпратен в ТВО 
„Перник“, рудника Куциян. Попада в група с отговорник 
лагериста Георги Димчев (офицер, летец-изтребител, 
организатор и командир на въоръжената самозащита на 
българите от Воденско от терора на гръцките андарти и 
комунистическите партизани), който си затваря очите 
за неизпълнението на нормата, а и останалите лагеристи 
се стараят да изработят нормата на болния и слабосилен 
писател, за да не бъде наказван и лишаван от храна, или 
ако нормата не е изпълнена, отделят по нещо от своята 
дажба28. 

Вечерта на 20 декември 1947 г. Талев е на косъм от 
обещания му от Гершанов „гроб ладен“. В открития 
рудник писателят Йордан Вълчев става свидетел как 
милиционерът му връчва лост. „Това бе издевателство – 
лостът тежи 25 килограма – как се носи и как ще работи 
с него човек, дето, да го духнеш, и ще падне! Кажи-речи, 
винаги дават на Талев лост. Според мене има нареждане 
„отгоре“ Талев да не се бие, защото няма да издържи бой, 
а е по-добре да го мъчат ден по ден така, че той да се 
откаже от национализма си, да стане полезен за партията. 
Второто обяснение може би е по-вероятно – началството 
просто се радва на страданията на образованите, 
интелигентните, тези, които по ум и действие са над 
останалите. Велик, жалък, ориенталски садизъм! За 
наша обща чест в групата на Талев винаги се намирали 
питомци, които поемали от гърба му лоста, знаят, че после 
милиционерът ще доложи и следва бой, карцер или да висиш 
под пилона цяла нощ“29. 

Вълчев и анархистът Христо Колев товарят срутените 
въглища, когато се натъкват на човешко тяло. В ужас 
го изравят, оказва се Талев. Христо Колев прави огромни 
усилия да го върне към живот, притиска гърдите, прави му 
дишане уста в уста. 

Талев поразмърда клепачи. Текат ми сълзите, а Христо 
зверски си върши работата. Талев отвори очи, бавно, едва-
едва… Христо се търколи по гръб до него и започна да 
стене – бил е близо до припадък от умора и напрежение. 
– Господин Талев, чувствате ли се по-добре? Как сте се 
срутили в улея? 
– Синкоп. Често ме спохожда. Но какво е станало, къде 
съм?
Постлах двете шинели, сложихме го да легне, продължихме 
работата из буците. Намерихме лоста и торбата му, а 
като се развидели, и очилата намерихме – бяха напълно 
здрави. Както си млател горе с лоста, идва синкопът и 
той пада в улея и хайде надолу с въглищата. Здравата беше 
натъртен. Ама нали хартиса жив!30

Димитър Талев е освободен от концлагера на 28 януари 
1948 г. Предния ден някой от ръководството на МВР 
изпраща на Ангел Гешков, началник на служба „Въдворяване и 
затвори“ в ДС, която води агентурната работа в лагерите 
и затворите, бележка Талев да бъде освободен от Куциян, 
но „да му се каже, че това става под гаранцията на Георги 
Караславов“31, въпреки че и други писатели и политици – 
българи от Македония, са ходатайствали. Талев излиза от 
концлагера „изтощен до краен предел, с жълто-кафяв цвят 
на лицето, с отекли нозе и тегло 46 килограма“32.
25 Боналов, Руен Крумов. Записано в концлагер Белене. ИК 
„Христо Ботев“. С., 1995, с. 111.
26 Протокол от ХІІІ пленум на ЦК на БРП (к)…, с. 58.
27 Трифонова, Цвета. Писатели и досиета…, с. 15.
28 Огнянов, Христо. „Самокритиката“ на Димитър Талев. – В: 
Адът. Лагерите и затворите…, с. 427.
29 Вълчев, Йордан. Куциян. ИК „П. К. Яворов“. С., 1990, с. 155.
30 Пак там, с. 158-159.
31 Трифонова, Цвета. Писатели и досиета..., с. 26.
32 Станишева, Веселина. Кой гасеше „Железният светилник“. – 
Литературен форум, бр. 4, 2008, с. 6.
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Йордан Вълчев е арестуван на 13 юли 1947 г. като 
„националист“. Поводът за задържането му е донос за 
него като автор на издадената в края на 1946 г. книга 
с фронтови разкази „Боеве“, както и отрицателните 
статии в „Литературен фронт“, които осъждат 
идеологическата „безидейност“ в отразяването на 
войната и „реакционното“ є представяне като бедствие 
за българина33. Тъй като не може да го изправи на съд, 
следователят проявява „хуманност“ и го изпраща в ТВО 
„Перник“: „Писател, а! Писател! Ще ти дам аз един 
писател. Кажи – на съд ли искаш да те пратя или в трудово 
общежитие? Срещу теб тежи голямо обвинение и пет 
години са ти вързани в кърпа. Но в свидетелството за 
съдимост ще имаш петно за цял живот. Ще се смиля – ще 
те пратя в лагер“34. Йордан Вълчев е в „Куциян“ от 11 
август 1947 до 11 март 1948 г. 

*
На 1 юли 1948 г. Георги Димитров отново напомня на 
служителите на Държавна сигурност за необходимостта 
от пълно „подавление на враговете“: „Борбата неизбежно 
се изостря и никой не трябва да си представя, че прехода 
от капитализма към социализма, т.е. от ликвидацията 
на капиталистически елементи, която ликвидация сега се 
извършва, към преминаване на социалистически основи в 
областта на стопанството и културния живот, че този 
преход може да позволи нам, макар да е нашата власт 
силна, макар че става от ден на ден по-силна, спокойно 
да се отнасяме към остатъците на капитализма и 
реакцията, че ние можем да разчитаме на едно мирно, 
спокойно развитие без изостряне на класовата борба, без 
удари един след друг против тия врагове, които подриват 
и опитват да подриват нашата народна власт и нашето 
строителство“35. 

Постигнал пълната си политическа победа, 
тоталитаризмът навлиза в същинския си етап, когато не е 
нужно да си политически опозиционер или представител на 
вражеската класа, за да попаднеш в концлагер – достатъчно 
е да си носил светли дрехи при смъртта на вожда и 
учителя Димитров. Годината 1949-а поставя рекорд във 
въдворяването. Повече от 4000 души са изпратени в 
концлагери, най-вече в две масови акции на арести – преди 
изборите за народни съвети на 15 май и след смъртта на 
Георги Димитров на 2 юли, и към началото на септември 
1949 г. в концлагерите официално има 4500 лагеристи, но 
реалният брой е по-голям заради хаотичното въдворяване. 

В самото начало на тази „урожайна“ година е въдворен 
поетът и преводач Георги Мицков. Завръщайки се от 
погребението на майка си, починала на 18 януари 1949 г., в 
Роман, където е учител по френски език в гимназията, е 
арестуван и отведен във Врачанския затвор, претъпкан с 
други арестанти, а на третия ден под конвой задържаните 
са откарани в „Богданов дол“36.

Цвети Иванов е арестуван на 5 юли 1949 г. – три дни 
след смъртта на Димитров – и на 8 юли е въдворен в ТВО 
„Перник“. Това е третият арест на писателя, издателя, 
социалдемократа и главен редактор на в. „Свободен народ“. 
На 28 юни 1946 г. е арестуван заради публикуваните същия 
ден във вестника редакционна информация и статия за 
процеса срещу Кръстьо Пастухов. Осъден е по Наредбата-
закон за защита на народната власт по обвинението, че 
„писмено разгласил клеветнически и неверни твърдения, 
които са от естество да създадат недоверие към 
правосъдната власт и нейните органи“. Излиза от затвора 
на 24 февруари 1947 г. в тежко здравословно състояние. 
Отново е арестуван на 1 юли 1948 г. и до 16 ноември 1948 г. е 
следствен за предстоящия процес срещу ръководството на 
Социалдемократическата партия, подлаган на едномесечна 
изолация и 15-часови разпити, но не е обвинен37. 

През март 1950 г. Цвети Иванов е преместен от 
закриващото се ТВО „Перник“ (след смъртта на Димитров 
вече ТВО „Димитрово“) в ТВО „Белене“. За Богданов дол 
разказва на близкия си приятел и съмишленик Атанас 
Москов: „Като чуя тая дума (саботаж), настръхвам. 
Обвинявайки ме в саботаж, ме биха в Богданов дол, че едва 
оживях. Сега още чувствам болки“38. Изпратен да работи на 
понтонния мост, наранява крака си и заболява от тетанус. 
Не получава никаква медицинска помощ и едва когато 
положението му е безнадеждно, е изпратен в болницата 
в Свищов. Умира след няколко дни, по обяд на 23 юли 1950 
г., неделя. Вестта предизвикала в концлагера всеобщ гняв 
и покруса, Цвети Иванов бил обичан от лагеристите, а и 
в смъртта му всички виждали предумишлено убийство 
– както и озаглавява тази част на спомените си Атанас 

33 Гърдев, Борислав. По стръмния път на писателското 
майсторство. – В: Блогът на Борислав Гърдев [онлайн]. [прегледан 
17 октомври 2021]. https://bgyrdev.blogspot.com/2019/04/1.html
34 Вълчев, Йордан. Куциян…, с. 9.
35 Реч на Георги Димитров пред курсисти и ръководители на 
четиримесечния курс на Държавна сигурност във връзка с 
успешното му завършване, 1 юли 1948 г. – ЦДА, КМФ 40, инв. 
№ 937/352.
36 Свиленов, Атанас. Българинът е непредсказуем и за добро, и за 
лошо. – Детонация, 1.01.2003, с. 9.
37 Трифонова, Цвета. Писатели и досиета..., с. 217.
38 Москов, Атанас. Спомени. Възходи и падини. Хроника относно 
преживелици, идеи и събития, отбелязани от един социалист, 
живял дълго в двадесетия век. Т. ІІІ. Изд. „Захарий Стоянов“ и 
УИ „Св. Климент Охридски“. С., 2004, с. 104.

Москов. „Началството иска такива да мрат“ – били 
думите на лагериста лекар, който му отказал помощ39. 

Цвети Иванов оставя на приятелите си две предсмъртни 
писма до своята майка. В едното от тях пише: „Сякаш 
вярата ми в човека и в доброто е жестоко наранена. 
Смъртно. И знаеш ли колко усилия ми са необходими, за да 
си я запазя жива, защото не искам да стана звер… Искам да 
си остана човек, който обича хората, свободата, правдата, 
истината, въпреки всички огорчения, неправди, нечовечни 
отношения и страдания“40.

