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Изчезнали гласове
 Йордан Бадев
 Борис Руменов (Борю Зевзека)

  Мая Ангелова за партизанския 
терор

  Пламен Дойнов за 
ликвидираните писатели без 
съд и присъда

Гласовете им чуваме
 Веселин Методиев

Каузата на книгите
 Гергана Мартинова

Критика
 Антония Велкова – Гайдаржиева 
за „Идеи за нов университет“

Откритията на младите
 Любомира Атанасова

Извличания и убийства около Девети

Из „Писателят  
в големите събития“
От тия две години насам нуждите, стремежите, 
интересите на българския народ са по-ясни от всяко друго 
време: да укрепи вярата си в щастливи бъднини и волята 
си да ги създаде – като запази и закръгли с всички сили 
и жертви, които биха му се наложили, постигнатото 
обединение. Толкова ясен бе и дългът на всички, които 
смятат, че имат дял в духовното ръководство на 
народа: да заемат и изявят ясно, громко, недвусмислено, 
доблестно, без хитроумни измервания и възможности и 
презастраховки, позиция към тия нужди, към бъдещето на 
българския народ. Това бе дългът и на българския писател. 
Само тъпоумните не можаха да разберат: никога не съм 
смятал, че при война не може да се мисли за изкуство. Та 
нали за изкуство предимно пиша на това място! Но всякога 
съм мислил, че във времена като днешните няма нищо 
по-подло и по-пакостно от недомлъвките, усукванията, 
от лукавата двойственост, и нищо по-достойно, по-
наложително и по-плодоносно от ясната обществена 
позиция. Заел ли я е, държи ли я здраво с мнозинството 
си българският писател днес? Ето въпросът, който ме 
смущава.

ЙОРДАН БАДЕВ
Зора, бр. 7097, 23 февр. 1943.

Целият текст на статията, както и други статии от 
Йордан Бадев – на стр. 16.

Година и половина преди България да я сполети Девети 
септември заедно с нахлуването на съветската армия 
от североизток, един от най-меродавните ни критици 
Йордан Бадев негодува, че във военно време „няма нищо 
по-подло и по-пакостно от недомлъвките, усукванията, 
от лукавата двойственост, и нищо по-достойно, по-
наложително и по-плодоносно от ясната обществена 
позиция“. Смущава го, че мнозинството от българските 
писатели остават в тази зона на усукването и на лукавата 
двойственост. Бадев предпочита яснотата във военното 
време. Затова не е изненада, че скоро след Девети двама 
души с револвери го отвеждат с джип от овчакупелската 
му вила в неизвестна посока. Повече никой не го вижда. В 
крайна сметка замазването побеждава яснотата.
Днес войната на Путинова Русия срещу Украйна 
създава сходна ситуация. Усукването, замазването, 
приплъзването в оценките и аргументацията по въпроса 
за руската агресия; престорената игра на липсата на 
„достатъчно информация“ за фронтовата реалност; 
детайлното взиране кой, как и къде е атакувал, убивал 
и снимал; колебанията върху люлеещата се позиция 
нито-нито – всичко това затлачва българския разговор 
за завоевателния характер на инвазията в Украйна. 
Защото войната се води там – на украинска земя, а не в 
Подмосковието.
Затова е абсурдно да спорим например кой извърши 
геноцида в Буча. Хвърчат парчета от конспиративни 
фрази, текат отприщени кадри – спорове до безкрай кой 
колко невинни души е убил.

Излишно надговаряне. Въпросите са други.
Кой направи възможно условието за геноцида в Буча? Кой 
създаде предпоставката Мариупол да бъде изравнен със 
земята? Кой предпостави мародерствата в украинските 
домове?
Отговорът е един: целият ужас се случва, защото 
Путиновата армия нахлу в независима Украйна. Това 
е първата и основна причина. Защото „специалната 
военна операция“ взриви света. Всичко произтича от 
това фундаментално негативно събитие, генерирано 
от Кремъл. Едва след това идват геноцидът, 
изличаванията на градове и хора, убийствата на невинни, 
мародердствата и пр. Войната на Путин се храни с тях.
Има и още по-ясни въпроси, придружени от ясни 
отговори.
Какво правят руските войници в Украйна? Стрелят, 
бомбардират и убиват. Някои може да казват, че 
„денацифицират“, други – че „путинизират“, но по 
същество – те стрелят и убиват, при това на чужда, на 
украинска земя. Кой ги изпрати? Путин. Защо са там? За 
да завладеят колкото е възможно по-голяма територия, 
за да може после Кремъл да диктува условията на мира. 
Всичко започва от тези въпроси и отговори. После 
идват зверствата. Но какво друго да дойде, когато се е 
разразила война? Войната е зверство, което предизвиква 
нови и нови зверства. Защо? Защото е започната от 
звяр.

ПЛАМЕН ДОЙНОВ

За споровете кой колко души е убил?

Н Е П Р Е М Ъ Л Ч А Н О
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Н О В О О Т к Р И Т И я Т А  Н А  М Л А Д И Т Е

 к О Н ф Е Р Е Н ц И я

С подкрепата на 
Столична община

Някои книги успяват да запечатат между кориците 
си плътността на периода, който се разгръща в 
тях. Те поемат заряда му, запазват го достатъчно 
дълго, за да го насочат към читателя. Сборникът 
с публицистични текстове „Съвестта. Мисията. 
Свободата: гласове от литературни полемики 1945–
1947“ е такава книга. Тя включва три дяла: 1945, 1946, 
1947, две приложения: Възражения срещу опозиционни 
и алтернативни мнения и Отговори и реплики на 
възражения срещу опозиционни и алтернативни 
автори, както и едно критическо приложение от 
съставителя. 
Погромът на надеждите, които изплитат подкрепата 
за 9 септември 1944 г., е оглушителен, категоричен 
и води след себе си установяването на диктатура, 
която ще подчини свободата, мисията и съвестта 
на немалко български творци. Не отнема много време 
на някои проницателни културни и обществени дейци 
да забележат червената сянка, която надвисва все 
по-настойчиво над различните форми на изкуство, 
свободата на словото и на печата („Щом министърът 
на информацията казва, че е легенда да се говори 
за ограничаване на печата и че за всички е очевидна 
свободата на печата в България, трябва наистина 
така да е“ – К. Лулчев. „Свободата“ и „Свободен 
народ“). 
Седемдесет и шестте публицистични текста умело и 
осезаемо пренасят духа на несигурното, подвластно на 
засилващата се цензура и отнемащото творческата 
автономия време след 9 септември. Въпреки че 
неговият същински ужас е останал назад в историята, 
силата и значението на водената тогава полемика, 
свързана с фигурата на твореца, са от неоспоримо 
значение. Те прокарват нишката на представите 
за творческата мисия, съвест и свобода, които се 
разгръщат и допълват през различните текстове, за 
да укрепнат и да се стабилизират в съвкупността си 
срещу непоколебимо настъпващата диктатура.
Подбраните текстове далеч не коментират само 
трите ключови думи от заглавието на сборника. 
Те се разпростират до комплексността на личния 
избор в такива условия на дирижиран, контролиран 
или условен плурализъм, силата на страха, дълга на 
твореца и надеждите, които са възложени на неговата 
дейност („В името на мира и свободата те трябва да 
творят и да насаждат нови ценности…“ – Т. Вълчев. 
Историческата мисия на писателя), свободата като 
общочовешка и изконна ценност (К. Лулчев. „За 
свободата“), силата и значението на езика, ролята на 
журналиста и др.    
След статиите са поместени две приложения: 
едното включва отговори на някои от текстовете, а 
другото – отговори на някои от тези отговори. Те са 
особено интересни най-вече заради окачествяването 
на определени опозиционни и алтернативни текстове 
като клеветничество (И. Бурин. „Най-дръзката хула 
срещу българските интелектуалци“), замъглени и 
объркани (Н. Фурнаджиев. „Един типичен пример“), 
нелепости (Л. Стоянов. „Недоразумение или 
недобросъвестност“) и др. Защитава се следването 

В защита на творческата съвест, 
мисия и свобода 

 В центъра на 
новия брой 169 на 
„Християнство 
и култура“ 
е темата 
„Християнство 
и философия“, 
представена 
с текста 
на френския 
философ Жак 
Маритен 
Светът и 

неговите противоречиви аспекти. Друг тематичен 
кръг е посветен на Великия пост, който включва 
текстовете на румънския писател и богослов Николае 
Щайнхард Проповед в IV Неделя на Великия пост 
и на Оливие Клеман Пепеляната сряда и Великият 
пост, откъс от новопубликуваната книга Христос 
възкръсна. Рубриката „Свидетели на вярата“ включва 
статията на Венцислав Каравълчев Св. Стефан – 
„мъж, изпълнен с вяра и Дух Светий“, а дискусионни 
въпроси в богословието  са разгледани в текстовете 
на Дейвид Бентли Харт Историята на безименните. 
Употребата и злоупотребата с историята на 
богословието и на Радостин Марчев Мариологията 
като христология. В търсене на обща основа между 
източноправославната и протестантската традиция. 
Темата „Християнство и история“ включва статията 
на Гелиан Прохоров Духовността и културата на Русия 
от края на деветнадесетото – началото на двадесетото 
столетие през очите на св. Йоан Кронщатски и св. 
Николай Японски, а „Християнство и литература“ 
–  анализа на Чавдар Спасов Темата за свободата на 
волята в „Шестоднев“ на презвитер Йоан Екзарх и 
нейната актуалност днес. Рубриката „Християнство 
и политика“ е представена с текста на Румен Генов 
Християнски идеали и морален избор в политиката 
(случаите на Уилям Гладстон, Удроу Уилсън и Джими 
Картър), „Пътища“ включва разговора с актьора 
Китодар Тодоров под заглавие Изкуството се подчинява 
на свободата, но не бива да посяга на религията, а 
„Християнство и съвременност“ – есетата на Калин 
Михайлов Почти политически триптих: Парвенюто. Ние 
и те. Преображението. Броят е илюстриран с творби от 
Седмото международно биенале на църковните изкуства, 
представено от Мариета Конова. 

Войната в 
Украйна е водеща 
тема на априлския 
брой на сп. 
„Култура“. В брой 
04 ще откриете 
текстове от 
проф. Калин 
Янакиев и 
художничката 
Алла Георгиева, 
от писателите 
Юрий Андрухович, 
Людмила 

Петрушевска, Сергей Лебедев, Дмитрий Биков и 
Дмитрий Глуховски, от философите Шантал Делсол 
и Робер Редекер, от социалния антрополог Виктор 
Сточковски, както и от автори като Ю Несбьо, 
Софи Оксанен и Мирча Картареску. И още: разговори 
с украинския режисьор Сергей Лозница, писателя Ерве 
Льо Телие и полския кинемотографист Лех Майевски. 
Анализи на Ружа Маринска за голямото завръщане на 
Христо Берберов, на Чавдар Попов за художниците и 
Балканската война, и на Диана Попова за изложбата 
„На честотите на Бойс“. И още: интервюта с 
режисьора Любомир Колаксъзов и с флейтистката 
Лидия Ошавкова, както и с филмовите режисьори 
Сърджан Драгоевич и Светослав Драганов. Акцент на 
фотографиите в броя е Сибиле Бергеман, а разказът в 
рубриката „Под линия“ е на Веселин Вучков.  

на партийната 
идеология (А. 
Ничев. „За 
свободата на 
писателя“), 
твърди се, че 
писателите имат 
свобода(та) да 
пишат така, 
както разбират 
(М. Марчевски. 
„Против сеячите 
на мрака“), а 
времето след 
преврата се 
представя като 
събитие, чрез 
което България 
оставя зад себе 
си една мрачна 
действителност 
(Б. Делчев. „Опасни 
пристъпи“). 

Обликът на сблъсъка между тези две гледни точки – 
опозиционните и алтернативните автори, от 
една страна, и свързаните с Комунистическата 
партия, от друга – е като че ли размит, нестабилен 
и в полза на онези, чиято съвест, мисия и свобода 
не са стиснати в червен юмрук. Имайки предвид 
предстоящото отприщване на комунистическата 
буря, гледната точка на втората група автори 
остава силно агресивна. Отпор може да бъде намерен 
в опозиционните и алтернативните текстове, 
въпреки предзададената „служебна победа“ на 
свръхпартизираната литература.  
Всички опозиционни и алтернативни гласове от този 
сборник обаче ще заглъхнат през 1947 г., оставяйки 
пламъка на проблематиката почти угаснал. Неговото 
отражение обаче присъства и днес – ехото от 
онзи период не е заглъхнало, текстовете вече не са 
неиздадени. Няма как поне бегло да не се отбележи, 
че съвремието ни също има тенденцията да разпалва 
отново този дебат – в по-голяма или по-малка 
степен, тук, в родните граници, или извън тях. 
Универсалността на тази полемика е устойчива и (ще) 
продължава да се проявява чрез своето завещание – 
въпросите за съвестта, мисията и свободата не само 
на твореца, но и на човека изобщо. 

ЛЮБОМИРА АТАНАСОВА

„Съвестта. Мисията. Свободата: 
гласове от литературни полемики 
1945 – 1947“. Съст. П. Дойнов. Изд. 
„кралица Маб“. Департамент 
„Нова българистика“ на НБУ. С., 
2021. 

Нов български университет
Департамент „Нова българистика“
Столична библиотека

национална научна конференция

100 години Радой Ралин
Столична библиотека, София, пл. „Славейков“ № 4, 
зала „Вяра“

29 април 2022 (петък)

10:00 – Божидар Кунчев (Софийски университет): Едно 
безкрайно непостигане

Сатирата, лириката, думите

10:30 – Морис Фадел (НБУ): Към особеностите на хумора у 
Радой Ралин
10:45 – Надежда Александрова (НБУ): Образът Радой 
Ралин
11:00 – Росица Димчева (Софийски университет): 
Мисловната поезия на Радой Ралин: нюансизъм и 
натурфилософия 
11:15 – Йордан Ефтимов (НБУ): Кратка история на 
думичката „фашизъм“: детерминологизация на думите 
пароли

11:30 – Огняна Георгиева–Тенева (НБУ): Радой Ралин за и 
във образованието
11:45 – Елка Трайкова (Институт за литература на 
БАН): Как литературната критика чете Радой Ралин през 
50-те и 60-те години на ХХ век?

12:00 – 12:30 – Дискусия.
12:30 – 13:30 – Обедна пауза.

Творби и казуси

13:30 – Мая Ангелова (Великотърновски университет): 
Военните стихотворения на Радой Ралин
13:45 – Пламен Дойнов (НБУ): Случаят „Личен контакт“ 
(1965)
14:00 – Наталия Христова (НБУ): „Люти чушки“ отвъд 
Желязната завеса (Изд. Пеев & Попов. Париж, 1983)
14:15 – Михаил Неделчев (НБУ): Участието на Радой Ралин 
на „Литературни петъци в Пловдив“
14:30 – Катя Зографова (Национален литературен музей): 
Радой Ралин и „случаят“ Весна Парун
14:45 – Антоанета Алипиева (Пловдивски университет): 
Радой Ралин: Животопис (анкетата на Вихрен 
Чернокожев с Радой Ралин)
15:00 – Йордан Палежев: Радой – мълчаливецът...