През 1951 г. има две големи акции на масови арести – 
Великденската на 29 април и Юнската на 16 юни, в които 
са въдворени близо 2500 души. Те са мащабно и детайлно 
организирани от съветските съветници в МВР. Задачата на 
Великденската акция е да изпрати в концлагера хора, които 
са изтърпели присъдите си от „народния съд“ или са били 
освободени от концлагерите, а на Юнската – да се справи 
със съпротивата на селяните срещу колективизацията 
и държавните доставки. На 29 април е арестувана Фани 
Попова-Мутафова и след 4-месечно следствие, въпреки че 
обвиненията за връзка с нелегална организация са отпаднали, 
е издадена заповед за въдворяването є в ТВО „Ножарево“ 
заради недоносителство и „вражески изказвания по адрес 
на Съветския съюз“. Заповедта е отменена четири дни 
по-късно, вероятно заради здравословното є състояние41. 
Във Великденската акция са задържани и изпратени в ТВО 
„Белене“ поетът Йордан Стратиев, освободен през 
август същата година със застъпничеството на Христо 
Радевски42, и писателят, преводач, журналист и дипломат 
Хенри Левенсон, въдворен в ТВО „Белене“ на 8 юни 1951 
г. заради „фашистка дейност в миналото против СССР и 
опозиционните му изказвания след 9.09.1944 г.“, освободен 
със заповед от 11 януари 1952 г., след като е настанен в 
болницата на Софийския затвор с тежка бъбречна криза43. 
Йордан Ковачев също е задържан и със заповед от 5 юни е 
въдворен в концлагер за втори път44. Освободен е на 28 април 
1952 г. В Юнската акция е арестуван Асен Христофоров. 
Като „звенар, член на управата на Българо-британското 
дружество, движещ се изключително в англофилски среди 
и срещал се често с членове на английската военна мисия“ е 
въдворен в ТВО „Белене“ на 5 август 1951 г. На 25 юли  
1952 г. е превъдворен от Специалната комисия при МВР за 
още 5 години45. Но по случай Девети септември е освободен 
на 11 септември 1952 г.46

*
Концлагерите са закрити през есента на 1953 г. и отново 
са спешно отворени по време на Унгарската революция. 
ТВО „Белене“ приема първите си „питомци“ в средата на 
ноември 1956 г. До закриването на концлагера през есента на 
1959 г. (по-скоро до преместването му край Ловеч, където 
продължава да функционира извън закона и в секретност 
до април 1962 г.) през „Белене“ преминават Йордан 
Ковачев, П. К. чинков, Йосиф Петров… В самите дни 
на Унгарската революция Тодор Живков заклеймява сред 
писателите и журналистите „оная гнилоч, която се опитва 
да вдигне знамето на гнилото, на антимарксисткото у нас, 
за някаква свобода и не знам какво си и която се опитва да 
превземе някои редакции“, и „един клуб на журналистите, 
който се е превърнал във вражеско гнездо“ и в който, 
допълва го Начо Папазов, „се скалъпват всички вицове“, 
превърнал се е във „фабрика за вицове и клюки“, добавя 
Лъчезар Аврамов47. През юли 1957 г. Тодор Павлов съобщава 
на актива на софийските комунисти, че „има един списък“ 
на представители на интелигенцията с „антипартийни, 
антипатриотични и антисъветски настроения“, които се 
разследват и „с помощта на Мирчо Спасов (Оживление) ние 

39 Пак там, с. 110.
40 ЦДА, ф. 1051, оп. 1, а.е. 142, л. 2–3 гр.
41 Трифонова, Цвета. Писатели и досиета..., с. 271-272.
42 Трендафилов, Владимир. Явлението Йордан Стратиев. – 
Факел [онлайн]. [прегледан 17.10.2021]. https://old.fakel.bg/index.
php?t=5768
43 Лилков, Вили. Доблест и наказание…, с. 420-421.
44  Пак там, с. 367.
45 Справка относно представените лица за освобождаване по 
случай 9.IX.52 г. – АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 12, оп. 1, а.е. 127.
46 Вучков, Веселин. Проф. Асен Христофоров – скритият беглец 
от живота. – Фактор [онлайн], [прегледан 19.10.2022]. https://
faktor.bg/bg/articles/politika/na-vseki-kilometar/prof-asen-hristoforov-
skritiyat-beglets-ot-zhivota
47 Изказване на Тодор Живков на заседание на столичния 
партиен актив по положението в Унгария и Полша, състояло се 
в салона на кино „Димитър Благоев“, София, 2 ноември 1956 г. – 
В: Десталинизацията. КРДОПБГДСРСБНА, Държавна агенция 
„Архиви“. С., 2013, с. 92-93. 

действително ще ги доочистим“48. Мирчо Спасов току-
що е назначен за зам.-министър на вътрешните работи по 
ДС и ще ръководи еднолично концлагерите до закриването 
им през април 1962 г. Но след като със смазването на 
Унгарската революция комунистическата власт овладява 
паниката си, тя се завръща към една вече оформила се 
политика49, която няма нужда от демонстративната, 
масова и брутална репресия от времето на съветизацията, 
а от прикрита, лицемерна и икономична репресия върху 
темелите на вече насадения страх, от „приобщаване“ и 
купуване на съвести. И затова ще спра дотук, защото това 
вече не е епохата на Димитров и Червенков, „желязната“ 
фаза на тоталитаризма с „острата класова борба“, а 
фазата на „победилия социализъм“, на „загрижения за 
човека“ „бащински тоталитаризъм“ на Живков. 

*
И след освобождаването концлагерът продължава да 
виси над бившите лагеристи и като заплаха отново да 
попаднат там, и с целия инструментариум за репресия 
и контрол на тях и техните близки: изселване, арести, 
скалъпени обвинения и затвор, агентурно наблюдение и 
разработка, лишаване от работа, забрана за публикуване… 
След излизането си от „Куциян“, на 25 август 1948 г. 
Димитър Талев е изселен със семейството си в Луковит 
по предложение на същия началник на ДС-групата за 
„малцинствата“, който го изпраща в лагера50. Заточението 
продължава до началото на 1952 г. и въпреки че същата 
година е публикуван „Железният светилник“ и Талев започва 
да получава почит и признание, агентурното му наблюдение 
е прекратено едва през 1961 г. След излизането си от 
„Богданов дол“ Георги Мицков работи като строител, но 
ДС му нарежда да напусне работа. През 1951 г. е осъден като 
„френски шпионин“ и като „битово разложен“. Излиза от 
затвора след смъртта на Сталин през 1953 г. До 1971 г. не 
може да възстанови софийското си жителство и живее и 
работи на Витоша51. След Куциян Йордан Вълчев до 1952 
г. превантивно е арестуван на всеки 1 май и 9 септември. 
През 1952 г. е разследван 6 месеца за участие в конспирация 
и въпреки че такава няма, е осъден на 3 г. условно. На 25 
март 1958 г. е арестуван и в края на юли е осъден на 1 година 
затвор по скалъпено обвинение, че разказал виц за Хрушчов. 
На 2 май 1985 г. е отведен в следстието на ДС, за да бъде 
разпитван за атентатите във влака Бургас – София52. 
През 1987 г. е привикан в ДС да обяснява защо е нарекъл 
руския народ „стадо“53. Руен Боналов след излизането си от 
„Белене“ през 1953 г. се издържа с продажба на гребенчета, 
мартеници и картички, малко по-късно – с преводи под 
чуждо име, в края на 50-те години е назначен в „Земеделско 
знаме“, но е уволнен като бивш концлагерист54. След 
излизането си от концлагера през 1959 г. П. К. чинков е 
изселен в с. Драгичево и остава там дълги години; през 1953 
г. синът му като трудовак е осъден на смърт от военен съд 
по скалъпени обвинения55.

*
Концлагерът е обица и за писателите, които не са били 
репресирани и които принадлежат не на „буржоазната“, 
„реакционната“ и „фашистката“ интелигенция, а на 
„прогресивната“ такава. След спирането на Стършеловия 
театър през късната пролет на 1953 г., вече след смъртта 
на Сталин, „стършелите“ очаквали арест и концлагер56. 
И дори през 1968 г. след публикуването на „Люти чушки“ 
Радой Ралин е убеден, че от концлагера го е спасило само 
медицинското заключение за лошото му здравословно 
състояние57. Но това, както и темата за писателите в 
Старозагорския затвор през 70-те и 80-те години и за 
прокурорските литературни анализи, за които пише Ганчо 
Савов в „Капан за контри“58, излиза извън хронологичните 
рамки на темата.

Текстът е представен на националната научна конференция 
„Диктатура и литература. Българската литература в 
епохата на Георги Димитров и Вълко Червенков. 1948–
1958“, състояла се на 19 ноември 2021 г. в Нов български 
университет.
48 Събрание на актива на Софийската градска организация 
на БКП във връзка с решенията на пленума на ЦК на БКП за 
антипартийните прояви на Георги Чанков, Йонко Панов и Добри 
Терпешев, София, 15 юли 1957 г. – В: Десталинизацията…, с. 115.
49 При обсъждането на отчетния доклад на Бюрото на 
партийната организация при СБП за 1954 г. Георги Джагаров 
говори за „грижите за младите писатели, дошли от легиона и 
другите фашистки организации,… те трябва да се възпитават, 
да се ограждат с внимание, да им се осигурява възможност 
за развитие, но не да им се предоверяваме на съвестта и 
израстването, преди това да е станало в действителност. – вж. 
Десталинизацията…, с. 552.
50 Трифонова, Цвета. Писатели и досиета..., с. 19.
51 Свиленов, Атанас. Българинът е непредсказуем…
52 Вълчев, Йордан. Родихме се змейове. Слово. Велико Търново, 
2002, с. 407-409.
53 Вълчев, Йордан. Куциян…, с. 26.
54  Боналов, Руен Крумов. Записано в концлагер Белене…, с. 111.
55  Чинков, П. К. Сега ще чуете нашия коментатор. Синева. С., 
2001, с. 7.
56 Чернокожев, Вихрен. Радой Ралин и сатиричният театър 
„Стършел“. – Култура [онлайн]. 27.02.2020. [прегледан 
26.10.2020]. http://kultura.bg/web/ радой-ралин-
и-сатиричният-театър-стъ.
57 Чернокожев, Вихрен. Радой Ралин за „Люти 
чушки“. – Култура [онлайн]. 26.12.2018. 
[прегледан 26.10.2020]. http://kultura.bg/web/
радой-ралин-за-люти-чушки.
58 Савов, Ганчо. Капан за контри. Аб. С., 1998.
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към Белене
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Пламен Дойнов

В началото не са особено ясни целите на извършваните 
арести през септември-ноември 1944 г. – дали се 
правят, за да бъдат отвлечени и убити задържаните 
лица или за да се превърнат по-късно в подсъдими пред 
проектирания Народен съд. Така се случва с писатели, 
литератори и журналисти, които между септември 
и ноември поемат към неизвестността. Едни от тях 
„изчезват безследно“ и на подсъдимата скамейка сядат 
само сенките им, за да получат задочно присъди. Други 
просто „изчезват“ или констатират смъртта им след 
зверски побои. И не стигат до съд. Трети имат неясния 
„късмет“ все пак да оцелеят в арестите, за да бъдат 
съдени и осъдени. Четвърти – след проведени разпити и 
дознания – са пуснати на свобода, за да ги пратят след 
това в концлагери или по чудо да ги оставят на мира и да 
започнат свой следващ живот. 
Но има и такива хора на словото, които са задържани 
в друго качество – политици и държавници, заемали 
длъжности, заради които ги изправят пред първите 
два върховни състава на Народния съд. Сред тях личат 
регентът и министър-председател Богдан Филов, 
външният министър Димитър Шишманов, просветните 
министри Борис Йоцов и Михаил Арнаудов, депутатът 
Тодор Кожухаров – това са най-популярните имена, 
оставили трайни следи и в литературата, науката, 
журналистиката.
Първите четирима към момента на арестуването 
си дори членуват в СБП. Ползват се с репутация на 
доказани автори. Разбира се, поне по закон те отговарят 
пред Народния съд не заради написаното от тях, а заради 
политическите решения, които са вземали след 1941 
г. в качеството си на регенти, министри, депутати. 
Част от тези хора (Филов и Шишманов) са в групата, 
отведена в Москва за разпити и престояла около два 
месеца в бившата лятна къща на княз Голицин1 в очакване 
на решението на победителите дали доскорошните 
български властници да бъдат съдени от международен 
съд2. В крайна сметка ги връщат в София и те очаквано 
поемат по основния коридор на Народния съд: осъдени 
на смърт от Първи и Втори състав са Филов, Йоцов, 
Шишманов и Кожухаров, а Арнаудов – на доживотен 
затвор. 
Без тук да се занимаваме с техните биографии на 
пишещи хора, ще отбележим накратко и пред скоби 
как случващото се с тях около Народния съд се отнася 
към напреженията между политиката и литературата 
тогава и как словото се превръща в полуразрушен 
мост, свързващ различните им образи на писатели 
и на политици. Това най-ясно личи при проследяване 
на линиите на техните защити пред „народното 
правосъдие“.

*
За Богдан Филов 
е най-трудно да 
преразпредели 
своите социални 
и професионални 
роли. Впрочем 
той не се и 
опитва. За всички 
Филов е регент и 
премиер, чиято 
професионална 
класа и 
международна 
известност 
като историк 
и археолог вече 
бледнеят пред 
отговорността 
му на държавник, 
с когото през 
1941–1944 г. пряко 

са свързани почти всички актове на българската външна 
и вътрешна политика. Той е задържан във вилата на 
Турската легация в Чамкория на 13 септември (заедно с 

1 За пребиваването на бившите регенти и част от бившите 
министри в СССР през октомври-декември 1944 г. вж. 
Муравиев, Константин. Събития и хора. Спомени. Български 
писател. С., 1992, с. 462–505.
2 За колебанията и неяснотата кой и как ще съди групата от 
бивши регенти и министри вж. шифрованото питане на Трайчо 
Костов към Георги Димитров от 26 ноември 1944 г. („Кой и как 
ще съди княз Кирил, Филов, Божилов и другите, които са взети 
под съветско наблюдение. Ние не можем да не ги съдим. Ще ги 
доведат ли тук, или трябва да ги съдим задочно?“) 
                                                 в: Дирижирането от Москва на 
                                                     масовите убийства „Революционната 
                                                     чистка“) и „Народния съд“ през есента
                                                     на 1944 г. в телеграмите на Георги 
                                                    Димитров и Трайчо Костов 
                                                   („Спиридонов“)...

Литератори като политици. Политици като литератори
Първите петима писатели пред Народния съд

Добри Божилов 
и Димитър 
Василев3) и 
вниманието 
върху него бързо 
го превръща в 
подсъдим номер 
едно. Карикатури 
с неговия образ 
на „арестант“ 
изпълват 
пресата. 
Пропагандата го 
издига в ранг на 
военновременен 
зъл гений на 
българската 
политика. 
Разпитът му 
пред Народния 

съд изцяло се насочва към изясняване и преценяване на 
дейността му като премиер и регент. Непосредствено 
преди началото на разпита на 12 януари 1945 г. съдията 
Ст. Манов дори изяснява необходимостта от бърза 
процедура: понеже пред тях се изправят „хора, вината 
на които е известна на целия народ“, не трябва да им 
се задават „излишни подробни въпроси“4. Щом вината е 
известна на всички, остава само да бъде демонстрирана 
пред публиката.
Литературна сянка хвърля донякъде дневникът на 
Филов, иззет от „народните обвинители“ в ръкопис, 
използван като доказателство в процеса. Така частното 
слово също се остойностява политически. Откъси от 
дневника не просто се цитират в Съдебната палата, но 
и се появяват преди това във вестниците5. Народният 
обвинител Георги Петров показва на Филов 11 папки 
с ръкописи. Подсъдимият ги разпознава като свои, 
но настоява пред съда, че това са просто бележки 
(pro memoria), чрез които един ден е възнамерявал да 
възстанови фактите – без преценки за хора и събития, 
без позиции по важни въпроси и без интимни мисли6, без 
изложения, които да реконструират цялостния свят 
на неговата персона от близкото минало. За Филов 
дневникът е своеобразна помощна, външна памет. 
За обвинителите обаче това е ресурс от „искрени“, 
интимни текстове, от чиито подбрани фрагменти 
може да бъде конструирана в слово публичната личност 
на бившия регент и премиер. Както обвинителите 
и съдиите, така и част от съподсъдимите колеги 
на Филов се опитват да изясняват редица факти и 
обстоятелства, да ги проверяват, позовавайки се на 
дневниковите записки. Окуражени са от заявлението 
на бившия регент, че не оспорва нищо от онова, което 
е писано в дневника. Нещо повече, председателят на 
съда Богдан Шулев, прекъсвайки един от адвокатите, 
вмята: „Ако ние не разпитваме подсъдимия проф. Филов 
подробно, то е, защото всичко е осветлено и имаме 
неговия дневник“. Край. Животът на един политик и 
държавник, автор на научни трудове, може да се сведе 
до признанията му в един дневник. Смъртта може да 
влезе, а дневникът да излезе в книга едва през 1986 г., но 
скоро тиражът му да бъде иззет и заключен в „затвора за 
книги“ в Сливен, за да се появи в ново издание през 1990 г.
Ситуацията с разпита на Борис Йоцов, професор, 
славист и изследовател на Българското възраждане, 
секретар на министерството на народното 
просвещение и просветен министър в кабинетите на 
Б. Филов и Д. Божилов, е подобна. Фокусират се само 
върху отговорността му като член на съответните 
правителства, засягайки бегло ангажиментите му, 
когато за кратко оглавява Дирекцията на националната 
пропаганда7. Към писмените доказателства в своя 
полза проф. Йоцов се опитва да приложи и страници от 
студията си за Нешо Бончев (от 1943), около която 
според него бил повдигнат въпрос относно позицията 
му за „германския натиск на изток“8. Но и тази 
литературна подробност няма достатъчна политическа 
тежест, за да промени предопределената смърт.

3 Добри Божилов е бил министър на финансите и министър-
председател, а Димитър Василев – министър на обществените 
сгради, пътищата и благоустройството. Те и Богдан Филов са 
задържани в Чамкория от група милиционери, водени от главния 
секретар на външното министерство Евгени Каменов – вж. това 
сведение в: Пауновски, Иван. Възмездието. [1988]..., с. 620–622.
4 Вж. Протокол от 18 заседание на Първи върховен състав на 
Народния съд, 12 януари 1945 г. – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 5, л. 
1739.
5 Вж. например: Из дневника на бившия м-р-председател и 
регент на България проф. Богдан Филов – Народен съд, бр. 1, 
18.12.1944.
6 Вж. Протокол от 18 заседание на Първи върховен състав на 
Народния съд, 12 януари 1945..., л. 1747.
7 Вж. Протокол от 9 заседание на Първи върховен състав на 
Народния съд, 29 декември 1944 г. – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 3, л. 
784–817.
8 Вж. Отговор на проф. д-р Борис Йоцов, 15 декември 1944 г. – 
ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 16, л. 253.

*
При другите трима литератори и публицисти, съдени 
като министри и депутати, проблемът за словото 
играе далеч по-съществена роля. Шишманов, Арнаудов и 
Кожухаров – всеки от тях с различен успех – представят 
собствените си фигури като неочаквано преминали 
от литературното поле на политическата сцена. И 
тримата настояват посвоему, че са пришълци от другаде 
в политиката и държавното управление. 