15:15 – 16:00 – Заключителна дискусия.
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Г Л А С О В Е Т Е  И М  Ч У В А М Е

Веселин Методиев е историк, почетен професор на Нов 
български университет, член на Настоятелството 

на НБУ от 2000 г. и негов председател от юни 2021 г. 
До 1992 г. работи в Главно управление на архивите. 

Заместник-ректор на НБУ през 1994 г. Народен 
представител в четири парламента – XXXVII, 

XXXVIII, XL и XLI. Вицепремиер и министър на 
образованието и науката между 1997 и 1999 г. в 

правителството на Обединените демократични 
сили. През 2004 г. е сред основателите на партията 

Демократи за силна България (ДСБ) и става 
неин заместник-председател. Автор на книгите 

„Българските държавни институции. 1879–1986“ 
(в съавторство, 1987), „Министерският съвет в 

България. Началото 1879–1886“ (1999), „Българските 
конституции и конституционни проекти“ (в 

съавторство, 2003), „Дневници на учредителното 
събрание от 1879 г.“ (2004), „конституционният 

дебат в българския парламент през ХIХ век“ (2016). 
За книгата си „Един много добър човек. константин 

Стоилов и политическата добродетел“ е отличен 
с наградата „Христо Г. Данов“ в категория 

„Хуманитаристика“ през 2019 г. В края на миналата 
година излезе „книга за модерните българи. Срещи 
с автори на „Златорог“, която за кратко време се 

превърна в интелектуален бестселър. Говорим с него на 
5 април 2022 г. 

Ще започна отзад напред – от пазарния успех на 
най-новата Ви книга. От месец или два „книга за 
модерните българи“ стои в класациите на най-
продаваните издания в няколко книжарници и 
книжарски вериги. Може да бъде определена като 
интелектуален бестселър. Имате ли някакво обяснение 
за това, което е извън обяснението на магията? как 
се случва така, че книга, която по дефиниция не би 
трябвало да бъде атрактивна и пазарна, възбужда 
толкова голям читателски интерес и постига 
търговски успех? 
Аз бих могъл да дам своята версия за магията... Но това, 
което е отвъд магията, се намира в един опит отпреди 
няколко години, когато реших да напиша биография, без 
да се придържам към правилата на правене на научен 
текст в българската историография. Защото там има 
правила, зададени още от патриарха Васил Златарски, 
които после са укрепени в следващото време, фокусирани 
върху следната методология: документи, преразказ, 
хронологична конструкция, извод. Горе-долу това е. Всичко 
беше подчинено на идеята да се изследват, включително 
и през човешки биографии, някакви събития и процеси. 
Аз отмахнах тази матрица и реших да напиша биография 
на един изключително почтен човек и мощен европейски 
политик – д-р Константин Стоилов. Започнах с това, 
което е казал за него политическият му противник 
Петко Каравелов, когато са го изпращали: че е един 
много добър човек. Сега реших да продължа този тип 
разказ, но за друга ситуация, за други хора, за друго време 
и с други обществени акценти. Прочетох текстовете 
от авторите на „Златорог“, които представляват 
политически и социални есета, т.е. изказват мнение върху 
някакви проблеми, които ги вълнуват: какви сме ние, кои 
сме ние, защо сме такива, какво се случи, какво ни се случи, 
как можем да отидем по-напред, как можем да преодолеем 
катастрофата от 1919-а и т.н. Всичко това реших, че 
ще го разкажа по подобен начин. Всеки от тези текстове 
носи оригиналното заглавие на есето от „Златорог“ и 
фактически представя тезата на своя автор, но и моята 
среща с тази теза, като аз я актуализирам във времето.  

В книгата си за константин Стоилов Вие изграждате 
исторически портрет на един човек и политик, а в 
„книга за модерните българи“ върху текстове на 
автори от „Златорог“ изграждате портрети на 
текстове. През златорожките текстове представяте 
ваши размишления. В първия случай имаме като 
че ли биография, постигната чрез методите на 
историческата и политическата антропология. Във 
втория случай по-скоро разпознавам историческа 
критика на идеите от междувоеннота време на ХХ 
век, концентрирани в едно списание като „Златорог“. 
Ефектът обаче е отново антропологически. Пишете 
за текстове, но пак се говори за хора – хората, които са 
ги написали, които са ги живели и чели тези текстове 
и съвременните хора, които ги препрочитат, 
преосмислят и живеят отново.
Да, но с една малка уговорка. Цялата ми книга „Един 
много добър човек“ е изградена основно около две 
съкровищници, пълни с думи на Константин Стоилов: 
едната е неговият дневник, а другата – неговите речи. 
Сега „Книга за модерните българи“ се надгражда отново 
върху съкровищница, която представляват самите 
текстове на хората от „Златорог“. Това е образът 

Веселин Методиев: Градските хора винаги 
надскачат котловините

на българската интелигенция. Поотделно те са силни 
фигури, но заедно създават обща представа – от какво се е 
вълнувала българската интелигенция. Защото „Златорог“ 
е представително издание, то е най-четеното списание 
тогава. И наследството му, макар и укрито през времето 
на тоталитарната държава, съществува. Тогава имало ли 
е интелигенция? А тя от какво се е вълнувала? Доколко 
е била скрита във вълненията си? Доколко се е чувствала 
свързана с предходната? Това са гигантски въпроси. И 
тук-там аз намирам начини да вляза в тези теми, за да 
кажа, че всичко това се изсипа и след 1990 г., т.е. хората 
не познават авторите на тези текстове, не познават 
техните идеи, но в момента се вълнуват от същите неща 
и това не е някакво повторение и загубено време, просто 
е човешко нещо. Европа си е Европа. Тя е превъзмогнала 
някакви неща. Връщала се е обратно към някои проблеми. 
Решавала е едни задачи, други – не и т.н. И всичко това е 
част от този разговор. Казано най-простичко, всеки от 
нас има нужда да се сроди с хора преди себе си. Да се сроди 
не в смисъла на семейство, на майка, татко, баба, дядо, а 
да се сроди на определен социален етаж, на свое социално 
място. И там – при „Златорог“ – аз видях моите хора. 
Четейки, аз разбрах откъде идвам. 

Със сигурност част от литераторите се учудват, 
че един историк като Вас чете толкова активно 
списание „Златорог“, което в колективното 
читателско съзнание си остава тъкмо литературно 
списание. Интересува ме следния исторически 
ефект. как да го кажа най-кратко?...  По времето 
на комунистическия режим някои хора са събирали и 
пазили течението на „Златорог“. Не отделна книжка, 
а цялото течение от 1920 до 1943 г. Те притежават и 
имат пред очите си наследството и историческата 
темпоралност в развитието на „Златорог“. Докато 
Вие се появявате 70 години по-късно и изведнъж 
попадате на това издание – почти като археолог. 
какво точно се случва при такова откритие? Може ли 
да се опише този особен вид археологическо чудо?
Тук професионалният ми отговор е на въпроса „що е 
исторически извор“. Има една илюзия, че историческият 
извор е само документ, изграден от дипломатите, 
полититиците или военните; че исторически извори са 
документите, представящи военни действия или това са 
архивите на комунистическата партия в тоталитарните 
държави и техните репресивни органи и т.н. Или 
полицейските архиви преди тоталитарната държава, 
или пък архивите на ЦРУ, на КГБ или Бог знае на кого. За 
мен историческите извори са текстове, които ти дават 
шанс да влезеш в миналото време, в съответната епоха. 
Влизането в документа на времето може да бъде лесно 
и да те подведе. Защото можеш да влезеш във времето 
през вестника, където има конюнктура, злоба на деня, 
съзнателна лъжа, за да се угоди на някого и пр. Пак си 
вътре във времето, но в какво време? Докато влизането 
в идеите на една епоха дава шанс да кажеш дефинитивно: 
ето интелигентската среда. Тази интелигентска среда 
има рамка. Рамката е изкована от тези въпроси. С други 
думи, аз започнах да чета текстовете от „Златорог“ 
като исторически извори. Не съм ги чел и не мога да ги 
прочета, оценявайки тяхната публицистична стойност, 
защото не мога да се произнеса по този въпрос. Нямам 
инструмент, с който да мога да се произнасям, нямам 
методика, през която да вляза, но мога да вляза през 
моите знания за историческите извори. И влизайки, 
започнах да напасвам неща, които съвпадаха с неща, които 
аз мисля за своето време. Под „своето време“ разбирам 
годините, в които съм живял, т.е. последните 50-60 
години. И понеже между тези 50-60 години и онези има 
съвсем кратко време, в известна степен аз съм част от 
хората, които пишат в „Златорог“. 

За мен това са действени размишления. „книга за 
модерните българи“ възвръща удоволствието да се 
размишлява върху чужди текстове. Това е много особен 
тип херменевтична практика, която е поизгубила 
традицията си в българската хуманитаристика. 
На места обаче поразяват резките приближения 
към съвременността. Някъде директно заявявате: 
това е както сега. Или: това ни показва как тогава 
нещата са били по-различни. Но никога не прекрачвате 
границата – да преминете към една дидактичност 
или назидателност спрямо днес. Мярата е удържана. 
книгата е актуална, без да бъде публицистична.
Все пак цялата работа е малко бракониерска. Защото 
аз, макар и от полето на историографията, бърникам в 
литературознанието, във философията, в социологията 
и пр. Но онова, което ме е сдържало да не пресичам 
определени професионални граници, е фундаменталното ми 
убеждание, че добрите хора се срещат винаги с еднотипни 
проблеми. Те са устроени така. И когато някой от тях 
се е притеснявал какво се случва, изразявали са своето 

безпокойство. Когато сега ги чета, разбирам, че това 
се прави добронамерено. Няма ехидност, няма ирония и 
сарказъм, която не ти е по силите, каквато има днес. 
Мнозина смятат, че са иронични. Те са прости хора. 
Иронията е привилегия на много даровития човек. И тъй 
като даровитият простак е някакъв отключващ елемент 
на цялата тази структура, аз съм се удържал да не вляза 
вътре в това поле, което авторите на „Златорог“ са 
осмивали. Те са го разбирали чудесно. Днес ни е малко по-
трудно. Аз мисля, че има една свобода на ХІХ век. Стефан 
Цвайг я описва в „Светът от вчера“. Тя е нахлула между 
световните войни. Нахлула е с трагедията от Първата 
световна война, с усещането, че сякаш се злоупотребява 
с тази свобода. Има страшни европейски драми, които 
произтичат от безумията на победителите. Те осъждат 
Европа на голяма трагедия, т.е. на Втора световна 
война. И това също е българско. Ние сме част от този 
голям процес. Тези момчета и мъже са го усещали. Не 
са го описали пряко, но непрекъснато се движат между 
границите на приличното и доброто, от една страна, и 
лошото, от друга. Това ме въодушеви. Радвах се, че го 
чета. Защото в своето време и аз се боря с такива неща 
около себе си. Разбира се, днес част от тези битки са 
затворени, приключени. Но много неща, с които съм се 
сблъсквал в политиката, сега можех да изговоря. И то да 
ги изговоря при тази среща с авторите на „Златорог“. 
Така нещата си отидоха по местата. 

Някои пишат спомени за тези свои битки...
Не е нужно да пиша спомени. Защо да пиша спомени? 
Ами ето ги тези засичания, тези срещи. Те имат смисъл. 
Когато преди 25 години ми взеха първото интервю 
за вестник „Култура“ като бъдещ вицепремиер и 
министър, ме попитаха как се усещам, заставайки 
толкова високо и аз им казах: „Усещането за мен и днес 
е същото – за трансмисия между баща ми и сина ми“. 
Татко почина, светла му памет, синът ми порасна, но 
тази трансмисионна функция между предишните и 
следващите почти прерасна в усещане за това какво ми 
е задължението днес. Същото е – да съм трансмисия. 
Защото хората сме такива – блазним се: „О, аз съм еди-
какъв си“. Никакъв не съм. Аз съм просто един от тези, 
които пренасят отнякъде нанякъде онова, което смятат 
за ценно. И заради това може би стана дума за онова, 
което Вие нарекохте магия. Това е нещо осъзнато. Аз го 
обичам. 

Веселин Методиев
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„Речи на Никола 
Мушанов“. Изд. Нов 
български университет, 
С., 2022, 378 с., 26 лв.

Издание, което увенчава 150-годишнината 
на големия демократ и парламентарист 
Никола Мушанов (1972–1951) със събирането 
на няколко негови речи, произнесени между 
1903 и 1931 г. в Народното събрание. 
Достатъчно е да отбележим заглавията 
им, за да усетим, че става дума за следване 
на ясни граждански и етически императиви 
в политиката: „Реформа в съвестта“, „Да 
говорят само истината“, „Управление на 
отговорности“, „Където няма гражданин, 
няма и свобода“, „Възпитанието е душата 
на образованието“... Прецизната работа на 
съставителите А. Гимишева, М. Стоянова 
и Ю. Станимирова, организирана от 
научната редакция на проф. В. Методиев, 
прояснява образа на Мушанов като убеден 
антитоталитарист, безкомпромисен, 
когато трябва да се устояват свободата 
и демокрацията. Наследство, което очаква 
своите претворители днес.

Димитър Гюдуров. 
„Българите и опиатите. 
Производство и 
търговия. 1879–1944“. 
Изд. Нов български 
университет, С., 2022, 
270 с., 15 лв.

Синтез между икономическа, политическа 
и социална история, с фрагменти от 
микроистория – такова е изследването 
на Димитър Гюдуров. Пикантната тема 
предполага и известно „отпускане“ в 
строгото следване на научния подход, но не 
сме познали! Гюдуров държи високо мярата 
при тълкуването на документалните си 
находки, повечето от които са наистина 
включени за първи път в научен оборот. 
Става дума за „розовия период“ на 
упойващите вещества у нас, които до 1944 г. 
не са криминализирани, а напротив – стават 
фактор в българската икономика и борбата 
с тяхната контрабанда не се води с особена 
жар. Така – чрез лични истории и (не)скромни 
афери на изобретателни нашенци – България 
попада на световната карта за производство 
и трафик на опиум, хероин и хашиш. Една 
невидима глобализация, в която българският 
принос мирише повече от екзотично.

Владимир Талев, Андреас 
Талев. „Епохата Талев“. 
Изд. „Захарий Стоянов“, 
С., 2022, 152 с., 15 лв.

Синът и внукът на Димитър Талев излизат 
с обща разножанрова книга за своя велик 
предходник. Есета, разкази, мемоари и 
слова, които – нека сме честни – едва ли 
представляват „истински принос към 
талеведението“, както гласи издателският 
ананонс, но функционират като вторични 
извори за „Железният светилник“, за 
трилогията за Самуил, за творческите 
намерения на Талев и пр. По-важен е обаче 
друг ефект на изданието: да се проследи 
как ехото заглъхва при наследниците и 
как идеята за продължението на рода се 
превръща в грижа за националната памет. 
Още повече че синът Владимир и внукът 

Андреас проявяват несъмнени 
писателски дарби.