Димитър 
Шишманов тръгва 
към Народния 
съд през Москва, 
т.е. престоява 
в компанията на 
бившите регенти 
и други министри 
достатъчно 
време, за да свикне 
с мисълта за 
предстоящата си 
участ. Дипломат от 
кариерата, който 
стига до поста 
външен министър 
в правителството 
на Д. Божилов (14 
октомври 1943 г. – 1 
юни 1944 г.) той е 

сред сигурните жертви на „народната“ чистка. 
Около него обаче по време на процеса витае особено 
усещане за пропадане в неразбиране. Фигурата и думите 
му излъчват някаква отмала, нежелание за присъствие. 
Или по-точно, желание за присъствие другаде, поне на 
друг процес – онзи, който предстои през март и април 
1945 г. пред Шести състав, насочен срещу писателите 
и журналистите. Но няма начин – литераторът и 
интелектуалец Шишманов е съден като политик.
В свое приносно първо изследване Емил Ив. Димитров 
твърди, че „контроверзата, напреженията между 
литература и политика намират едно от най-
„изчистените“ си трагични разрешения“9 тъкмо в 
казуса със съденето на Шишманов. Изследователят 
забелязва, че стратегията на защитата (в лицето 
на адвокат Михаил Балсамов) е „литературата да се 
изправи като аргумент срещу политиката“10, т.е. че 
„целта на неговия живот [на Шишманов – бел. м., П. Д.] 
е била литературата, а не политиката, в която той е 
бил въвлечен от обстоятелствата и помимо неговото 
желание“11. Това е потвърдено от самия подсъдим по 
време на разпита: 

„Аз министър не исках да стана. Аз бих молил съда да 
има предвид при преценката на моята дейност и моята 
литературна дейност, като човек.“

В подкрепа на защитната теза говорят няколко 
свидетели. Председателят на СБП Трифон Кунев 
заявява, че Шишманов е сред „много добрите български 
писатели“ и в съчиненията си застъпва един „прогресивен 
хуманизъм“. На въпроса обаче дали подсъдимият е 
„германофил“ Кунев отговаря, че е чувал да казват, че 
„служил на тази политика“12. Първата жена адвокат в 
България и председателка на Българския народен женски 
съюз д-р Вера Златарева се опитва да разкаже по-
подробно колко са є допаднали творбите на Шишманов 
„Бунтовник“, „Хайлайф“, „Депутат Стоянов“ и др., 
но съдия Манов я прекъсва с изречението, че „съдът 
познава литературната дейност на подсъдимия“. 
После свидетелката споделя, че при една среща с 
Шишманов остава с впечатлението, че „той не е на 
мястото си като министър“, че „със съвестта си, с 
душата си се чувствува другаде“13. Самият Шишманов 
се обръща към свидетелката Ана Каменова (съпруга 
на тогавашния външен министър Петко Стайнов) с 
молба да характеризира литературната му дейност. 
Тя щедро го описва като „талантлив писател, много 
културен, остроумен, с много човешко отнасяне към 
своите герои“; в писателската си дейност „няма никакви 
фашистки прояви“. Накрая Каменова акцентира: „Повече 
– човещина“14.
Разделянето на двата публични образа на Шишманов 
почти успява, но само в представата на защитата 
и в показанията на свидетелите. Въпреки усилията 

9 Димитров, Емил. Димитър Шишманов пред Народния съд. – 
Литературен вестник, бр 38, 22 – 28.11.2006.
10 Пак там.
11 Отговор на обвинителния акт от Михаил Балсамов, адвокат, 
20 декември 1944 г. – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 17, л. 256.
12 Протокол от 20 заседание на Първи върховен състав на 
Народния съд, 16 януари 1945 г. – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 5А, л. 
2120.
13 Протокол от 22 заседание на Първи върховен състав на 
Народния съд, 18 януари 1945 г. – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 6, л. 
2336.
14 Протокол от 23 заседание на Първи върховен състав на 
Народния съд, 20 януари 1945 г. – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 6, л. 
2461–2462.

Богдан Филов пред Народния съд.  
Сн. ДА Архиви

Първи състав на Народния съд. 
Сн. ДА Архиви

Димитър Шишманов пред 
Народния съд. Сн. ДА Архиви
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политическите обвинения да бъдат парирани с 
литературни аргументи, комуникационните връзки 
в съдебната зала се късат. Подсъдимият заявява, че 
занятието му е писател. Но говори тихо. Подканван е 
да се произнася по-високо, но той отвръща, че просто 
така си говори – тихо. Настоява на позицията си на спец, 
т.е. на професионалист дипломат в правителството 
на Божилов. Дистанцира се от проявите на насилие в 
страната, проявявано от жандармерията и военните 
до есента на 1944 г. Смята, че участието на България 
в Тристранния пакт и във всякакви пактове за 
неприемливо, затова е бил против. Многократно 
коментира нежеланието си да стане министър. Но 
заявява, че щом е част от министерски съвет, „който 
е допущал такива действия, от които са пострадали 
невинни български граждани“, той е готов да понесе 
своята отговорност15.
Все пак остава усещане за фрагментарност – и на 
съдебната комуникативна ситуация, и на публичния 
образ на Шишманов. Според оценката на Емил Димитров 
нещата изглеждат странни:

„Разпитът на Д. Шишманов прави изключително 
странно впечатление с почти пълното отсъствие на 
комуникация, стигащо в някои моменти до комизъм. 
По всичко личи, че Димитър Шишманов във всякакъв 
смисъл не е „на мястото си“ на процеса – всичко, дори 
и най-малките обстоятелства, като че се обръщат 
срещу него.[...] Не може да не направи впечатление 
слабата защита на Димитър Шишманов: той като че 
няма предварително изградена защитна стратегия, 
последователно прокарвана линия на поведение...“16

Всъщност това е защитната стратегия на Шишманов 
– да се заяви като професионалист дипломат, експерт 
и интелектуалец, известен писател с неутрални 
убеждения, който е сполетян от политиката. Затова на 
разпита той говори едва чуто, уклончиво, понякога без 
памет за политическите подробности, които за съда са 
толкова важни. Но по същество подсъдимият почти се е 
самоизключил от средата – литератор, който сякаш се е 
отказал от словото и просто следва лаконично и неясно 
поставените му въпроси. Още в началото председателят 
на съда Шулев настоява: „Кажете конкретно какво?“, 
а Шишманов отвръща с въпрос: „Какво искате да 
кажа, г-н председателю“, за да чуе отново от Шулев 
абсурдисткото изречение: „Аз не разбирам Вие какво 
искате да кажете“17.
Тези реплики, изгубени в разпита, всъщност намират 
обяснение в напълно различните светове, от които 
идват. Димитър Шишманов като че ли е избрал да 
отсъства от мястото на неравнопоставения разговор 
още няколко месеца по-рано. От мемоарите на 
Константин Муравиев научаваме, че при пребиваването 
им край Москва Шишманов чете много, мечтае или дреме; 
постоянно пие и това му служи „като упойка“. Ръцете 
му треперят непрекъснато. Страда от паркинсонова 
болест и директно е назован „алкохолик“. Респектира 
домакините си с невероятни познания „по езикови 
въпроси“ и с полиглотски способности, но отказва 
всякакви политически разговори. Често, унесен с часове, 
пътува в мислите си из познати места от своето минало 
– „един вид предсмъртна обиколка“, както я нарича. 
Споделя на Муравиев, че е решил пред съда да мълчи, за 
да не дава повод на „днешните еничари на перото“ да се 
гаврят с него18. И завършва:

„Аз вървя към примирение, примирение със смъртта. 
Човек знае, че ще умре, но обикновено това му се вижда 
далеко, в мъгла, незаслужаващо да спре мисълта му. Аз 
виждам смъртта близо. Искам и се старая да привикна 
с нея. Сполучил съм донейде да я гледам вече като нещо 
естествено. Като дойде, надявам се, че няма да се 
сепна.“

И това е линия на защита: самозатваряне приживе в 
отвъдно битие, постигнато като трансцендиране извън 
политическото чрез живот в литературата, но и чрез 
мълчание. Затова пред съда Шишманов изглежда някак 
неясен, отнесен, безпаметен и лаконичен. Често той се 
изключва от околния свят, за да съхрани достойнството 
на собствената си личност – писател, който 
изживява словото като истина, противопоставяйки 
го срещу лекомислието си да стане политик, но и 
срещу пустотата на политиката изобщо. Можем 
да го определим като пребиваване в човешка, но и в 
дискурсивна самота, в лишеност от език за разбиране. 
Изправянето му пред Народния съд просто окръгля 
самополагането му в безмълвие.
В деня на произнасяне на присъдата на 1 февруари 1945 
г. при влизане в съдебната зала около 4 часа следобед 
Шишманов моли Муравиев да му цитира нещо подходящо. 
Помоленият спътник се сеща за една мисъл на Паскал (не 
уточнява коя) и за първата строфа от „La jeune captive“ 

15 Вж. Протокол от 18 заседание на Първи върховен състав на 
Народния съд, 12 януари 1945 г. – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 5, л. 
1849.
16  Димитров, Емил. Димитър Шишманов пред Народния съд...
17 Вж. Протокол от 18 заседание на Първи върховен състав на 
Народния съд, 12 януари 1945 г. – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 5, л. 
1845.
18 Вж. Муравиев, Константин. Събития и хора. Спомени…, с. 
464–467.

(„Младата пленница“) от Андре Шение19. Знаменателно. 
Стихотворението е написано в затвора от френския 
поет, екзекутиран в последните дни на якобинския терор 
(25 юли 1794). Последните два стиха на строфата гласят: 
Колкото и тежък или скучен да е този час,/ все още не 
искам да умирам.
Муравиев свидетелства, че Димитър Шишманов е 
тръгнал „спокойно към смъртта, без да знае пътя...“20. 
Но вече сме сигурни, че не е нужно да е познавал пътя, 
защото от месеци смъртта е била неотлъчно до него, до 
може би най-самотната жертва на Народния съд.

*
Михаил Арнаудов 
също се изправя 
пред Народния 
съд, съчетавайки 
няколко публични 
образа. Но осанката 
на 66-годишния 
бивш ректор 
на Софийския 
университет, 
авторитетът 
му на учен и 
писател, както и 
цялостното му 
публично поведение, 
дават друг пример 
за присъствие в 
такава гранична 
ситуация. През най-
тежките месеци 

Арнаудов успява да удържи целостта на личността си, 
своя професионален и морален интегритет. Създава 
впечатление за откритост и за отсъствие на каквато и 
да било гузност от своето участие във властта. 
Щом чува сутринта на 17 септември 1944 г. по радиото, 
че министрите и депутатите, които все още не са 
потърсени (т.е. арестувани), трябва да се явят „за 
справка“, академикът отива същия ден доброволно – 
заедно със съпругата и дъщеря си – в хотел „Славянска 
беседа“21, където се помещава щабът на Народната 
милиция в София. По-късно в показанията си, писани 
в Централния софийски затвор, като често изтъква 
стремежа си да върви по пътя на дълга при поемането на 
министерския пост, Арнаудов настоява, че дейността 
му в кабинета на Багрянов е „продиктувана от начало и 
до край“ от съзнанието му на гражданин, който и в тази 
област се стреми „да прояви същата преданост към 
народа“, към която се е домогвал „и в научната си работа 
в течение на 44 години“22.
Преди и по време на процеса Арнаудов не шикалкави, 
не изпада в дребнотемие, не лавира с оправдателни 
тълкувания на едно или друго свое действие. Изтъква, 
че като министър възобновява след продължителното 
прекъсване учебните занятия и прекратява 
насилническите действия в училище. Свидетелите 
му съобщават за множество негови застъпничества и 
ходатайства за комунисти и техни близки в началото на 
40-те – за освобождаване от лагер, за намиране работа и 
уреждане на назначения в университета. Същевременно 
още във възраженията си на обвинителния акт Арнаудов 
настоява, че правителството, в което участва, води 
съвсем различна политика спрямо предишните кабинети 
– поема курс към омиротворяване на страната, смекчава 
или дори отменя мерките срещу легалната и нелегалната 
опозиция, работи за постигане на „лоялен неутралитет“, 
примирие със САЩ и Великобритания, „тесни приятелски 
връзки с Русия“ и т.н.23 Разбира се, той е улеснен от 
самите действия на Багряновото правителство – курс 
към снемане на антагонистичните противопоставяния в 
българското общество и приемане на конкретни решения 
за извършване на „завой“ във външната политика. 
Същевременно, макар че не бяга от поемане 
на солидарна отговорност при формулиране на 
политиката на кабинета, Арнаудов следва линия на 
ясно индивидуализиране и открояване на личните 
ангажименти при изпълнението на тази политика. Вече 
постигнал личностно утвърждаване, той е сигурен, 
че никой не може да открие пукнатини в биографията 
му, нито разрив между изговорено и извършено. Тезата 
му е ясна: правителството е гласувало актовете 
на промяната, а онзи от министрите, който не ги е 
приложил, трябва да отговаря лично. В защитната си 
реч единият от адвокатите – Вълчев, акцентира върху 
несъстоятелността на очакването Арнаудов да носи 
съвкупна отговорност заедно с останалите министри 
от кабинета на Багрянов, защото неговият довереник 
не е „първеню в политиката“ или „случайна личност“, а 
„оформена цялостна личност“24.

19 Пак там, с. 468.
20 Пак там.
21 Вж. това сведение в: Димитров, Емил. Досието на Михаил 
Арнаудов. Вулкан 4. С., 2007, с. 40.
22  Протокол разпит на Михаил Арнаудов, 21–22 ноември 1944 г. – 
ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 19, л. 77.
23  Вж. Възражения от Михаил П. Арнаудов на обвинителния акт, 
15 декември 1944 г. – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 19, л. 82–83.
24  Вж. Протокол от 30 заседание на Първи върховен състав на 
Народния съд, 29 януари 1945 г. – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 9, л. 
3418.

В анализа си на участието на Михаил Арнаудов в 
политическата „пиеса“ Народен съд Емил Димитров 
уместно забелязва, че академикът е „сред малцината, 
изградили стратегия на защита, последоватено 
спазвана и развивана“, без да се поддаде на „измамно-
привлекателната възможност да се защищава от 
обвиненията като интелектуалец, учен, писател и пр.“, 
„говори и пише като политик, а не като учен, и отговаря 
на обвиненията по същество; „играе“ на терена, на 
който е поставен“25. Това е точно така. Демонстрира 
особен тип изчистено говорене, опиращо се на факти 
и конкретни коментари. Провежда последователно 
изясняване на обстоятелства и на собствената си 
позиция.
И все пак тъкмо заради целостта на личността си 
Арнаудов използва капитала на учен и писател, за да 
доукрепи присъствието си в политиката. Впрочем 
„използва“ едва ли е точната дума. Литераторът 
Арнаудов е естествен гарант на действията на политика 
и просветния експерт Арнаудов. И при разпита му, и при 
произнасяне на последната му дума често се припомнят 
заслугите му на изследовател на литературното 
минало и 18-годишното редактиране на сп. „Българска 
мисъл“, отличаващо се с толерантност към различни 
идеологически възгледи, което Арнаудов обобщава: „...
не съм делил хората на леви и десни, а на талантливи 
и бездарни, едно разделение, коети ми се струва, че [е] 
едничкото правилно“26.
В начално-финалната рамка на последната си дума, 
изправен пред неизвестността на съдебното решение, 
Арнаудов едновременно прави равносметка и набелязва 
програма за личностно себеустояване – на писател и 
гражданин:

„Прекарах повече от 40 години в кабинетен труд, 
посвещавайки всичката си духовна енергия на научни 
изследвания. Проучвах културни, литературни и 
исторически въпроси, които засягаха съдбата на народа 
ни в трудни времена, неговото богато и разнообразно 
творчество, неговите героични представители в борба 
срещу тъмните сили, потискали го морално и социално 
в течение на векове. Работих със себеотрицание и с 
ясно съзнание, че служа на мисията на българина – на 
българина, като носител на напредничави стремежи и 
като член на европейското семейство народи, достоен 
за по-добра участ.[...]
Било в кабинета на министрите, било в управата на 
просветното министерство, аз не поставих подписа 
си нито под един акт, който догонва ограничение или 
потъпкване на народните свободи и права. Наопаки, 
като човек с подчертани демократични идеи и идеали, 
аз подпомагах общите усилия на правителството за 
въдворяване на законност и прокарване на необходимите 
реформи, за да се стигне до благополучен изход от 
нетърпимото и страшно положение на страната ни. 
Може би съм грешил неволно в някои свои дела, но никога 
не съм изневерявал в мисълта си на великите завети 
на Бозвели и Раковски и на техните достойни ученици 
Ботев и Левски...“27

Образите на писателя, учения, редактора преливат 
непротиворечиво в образите на демократа, родолюбеца, 
европееца. Не че липсват напрежения между тях. 
Колебанията обаче бързо се разрешават в полза на 
целостта. 
В писмените си свидетелства пред съда екзарх 
Стефан, макар да заявява, че министерстването на 
Арнаудов му е „непонятно с оглед на колосалните му 
книжовни трудове“, бързо уравновесява наблюденията 
си с твърдението, че изследванията му са „образците 
на литературно художество, човечност и пламенно 
родолюбие“, което е в синхрон с идеята на подсъдимия за 
„всенародно правителство“28.

25 Димитров, Емил. Досието на Михаил Арнаудов..., с. 48–49.
26 Протокол от 14 заседание на Първи върховен състав на 
Народния съд, 5 януари 1945 г. – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 4, л. 1313.
27 Протокол от 31 заседание на Първи върховен състав на 
Народния съд, 30 януари 1945 г. – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 9, л. 
3647–3648.
28 Свидетелски показания на екзарх Стефан Български, януари 1945 
г. – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 12, л. 66.

Михаил Арнаудов

Митинг в подкрепа на Народния съд
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Позициите в литературното поле на Арнаудов неизбежно 
аргументират политическата му зрелост. В мотивите 
си за смяната на свидетеля Людмил Стоянов с проф. 
Андрей Стоянов посъдимият посочва, че „в книгите и 
университетските ми лекции не са застъпвани от мен 
никакви фашистки тенденции“, че „съм бил винаги в помощ 
на млади и учени хора с леви и прогресивни убеждения“, а 
„в моите литературни трудове не съм прокарвал никакви 
реакционни и назадничави идеи“29. После самият проф. 
Стоянов свидетелства, че въпреки „упоритите покани“, 
М. Арнаудов е отказвал да чете лекции в Германия, защото 
това означавало „един политически ангажимент“, който не 
искал да поеме30. 
Съвсем логично защитниците на академика пледират 
за оправдателна присъда. От речта на адвокат Тома 
Константинов научаваме, че като доказателствен 
материал към делото е приложено течението на сп. 
„Българска мисъл“, както и писмо от Людмил Стоянов 
от 28 август 1944 г. До заемането на министерския пост 
Арнаудов „не е имал връзки с политическите среди“, а с 
„литературните среди, с писателските среди“ и тъкмо 
затова е поканен да оглави просветното министерство; 
бил противник на расистката теория и ратувал за 
сближение между балканските народи, а понякога 
„възхвалява постиженията“ на съветската наука и култура 
и на западните демокрации31.
За почти всички в залата е ясно, че съдят учен и писател, 
човек на словото, който в решителен (или в неподходящ) 
момент е станал политик. Но който има съзнанието, че не 
е допуснал политически грешки и не е престъпил границите 
на гражданския морал. Можем да гадаем дали присъдата 
„доживотен затвор“ е била извоювана от това достойно 
присъствие пред „народно правосъдие“ или предварително е 
била „калкулирана“ от инструкциите на Георги Диммитров 
от Москва и от прословутото заседание на Политбюро 
на ЦК на БРП (к) от 20 януари 1945 г., когато са уточнени 
размерите на почти всички наказания, постановени от 
Първи и от Втори състав на Народния съд. Впрочем в 
Политбюро Трайчо Костов е категоричен за присъдите на 
министрите от кабинета на Багрянов: 

„За Багрянов, Сталийски, генерал Русев, Станишев и 
Драганов – смърт. За Колчев и Арнаудов – доживот; за 
останалите: Руси Русев, Дим. Савов и Хр. Василев – по-
малко.“32

Предопределено или не, доживотното наказание на 
Михаил Арнаудов в близък план изключва личността му и 
създаденото от нея от публичността и в частност – от 
литературното поле, но същевременно оставя отворена 
вратата за завръщане след неопределено време, давайки 
шанс на академика чрез дълголетието си да започне „втори 
живот“, а на комунистическия режим – да го използва в 
бъдеще за легитимация на културната си политика.

*
При Тодор 
Кожухаров – 
директор на 
вестник „Слово“ и 
водещ на рубрики, 
подписвани с 
псевдонимите (в 
началото) Федя 
Чорни и (по-късно) 
Щабскапитан 
Копейкин – макар 
подведен под 
отговорност 
като депутат 
(макар да е сред 
опозиционерите в 
XXV Обикновено 
народно събрание), 
фокусът в 
съдебната зала 
се измества към 

публицистичните му текстове. Кожухаров признава, че 
в парламента е подкрепил присъединяването на България 
към Тристранния пакт, въпреки че е настоявал пред Филов 
за запазване на неутралитет във войната. Подчертава, че 
е бил болен през цялата 1942 г. и през повечето време на 
1943 г. Настоява, че е гласувал против промените в Закона 

29 Заявление от Михаил П. Арнаудов, 17 декември 1944 г. – ЦДА, ф. 
1449, оп. 1, а.е. 19, л. 102.
30 Протокол от 22 заседание на Първи върховен състав на 
Народния съд, 18 януари 1945 г. – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 6, л. 
2382.
31 Вж. Протокол от 30 заседание на Първи върховен състав на
                                                     Народния съд, 29 януари 1945 г. – 
                                                 ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 9, л. 
                                                 3414–3416. 
                                                                                          32 Протокол № 7/20.01.1945 г. от
                                                    заседание на Политбюро на ЦК на 
                                                    БРП (к) – ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а.е. 28, л. 4.