В И Т Р И Н А П Р И П И С к И

„Идеи за нов 
университет“, както 
гласят въвеждащите 
думи на съставителите 
Веселин Методиев 
и Пламен Дойнов, 
представлява 
своеобразна антология 
на идеите за нов 
университет, 
появили се през 
последните 30 години 

„заедно с раждането, растежа и 
утвърждаването на НБУ“. Безспорно 
става дума за ново, различно от 
съществуващото до 90-те години на 
миналия век у нас висше образователно 
пространство, за създаването на нова 
визия за българската университетска 
институция, в която властва 
изначалната идея за университета като 
„всеобщност на науките“ (Universitas 
litterarum), но най-вече свободният избор 
те да се изучават чрез дълбинните 
връзки помежду им, като integrum.
Създаден през 1991 г., НБУ 
въплътява през десетилетията 
алтернативната, либералната 
университетска институция. Самият 
гражданско-политически климат в 
страната предпоставя раждането и 
осъществяването на „новите идеи“ 
за университет, тъй като подобно 
начинание изисква силна частна 
инициатива и интелектуална смелост. 
През изтеклите три десетилетия НБУ 
успява да се превърне в различното 
време-пространство, което пулсира 
със свой уникален ритъм, създавайки 
междупоколенческа приемственост, 
интелектуално-образователна 
традиция.
Съвсем естествено, първият дял на 
настоящата книга събира програмни 
текстове на първостроителя на НБУ. 
В началото на 90-те години на миналия 
век проф. Богданов предлага нова 
концепция за университета, където се 
преподава хуманитарното знание. Една 
от най-оплодяващите идеи е тази за 
необходимостта от широкопрофилно 
образование. Защото: „За бъдещия 
философ не е несвойствено да слуша 
курсове по история на изкуството 
и литературата и по ядрена физика“ 
(Богдан Богданов). Разбира се, това не 
значи, че философът непременно трябва 
да бъде и физик, и изкуствовед в тесния 
смисъл. Но означава, че е повече от 
полезно да е в крак със системата от 
идеи за човека и света, за корените и 
изворите на „думите и нещата“. 
Университетът е мястото, където 
се гради „тухла по тухла“ цялостна 
представа за универсума; където 
образоващият се може да постигне 
онази стройна композиция от идеи, 
благодарение на която да живее в 
хармония със себе си и околните. В 
него въпросите на науката и духа се 
обсъждат в тяхната субординация 
и континуитет, като се подлагат 
на интерпретация. Не става дума 
за някакъв плосък енциклопедичен 
принцип на организиране на знанието, 
а за изграждането на светоглед, за 
дълбоката потребност на просветения 
човек от един свързан и доловим свят. 
Под купола на университета родените 
от различните клонове на познанието 
идеи често пъти се сблъскват помежду 
си, непримиримо спорят, но и постигат 
съгласие около общите, универсалните 
ценности. Онези, които „ръжда не ги 
хваща и червей не ги яде“.
В контекста на казаното – НБУ успява 
през десетилетията да създаде не само 
свой неповторим профил, но и свой език, 
различен от всички други, свой собствен 
речник на взаимоизразяване, резултат 
тъкмо от многопрофилността, от 
богатството на дисциплини и изукства, 
които се изучават в него и които с 
уважение, с респект „надникват“, но 
и проникват в съседните полета на 
хуманитарното знание. И този „речник“, 

За стр. 4 и 5 – целите, с корица и снимки

Различният университетски свят
артикулиран от съжителстващите в 
НБУ, става все по-разпознаваем всред 
останалите национални образователни 
центрове.
Вторият дял на изданието е онасловен 
„Световният университет“ не за да 
звучи бомбастично и поради това 
привличащо вниманието, не поради 
излишна претенция, че Новият 
български университет е равнопоставен 
със световните висши образователни 
средища (защо пък не), а защото 
събира текстовете на международни 
учени и академични лица, произнасяни 
в пространството на НБУ. Става 
дума за лекции, беседи, слова, които, 
макар и поддържащи ценностите 
на либералното образование, 
проблематизират определени страни 
на модерния университет, усъмняват 
се в някои глобални тенденции в 
преподаването на знанието, излъчват 
алтернативни послания.
Особено ме впечатли статията на проф. 
Себастиен Шарл от Университета 
в Квебек в Троя Ривиер – „Как да 
мислим университета в реда на 
хипермодерността“. Важно е това 
заглавие – как да мислим университета, 
т.е. не само как да действаме, как да 
го организираме в чисто практически 
план, но и как да си го представяме, 
как да го мечтаем, как да го 
отстояваме като институцията, 
която охранява „наследството на 
древното си минало, изправена пред 
сътресенията в съвременния свят“ 
(Себастиен Шарл). Университетът, 
въпреки господстващия в 
съвременната хипермодерност 
вулгарен утилитаризъм, е ценностна 
и оценностяваща инстанция. 
Настояването на проф. С. Шарл е, че 
този с векове изграждан академичен 
свят на ценностите не може, не 
трябва да бъде предаден във властта на 
меркантилния модел за университетска 
структура. Академичният маркетинг, 
студентската клиентела, „по-секси“ 
звучащите програми, „дипломите по 
избор“ и пр. са не само новоизковани 
думи, понятия, категории, но и явления, 
агресивно навлезли в битието на 
университета „тук и сега“. Така освен 
че се сменя академичната парадигма, 
се подменят и вековно отстояваните 
академични идеали, свързани с 
автономията на мисълта и духа, на 
знанието и творчеството.
А в крайна сметка Университетът е 
тъкмо такава привилегироваща своите 
обитатели институция, сдобиваща ги 
с особен статут, с време, в което не 
само да узнават, не само да овладяват 
постигнатите вече научни истини, но 
и да съ-зряват, да про-зират в тайните 
на съществуването, в основанията на 
битието. Университетът е самото 
институционално даряване на otium, 
което не е безгрижното лентяйство, а 
е времето за концентрация на мисълта, 

за трупане на ерудиция, за преживяната 
радост от познанието. В привидно 
безметежното състояние на otium се 
извършва грандиозна работа на ума 
и духа, търсят се, но и се проправят 
пътеките в хаоса на живота, стига 
се до най-непроницаемите дълбинни 
същности за нещата и мирозданието.
Словото на професора по 
философия от Квебек, произнесено 
през 2005 г., звучи тревожно, 
предупреждаващо за агресивната 
инвазия на „хипермодерните“ закони 
за икономическата рентабилност, за 
комерсиализацията на културата и 
образованието, за техницизирането 
на изследванията. Но в същото време 
е и своеобразен семафор за това – 
накъде да върви, с какви усилия да 
се гради „идеалният университет“, 
който трябва, наистина трябва да 
отстоява „съпротивата на човешкото 
същество да се мисли единствено 
като консуматор и за неговите 
интелектуални стремежи: човекът иска 
да разбере какво го заобикаля отвън и 
какво го изгражда отвътре“ (С. Шарл).
Университетът зарежда, вдъхновява, 
разширява зениците, ускорява пулса, 
наелектризира сетивата. И най-вече 
– прави „торбата с наученото“ (Хосе 
Ортега-и-Гасет) все по-пълна, все по-
тежка, все по-незаменима. Именно 
това има предвид проф. Рандал Бейкър в 
заключителните редове на словото си: 
„В един динамично променящ се свят, 
ако не виждаме „общата картина“ и не 
вкореним образованието си в търсенето 
на ценности, едва ли бихме успели, или 
дори поискали да оцелеем“.
Третият дял на сборника е със заглавие 
„Промяната и университетът“. 
Предложените в него текстове 
проследяват ролята на НБУ за 
утвърждаването на университета като 
академично пространство на свободния 
избор.
Тъкмо интердисциплинарността, на 
която обръщат внимание повечето 
лектори, е новият модел, наложен от 
НБУ, осигуряващ така необходимата 
поливалентност, възможност да плуваш 
в различни води, което значи съзнанието, 
умът, мисълта да раждат асоциации, 
да създават връзки, да въобразяват, 
но и да изобретяват нови светове. 
Тази своеобразна епистемологична 
„хетеротопия“, която изповядват всички 
автори, едновременното владеене на 
няколко познавателни полета правят 
възможни големите научни открития, 
а тъкмо Университетът е средището, 
където тези открития зреят и се 
сбъдват.
За един различен, но същностно 
необходим за българското общество 
избор става дума в словото на Веселин 
Методиев „Изборът на будителите“. 
Като изследовател на националната 
ритуално-поклонническа култура, 
ще кажа, че НБУ е сред малкото 
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Вили Лилков. 
„Стопанските 
абсурди на българския 
комунизъм. Интимната 
изповед на ДС за 
икономиката“. Изд. 
„Сиела“, С., 2022, 580 с., 
29,90 лв.

След изследването на Даниел Вачков „Аварии 
и катастрофи в България. Хроника на 
социалистическата индустриализация“ 
(2018) това е следващ ценен том по почти 
същата тема. Сред източниците на Лилков 
централно място заемат документите на 
Държавна сигурност, които в историческа 
перспектива се превръщат в инструменти 
за разомагьосване на идеологическата 
реалност на комунистическия режим. В 
своята секретност те не крият стопанския 
крах на комунистическия режим – злополуки, 
аварии, пожари, злоупотреби, кражби 
и прочее провали в производството. 
Впрочем към източниците се прибавят и 
мемоарите на отделни комунистически 
функционери, които след 1989 г. все по-често 
не цензурират паметта си. Книгата е за 
липсващия икономически успех на Народната 
република – за призрак, който продължава 
да обитава ниските етажи на отделни 
носталгични съзнания.

Методи Методиев. 
„Световните шампиони 
по футбол. Един 
исторически разказ“. 
Изд. Нов български 
университет, С., 2022, 
314 с., 16 лв.

Това не е история за шампионати, а 
за шампиони – точно 21 победители в 
досегашните 21 световни първенства, 
придружени от финалистите и някои 
полуфиналисти. Методи Методиев 
демонстрира как един глобален феномен 
като футбола генерира национален разказ 
и как героите на терена се превръщат в 
национални герои. Понякога футболната 
игра се превръща в метонимия на 
междунационален сблъсък, а политиката 
на авторитарни и тоталитарни режими 
обикаля около стадиона като бясно куче. 
Докосваме се и до българското футболно 
чудо от 1994 г., което продуцира особен тип 
трагикомичен епос, стъпил едновременно 
и върху патоса на „Под игото“, и върху 
подривната самоирония на „Чичовци“. Книга, 
която разказва не просто за футбола, а 
за неговите герои и така създава модерна 
персонажна история.

Стоян Райчевски. 
„Димитър Инкьов, 
Боян Чинков и други 
рицари на сатирата 
срещу тоталитаризма“. 
Поредица „Европейска 
памет Вулфила“. Издател 
фанна коларова. С., 2022, 
320 с., 15 лв.

Книгата е от онези полезни четива, 
съставени от разнородни текстове от и 
за различни автори. Затова тя напомня 
едновременно за сборник (тип „видрица“) 
и антология. Стоян Райчевски е включил 
дялове за Райко Алексиев, Трифон Кунев, 
Сашо Сладура, Боян Чинков, Кирил Василев, 
Радой Ралин и Димитър Инкьов. Обширните 
цитати от статии, изследвания, спомени 
и творби създават усещането за известна 
компилативност, но три от седемте дяла 
– за Сладура, за Чинков и особено за Инкьов 
(близо половината от книгата е от и за него) 
– се открояват с приносния си характер 
– най-вече чрез непознати документи и 
спомени.

университети в 
България, които 
превръщат Деня 
на народните 
будители в 
специален, 
единствен 
по рода си 
тържествен ден за 
университетската 
общност. 
Изходната идея 
в словото на В. 
Методиев е, че не 
само държавните 
институции, 
а целокупното 
гражданско 
общество се 
обръща към най-
светлите примери 
на българското 
минало в особено 
трудни времена 
на социален хаос, 
на икономическа 
разруха, на 
ценностен срив, 
на геополитическа 
безпътица –  към 
онези, които „с мощта на своята  
мисъл са връщали равновесието и 
духовната стабилност на българите“  
(В. Методиев).
Академичната общност на НБУ е 
наясно, че един български университет, 
независимо от доминиращия му научно-
образователен профил, няма как да 
оцелее през времето, ако загърби, ако не 
почита онези, които стоят на „първи 
ред“, представителите на „науката и 
кръстът, сиреч духът“ (Иван Вазов). 
Онези, към които общественият 
рефлекс се обръща в дни на историческа 
тревога и душевно безпокойство, 
но и онези, които имат волята да 
изградят националната съборност, 
засланяйки под крилото си „и цървулани 
и университанти, и гугли и фесове, 
и килимявки и капели“ (Иван Вазов). 
Именно за това обръщане, о-свестяване 
на българското общество след тежкия 
политически удар в Ньой говори В. 
Методиев, когато на 13 декември 
1922 г. 19-тото Народно събрание 
приема Закон за допълнение на Закона за 
празниците. Инциатор е тогавашният 
министър на Народното просвещение 
Стоян Омарчевски. Когато тялото на 
Родината е невъзвратимо разпокъсано, 
когато душевната покруса е достигнала 
крайния си предел, животоспасителният 
избор на българите са – будителите. Но 
така е и след рухването на Берлинската 
стена, когато: „Останахме в празнично 
безвремие. От една страна, като че ли 
в първите месеци и година всичко бе 
празник, а от друга, скоро разбрахме, че 
трябва пак да се срещнем със своето 
минало… И тогава, през 1990 г., отново 
излезе необходимостта да се възстанови 
Денят на народните будители“ (В. 
Методиев).
Денят на народните будители е сред 
най-важните избори на НБУ като 
духовна общност.
Текстът на проф. Людмил Георгиев 
„Поколенческо съответствие 
на висшето образование“ пряко 
кореспондира с лекцията на Себастиен 
Шарл. Радикалните промени, настъпили 
във висшето образование в резултат 
на хипертехнологизацията на всички 
човешки дейности, предизвикват 
страховете на интелектуалеца, 
тревогите на учения, усъмняванията 
на педагога. Звукът и образът 
безжалостно изместват словото. 
Става дума за една тотализираща 
среда без авторитети, без критерии, 
без системно и структурирано знание, 
без морални корективи. Смятам, 
че изключително задълбочената 
статия на Л. Георгиев, в която се 
типологизират особеностите на 
различните поколения (от „изгубеното 
поколение“ след Първата световна 
война до днес – алфа-поколението), 
поставя най-болезнения въпрос, свързан 