Литератори като политици...
за защита на държавата и против приемането на Закона 
за защита на нацията. Подписва писмото на Димитър 
Пешев в защита на българските евреи, обявявайки, че 
не е антисемит и т.н.33 Комунистическият депутат в 
XXV ОНС д-р Любен Дюкмеджиев дори свидетелства, 
че Кожухаров се обявява против преминаването на 
германските войски през България34, а актуалният външен 
министър Петко Стайнов потвърждава, че през 1941 г. 
подсъдимият е поддържал „политиката на неутралитет“, 
а по вътрешната политика е бил „противник на 
правителството“35. Фактологично погледнато, присъдата 
на Тодор Кожухаров не би трябвало да е смъртна, поне що се 
отнася до преценката на неговата парламентарна дейност 
между 1941 и 1944 г.
Но при Кожухаров ролята му на депутат остава в сянката 
на неговата журналистическа и писателска работа, при 
това – в широк времеви диапазон. Автор на въздействаща 
военна проза, на пътеписни, очеркови и фейлетонни 
текстове, събрани в няколко книги, той официално не 
е упрекван за тях, но те уплътняват публичната му 
фигура, създават му биография на десен политик и на 
антикомунист, близък до Александър Цанков. Зад гърба 
му стоят книги като „Червеният терор“ (1932; 1933) и 
„Червената чума: Какво носи болшевизмът за духовната 
култура на човечеството“ (1932). Нищо че са публикувани 
извън времевия обсег на инкриминираните деяния. Между 
тях и прогерманските му статии от 40-те години 
произволното „народно правосъдие“ лесно може да изплете 
аргументи за смъртно наказание. Защото, както вече 
стана ясно, от него се търси отговорност в друго качество 
– на автор. 
При разпита Кожухаров прави възможното, за да уточни 
политическите си позиции и поведение в парламента. 
Когато обаче се стига до изясняване на идеологическите 
му пристрастия, проявени в публикациите му, той 
прибягва до разграничения, които не са в негова полза: 
например откровено подчертава да не се смесва неговата 
идейна пропаганда срещу комунизма с пропагандата срещу 
„една велика държава Русия“; или изтъква как заради 
военновременната цензура не е било възможно нито 
един публицист или общественик „дейно и съществено 
да допринесе за вкарването на България в тази или онази 
страна“36.
Съдът също е готов да го обвинява най-вече за словото 
му. Съдия Григоров констатира: „Вашата публицистична 
дейност мъчно е да я отделим от тая като народен 
представител. Те се сливат доста, преплитат се“, а 
един свещеник сред „народните съдии“ – Болчев – чете 
новогодишна статия на Кожухаров от 1 януари 1943 г. 
като „доказателство“ за антисъветските убеждания на 
подсъдимия. В статията се казва:

„И наистина, ако варварският болшевизъм се разлее над 
Европа, ще изгаснат милиони коледни дръвчета, мрак 
ще проникне в милиони домове и огнища за изчезването 
на коледната радост от очите на милиони дечица, 
защото болшевизмът е враг на религията, враг на всяка 
християнска радост, която свети в човешката душа, 
защото там, където стъпи неговият крак, хиляди храмове 
се разрушават и всички светини са осквернени.“

Кожухаров невъзмутимо отговаря, че има предвид 
„отношението към църквата в Съветска Русия, за което 
е много писано и говорено“. Обивинителят Вл. Димчев го 
напада, че книгата „Зад червената завеса“ е „най-голямата 
мръсотия против Съветска Русия“ и дава пример с 
друга статия от 6 октомври 1941 г., в която Кожухаров 
призовава читателите си да съдействат за „крайната 
победа“ над болшевизма, определен за „общ враг на всички 
европейски народи“.
Тежък уличаващ факт за „народното правосъдие“ е 
участието на Тодор Кожухаров в организираното от 
Немската служба по печата посещение на български 
журналисти на Източния фронт през есента на 1941 
г., след което Щабскапитан Копейкин пише статии за 
масовия растрел от НКВД на полски офицери в Катин. 
Към „греховете“ на неговото слово в „Слово“ се прибавят 
портретни очерци за Хитлер, Мусолини и прочее 
диктатори. Комунистическите водачи го забелязват 
още тогава и чрез гласа на Васил Коларов заклеймяват 
автора като „мадамата от хитлеристкия публичен дом“ и 
„изкусна проститутка“37.
Подсъдимият няма как да не признае пред Народния съд, 
че има „лично отношение като общественик и журналист 
към комунизма и болшевизма“, а позицията му от 20 години 

33 Вж. тези твърдения на Тодор Кожухаров в: Протокол от 9 
заседание на Втори върховен състав на Народния съд, 29 декември 
1944 г. – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 47, л. 770–778.
34 Вж. Протокол от 22 заседание на Втори върховен състав на 
Народния съд, 19 януари 1945 г. – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 55, л. 
2286.
35  Вж. Протокол от 23 заседание на Втори върховен състав на 
Народния съд, 18 януари 1945 г. – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 54, л. 
2211, 2214.
36 Вж. Протокол от 9 заседание на Втори върховен състав на 
Народния съд, 29 декември 1944 г. – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 47, л. 
777–778.
37 Коларов, Васил. Щабс-капитан Копейкин. 10 ноември 1941 г. 
– В: Говори Радиостанцията „Христо Ботев“ (23 юли 1941 – 22 
септември 1944). Том 1. БКП, С., 1950, с. 237.

е определена и непроменена до последния момент. Опитва 
да се позове на свободата на словото: „Аз като журналист 
обичам свободно да пиша, което желая и мисля, и което 
цензурата тогава може да ми разреши“. И декларира: „ще си 
понеса отговорността за това, което съм писал“38.
Появява се някакво усещане, че е объркан съдебният 
процес; че Кожухаров трябва да бъде изправен пред 
Шести състав – за съдене на писатели и журналисти, а 
не пред Втори. Но директорът на „Слово“ не се показва 
склонен на компромис. Когато го приканват да оповести 
отношението си към извършеното на 9 септември 1944 г., 
той е пределно сдържан и точен. Отбелязва, че наблюдава 
делото на 9 септември от затвора, но желае то „да създаде 
един демократически, истински демократически режим в 
България“39.
В писмена молба (кратка записка) от 31 януари 1945 г. – 
ден преди да чуе, че го осъждат на смърт – Кожухаров 
моли съда за снизхождение. Опитва се да спаси живота си, 
признавайки, че в политическата и журналистическата 
си дейност е вложил много темперамент, без да прояви 
„политическа гъвкавост“, заради което е изправен пред съда 
заедно с „правителствените депутати“. Добавя: „някои ме 
наричат романтик и поет в политиката и в това има нещо 
вярно“40.
За Народния съд обаче „романтиката“ и „поезията“ 
на Тодор Кожухаров са нетърпими и престъпни. Съден 
като народен представител, но най-вече като автор 
на публицистични текстове и директор на вестник 
„Слово“, той символизира онази част от публичното 
слово, което за дълго време ще бъде забранено в бъдещата 
НРБ – антисъветското и антикомунистическото. Чрез 
смъртната присъда то просто е показно отрязано, 
изтрито от литературното поле.
От спомените на царица Йоанна научаваме дори за 
особеното нетърпение, с което носителят на това слово е 
отстранен завинаги. Когато на 1 февруари 1945 г. вечерта 
извеждат осъдените на смърт в двора на Съдебната палата 
от входа към ул. „Алабинска“ при конвой от шест камиона, 
една от гледките, които запомня царицата е тази:

„...Тодор Кожухаров, инвалид от войната и блестящ 
писател, вървеше, опирайки се на бастун; изведнъж 
извика: „Не трябва да плачем за нас, а за България.“ И запя 
националния химн „Шуми Марица“. Бе убит с удар от 
револвер.“

Ето така – съвсем буквално – Тодор Кожухаров е убит 
непосредствено заради изречено слово. Заради една реплика 
– предсмърти думи на свободата, които искат да назоват 
причините за големия български плач на 1 февруари 1945 г.

*
Тези първи пет жертви сред писателите и 
публицистите, осъдени от Народния съд, представляват 
сложното сплитане на човешки съдби, исторически 
отговорности и социални роли, с висок политико-
идеологически, но и екзистенциален залог. Осъдени като 
държавници, министри или депутати, те представляват 
същевременно знакови лица на българската литература 
– символизиращи цели сегменти от литературното 
поле, които „народното правосъдие“ започва да 
изличава. Независимо от природата си и поводите 
си за създаване, тяхното слово през 1944-1945 г. се 
оказва политическо, а техните фигури на политици 
хвърлят плътни сенки върху литературното поле. 
След присъдите от 1 февруари върховните състави на 
Народния съд се профилират по сектори, един от които е 
интелектуален – за дейци на литературата, изкуството 
и журналистиката – през март и април. За тях смъртта 
може да почака.

Откъс от по-голяма студия

38  Вж. Протокол от 9 заседание на Втори върховен състав на 
Народния съд..., л. 799–800.
39 Пак там, л. 804.
40 Вж. Кратка записка от подсъдимия Тодор Павлов Кожухаров, 31 
януари 1945 г. – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 91, л. 167.