с образователните тенденции и модели 
в университетското настояще. А 
именно – генерацията на наведените 
глави или на така наречените 
„дигитални туземци“ – става 
неспособна не само да създава текст 
с различни жанрови характеристики, 
но и да разбира текста. Лично винаги 
съм се съпротивлявала на всякакви 
„директиви“, идващи „отвън“, на 
все по-агресивно налагащата се 
линия тестът да измести текста. 
И съвсем преднамерено оставям да 
минат покрай лекциите ми всякакви 
технологични чудеса, целящи 
„онагледяването“ и подмяната на 
речта. Не само смятам, а настоявам, че 
традиционното „записване на лекции“, 
колкото и старомодно да изглежда, 
е най-добрият път в усвояването, 
разбирането, интерпретирането 
на хуманитарното знание. Защото 
смисълът на образованието е не толкова 
натрупването на звуково-образни 
представи, а на знания в свързан и 
разбираем свят, но и натрупването, 
всекидневното обогатяване на речника 
за изразяването на тези знания.
Но най-важното е, че университетските 
професори са учители. Те въздействат, 
те покоряват със слово и дух, с мисъл и 
жест, с тембъра на гласа и извивките 
на речта, с интонационната палитра 
на реторичната „игра“. И разбира се, 
с целия масив от знания, превърнати 
в „картина за света“. Така че при 
аудиторното преподаване лице в лице 
„знанието „зрее“ в продължение на много 
часове лекции, дискусии и домашни 
работи“ (Людмил Георгиев). Става дума 
за образованието като дългосрочен 
процес, но и за така важната връзка 
Учител – Ученик, изграждана в дългия 
път от „ума“ към „ума“. Има нещо 
„прустовско“ в настояването на проф. 
Георгиев, че: „… една от значимостите 
на този вид преподаване е, че участва 
и обонянието, което на подсъзнателно 
ниво запечатва обонятелен спомен за 
момента и свързаната с него среда“ 
(Людмил Георгиев).
И последният дял от тази така 
навременна антология на идеите за нов 
университет е озаглавен „Университет 
на словото“, тъй като Университетът 
е най-вече и преди всичко пространство, 
в което езикът, езиците градят 
висшите човешки светове.
Словото на Пламен Дойнов „Езикът 
на омразата. Словото на любовта“, 
произнесено в навечерието на 24 май,  
буквално „хваща за гърлото“ с 
хуманистичните послания, с прозрените 
истини за силата на думите, правещи 
нещата; за езика на ненавистта, 
който неусетно се превръща в хладно 
оръжие и убива, но и за словото на 
любовта, което превъзмогва омразата. 
Заразителна е реториката на този 
текст, убеждаващ ни, че: „Истинското 

противопоставяне срещу езика на 
омразата изисква работа върху словото 
на любовта“ (Пламен Дойнов).
С идеално-романтични интонации е 
наситено словото на Михаил Неделчев 
„Възхвала на академичната общност“ 
като общност, различна от всички други 
в хилядолетната културна история 
на човечеството. Авторът говори 
наистина любовно за Университета, 
където изнася година след година 
своите неподражаеми лекции, като 
за едно свръхозначено пространство, 
превръщащо делничните хора в ритуални 
субекти, участващи в общностното 
тържество на знанието. В Университета 
баналното, сивото съществуване изчезва, 
тъй като календарът му е наситен 
с празниците, инициирани от една 
щастлива хетеротопия.
За Университета като обща вишнева 
градина, като висок остров на красотата 
става дума и в последното слово, на 
Снежина Петрова „Дезинфекция на езика, 
дисциплина на чувствата и поглед от 
дистанция“. Университетът е като 
рамката на картината от стената. 
Рамката, която „не е вече стената, 
най-обикновена полезна част от моето 
обкръжение; но не е още и вълшебната 
повърхност от картината“ (Хосе Ортега-
и-Гасет). Като граница, „тя неутрализира 
тясна ивица стена и служи за трамплин, 
който изстрелва нашето внимание до 
магическото измерение“ (Хосе Ортега-и-
Гасет) на академическия остров. Остров на 
словото, на който думите не са само кодове 
за предаване на смисъл, но ги усещаме като 
„материя, която остава, полепва, отлага се 
дълбоко в нас“ (Снежина Петрова).
НБУ е такъв остров на словото, 
което охранява хилядолетното знание 
на човечеството и затова създава 
сигурност, смелост, самочувствие. Но 
и словото, което усъмнява, тревожи, 
безпокои и затова не спира да задава 
„проклетите“ въпроси. Но и словото, 
което наелектризира, заразява, гори 
и затова предизвиква възторг и 
упование. Модерният хуманитарен 
Университет е и трябва да бъде 
Университет на словото – около тази 
идея се солидаризират всички автори 
на настоящата книга, представители 
на различни университетски средища 
по света – от САЩ и Канада през 
Великобритания и Австрия до България.

АНТОНИя ВЕЛкОВА-
ГАЙДАРжИЕВА

„Идеи за нов университет“. Съст. В. 
Методиев, П. Дойнов. Нов български 
университет. С., 2021
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Г Л А С О В Е Т Е  И М  Ч У В А М Е

Веселин Методиев: Градските хора винаги...

Може ли да се сведе до две думи?
Да, щастлив и свободен. Така ме нарече водещият на 
предаването по БНТ „Моят плейлист“ Васил Върбанов. 
В края на предаването спорехме коя е най-хубавата песен 
на Клептън. Аз му казах, че е „Old Love“, а за него била 
„Bad Love“. Той ме погледна и ми каза: „Вие наистина 
сте щастлив и свободен“. Защото живея в този свят на 
свобода и щастие. И когато освен в музиката, можеш да 
минеш през текстове и да се усетиш пак свободен и пак 
щастлив, ей Богу... 

как попаднахте насред това щастие?
Това беше голям подарък от Михаил Неделчев... През 
2020 година бате Мишо ме подтикна да напиша текст за 
научно съобщение, което да прочета на конференцията, 
посветена на „Златорог“. И от текст за конференция 
стана цяла книга.

И кои са най-щастливите Ви открития? 
Ще го дефинирам кратко. За мен е откритие за онова 
време, но е част и от това, което сме днес. Аз вярвам, 
че истинските български патриоти са европейци. Убеден 
съм в това. И намерих толкова много аргументи в полза 
на тази кратка дефиниция, защото тези момчета и мъже 
наистина са ценели българското и европейското, взети 
заедно. Вярно е, че понякога тръгват да търсят някакви 
уникални българки неща, които доказват, че българите сме 
с нещо много по-различни от другите, докато Боян Пенев 
казва: „Най-хубаво е все пак да вземем нещо от германеца, 
от англичанина“. Те все пак търсят отговорите вътре в 
рамките на европейската цивилизация, бидейки наистина 
патриоти, страдайки за България, за българската кауза, 
загубена в Първата световна война, тази злощастна 
териториална кауза. Затова ги виждам като български 
патриоти, които са европейци. 

как обаче се справяте с едно обективно противоречие? 
Огромното мнозинство от авторите на философски, 
социални и политически текстове в „Златорог“ са 
или убити, или поне съдени от Народния съд, или 
маргинализирани, след като биват употребени в 
началото на отечественофронтовския режим, както 
става с Петко Стайнов и Венелин Ганев например. 
целият този пласт от личности между 1944 и 1948 г. 
изведнъж изчезва. Това е много трудно за обяснение 
днес. Вие многократно настоявате, че в „Златорог“ 
патриотизмът е бил равен на европеизма, че става 
дума за просветени европейски патриоти и т.н. 
Въпросът е обаче, че не малка част от тях са обявени 
за „фашисти“. Това е почти цялото т.нар. „трето 
поколение“, изпратено в трета глуха. Превръщат се в 
„бивши хора“. как днес се доказва, че тези либерални, 
градски, десни хора всъщност не са фашисти, не са 
военнопрестъпници? Защото при някои от тях може 
да намерите текстове, в които се възхищават от 
силния водач, от реда в хитлеристка Германия, от 
германското оръжие и т.н. Но ето, Йордан Бадев, 
който подкрепя Германия във войната, силно се 
възмущава от тоталитарната германска култура. 
Това как се обяснява?
Много трудно се обяснява. И според мен трябва да се 
разпадне поне на две-три полета. Аз ще направя такъв 
опит сега през пример, взет от област, която обичам. 
Външен пример, не български. Има една песен на Питър 
Грийн – китарист на „Fleetwood Mac“, починал миналата 
или по-миналата година – „The man of the World“, която 
Ерик Клептън прави в своите Lockdown Sessions. Много 
я харесвам тази песен. Питър и Ерик са били приятели. 
И Ерик прави песента... Всъщност той прави две песни 
на Питър Грийн. Другото известно парче е в изпълнение 
на Карлос Сантана – „Black Magic Woman“. Когато преди 
време натиснах копчето в колата да пусна на моя син „The 
man of the World“, за да я слушаме по пътя (пътувахме 
заедно в провинцията), той като видя заглавието, 
което се изписа, каза: „Е, това са тези твоите хора от 
„Златорог“, нали?“. Тоест The man of the World – човекът 
на света, ние – хората, големият човек, героят – всичко 
това е дълбоко вкарано във философията на ХІХ век, 
в някаква степен в хегелианството. В основата си то 
е нещо, което днес можем да наречем глобалистко. И 
хората от „Златорог“ са се вълнували от тези неща. 
Те не са се вълнували от силния човек, разбиран като 
диктатор, това дори ги е отвращавало. Но те истински 
са мислили върху такива проблеми – как се става The man 
of the World, как работи този модел, като същевременно 
останеш български патриот. Защото все пак това е 
колизия. Понякога те разколебава. Превръща се в особен 

вид търсене. Мисля, че и днес има 
подобни духовни терзания, в които 
търсим подобни отговори. Аз самият на 

моменти разпитвам себе си. Дали аз съм англофил, защото 
обичам „Манчестър Юнайтед“ и Ерик Клептън, или съм 
германофил, защото обичам Бетовен? И каква е тази 
глупост изобщо с това „филстване“? Не обичам ли все пак 
някакъв голям модел, към който се чувствам принадлежен? 
От кой свят съм? Ами The man of the World ще да е някъде 
отговора, въпреки че сме патриоти и знаем, че тази 
мечта по Охридското езеро е убийствена за българската 
политика на ХХІ век. Именно тези амплитуди, разбутали 
обществото през ХІХ век, глобализират нашия свят 
идеологически – през различни идеи, които влезли у нас 
след Първата световна война. Затова част от тези идеи, 
включително италианският фашизъм, ще намерят допир 
до някакви струни в духовността на интелигенцията. 
Защото те чуват тези неща и ги свързват с такива 
абстрактни, глобалистки идеи. Те си казват, че светът 
върви в тази посока, няма къде другаде. Не вникват 
много в спекулацията с тези идеи. Не ги виждат в 
своята политическа практика. Те ги възприемат по-
скоро абстрактно и заживяват с част от тях. Има ги в 
много текстове. При Янко Янев е безспорно, но не само 
при него – тази идея за човека, който е над политико-
териториалните въпроси. И това как се дефинира днес? 
Сега ние за кого сме? Срещу кого сме, като има война и 
трябва да теглим много ясна, дебела окопна черта: едните 
сме отсам, а другите оттатък. Не можем да сме между 
чертите, нали? То е съвсем ясно. И когато ще пресечем 
едната черта, трябва да се доуточним: добре, тук всички 
имаме ли съгласие да живеем по този начин или не? Всички 
сме против войната. Оказа се, че и комунистите били 
против войната. И русофилите. А сега изведнъж казаха: 
ама не е точно така. Чета разни текстове от хора, 
които подписаха подписка – пък леви, пък русофили, все 
миролюбци... Казват: Ама не е черно-бяла картината. Еее, 
хайде сега! Ние сме се разделили. Няма как да попаднем 
между двете линии. 

Дори се лансира тезата за „неизбежната“, пък даже 
и „справедлива“ война. Оказва се, че войната срещу 
Украйна се води по някаква историческа необходимост. 
Иначе всички сме против войната, но понякога тя е 
извинима, щом е „справедлива“. И започват уточнения, 
еквилибристики... 
А истинският въпрос е друг. Той е вълнувал градските 
хора отпреди 1944 г. и изобщо всеки човек с въображение. 
Дали това въображение ще роди стих или белетристика, 
дали ще роди музика – няма значение. Това въображението 
на The man of the World, което е някакъв център. Защото 
иначе не може. Въображението не може да се побере, по 
смисъла на Цветан Стоянов, в една котловина. Няма как. 
В котловината се побират други неща – тарикатлъкът, 
хитростите... Градските хора, в това число българските 
градски хора, винаги надскачат котловините. Защото 
градският човек, за разлика от селския, не се пази вътре 
в патриархалната среда. Той излиза сам и започва да носи 
отговорност. Носейки тази отговорност, се появява The 
man of the World, защото това е съвсем естествено. И ей 
Богу, аз им завиждам на онези междувоенни хора, защото 
нямам такова въображение, но се досещам как се случва. 
Иначе не мога да си го измисля. Мога само да се радвам, 
като го установявам. Мисля, че Питър Грийн с тази песен, 
с нейното заглавие, ми помогна много. 

Трябва ли да публикуваме отново наследството на 
бащите си? Защото онова, което Вашата книга 
прави, е да изгражда или по-скоро да конструира 
интелектуални генеалогии. Възвръщането на 
паметта за хората на „Златорог“ ще хвърли мост към 
следващите градски българи. 
И да не забравяме, че има една група от други българи 
от 60-те години, чийто ярък представител е Георги 
Марков. Те със сигурност са елемент от тази общност, 
обаче са останали сякаш изолирани и без връзка с 
предишните поколения заради забраните. Как да се 
свържат те с предходниците си, като е било забранено 
дори да признаят, че ги познават, че са ги чели! Това е 
абсурдна ситуация. А пък тези, които са най-близко до 
тях, рано са умрели. Тези хора в едно старо интервю 
съм наричал „будителите“. Тогава ме питаха: „Кои са 
българските будители?“. Отговорих: „Джон Ленън и Пол 
Макартни“. Журналистите бяха недоволни, че говоря 
за чужденци и пак питат: „Кажете имена на българи“. 
И аз им казах: Георги Марков и Цветан Стоянов. Те са 
безспорни будители. Който като млад се е зачитал в 
техните текстове, е бил възхитен. Всеки е със своята 
си съдба, със своя си път. Сигурно има още хора, в които 
можем да се вгледаме. Има една особено трагична група 
на компромисните персонажи – децата на „фашистите“. 
Защото и сред тях има група от силни таланти. А има 
и трета група, която съвсем сигурно е маргинализирана, 
но тя е пренесла паметта за хората на „Златорог“. 
Разказвали са за тях вкъщи – на много малък кръг близки 
хора. Например моят баща по трънска линия беше добре 
запознат с Есто Везенков и ми разказваше за него разни 
неща. Аз не познавах Есто Везенков изобщо. Никога не 
съм се запознавал с този човек, но като се зачетох в 
текстовете му, се сетих за баща ми. Този семеен разказ 
си върви и много хора са препредавали тези идеи. Играли 
са ролята на трансмисия... Днес има хора, които нямат 
лични връзки с онова време. Те научават за това от други 
семейства, от книги, от други места. Обаче самите те 
интелектуално са внуци на хората от „Златорог“ и ние 
трябва може би да им кажем: „Ей, внуците, елате да пием 
заедно кафе. Дайте да видим какво става, да го обсъдим 
заедно!“.  

...Да се запознаем заедно с вашите дядовци.
Точно така. Защото тук отвъд личните свързаности 
функционира нещо друго. В речника на комунизма на 
Робърт Сървис е включена статия за панелната кухня 
на социализма, написана от един италиански историк. 
Там много точно е описано нещо, което аз съм живял. 
Кухнята се оказва мястото, където се води важният 
разговор, който е дълбок, същински, смислен и през който 
са преминавали идеите. Той е тягостно затворен, но е 
дал шанс все пак нещо да остава в паметта на новите 
поколения. И това е смисълът на кухнята. Разбира се, 
реалното място може да е холът. Важна е метафората, 
чрез която се описва пространството, където се водят 
затворените разговори, за да не те чуе някой. Майка ми 
казваше на баща ми: „Стига си приказвал, имаш деца!“, 
а той отвръщаше: „Комунистите ще си отидат след 
шест месеца“. Господ беше добър, той доживя да види как 
си отидоха комунистите, видя и после какво стана... Но 
това не е било само у нас, а в стотици хиляди български 
семейства. И навсякъде се е носила памет – тук за Есто 
Везенков, там за Шейтанов, оттатък за друг. 

Последният ми въпрос е свързан със заглавието на 
книгата. колко дързък е този диалог между „книга за 
българите“ на Петър Мутафчиев и Вашата „книга за 
модерните българи“?
Никога няма да мога да напиша Книга за българите. Не 
мога да си представя, че ще бъда толкова дързък, за да 
кажа: „Ето това сме ние, българите“ – с тези и тези 
елементи. Книгата на Мутафчиев е трябвало да бъде от 
32 глави, той е успял да напише само шест. Мисля, че мога 
и ще правя опити да размишлявам върху историята на 
българските интелигенти. Бих се нагърбил с такава задача 
и книгата ми е част от нея. Мисля, че „Бит и душевност 
на нашия народ“ на Иван Хаджийски е разказ за аграрния 
българин, а градският българин е останал встрани. Често 
казват: „Ние сме такива защото...“. И започват цитати 
от Иван Хаджийски. Това ми се струва некоректно. Освен 
това общият знаменател „българи“ винаги е двусмислен. 
Има едни българи, има и други българи. Сред градските 
българи мен ме вълнува този патриотичен, европейски, 
цивилизационен модел на мислене и поведение. „Книга за 
модерните българи“ се появи точно за това. Четящият 

човек е интелигент и той ще си намери 
вътре роднинство с някой от тези автори, 
в това нямам никакво съмнение. И това е 
прекрасно! Да видиш сродна душа, която се 
е мъчила от някакви неща през 1928 година, 
или 32-ра година... И ти днес я разпознаваш 
като своя.

Разговора води ПЛАМЕН ДОЙНОВ

Веселин Методиев
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к А У З А Т А  Н А  к Н И Г И Т Е

Гергана Мартинова работи в Библиотеката на Нов 
български университет 23 години, последните 8 като 

началник отдел „Библиотечни и информационни 
услуги“. Магистър е по „Библиотечно-информационни 

науки“ с втора специалност „комуникации в бита и 
бизнеса“. Магистър и по публична администрация от 
Нов български университет. Главен редактор е на сп. 
„Библиосфера“ (2005-2016). Номинирана е два пъти в 

категория „Библиотекар на годината“ на годишните 
награди на Българска библиотечно-информационна 

асоциация. Автор на множество публикации. Говорим с 
нея на 8 април 2022 г.

кога се роди желанието Ви да се занимавате с книги и 
да работите в библиотека?
Когато бях малка, моят баща ме заведе в най-голямата 
библиотека в града и направи така, че да мога да вземам 
книги не от детския отдел, а от този за възрастни. Бях 
най-малкият читател. Библиотекарите се отнасяха към 
мен с голямо внимание. Чувството беше невероятно. Да си 
малък и да имаш привилегиите на възрастните. Тогава не си 
представях, че ще работя в библиотека. Топлото чувство 
за библиотеката като място и света на книгите запазих.  
 
как попаднахте в Библиотеката на НБУ?
Бях студентка трети курс в специалност „Библиотечни и 
информационни науки“ в Софийския университет, когато 
започнах да работя на четири часа в Библиотеката на Нов 
български университет. Все едно живеех в приказките. Нова 
библиотека, с нови мебели, нови компютри, нови книги и 
блестяща чистота.  Като цяло не беше лесно. Лекции, после 
работа, а вечер ходех на лекции в Техническия университет 
за втора специалност.  

колко читатели има днес Библиотеката на НБУ и с 
какво тя привлича нови посетители? 
Като университетска библиотека наша основна задача 
е осигуряването на учебния процес с необходимата 
литература и творческа среда за изследователска работа. 
Естествени ползватели са студенти, докторанти, 
преподаватели, курсисти и служители на университета. 
Наши читатели са и външни потребители, като това 
са студенти и преподаватели от други университети, 
изследователи, граждани и ученици. Към 31 декември на 
2021 г. общият брой на читателите е 8312. Всяка година в 
университета постъпват нови студенти и преподаватели, 
по-голямата част от тях стават наши читатели и това 
е съвсем естествено, защото имат нужда от литература. 
Потребителите от останалите групи са привлечени както 
от ресурсите и услугите, които предлагаме, така и от 
чистата и уютна атмосфера, и не на последно място, от 
отзивчиви библиотекари.

какви са Вашите наблюдения, четат ли младите 
хора от „поколението Z“? Според някои учени това 
поколение е най-умното от всички предишни поколения 
назад до 1945 година... Наричат ги „дигиталните деца“, 
защото буквално „живеят“ с технологиите. Но... има ли 
място за книгата в живота им?
Да приемем, че поколение Х са родените между 60-те 
и началото на 80-те години на миналия век, У, или така 
наречените „милениали“ през 80-те и 90-те години, а „Z“ 
– от 1997 до 2009 г. По-късно в научните изследвания е 
дефинирано и поколение Alfa, като към него се отнасят 
родените между 2010 и 2025 г. Логично е тези поколения 
да имат различно отношение към дигиталната среда, 
защото тя се развива изключително бързо. Известно 
е нетърпението на младото поколение при работа 
с традиционни източници на информация, също и 
пренебрегването на всичко, което не е достъпно веднага 
в пълен текст. Независимо от това, че те работят 
самостоятелно в тихата атмосфера на университетската 
библиотека, почти винаги използват мобилни устройства, 
като смартфони, плейъри, лаптопи, таблети и преносими 
компютри. Тенденция при студентите e за ползване на 
това, което е достъпно във виртуалната библиотека, сега 
и веднага.

Битува мнение, че днешните младежи или не четат, 
или не могат да разберат това, което пише в книгите. 
как поколението на бързо сменящата се картинка от 
дисплея на телефона или таблета може да „влезе“ в 
библиотеката?
Поколенията се различават едно от друго по определени 
характеристики, но като че ли всяко смята за следващото, 
което идва, че чете по-малко. Различни изследвания, 
правени през годините, го доказват. Често се шегуваме 
с колегите в библиотеката, че нашите студенти носят 
библиотеката в джоба си. И това е наистина така. Преди 
10 години на семинар „Добри библиотечни практики“ на 
Български информационен консорциум бе представена 
мобилната версия на сайта на библиотеката. Отново преди 
10 години за списание „Библиосфера“ директорът тогава на 

библиотеката (сега на Център за 
книгата) Надя Терзиева преведе 
от английски език статията 
„Oт библиотечните стелажи до 
библиотека в джоба. Ще имаме 
ли читатели?“ на Фат Чеонг 
Чой Нанянг от Технологичния 
университет в Сингапур. След 
това през 2015 г. сегашният 
директор на библиотеката д-р 
Радостина Тодорова започна да 
провежда семинари „Електронни 
книги и списания във вашия 
джоб“, в които се показва 
използването на електронно 
съдържание, достъпно чрез 
библиотечния каталог и как 
се достъпват качествени 
електронни информационни 
ресурси извън локалната 
мрежа на университета. 
Така библиотеката „влезе“ 
в телефона. За нас като 
библиотекари е важно 
да покажем проверените 
информационни ресурси. 

как Библиотеката на НБУ отговоря на нуждите на 
дигиталното поколение?
Постоянно поддържаме обратна връзка с читателите, 
което помага да се променяме постоянно. Въплъщаваме 
концепцията за хибридната библиотека, която може да 
осигури достъп до локални и отдалечени информационни 
ресурси в редица формати, като предлага традиционно и 
дистанционно обслужване. От години развиваме собствени 
електронни ресурси като Дигитална библиотека и 
Научен електронен архив на НБУ. Статистическите 
данни показават непрекъснато нарастване на тяхната 
ползваемост. Точно този подход позволи бърза адаптация в 
периода на пандемия.

какви редки и ценни издания притежавате?
Библиотеката притежава стотици редки и ценни издания 
благодарение на своите дарители. Те са обособени в 
специална колекция. Книгите и периодичните сборници 
са публикувани в широк времеви диапазон – от началото 
на XIX в. до наши дни. Сред изданията има научна, 
научнопопулярна и художествена литература от български 
и чужди автори. Освен на български език, колекцията 
включва издания на френски, немски и руски език, както 
и преводи на чужди автори на български език. Наша 
задача е да направим достъпни в дигитален формат тези 
издания, което ще позволи на академичната общност да 
се докосне до ценни трудове, паметници на българската и 
европейската наука и книгоиздаване по един изключително 
достъпен начин – чрез отворен достъп в Дигиталната 
библиотека на Нов български университет. Сред заглавията 
се открояват „Старобългарски правни паметници“ от 
С. Бобчев, „Народни песни от Средна Северна България“ 
под редакцията на Васил Стоин, „Българите в своята 
история“ от Янко Сакъзов, „Зографската българска 
история“ от Юрдан Трифонов. Сред чуждите издания в 
превод на български език, публикувани у нас в края на XIX в. 
е „За същността на Конституцията: Слово казано в едно 
Берлинско търговско окръжно събрание на 1862 година“ от 
Фердинанд Ласал, „Развитие на законодателните фирми“ 
от Карл Кауцки и „Първобитното общество: Изследване 
върху прогреса на човечеството от дивачеството през 
варварството и до цивилизацията“ от Л. Х. Морган...

как уникалните лични библиотеки на видни български 
и чужди учени, сред които проф. Александър фол, проф. 
д-р Армин Холвег, Атанас Славов, проф. Боян Ничев, 
акад. Вера Мутафчиева, проф. Ричард Шнайдер и др., 
стигнаха до НБУ?
Нашите читатели могат да се докоснат до личните 
библиотеки на видни български и чуждестранни учени като 
проф. Магдалина Станчева, проф. Иванка Апостолова, д-р 
Анастасия Димитрова-Мозер и проф. Чарлз Мозер, проф. 
Александър Фол, акад. Вера Мутафчиева, проф. Георги 
Михайлов, проф. Армин Холвег, Атанас Славов, проф. Боян 
Ничев, д-р Георги Текев, акад. Иван Дуриданов, проф. Питър 
Блек, проф. Пламен Цветков, проф. Ричард Шнайдер и проф. 
Цеко Торбов. Актът на дарителство е направен лично 
от тях или от техните наследници. Отговорността за 
съхранението, опазването и популяризирането на научно 
наследство от такъв ранг е голяма отговорност, защото 
личната библиотека говори за научните пристрастия 
и спорове, за пътешествия, за промяна на мироглед или 
последователност, за срещи и лични преживявания. Нашият 
стремеж е тези библиотеки да продължат да живеят, 
като станат фундамент за нови научни изследвания на 
идващата генерация от млади учени. 

Библиотеката на НБУ участва редовно в така 
нареченото „пускане на книги на свобода“, разкажете ни 
малко повече за тази инициатива и ефекта от нея.
Световно е движението буккросинг. Представлява 
свободно споделяне на книги. Библиотеката на Нов 
български университет редовно пуска „на свобода“ 
книги, регистрирани в сайта на движението. Изданията 
се разполагат в буккросинг зоните на университета. 
Всеки може да вземе книга оттам, а след прочитане да 
я „освободи“ в някоя от буккросинг зоните в България 
и по света. По случай Международния ден на книгата и 
авторското право 23 април предстои нова буккросинг 
инициатива. Всеки ден от 18 до 21 април 2022 г. ще 
бъдат предложени нови заглавия в буккросинг зоните на 
университета.

А какви услуги предоставяте за ученици и каква 
литература?
Всеки ученик, който желае да чете, може да стане 
читател на библиотеката. Читателската карта за 
ученици е безплатна и предоставя възможност за заемане 
на литература от специално създадената колекция 
„Библиотека за ученика“. Всички останали колекции могат 
да ползват на място.

Библиотеката на НБУ е помислила и за студентите 
със специални образователни потребности, които 
имат непрекъснат достъп до нейните ресурси и услуги. 
Разкажете ни повече за този проект…
Преди повече от 15 години е поставена първата стъпка 
в тази посока с реализирането на проекта „Open access to 
knowledge resources for blind users and other library patrons in 
the New Bulgarian University“, финансиран по програма Higher 
Education Support Program (HESP) на Институт „Отворено 
общество“ – Будапеща, за създаване на специализирано 
читателско място за хора с нарушено зрение. Последният 
в тази посока е по инициатива на Надя Терзиева, директор 
на Центъра за книгата, и е финансиран от Централния 
фонд за стратегическо развитие на НБУ. Като резултат 
от проекта е създадена нова страница „Специални 
образователни потребности“ в сайта на библиотеката. 
В нея са публикувани създадените нови информационни 
материали и контакти на библиотечните и техническите 
асистенти. Информационните пътеводители са 
предназначени за четири групи студенти: дислектици, глухи, 
незрящи и аутисти.

коя е Вашата любима книга?
Силно емоциално въздействие върху моето семейство 
оказва книгата „1000 страници България“ от Румяна 
Николова и Николай Генов. От нейното излизане досега, 
живот и здраве в бъдеще, тази книга е пръв приятел 
на нашите пътувания в страната. Научихме много 
и посетихме места, за които не подозирахме, че 
съществуват. Използвам възможността да изкажа 
истинската си благодарност към тях и да им пожелая да 
продължават да въздействат така на своите читатели.

Вие сте от 23 години в Библиотеката 
на НБУ, буквално тя е израснала пред 
очите Ви. кой е най-важният момент от 
нейното развитие за Вас?
Бъдещият.