Тодор Кожухаров 
пред Народния съд.
Сн. ДА Архиви

Митинг в подкрепа на Народния съд



Литературен вестник 9-15.03.2022      15

Л. Каравелов и Ф. Достоевски в...
от стр. 9

индивидуалности, видени в тяхната амбивалентност – 
между престъпление и човешки образ, докато Каравелов 
изследва рефлексиите от въздействието на престоя в 
ареста върху собствената си личност. Или, както пише 
М. Фуко в популярния си труд, Затворът надхвърля 
простото лишаване от свобода, а се стреми да стане 
инструмент за модулиране на страданието.           
Но да се върнем все пак накратко към фактите: на 
10.06 1868 г. в Нови Сад е убит сръбският княз Михаил 
Обренович. Сръбското правителство, което тогава е 
в дружески отношения с Австро-Унгария поисква от 
унгарските власти да арестуват няколко сърби от 
Нови Сад, заподозрени като съучастници в убийството. 
Каравелов, който принадлежи към сръбската Омладина, 
критикува остро правителството, също е заподозрян 
и на 15.06. е откаран в затвора в Пеща и излежава 203 
дни – почти 7 месеца (заедно със своя другар и колега 
публицист Владимир Йованович; освободени са на 
4.01.1869).
Ще щрихираме казаното от него за пребиваването в 
затворa, което е предадено достатъчно експлицитно: 
още при влизането в килията той вече е преминал в 
друго пространство, в „гробището за живи“: „Всичко е 
мъртво: изчезна всеки човешки глас и гробната тъмнична 
тишина ме обгърна. Тежки бяха тия минути, сякаш 
нещо се късаше от сърцето ми и изведнъж се почувствах 
половин човек... и ме направиха роб в ръцете на хора, 
които са способни да задушат всяка жива душа, появила 
се на югославянския небосклон. Докога?“ (с. 503); срв. у 
Достоевски още в началото на първата глава „Мъртвият 
дом“ („живеехме живи в мъртъв дом“). 
Преживяното Каравелов решава да използва не само за 
психологически анализи, но и за политическа пропаганда, 
то е важно с оглед неговата мисия на медиатор между 
руската обществено-политическа мисъл, на която 
дължи много (Херцен, Белински, Чернишевски), както 
и на сръбската общественост, сред която е много 
популярен. Както се вижда, това е и главната негова цел: 
да пробуди и подбуди славяно-балканските народи към 
борба, към всеобщо надигане и сриване на обречените на 
разруха империи – австро-унгарския потиснически режим 
и Османската империя (за Руската империя не става 
дума); ще добавим и утопичната идея за балкански съюз. 
Ще приведем няколко цитата, които нагледно показват 
критиката срещу „гнилата“ и обречена Австро-Унгарска 
империя и политиката є срещу сърбо-хърватите, оттук 
и филипиките на автора срещу нейните обществени и 
политически лидери Ференц Деак, Лайош Кошут (въпреки 
престижа му на водач на въстание през 1848 г.), кайзер 
Франц Йосиф и Николай Павлович Първи: „Истина е, 
че австрийската монархия е остаряла и е започнала да 
се разпада, та г. Деак, като пресели мъртвото є тяло 
на маджарското  землище, я оправи за известно 
време, ала същевременно пренесе в Пеща 
самата болест, от която ще се разпадне 
разкапалата се държава... Ето впрочем 
маджарите – по съвета на г. Деака 
– добиват своята независимост 
и проповядват свобода, ала не 
я дават на другите“ (1984: 
504); „Ала защо маджарският 
патриотизъм се превъзнася 
като добродетел и 
достойнство, докато 
сръбските патриоти са 
гонени и затваряни?“  
(с. 511), според автора 
дори негрите в Америка 
се чувстват по-добре от 
„нещастната рая“ в Босна и 
Херцеговина (с. 521) и др.  
Л. Каравелов открито подлага 
на съмнение демократизма 
на унгарците, фалшивия 
им хуманизъм, а затворите 
вижда като огледало на техните 
либерални и управленски принципи, 
граничещи с тиранията: „Чел съм 
някога историята на Хуняди, написана от 
французина Шасен, че маджарите били един от 
най-либералните европейските народи, че е човечен, 
милостив, справедлив и пр. Обаче пещенските затвори 
говорят съвсем друго… Освен това всеки вече знае, че в 
предварителните следствени арести има твърде много 
съвсем невинни хора, следователно тия арести не бива 
да имат наказателен характер. И въпреки всичко това 
ние виждаме, че пещенският затвор представлява всичко 
най-ужасно, най-безчовечно, най-грубо и варварско. Плесен, 
мрак, мръсотия, смрад и задух – ето добродетелите на 
пещенският предварителен затвор“ (с. 507).
Могат да се отбележат и други протестни гледни точки 
на Каравелов за зловредното влияние на затвора. Като 
хуманист той е убеден, че затворите убиват човешката 
личност, че те изобщо са едно голямо социално зло, че 
се дължат на несправедливости в обществения ред. 
Затворниците излизат от тъмницата полухора, загубили 

всяко чувство и идентичност, дори като закоравели 
престъпници... (с. 506). Всъщност негодуванието на 
автора е насочено не само срещу австро-унгарската 
политическа система и властта, църквата, а срещу 
несправедливостите изобщо, като за целта се позовава 
на учени и философи като О. Конт, Х. Бъкл, А. Херцен, 
революционери като О. Бланки (също затворник), но 
най-силно му импонират великите хуманисти Галилей, 
Я. Хус, М. Лутер, Т. Мюнцер. Срещу техните идеали и 
саможертва Каравелов противопоставя владетелите 
и тяхното тщеславие и мании за величие, коствали 
безброй човешки жертви3: „Двамата Наполеоновци, Карл 
Велики, Фридрих Велики, Цезар, Александър, Константин 
и други по броя на жертвите бяха най-големите убийци, 

а Европа и до ден днешен им кади тамян, дига 
им паметници и църкви... Колкото е 

свещена и справедлива войната против 
тиранина-поробител, толкова пък е 

отвратителна и нечовечна, когато 
се води за кефа на г. Наполеона 

или Бисмарка. Къде е тук 
справедливостта?“ (с. 517-518).
Но може би едни от най-
въздействащите страници 
в текста са в четвърта 
глава „Изолираният 
арестант“, както и в 
пета – „Нравственото 
осакатяване на 
затворника“, в 
които отново 
виждаме размислите и 
самонаблюденията на 

затворения за потискащото 
и израждащо влияние 

на затвора, за неговите 
психически трансформации; 

за ужаса на самотата, който 
превръща арестанта в озлобен 

болник и го докарва до обезумяване: 
изпада в трескави състояния дори от 

ударите на сърцето си, усеща как зидовете 
на помещението се приближават, за да го притиснат и 
задушат и др.
Като цяло тази частична и специфична рефлексия на 
идеологическия образец („Записките“ на Достоевски) или 
по-скоро неговата вторична репрезентация на модела 
на мъртвия дом би могла да бъде обект на отделен 
сравнителен анализ между двата текста – напр. между 

3 Близки са думите на Ботев в „Смешен плач“: „...плачете, 
филантропи, за палатите на страшните вампири, на великите 
тирани – за паметниците на глупостта, на варварството, 
изградени с отсечените глави на толкова Предтечи, на толкова 
велики мислители и поети, с оглозганите кости на толкова 
мъченици за насущния хляб, плачете!... Като че Наполеон, 
в името на цивилизацията, и Вилхелм, в името на божия 
промисъл, не направиха повече зло, повече варварство в 19-й век, 
отколкото напр. Александър Македонски с походите си преди 
толкова векове…“. Ботев II, 1976: 19. 

бита и битието на каторжниците, затворническата 
система, и особено по отношение психологията на 
заключения, надзираван и подлаган на мъчения арестант. 
Също така и по стиловите похвати – мемоарът на 
Каравелов е повече автобиографичен и публицистичен и 
дори функционира като памфлет, както го определят 
малкото писали за него – за М. Арнаудов (като цяло 
критичен към „Из мъртвия дом“) той представлява 
политическа публицистика (Арнаудов 1964: 285), в Сърбия 
е възприеман като пропаганден и изобличаващ текст, 
който предизвиква брожения сред младежта, а Каравелов 
е възхваляван от революционно настроените маси и е 
посрещнат като истински мъченик след излизането и 
връщането си в Нови Сад.
Л. Каравелов предлага повече кратка автобиография, 
а не хроника, една собствена версия на престоя си в 
затвора, която има национална (балканска) специфика, 
освен това той силно политизира текста, като заема 
повече просръбска позиция. Другият аспект е опитът 
му да психологизира индивидуалните страдания на 
личността, т.е. на незаслужено затворения в Мъртвия 
дом човек, превръщайки го в мащабна метафора на ада 
в съвременното общество и още повече – на самата 
деспотична държава, заличаваща и убиваща личността.
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Граничарят ми иска паспорта, аз му показвам небето...
    Брюно Дюроше

 
Когато Бронислав Камински, 
„полският Рембо“, написва 
след освобождаването си 
от шестгодишен затвор 
в концентрационния лагер 
Маутхаузен първата си 
стихосбирка на есперанто, език 
който току-що е научил, той 
ясно изявява волята си за всеобщо 
братство между хората.
През 1949 г., след четири години 
прекарани в Париж, той става 
Брюно Дюроше, френски поет, 
чиято първа стихосбирка 
„Цветен път“, публикувана 
от Пиер Сегерс, е посрещната 

благожелателно от Пол Елюар, Пиер Рьоверди, Рьоне Шар, 
Блез Сандрар...

Поети на света
Ралица Фризон-Рош

През 1950 г. в Париж се появява ново издателство под 
името „Карактер“ (Буквени знаци). Един млад поет се 
заема с ръчната си печатарска преса да издава френски 
поетични текстове. Това е Брюно Дюроше, чието 
истинско име е Бронислав Камински, полски поет, 
оцелял по чудо в лагерите на смъртта. Той вече е научил 
френски език, издал е стихосбирка в Париж, участвал е в 
основаването на литературно списание и си е извоювал име 
в литературните среди. Издателството му предоставя 
на читателите си стиховете на едни от най-изтъкнатите 
имена на френската поезия и разширява обсега си към 
чуждестранни автори. След неговата смърт през 1996 г. то 
разполага с истинско съкровище от публикувани текстове. 
Факела подема Никол Гдалия1, негова съпруга и муза, самата 
тя поетеса. От 25 години насам тя продължава делото на 
Брюно Дюроше, налагайки своя издателска линия, създавайки 
нови поредици. По случай 70-годишнината от създаването 
на „Карактер“ тя поема инициативата да издаде антология 
на световната поезия. Изданието излиза от печат през 
ноември 2021 г. Съдържа 800 страници в два тома и се 
ползва с богата графична композиция. 
Читателят разгръща страниците на антологията, любува 
се на художественото оформление, майсторски изработено 
от издателката, вложила цялото си умение и творческо 
въображение, за да илюстрира творбите на всеки от 
авторите. Читателят се вглежда във фотографиите 
и рисунките, удивлява се на колажи, гравюри, тушове, 
репродукции на картини и портрети, ескизи с етнически 
мотиви, понякога едва загатнати, понякога отчетливи, 
изящно съчетани със стихотворенията на френски език, 
но и в оригиналния им текст. Пред погледа се разкриват 
дантелите на арабската азбука, загадъчната кирилица, 
прецизността на синограмите, деликатните камбоджански 
графеми, нанизите на алефбета или на писмеността 
деванагари. 
Никол Гдалия е черпила с пълни шепи в богатия архив на 
„Карактер“ и е съставила поетичен букет, към който 
е прибавила нови гласове, гости от четирите краища 
на света. Други двама поети са є оказали съдействие, 
Силвестър Клансие и Жан Портант. И ето как се е появило 
на бял свят великолепно издание със загадъчна корица, 
емблема на една поредица на издателството от 1953 г., 
1 Никол Гдалия е позната за българските читатели. Нейна 
стихосбирка излезе на български език под заглавието „Вятърът 
є е баща“. Сиела, С., 2010, подбор и превод на стиховете Ралица 
Фризон-Рош. (Бел. ред.)