Интервюто взе  
АЛБЕРТА МОНОВА

Гергана Мартинова: За нас, библиотекарите, е важно да 
покажем проверените информационни ресурси

Гергана Мартинова
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П Р Е М И Е Р А

„За едно явление от електричеството“
по повести и разкази на А. П. Чехов

„За едно явление от електричеството“
по повести и разкази на А. П. Чехов

Превод Людмил Димитров, сценична адаптация и 
режисура Стилиян Петров, сценография Венелин 
Шурелов, костюми Елица Георгиева, композитор Мишо 
Шишков, хореография Теодора Попова 
Участват Свежен Младенов, Мариана Жикич, Йордан 
Ръсин, Донка Аврамова-Бочева, Георги Златарев, Анатоли 
Лазаров
Театър „Възраждане“, премиера 30.11.2019

За създаването на един успешен спектакъл са нужни 
няколко основни компонента: подходяща пиеса, 
невероятен автор, блестящ превод, прекрасен екип от 
актьори, добър режисьор, сцена, театър и публика. В 
едноименната постановка на театър „Възраждане“ 
не липсва нито един от компонентите. Единствено 
публиката следва да е повече, а подобни представления 
да станат водещи и доминиращи театралния афиш. 
В неголямата, създаваща интимност зала на театъра 
зрителите биват посрещнати от нежен акомпанимент 
на пиано. Сладките меланхолични съзвучия галят 
душата до самото начало на спектакъла. След тези 
първи стъпки и потапяне в атмосферата става тъмно 
само за да бъде светло отново. В продължение на 
сцените душата на публиката се извисява и снижава, 
за да може да съпреживее напрегнатите психологически 
моменти. 
Налага се сюжетът да се възприема по асоциативен 
начин, за да може всеки зрител да открие нещо от 
себе си. Така те стават едно цяло. Повестите на 
руския драматург и писател А. П. Чехов с лекота 
достигат до модерния човек, и то от повече от век. 
Това е така поради неизменните човешки търсения 
и желания, с които е изпълнен светът на XIX век и 
които продължават да битуват сред нас и до днес. 
Чехов е сред най-значителните руски писатели на 
своето време, доказал мястото си в световната 
литература и в западния литературен канон с вечните 
си произведения. Наративните техники, с които борави, 
са от изключителна важност, за да се улови моделът 
на руското съзнание тогава, а отчасти и днес. Всичко 
това дава възможност на зрителя силно да съпреживее 
героите, защото от всекиго може да вземе по малко. 
Не е важен само текстът, но и как ще бъде преведен. 
В тази връзка трябва да благодарим на проф. Людмил 
Димитров за впечатляващата му работа и дълбокото 
му познаване на руската култура и литература. Без 
негова помощ никой български зрител не би се докоснал 
до Чехов по същия чист и вдъхновяващ начин. 
Повестите и разказите, залегнали в основата на сюжета, 
са подбрани от режисьора Стилиян Петров, убедително 
намерил подходящата естетика постановъчния екип 
и мястото, за да постигне цялостния резултат. Без 
неговото майсторство душевните състояния на героите 
не биха били пълни, докато тук имаме силно вникване 
в психологическите типове. Подборът на актьорския 
състав без съмнение съпреживява майсторски 
изградените състояния, преходи, изходи.
Персонажите са изиграни възхитително от Свежен 
Младенов, Мариана Жикич, Йордан Ръсин, Донка 
Аврамова-Бочева, Георги Златарев, Анатоли Лазаров. 
Този творчески екип от ярки творчески индивидуалности 
ни поднася по блестящ начин основната идея на текста. 
С актьорската си игра всеки от тях докосва публиката 
и силно є въздейства. Несъмнено без тях и преданата им 
работа не би могло да се постигне същото усещане за 
пълнота, завършеност, цялост. 
Привидно произведението следва принципа на трите 
единства, но той, от друга страна, се губи. Времето 
е сякаш общо за всички, но и толкова различно. Общ 
топос е градината, но там всеки е заел собствено 
пространство в менталния си свят. Действието уж 
е линеарно, но не се разбира еднакво от всеки. Колкото 
има единство, толкова и няма, както е в живота. Ние 
сме тук и сега, но всеки е със собствените си мисли 
и с личната си драма. Животът е така субективен и 
всеки минава през него по пътя си, дали защото го е 

Режисьор: Пламен Марков
Превод: Владко Мурдаров 
Художник: Марина Райчинова 
Видео: Димитър Сарджев 
Ас. сценограф: Михаела Михайлова 
Ас. сценограф: Мария Колева 
Ас. сценограф: Христина Христова 
Ас. режисьор: Богдан Димитров 
Композитор: Калин Николов 
 
Участват:
Лилия Маравиля, Милена 
Живкова, Йоанна-Изабелла 
Върбанова, Неда Спасова, Лидия 
Василева, Лора Мутишева и студентите 
от класа на проф. Пламен Марков: Мария 
Генова, Гергана Спиридонова, Симона 
Джурова, Любослава Маринова, Катрин 
Тодорова
Очаквайте в следващия брой нашия отзив 
за спектакъла.

избрал, или защото се е примирил с обстоятелствата, 
това зависи от духовните процеси в нас. Те по-често се 
пробуждат в моментите на изпитания. Чехов прекрасно 
успява да представи различните трудности, а визията 
на сцената допринася за завършения му облик. В тези 
трудни времена на пандемия, война и пр., колкото имаме 
единство на общото преживяване, толкова го нямаме 
поради различни фактори, които ни разделят. Важно е да 
помним, да не забравяме, че и други са изживели мъките 
си на тази земя, а ние не сме сами, колкото и мрачен да 
е днешният ден. Сякаш не щастието, а мъката е тази, 
която по-често ни събира. Дали се обединяваме, когато 
страдаме? Дали страдаме за едно и също, но по различен 
начин? Все въпроси с множество отговори, зависещи от 
субективните разбирания. В този контекст „За едно 
явление от електричеството“ дава отговор, подходящ 
за всяка гледна точка, без да налага мнение. Това е пиеса 
за различните души, за това как те общуват и как не 
могат да се съобразят с духовните търсения на близките 
си. В този кратък театрален миг публиката се опознава, 
научава се да приема другите каквито са. Сюжетът най-
силно ни внушава идеята за уважението между хората.

Пътят ни е различен и би 
било добре да се познаваме, 
за да знаем с кого да се 
събираме, на кого да 
споделяме, дали да сме сами, 
или да търсим съмишленици. 
Дали идеалите за любов 
съвпадат с разбиранията 
на отсрещната страна? 
Дали близките ни помагат, 
или ни пречат? Дали ние 
помагаме, или пречим? Дали 
да приемаме нормата, макар 
да сме несъвместими с 
нея? Има ли геният място 
в брака, или е обречен 
да бъде обявен за луд? 
Моето щастие същото 
ли е като на този, когото 
обичам? Срещаме ли се 
някога? Разминаваме ли се? 
Споделяме ли пътя си? Все 
прекрасни въпроси, актуални 
и в Древния Рим, и 21 века 
след Христа. На тези и още 
питания ще си отговорим 
сами, когато смирено се 
посветим на изживяването. 
На тези и още проблеми 
няма да намерим решения 
в магическата кутия на 
облъчване и насаждане на 

мнения, до които не достигаме сами. На тези и още 
въпроси ще си отговорим сами, когато поемем по пътя 
на знанието и себепознанието, а не съчувствайки на 
дигитални кученца и котенца. А когато спектакълът 
свърши, охранителят ще включи телевизора, за да ни 
върне в аналогово-дигиталната-цифрова реалност на 
времето ни!
„За едно явление от електричеството“ е майсторски 
конструирана постановка, построена с вкус и разбиране 
на необходимостта на българската сцена и българската 
публика от подобен висок художествен продукт. 
Вероятно много подходящо е и името на театъра, който 
ни поднася този сюжет – „Възраждане“. Възраждане на 
добрия вкус, смисъла на живота… Възраждане най-вече 
на духа, чувствителността, усета, съпричастността. 
Може би понякога е нужно електричество, за да се 
събудим, снижим, възвисим, за да възродим духа си. Може 
би? 
Morte ad ignorantiam!

СИМОНА АНГЕЛОВА 
Студентка в специалност „Славянска филология“ (с чешки), 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

На 4 април 2022 г. 
Театър София
показа своята нова премиера

Горчивите сълзи на Петра фон кант
от Райнер Вернер фасбиндер

„За едно явление от електричеството“ по повести 
и разкази на А. П. Чехов, сценична адаптация и 
режисура Стилиян Петров, Театър „Възраждане“, 2019
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Пламен Дойнов

Арестите между септември 1944 и януари 1945 г. могат 
да бъдат специална литературна история. Отделните 
писатели и журналисти стигат до различни стъпала на 
„народното правосъдие“. Впрочем за част от тях едва ли 
можем да кажем, че са били арестувани. Все пак арестът 
предполага следващи етапи от съдебно-следствена 
събитийна верига – дознание, съдебен процес, затвор или 
освобождаване. А за мнозина от задържаните изобщо 
не се предвижда проверка и доказване на вината им. Те 
са задържани или извлечени, за да бъдат малтретирани 
и ликвидирани без съд и присъда. Включени са към онези 
лица, предназначени за „негласна ликвидация“ (по израза на 
Трайчо Костов), извършвана от „вътрешните тройки“ от 
комунисти, докато започне да работи Народният съд – 
защото „контрареволюцията трябва да бъде обезглавена 
бързо и решително“1.

*
Някои от задържаните 
най-вероятно биват 
убити в режим 
на дирижирана 
стихийност, т.е. по 
предварителен план. 
Към директора на 
вестник „Зора“ Данаил 
крапчев и към почти 
целия редакторски 
екип на всекидневника 
очевидно се проявява 
специално отношение. 
Крапчев е нарочен за 
жертва още преди 
Девети. През юли 
1944 г. двама мъже от 
терористичните групи 
на Комунистическата 

партия извършват срещу него неуспешен опит за 
покушение – нарязват го с ятагани на улица „11 август“, 
но намесата на случайни минувачи предотвратява 
фаталния удар. След атентата Крапчев се оттегля от 
„Зора“. Името му изчезва от челото на вестника. Казват, 
че изпада в особен тип резигнация, дори отчаяние. Ден-
два преди 9 септември 1944 г. отива в Горна Джумая 
(Благоевград) по покана на областния управител. Тъкмо 
там го убиват още на 10-и. Очевидно е търсен от 
ударните групи на новата власт. Бързо е разпознат. 
Макар палачите му да пускат подигравателния слух, 
че се е „самоубил“ с чорапите си в един нужник (дори 
публикуват хумористични антрефилета, че чорапите 
били германски2), Крапчев най-вероятно става жертва 
на брутална улична разправа. Започват да го линчуват 
с камъни и дървета. Паднал на земята, успява да каже: 
„Народе, народе, български народе, осъзнай се!“. Но 
„две еврейчета го прострелват с пистолетите си“3. 
Последната сцена и заплахата-самохвалство, изречена 
по-късно пред Христо Бръзицов от Шемтов Данон – 
тогавашен следовател в Дирекция на милицията – водят 
към следите, оставени от онези, които убиват Данаил 
Крапчев. Или го самоубиват. Народният съд го осъжда 
посмъртно, за да му бъдат отнети „всички движими и 
недвижими имоти с изключение на къщата на ул. „Добри 
Войников“ № 23 в гр. София“4.
Независимо кои са конкретните извършители на 
престъплението обаче, натъкваме се на по-мащабен 
замисъл – нещо като план за превантивно физическо 
прочистване на публичността, с акцент върху 
емблематични автори, проявили антикомунистически 
и/или антисъветски възгледи. Документалното 
начало отдавна е установено – постановление на 
Министерския съвет от 12 септември 1944 г., според 
което освен бившите министри (управлявали между 
1941 и 9.09.1944 г.), депутатите от ХХV ОНС и 
отговорни военни лица, трябва да се задържат и онези, 
които „във връзка с политиката на казаните по-горе 
кабинети са заповядвали, поощрявали или извършвали 
убийства, палежи, грабежи, тежки телесни повреди 
или изтезания“5. Така знакови писатели и публицисти 

1 Телеграма от Трайчо Костов до Георги Димитров, 25 
септември 1944 г.
2 Вж. Бай Иван [Крум Кюлявков]. Картини от натура. Картинка 
трета. – Щурмовак, бр. 1, 6.10.1944.
3 Представяме тази версия за смъртта на Д. Крапчев по разказа 
на бившия касиер и администратор на в. „Зора“ Марин Петков 
в: Данаил Крапчев и в. „Зора”. Незабравимото. Интервюта, писма,  
документи. Съст. Цвета Трифонова. Фабер. Велико Търново, 
2006.
4 Присъда на Шести върховен състав на Народния съд [4.04.1945] – 
ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 157, л. 1в.
5 Вж. това постановлание в: Установяване и укрепване на 
народнодемократичната власт (септември 1944 – май 1945). 
Сборник документи. Съст. Борис Матеев, Златко Златев, Иван 
Пейков, Стефка Вичева-Велева, Тодорка Зашева, Мара Гетова, 
Георги Мишков. БАН. С., 1969, с. 103–104. 

веднага минават под знаменателя „поощрявали“. 
Могат да бъдат разпознати и сред визираните в 
издаденото на същия ден Окръжно № 5 на ЦК на  
БРП (к), в което се нарежда „да се проведе решително 
и бързо прочистване на целокупния държавен апарат 
от всички злостни врагове на народа“, като „се 
ликвидират енергично и твърдо оцелелите все още 
гнезда на фашистка съпротива“6. Разрешените 
арести улесняват и „узаконяват“ отвеждането на 
набелязаните хора, част от които са убити без съд 
и присъда във времевия прозорец между Девети и 
процесите на Народния съд.

*
Но това не е същинското начало на персоналния 
червен терор, извършван от „екзекутивни групи“ или 
„изпълнителни тройки“. Идеята за превантивна чистка 
е пряко наследена от близкото нелегално минало. През 
1943/1944 г. терорът на Комунистическата партия, 
насочен към отделни, избрани от нея личности, също 
ползва алибито на „народното правосъдие“. Мемоарите на 
Цола Драгойчева нагледно демонстрират как Партията 
подменя Народа, а класово-политическото изтребление 
придобива идеологическия облик на народно възмездие. 
След есента на 1942 г. започват да се сформират т.нар. 
„наказателни групи“ или „екзекутивни тройки“, които 
трябва да накажат „народните предатели“ от името 
на народа. Както се изразява Драгойчева, „по въпроса за 
наказателните разстрели между Задграничното бюро и 
вътрешното ръководство на партията съществуваше 
пълно единодушие“ и „ние предоставихме думата на 
Народния съд“7. Към Софийската окръжна организация 
се събират общо около петнайсетина бойци „народни 
отмъстители“. Централната военна комисия на 
Комунистическата партия изготвя списък на „групата 
престъпници“ за разстрел, а Политбюро го утвърждава. 
В него влизат ген. Христо Луков, проф. Александър 
Цанков, ген. Кочо Стоянов, полк. Атанас Пантев, Данаил 
Крапчев, Сотир Янев и др.8 След ликвидацията на ген. 
Христо Луков (13 февруари 1943) мартенският брой на 
„Работническо дело“ пророкува: 

6 Цит. по: Мешкова, Поля, Шарланов, Диню. Българската 
гилотина. Тайните механизми на Народния съд. Агенция 
„Демокрация“. С., 1994, с. 22–23. 
7 Вж. Цола Драгойчева. Победата. Повеля на дълга. Книга 3. 
Спомени и размисли. Партиздат. С., 1979, с. 166. 
8 Пак там, с. 167.

„Рано или късно истината ще лъсне и фашистките кучета 
по кучешки ще се разлаят пред Народния съд. Денят на 
народния съд не е далеч и тогава те именно ще плащат за 
главите на убийците. Съдия ще бъде народът.“9

Терорът на улицата, извършван от „народните 
отмъстители“ през 1943/1944 г. е нещо като предварителен 
Народен съд, който изпреварва времето си и подготвя 
процесите от края на 1944 и началото на 1945 г. Към името 
на Крапчев, който е определен от Драгойчева за „най-
усърдния, водещ член от групата престъпници на перото“, 
са прибавени Тодор Кожухаров, Йордан Мечкаров, Йордан 
Бадев, проф. Г. П. Генов, Александър Ганчев, Петър Джидров 
„и още неколцина други“10.
Само за няколко месеца неколцината стават мнозина. 
Списъкът за персонални разстрели преди Девети 
се разроява в множество списъци след Девети. 
Но моделът и редът са едни и същи: имената на 
предназначените за ликвидация ги попълват направо в 
Политбюро или отделни комунистически функционери, 
а значителна част от жертвите не стигат до 
съдебните зали.

*
Обширна зона от литературното поле бързо обезлюдява. 
След Крапчев от домовете им са извлечени и избити 
почти всички водещи редактори и сътрудници на вестник 
„Зора“. Меродавният литературен и театрален критик 
Йордан Бадев е арестуван на 20 септември 1944 г. от 
вилата си в Овча купел. Според спомена на тогава  
16-годишния му син критикът е отведен с джип от двама 
мъже „в кожухчета и бричове, препасани с револвери“. 
Няколко седмици след това вижда във вестниците, че 
баща му е обявен за „безследно изчезнал“11. Бадев е подведен 
под отговорност от Народния съд задочно като намиращ 
се „в неизвестност, културен редактор на вестник 

9 Цит. по: Пак там, с. 162. 
10 Пак там, с. 169.
11 Вж. Бадев, Бойко. Спомен, който не умира. – В: Бадев, Йордан. 
Позиция. Съст. Божидар Кунчев. Изд. на БАН. С., 1993, с. 154.

Арестувани, изчезнали, убити
Български писатели „в неизвестност“ през есента на 1944

Данаил Крапчев
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„Зора“12. Убийството му е узаконено със смъртна присъда13.
Други водещи лица на „Зора“ – като отговорният редактор 
Петър Николчев и спортният редактор Александър 
Дякович – също изчезват14. Сред жертвите е дори 
коректорът Борис Стефов Велев, който след спирането 
на „Зора“ се премества във вестник „Свобода“, но на 
25 септември е изведен от новото си работно място към 
неизвестността15. От редакционния екип на „Зора“ до 
Народен съд стига единствено Матей Бончев – Бръшлян. 
Методичното превантивно избиване на редакторите от 
този вестник се дължи не само на отмъстителността на 
засегнати комунистически функционери, но и на стремежа 
на новата власт да отстрани най-изявените носители на 
вероятно опозиционно или поне алтернативно слово. Така не 
просто се заличава едно издание, което формира високите 
равнища на медийната публичност. По-важно за налагания 
ОФ-режим е да бъдат запушени устата на емблематични 
персони като Йордан Бадев, изповядващ патриотичен 
консерватизъм (маркиран негативно от Георги Димитров 
като „великобългарски шовинизъм“), да се отнеме 
завинаги думата на потенциални критици на задаващия 
се след Девети произвол в обществото и литературата. 
Защото Бадев може да е външнополитически прогермански 
настроен, доколкото България е съюзник на Германия, 
гарантирала през 1941 г. обединението на българските 
земи, но същевременно той е отявлен критик на всяка 
тенденциозност и партийност в литературата, 
противник на тоталитарните практики в нея, защитник 
на творческата свобода. След Девети обаче „Зора“, Бадев 
и бадевщината стават символи на „народния враг“ и 
на „фашизма в литературата“, понеже представляват 
политическото друго на комунистическите възгледи за 
позиционирането в литературното поле. 
В статията си от 30-те „Литература и политика“, 
включена в книгата „Животът и изкуството“ (1938), 
Йордан Бадев подчертава необходимостта от лична 
творческа автономия, очевидно изгубена и в Третия райх, и 
в СССР:

„Когато на писателя е отнета елементарната свобода, 
идеи и отношения; когато не е свободен човек на свободна 
държава, а мобилизиран гражданин в партийна работа; 
когато делото му се смята за задължителна повинност 
с програмни задачи и средства – той страда неминуемо 
като творец, и рожбите му – като изкуство. Фактът, 
че германският расизъм и руският комунизъм си служат с 
абсолютно еднакви доводи против свободното изкуство, 
доказва най-убедително, че изкуството е преди всичко 
лично и свободно творчество, което по природата и 
задачите си трябва да стои над политико-обществените 
промени, които са всякога повече или по-малко временни.“16

Бадев се опитва да разграничи както Германия и немската 
култура от националсоциализма, така и Русия и руската 
култура от болшевизма. Но през 30-те и началото на 40-те 
години на ХХ в. тоталитарните режими в двете големи 
държави спояват различните образи в една трудноразличима 
сплав от диктатура и дирижирана литература. Въпреки 
това мнозина български мислители и интелектуалци, 
печатащи в близките до правителството издания, 
искат да се абстрахират от съвпадежа на германско и 
нацистко. Стремят се да извършат сложна идеологическа 
и реторическа операция: да приемат прагматиката на 
съюзничеството с Третия райх и да отклонят опитите 
за налагане в България на германския културен модел и на 
правилата за функциониране на хетерономно литературно 
поле. Разбира се, особено в състоянието на война, такова 
разграничение изисква постигане на почти невъзможен 

12 Обвинителен акт на Шести върховен състав на Народния 
съд. Министерство на правосъдието. [5.02.1945], с. 4. 
Обвинителният акт е приложен към делото и може да бъде 
видян и в: ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 349, л. 398–400.
13 Присъда на Шести върховен състав на Народния съд [4.04.1945] 
– ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 157, л. 1. 
14 Вж. Даскалов, Здравко. Смърт бе наградата за обич към 
отечеството. – В: Писахме да се знае. Книга втора. Жертвите на 
„Народния“ съд. Работилница за книжнина „Васил Станилов“. С., 
2006, с. 512–513.
15 Вж. това сведение, дадено от сина на Борис Стефов през 
месец май 2018 г., в: http://pametbg.com/index.php/bg/jertvi/
bezsledno-izcheznali/1131-2018-05-12-06-05-38 [посетен на 
19.02.2022]
16 Цит. по: Бадев, Йордан. Позиция..., с. 16. Там се казва още: 
„В надзвездни ли простори ще се движи художникът или ще 
слезе долу, в подземията на труда – това трябва да става 
не по предписание на една или друга партийна или държавна 
власт, а по подсказване на личната му природа. В тоя смисъл 
задължението, което се включва в утилитарния възглед
 за изкуството – да бъде то инструмент на обществена 
пропаганда, – е един ярем за писателя и тежка спънка за делото 
му. Единствената морална атмосфера, при която писателят 
може с успех и общи изгоди да упражнява своето призвание, 
                                               е свободната художническа 
                                                съвест, която далеч не налага 
                                                отшелническо или quasi 
                                                съзерцателско бягство от живота.“

баланс. Създаването и функционирането на Дирекцията на 
националната пропаганда (от 5 април 1941 до 28 юли 1944 г.), 
натискът на цензорски институции като Дирекцията на 
печата към МВнР и службата към Министерския съвет, 
известна под името Временен надзор върху печата, както 
и приемането на Закона за камарата на народната култура 
(10 април 1943 г.), показват теденция към централизация и 
контрол върху културата по германски образец. 
Но до 9 септември 1944 г. плурализацията и автономията 
на литературното поле, макар и проблематизирани 
от военновременните мерки, са факт. И влиятелните 
консервативни, „десни“ фигури като Йордан Бадев са 
сред гарантите за това. Затова тъкмо те застрашават 
новата „лява“ доминация в културния сектор след 
вземането на властта от ОФ в хоризонта на предстоящо 
осъществяване на комунистическия тоталитарен проект. 
Ясно се вижда как септемврийските арести и убийства, 
направлявани от Комунистическата партия, обезвреждат 
ядрото на „десния“ сектор в българската литература и 
култура. 
За дълго време Бадев и бадевщината са маркирани с черния 
печат „фашизъм“, а за част от писателите се оказва 
не просто непрестижно, но и опасно (вселяващо страх) 
меродавният критик на „Зора“ да е писал положителни 
текстове за тях. В края на живота си Багряна признава 
как една вечер собственоръчно изгаря вестника, в който 
Бадев е публикувал портрета си за нея, без да си даде 
сметка, че не може да го заличи, защото изданието го има в 
Народната библиотека, а текстът е включен и в книгата 
на критика „Скици на живите“ (1934)17. Но страхът, че 
могат да я свържат с Бадев, макар и чрез похвалните му 
думи, коментиращи качествата є на поетеса, е толкова 
обсебващ, че тя бърза да премахне „уликите“ тук и сега – да 
не ги виждат очите є, сякаш всеки момент ще нахлуят в 
дома є за обиск и ще открият уличаващия материал. Всяка 
„фашистка“ следа трябва да бъде заличена.

*
В друг ред се вписва ликвидирането на още двама членове 
на писателския съюз – д-р Димитър Гаврийски и Ненчо 
Илиев (Сириус). Първият тогава е 66-годишен писател, 
философ, германист и лингвист, с изследвания върху 
Кант и Вазов, с учебници по немски, френски и английски 
език18. Неговата прогерманска ориентация го отвежда 
до създаването през 1941 г. на комитета „Нова Европа“, 
очевидно възникнал по внушение на дипломатите на 
Третия райх в София и пряко подчинен на Дирекцията 
на националната пропаганда. В проекторъководството 
му първоначално влизат представители на германската 
легация, а Гаврийски е председател на този комитет, 
който се предвижда да работи за популяризиране на 
„идеите на новия порядък в Европа“, като извършва 
„противокомунистическа пропаганда“ и насажда 
„национални идеи, граждански и военни добродетели“19. В 
крайна сметка в комитета остават само българи, сред 
които и поетът Теодор Траянов20. Сред сказките на самия 
Гаврийски се открояват издадените в отделни книжки 
„Философия и политика на войната“ (1943) и „Възродена 
Германия. Адолф Хитлер. Европа – България“ (1943). Той 
лично изпраща телеграма до фюрера по случай рождения му 
ден през април 1942 г.21 и прочее жестове на благодарност 
и внимание към силните на деня. Тези „улики“ изглеждат 
напълно достатъчни да трасират след Девети пътя към 
безследното му изчезване. Прохитлеристкият профил на 
жертвата, очертан тъкмо между 1941 и 1943 г., я откроява 
като една от първите мишени на безогледния терор.
Пред Народния съд се изправя отсъствието на д-р 
Гаврийски. Защитата му обаче е активна. Успява да 
ангажира дори регентшата Гана Тодор Павлова, която 
на гърба на визитната си картичка изписва, че докато 
през януари 1943 г. събирала подписи за преместването 
на болния є мъж от лагер в болница, „между многото 
подписи беше и подписа на д-р Гаврийски“22. Напразно 
адвокат Пенкьовски се опитва да привлече свидетели, 
които да обрисуват отсъстващия подсъдим като човек с 
„левичарски политически разбирания“ и като „гражданин 
и човек на науката“, който не е одобрявал политиката на 
Филов23. Усилията на защитата се подхранват от вярата 
17 Вж. това признание в: Багряна, Елисавета. Словото носи своя 
кръст. – Век 21, бр. 13, 27.03 – 2.04.1991.
18 Димитър Гаврийски издава студиите „Имануил Кант, 
неговото време и неговото место в историята на 
философията“ (1910) и „Образователни ценности в поезията 
на Ив. Вазов“ (1912), белетристичната книга „Изпринуждение. 
Сцена из живота на народните учители” (1905), както и редица 
учебници предимно по немски език.
19 Вж. тези цели и обещания в: Молба от Д. Гаврийски до 
Министъра на вътрешните работи и народното здраве 
[27.09.1941] – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 159, л. 215.
20 Вж. Протокол за учредяване на Български национален комитет 
„Нова Европа“ [7.12.1941] – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 159, л. 198.
21 Вж. немския текст на телеграмата от Д. Гаврийски до А. 
Хитлер в: ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 159, л. 239.
22 Вж. визитната картичка на Гана Тодор Павлова, приложена 
към делото: ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 159, л. 194.
23 Вж. Молба от Симеон Н. Пенкьовски, адвокат – София, 
повереник на д-р Димитър В. Гаврийски  [12.03.1945] – ЦДА, ф. 
1449, оп. 1, а.е. 159, л. 199.

на съпругата на изчезналия, че мъжът є е „бил жив и здрав 
и бил задържан в някой от затворите или изпратен в 
концлагер“, затова Кина Гаврийска настоява той „да бъде 
призован“ и в съдебно заседание да даде лично обяснения24. 
Разбира се, тази молба е неизпълнима. Осъждат намиращия 
се в неизвестност д-р Гаврийски на доживотен затвор, с 
конфискация на недвижимите му имоти и да заплати глоба 
от 100 хил. лева25. Жена му изплаща глобата26 и продължава 
да го чака.
Ненчо Илиев (Сириус) не е съден от Народния съд. 
Просто е задържан и ликвидиран. 62-годишният 
белетрист и хуморист, автор на книги за цар Борис III и 
за царското семейство27, влиза в обсега на чистката след 
Девети с авторитета на един от ключовите посредници 
между българската и италианската култура. Преводач 
от италиански, с десетки авторски публикации в издания 
на Апенините, но и автор на книгата „Мусолини и 
неговото дело“ (1926), Сириус съсредоточава към себе 
си достатъчно силна неприязън, идваща откъм средите 
на комунистическите активисти. За тях той е бивш 
главен редактор на „Българан“, който е бил в конфликт 
със самия Христо Смирненски28. До етикетите, че е сред 
„най-бездарните сътрудници на списанието и закостенял 
реакционер“29, са пришити и други: царски биограф и 
автор на книга за Мусолини. Така Сириус е набелязан 
за ликвидация след Девети като представител на 
промонархическите и проиталианските интелектуални 
кръгове.
Георги Тахов цитира мемоарен разказ на Дафина Кьорчева, 
според която малко след Девети септември видяла „двама 
въоръжени мъже да влачат по бул. „Мария Луиза“ мъж 
без балтон, с една обувка, стискащ чанта в едната ръка“. 
Разпознавайки лицето на Сириус, тя чула той да казва: 

„ПРИЯТЕЛИТЕ“. Може би „ОБАДИ СЕ НА 
ПРИЯТЕЛИТЕ!“ Някаква отчаяна молба за помощ, преди 
да го натикат в леката кола. По-късно разбрахме, че е 
изтезаван и после изпратен на лагер.“30

Оттук тръгва не съвсем правдоподобната версия, че 
Сириус приключва земните си дни в лагер: „обесен или 
самообесил се в банята на една от лагерните палатки“31 или 
„на въже от усукан чаршаф“, като „някой от лагерниците 
чул да се разнасят преди това странни шумове“32. Не 
че е особено решаваща за разбиране на политиката на 
персонален терор веднага след Девети, но тази версия 
не издържа проверката за достоверност по две причини. 
Първо, няма документ или друго поименно свидетелство на 
очевидец за тази развръзка. Тя възниква от предположения 
в мемоарни разкази. И второ, както е известно, наредбите-
закони за откриване на ТВО (трудови лагери) – както 
изобщо, така и за политически опасни лица – са приети от 
правителството едва на 20 декември 1944 г. и публикувани 
в „Държавен вестник“ през януари следващата година33. Най-
вероятно Ненчо Илиев – Сириус не ги е дочакал. Просто не 
е стигнал до лагерите. Още през септември-октомври е 
потънал в неизвестността.