вдъхновено от поривите на Брюно Дюроше за братство 
между хората.
Над 90 поети от цял свят са си дали среща на страниците 
на антологията. Текстовете им се съпостяват и 
противопоставят, събеседват помежду си върху едни 
и същи общочовешки теми. Поезията е в основата на 
размислите им. Коя страница би вместила поемата на 
света?2, шепне един глас от Франция. От зенита на небето 
до върха на езика, му отговаря една ливанска поетеса. 
От едната страна на сърцето е славеят, от другата 
мълчанието. Става все по-трудно да се пишат стихове, 
се вълнува автор от Полша. Понякога намирам ранено 
стихотворение, което умира в ръцете ми. Погребвам 
го и чувството ми за самота се усилва, тъжи един глас 
в Люксембург. Притаени в шепите ми думи закръглени, 
топли, зелени, пъстри, милвам ги като пъдпъдъчени яйчица, 
се разнежва друг един във Франция. Пишеш незавършена 
книга, твоята книга, в която празните пространства зоват 
любовта, мълви едно стихотворение. А друго заключава: 
Моята песен е изпълнена със страст, любов, страх и ужас. 
Това е моята чудатост: Човечеството неспирно върви. 
Дочува се ежедневен шепот.
Темата за смъртта е също основна тема. Смъртта се 
ражда точно тук сред цветята и хората от Тлапала, 
нашите бащи се завръщат в земята. Кой ще каже дали 
мъката, изписана на устните е удържима?, скърби едно 
ацтекско стихотворение. Ще умрем в себе си като 
корабокрушенци, като удавени в сърцата си, като потъващи 
от кожата си към дъното на душата си, отвръща му 
един кубински глас. Да умираш от ден на ден, да умираш 
непрестанно, да се възродиш умирайки и да умреш отново, 
отзовава се глас от другия край на света, от Азербайджан. 
Но между раждането и смъртта има цял един живот, 
възразява един поет от недалечен Казахстан. Какво ще 
стане с мен след погребението?, се пита друг от Франция. 
Никой отпред, никой отзад, само Исус Христос ще помисли 
за мен с очите си на кръста. Докато друг пък прогласява от 
Испания своята любов към живота: Ако умра, оставете 
балкона отворен! Жътварят ожънва житата. (От моя 
балкон аз го чувам.). Ако умра, оставете балкона отворен. И 
един уйгурски глас подема като ехо: Небето е изпълнено със 

2 Цитатите са извлечени от стихове на следните автори, 
публикувани в Антологията на световната поезия:   Marc Alyn, 
Yaara Ben David, Jerzy Kierst, Anise Koltz, François Lescun, Nicole 
Gdalia, Bronislaw Kaminski, Gabrielle Balderas, Ghojamuhammet 
Muhammet, Pablo Neruda, Ramiz Rövchan, Abaï Kounanbaïouly, 
Max Jacob, Federico Garcia Lorca, André Blanchard, Georges 
Castera, James Joyce, Plamen Doynov, Fernando Pessoa, Mohammed 
El Amraoui, Khaled Roumo,  Bruno Mabille, Ivan Theophilov, 
Chantal Spitz, Lasse Söderberg, Georges-Emmanuel Clancier, Rosario 
Castellanos, Sylvetsre Clancier, Bruno Durocher, Ekaterina Yossifova. 
(Бел. авт.)

В края на миналата година съобщихме за участието 
на българските поети Иван Теофилов, екатерина 

Йосифова, Пламен Дойнов и Георги Константинов 
в двутомната „Антология на световната поезия“, 

издадена от парижкото издателство „Карактер“. Тук 
публикуваме два текста, които представят отблизо 

респектиращото издание – от тримата съставители 
на антологията и от преводачката Ралица Фризон-Рош.

Скоро след това той получава като подарък мечтаната 
ръчна печатарска преса, с която основава свое списание 
за поезия. Така се ражда списанието „Карактер“ (Буквени 
знаци) под ръководството на Брюно Дюроше, Жан Фолен, 
Жан Тардийо и Андре Френо.
През 1950 г. той създава и издателската къща „Карактер“, 
оглавявана от него. Самият той поет, „печатаря на 
поетите“, както обичаше да се нарича, публикува едни от 
най-известните имена на френската и франкофонска поезия 
и обогатява изданията си с други чуждестранни гласове.

Хора от всички езици
И от всички цветове
Обявявам се ваш брат
Изстрадали – нося в сърцето си страданието ви
Радостни – нося в сърцето си радостта ви
Влюбени – нося в сърцето си любовта ви

Той обича поезията и хората, превръща ги в инструмент на 
всемирната общност. Преди да почине през 1996 г., оставя 
на издателство „Карактер“ каталог, обогатен с имената 
на най-изтъкнатите френски и чуждестранни гласове. Ние 
подехме мисията му и благодарение на ключовата роля на 
преводачите предлагаме на читателите възможността да 
открият поети от по-далечни континенти и от по-редки 
култури.  
Съвсем естествено стигнахме до идеята да почетем 
седемдесетата годишнина от създаването на издателство 
„Карактер“ с настоящата антология на световната 
поезия, в която на поетите, издадени от „Карактер“, да 
гостуват приятелите им от цял свят. И се заехме – Никол 
Гдалия, Силвестър Клансие и Жан Портант, всеки в своята 
езикова област, да съберем стиховете за тази антология. 
И така поетите на разширена Европа намериха място в 
това издание. Трябваше да отидем и по-далеч, наляво и 
надясно, към полюсите на земното кълбо. Така и направихме.
Надясно от Европейския континент, Централна Азия –  

Казахстан, Узбекистан, Иран, Афганистан... – Русия, 
Монголия, Непал, Тибет, Китай, Корея, Япония, големият 
индийски подконтинент... Навсякъде сме дали предимство 
на текстовете в оригиналната им писменост и език, 
придружени от превода им на френски. Прекосихме 
Индийския океан, стигнахме до Тихи океан с голямата 
Австралия и Нова Зеландия, Полинезийските острови; 
Африка и нос Добра надежда, Средна и Северна Африка и 
местните им езици, Новия свят със заледените си земи, 
Америка и Латиноамериканския континент... Навсякъде 
писателски гласове, поети; езици. Потърсихме също така 
и местни говори, коренни населения, заради богатството 
им и за да ги съхраним и им дадем видимост. Като езиците 
тамазигт, пьол и амхарския език в Етиопия. По-далече в 
Полинезия – самоанския език, още по-далече в Новия свят 
– езика ожибуе, употребяван от индианските племена в 
областта на северноамериканските Големи езера, и по-
нагоре – езика инупиак в Гренландия... И съвсем близо до нас, 
регионалните езици, наше историческо богатство, като 
баския, бретонския, окситанския и провансалските езици...
Един букет от светогледи, картини и представи, звуци, 
музики и песнопения със собствените им инструменти 
и емоционални трептения, представени по азбучен ред 
на авторите, придружени от рисунки, колажи, гравюри, 
етнографски мотиви. Въпреки широкия размах на проекта, 
замисълът ни беше да приобщим към това празненство на 
поезията и други автори; понякога не успявахме да получим 
текстовете им, понякога те пристигаха доста късно за 
окончателната дата, която все пак трябваше да определим. 
Малка обиколка на Земята, която ни подканя да обогатим 
още повече откритията си, да ги споделим с вас. Четиво, 
пътуване в добра компания, тази на истински поети, 
творци на мелодии и „граждани“ на света.

Въвеждащи думи към двутомната „Антология на 
световната поезия“, издадена от издателство „Карактер“, 
Париж, 2021.

звезди, една звезда ми затвори очите, друга понесе ковчега 
ми, трета премете пътищата ми. 
Но как да пишеш стихове без да възпееш любовта на всички 
езици? Ето като начало един поет, който изказва любовта 
си към напуснатия град, за който той ще напише песен със 
старите имена на улиците му. Друг пък от Хаити прошепва 
за любимата си: Една жена с неразгадаема усмивка, моята 
любима, Тя е жената, която дава аромат на мълчанието ми. 
И точка. А от Ирландия друг стих му приглася: Сърцето, 
което тупти до сърцето ми е моята надежда и цялото ми 
богатство, докато в България един поет се чувства като 
пчела в затвор от цвят. Предпочитам розите, о, моя любов, 
пред родината и магнолиите, далеч повече ги възлюбвам от 
слава и добродетел, отгвръща друг поет от Португалия.
Преплитат се стихове, вглъбени в размисли и ретроспекции: 
На каква игра играем, игра на възпоменания, игра на 
огледала, как прекрасна е нашата игра!, удивлява се 
сирийски поет. Отговорът идва от Франция: На перона 
всеки чака някой влак да се появи, да го отнесе в някой 
незнаен кът, който да е повече от адрес, някоя обетована 
земя. Няма нужда от планина, за да се отдадеш на размисъл, 
стига ти да седнеш на тревата, твърди поет он Индия. И 
едно иглолисто и шумящо синьо прониква в мен и засветлява 
над шемета от преживения живот, зазидан във плътта ми: 
следи от химерични стъпала, клопки от засади и заблуди, 
пропадала от страхове, дрънкулки-думи... проронва някой от 
България.
Поетични картини се редят една след друга, възпяващи 
красотата на всеки кът на земята. Кордилери, вятър 
от висините, биещ като крило на кондор, ноколо въздух 
тежък като от паднала звезда, от вече изстинал камък от 
небето, това е моята страна, възкликва някой в Мексико. 
Докато Прободен-Нос от Северозапада на Тихи океан 
прибавя: Луд койот пее като луд после вятърът от запад се 
втурва да реве! Всеки хълм си има своята пантера, която 
си е завоювал: Слава!, му приглася конгоански поет. А от 
Хаити: Земята ми е синьо, синьо лагуна, синьо клише, синьо 
вълна, синина на душата, земята ми е зелено, зелено ярост, 
зелено буря, земята ми е черно, черно гняв черен на човек, 
черно пот черна на жена. От Франция пък някой откликва: 
Погледни през погледа ми очертанията на земята, тя се 
възнася в небето, село, където времето бди с неподвижен 
живот. Копнея да те срещна, да те назова, да те изживея, 
братство, а друг му отговаря: Граничарят ми иска 
паспорта, аз му показвам небето.
Разгърнал последната страница, читателят разбира, че се 
е потопил в света на многобройни известни и неизвестни 
поети благодарение на преводачите. И той чувства, че 
нещо в него е трепнало, отронило се е: лист сред гъсталака, 
мигла в ливадата, капка в пороя. Не е усетил как го е 
докоснало, по кой крайчец, но той знае.