24 Заявление от Кина Д. Гаврийска [19.03.1945] – ЦДА, ф. 1449, оп. 
1, а.е. 159, л. 202.
25 Вж. Присъда на Шести върховен състав на Народния съд 
[4.04.1945] – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 157, л. 1, 1в.
26 Вж. Удостоверение от Софийски областен съд за изплатена 
глоба от Димитър В. Гаврийски [15.03.1948] – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, 
а.е. 176, л. 91.
27 Вж. книгите на Ненчо Илиев (Сириус): „Царица Йоанна“ (1931), 
„Царица Йоанна и царското семейство“ (1938), „Борис III. 
Цар на българите“ (1939), „Борис III. Цар-обединител“ (1943), 
„Българското царско семейство“ (1943).
28 Вж. свидетелство за такъв конфликт в: Анастасов, Анастас. 
Не плачете за Сириус. – Век 21, бр. 17, 24 – 30.04.1991.
29 Вж. мемоарната преценка: „Но ето, че редактор на 
„Българан” става Сириус, един от най-бездарните сътрудници 
на списанието и закостенял реакционер. Изплашената от 
Октомврийската революция буржоазия у нас, свила се пред 
настъпващата буря, можеше за известно време да слага 
левичарска маска на своите списания. Затова тя търпеше и 
нашите левичарски злободневия, затова търпеше и Смирненски 
в ролята на редактор. Но в 1922 г. вече тази буржоазия се 
беше окопитила [...] сега Сириус бе извикан при промяната 
на курса от страна на българската реакция, която усилено 
взе да се готви за реставрация, да смени и курса, основната 
линия на списанието“ – Кюлявков, Крум. Спомени за Христо 
Смирненски. Народна младеж. С., 1954, с. 157.
30 Цит. по: Тахов, Георги. Биографът на цар Борис, Ненчо Илиев – 
Сириус, не се завърна от лагера. – Демокрация, бр. 67, 19.03.1992
31 Пак там.
32 Вж. Троански, Христо. Убийствено червено. Трилър-хроника. 
Изд. ателие „Аб“. С., 2003, с. 66: „Ненчо Илиев-Сириус загива 
в един от никнещите като гъби след дъжд лагери. На въже от 
усукан чаршаф. Никой няма да повярва, че сам е сложил край 
на живота си. От бараката, където намират бездиханното 
му тяло, някой от лагерниците чул да се разнасят преди това 
странни шумове и пресекващо хриптене – сякаш душат човек 
и нозете му ритат дървения нар.“ Тази версия е приета и в по-
цялостната публикация: Начева, Гергана. Ненчо Илиев – Сириус 
– заклейменият редактор. – Съвременна хуманитаристика, кн. 
2/2015, с. 17–25.
33 Вж. информацията: Трудово-възпитателни общежития за 
политически опасните лица. – Изгрев, бр. 66, 22.12.1944, както и 
публикациите на наредбите-закони в: Държавен вестник, бр. 15, 
20.01.1945.
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*
Свой различен път 
към смъртта има 
собственикът и главен 
редактор на вестник 
„Щурец“, сатирикът 
Райко Алексиев. Той 
е задържан в първите 
дни след Девети в 
сладкарница „Цар 
Освободител“ от група 
милиционери, водени 
от Лев Главинчев. 
Откаран е в Дома на 
слепите на ул. „Нишка“ 
№ 8 и подложен на 
продължителни 
инквизиционни 
процедури. Според 

различни свидетелства в тях участват „невзрачни 
художничета и писатели“, които му държат сметка 
защо не е помествал във вестника си нещата, които са 
му пращали. Сред мемоарните фрагменти се мяркат, 
макар и документално недоказани, присъствията на Крум 
Кюлявков, Георги Боков, Орлин Василев, Михаил Топалов, 
Крум Вълков, на следователя Бачо Зеев и др.34 С разкъсани 
вътрешни органи Алексиев е изпратен в болницата на 
затвора, а после – в болницата на Червения кръст, където 
издъхва на 18 ноември 1944 г.35 Народният съд го осъжда 
посмъртно, за да конфискува „недвижимите му имоти и 
лека автомобилна кола „Шевролет“36. В следващите години 
съпругата му неуспешно се опитва да си върне поне част от 
движимите имоти на семейството (незаконно иззети два 
гардероба, два фотьойла, столове, писалищно бюро, килими 
и др.), които не са конфискувани от съда, но се намират в 
МВР, във вилата на Орлин Василев в Чамкория и кой знае в 
още чии домове37. 
Всъщност пряката причина Райко Алексиев да бъде 
малтретиран до смърт се намира в политическата му 
сатира и съвсем конкретно – в карикатурите му, на които 
е осмян и разобличен Сталин. Особено емблематични 
си остават две от тях, макар че са публикувани преди 
инкриминирания от Народния съд период. На едната със 
заглавие „Вот что значит революция“ се виждат побитите 
върху петолъчни върхове глави на Троцки, Бухарин, Зиновиев 
и Каменев, към които съветският сатрап изрича: – Не 
се натискайте, другари, има място за всички (Щурец, бр. 
195, 4 септември 1936). На другата Сталин обикаля в 
тъмнината с фенер и кървав сърп, изричайки под прякора 
Диоген Московски: – Има ли някъде останал още някой стар 
революционер, който не се познава с прокурора? (Щурец, бр. 
219, 19 февруари 1937):

Това е не просто остра критика на сталинизма, а оголване 
на терористичната му природа. Затова онова място 
от обвинителния акт пред Шести върховен състав на 
Народния съд, в което на прицел се поставят материали, 
в които „се изнасят фалшиви факти и данни за Съветска 
Русия и се карикатури и осмива нейния строй“38, визира 
именно Райко Алексиев. Впрочем той с карикатури и 
хумористични разкази на в. „Щурец“ представлява онази 
част от художественото и литературното поле, което 

34 Вж. свидетелствата за това в: Животът и смъртта на Райко 
Алексиев. Разказва неговият син Веселин Алексиев. – Пламък, 
кн. 2/1991, с. 41–47; Грънчарова, Ася. Орлин Василев е присвоил 
вещи на убития Райко Алексиев. – Демокрация, бр. 33, 8.02.1992; 
Бенбасат, Алберт. Райко Алексиев – живот, смърт, обругаване, 
възкресяване. – Портал Култура, 21.05.2018, http://kultura.bg/web
35 Вж. повече за съдбата на Райко Алексиев след 9 септември 
1944 г.: Александрова, Ивайла. Горещо червено. Пловдив, 2007; 
Бенбасат, Алберт. Райко Алексиев – живот, смърт, обругаване, 
възкресяване. – Портал Култура, 21.05.2018; https://kultura.bg 
36 Присъда на Шести върховен състав на Народния съд [4.04.1945] 
– ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 157, л. 1в.
37 Вж. публикацията на молба от Весела Алексиева до 
министър-председателя за връщане на иззетото движимо 
имущество на съпруга є [ок. 1945 г.]: Грънчарова, Ася. Орлин 
Василев е присвоил вещи на убития Райко Алексиев. – Демокрация, 
бр. 33, 8.02.1992.
38 Обвинителен акт на Шести върховен състав на Народния съд. 
Министерство на правосъдието. [5.02.1945], с. 6.

чрез критиките си срещу комунистическия терор в СССР 
се стреми да отстоява идеите за ненасилие в обществото 
и за независимия хумор като израз на творческата 
автономия. Затова е осъден посмъртно.

*
Сред членовете на 
СБП, убити около 
Девети, личи името и 
на добруджанския деец, 
журналист и писател 
яни Хаджиянев – 
калиакренски. Той 
притежава биография 
на истински борец 
срещу румънското 
владичество в 
Добруджа: редактор 
на вестници като 
„Ново единство“ и 
„Добруджански глас“, 
съден от военен 
съд в Букурещ и 
лежал две години в 

румънски затвор, автор на няколко книги, посветени на 
добруджанския край39. Тъкмо заради заместник-главното си 
редакторство в „Добруджански глас“ (Добрич) изчезва на 
8 срещу 9 септември 1944 г.40 – ясен знак, че на изличаване 
подлежи целият пласт от „великобългарски шовинизъм“, 
положен в паметта и културата на освободителното 
движение в Добруджа.
От писателите, изключени от СБП на 23 ноември 1944 г., 
без съд и присъда са ликвидирани Йордан Бадев, Димитър 
Гаврийски, Ненчо Илиев (Сириус), Яни Хаджиянев – 
Калиакренски. Четирима автори с различни лица и приноси, 
които към датата на изключването си вече са преминали 
отвъд. Разбира се, принадлежността им към писателския 
съюз приживе не ги прави по-значими спрямо останалите 
жертви, но ги маркира институционално. Към тях след 
процеса на Първи върховен състав като смъртници скроро 
се присъединяват други членове на СБП – Богдан Филов, 
Борис Йоцов и Димитър Шишманов.

*
Към този списък трябва да се прибавят и десетки 
автори нечленове на писателския съюз, убити и съдени в 
неизвестност от Народния съд. Само да посочим  
65-годишния военен историк и теоретик полк. Александър 
Ганчев, автор на военно-исторически книги41, на десетки 
статии във вестниците „Дума“, „Слово“ и „Вечер“, главен 
редактор на в. „България“ и на сп. „Българска военна мисъл“, 
с публични сказки, в които се изтъква стремежът към 
национално обединение и личат подчертани симпатии към 
Хитлер и Третия райх42. Запасният офицер е арестуван 
в дома си на 25 септември 1944 г. Преминава през Пети 
милиционерски участък, през Щаба на народната милиция 
в „Славянска беседа“, през Дирекцията на милицията на пл. 
„Лъвов мост“, за да бъде откаран в неизвестна посока43. 

39 Яни Хаджиянев – Калиакренски публикува сборниците с 
разкази „Смехът на Добруджа” (1929), „Добруджанци” (1934) 
и повестите „Суша” (1929) и „Легенда за 40-те калиакренски 
девойки” (1936).
40 Вж. Панихида в памет на Яни Хаджиянев – Калиакренски – 
https://www.dobruja.com/2021/08/Yani-Hadjiyanev.html [посетен на 
2.04.2022]
41 Вж. книгите с изследвания на Александър Ганчев: 
„Балканският полуостров. География, история, икономика, 
политика, стратегия“ (1932), „Балканските държави Албания, 
Гърция, Румъния, Югославия, тяхната стопанска и военна мощ“ 
(1932), „Войните през Третото българско царство. Т. І–ІІ“ 
(1935, 1937), „Междусъюзническата война 1913“ (1940) и др.
42 Вж. брошурите със сказки и слова на Александър Ганчев: 
„Национални стремежи, надживели вековете“ (1937), 
„Впечатления от днешна Германия“ (1939), „Многовековният 
ни стремеж към юг“ (1940), „Нова Европа и утрешна България“ 
(1943).
43 Вж. свидетелството на сина му Боян Ганчев: По повод 
публикуваното. – В: Писахме да се знае. Книга втора. Жертвите 
на „Народния“ съд..., с. 381.

За да няма никакви морални и исторически колебания, 
Народният съд го осъжда на смърт и 50 000 лв. глоба44.
Почти същия път изминава в края на живота си  
33-годишният стопанин и главен редактор на вестник 
„Дума“ и на сп. „Илюстрована политика“ Петър Атанасов, 
изведен от дома си на 18 септември 1944 г. Към края на 
същия месец спират да приемат храна и дрехи за него 
в Дирекцията на милицията45. Прохитлеристката 
линия на неговите издания и авторски текстове, 
както и свързаността му с германската легация (в т.ч. 
снабдяването му с вестникарска хартия от Третия райх46) 
предопределят неговата задочна присъда от Народния съд – 
смърт и глоба от 3 млн. лв.47

Изчезването на Никола Панчев също се „легитимира“ 
от присъда, но с доживотен затвор. Както при Димитър 
Гаврийски, и тук възниква черният парадокс – убитият 
без съд и присъда е осъден на доживот. Главният редактор 
на вестниците „Вечер“ и „Нова вечер“ е взет една сутрин 
(според различни версии – на 11 или 13 септември) от 
къща в Исперих, Разградско, където е евакуиран със 
семейството си48. Двама души „с потури, с кожухчета 
и пушка“ го откарват с каруца до гара Самуил, хващат 
влака за Русе, а после – към София. През цялото време ги 
следва съпругата на Панчев, която пътува в същия влак, 
но в друг вагон. Тя не иска да изпусне от поглед мъжа си, но 
така и не успява да предотврати безследното изчезване. 
На гара София я отпращат с думите, че допълнително ще 
получи сведения за него. През следващите седмици Надя 
Панчева обикаля сградите на смъртта, за да търси мъжа 
си: струва є се, че от прозорец на Дома на слепите є маха с 
ръка силует на брадясал мъж, после същото се повтаря от 
прозорец на Централния затвор – видения на надеждата, 
които постепенно се стопяват49. Непосредствено преди 
началото на Народния съд двама души с пистолети идват 
в софийския дом на семейството, описват всички вещи 
и притискат съпругата с настояване да каже къде се 
укрива мъжът є, да не е избягал зад граница...50 Убийците 
инсценират „издирване“ на обвиняемия и внушават 
легендата за изчезването му. Доживотната присъда от 
Народния съд просто играе ролята на циничен отворен 
финал.
41-годишният Никола Панчев е типичният журналист и 
главен редактор, лоялен на българската държавна политика 
до Девети. Симпатиите му към германската кауза във 
войната и антисъветските му възгледи са очевидни. Те 
личат и в неговите статии във в. „Вечер“, и в публичните 
му изяви като беседата му от 8 декември 1941 г. в Разград 
на тема „Какво видях на източния фронт“. В нея Панчев 
говори за „бедствието и безпомощността на съветската 
власт да въдвори режим на социална правда“ и завършва 
с думите: „положението в Русия се характеризира не 
като рай, а като същински ад“51. Думи, които обясняват 
нетърпението да бъде ликвидиран от комунистическите 
„бойни групи“ след Девети.
Публицистът и шеф на отдел „Печат“ в Дирекция 
на националната пропаганда 29-годишният климент 
Далкалъчев също пропада в неизвестността. Трагичният 
му край е предначертан. Не само заради статиите му във 
вестниците „Днес“, „Вечер“, „Идеи и дела“, на които – 
според думите на народния обвинител – „достатъчно е 
само да прочетеш заглавията им“52. Далкалъчев оглавява, 
съгласно длъжността си, Комитета на антиболшевишката 
изложба (открита през септември 1942 г.) и се изявява 
като говорител по Радио „Обединена България“. Бил е видна 
фигура в Българския младежки съюз „Отец Паисий“ и сред 
активистите на Съюза на ратниците за напредъка на 
българщината – образцов представител на младите „десни“ 
интелигенти, изявяващи се като идеолози и публицисти 
на късното Трето българско царство. Присъдата му от 
Народния съд е смърт, глоба от 3 млн. лв. и конфискация на 
всички недвижими и движими имоти53.

44 Вж. Присъда на Шести върховен състав на Народния съд 
[4.04.1945] – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 157, л. 1.
45 Вж. тези свидетелства на дъщерята на П. Атанасов: 
Попдимитрова, Марта. Досега живяхте вие... – В:  Писахме да 
се знае. Книга втора. Жертвите на „Народния“ съд..., с. 468.
46 Вж. Писмо от германската легация в София до Петър Атанасов 
за доставка на 80 тона вестникарска хартия [7.10.1943] – ЦДА, ф. 
1449, оп. 1, а.е. 162, л. 135.
47 Вж. Присъда на Шести върховен състав на Народния съд 
[4.04.1945] – ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 157, л. 1.
48 Вж. две свидетелства на сина му Бисер Панчев в: Панчев, 
Бисер. Нека Бог ги съди за разправата с българските журналисти. 
– В: Писахме да се знае. Книга първа. Без съд и присъда. 
Работилница за книжнина „Васил Станилов“. С., 2006, с. 53; 
Златарева, Божидарка. Никола Панчев – забравеният голям 
разградски журналист. – Екип 7 (Разград), 23.01.2019.
49 Пак там. 
50 Вж. Панчев, Бисер. Нека Бог ги съди за разправата с 
българските журналисти..., с. 53–54. 
51 Вж. Журналистът Никола Панчев пред разградци. – Разградско 
слово, бр. 701, 25.12.1941. 
52 Вж. писмените бележки на народния обвинител за дейността 
на Климент Далкалъчев в: ЦДА, ф. 1449, оп. 1, а.е. 166, л. 217.
53 Вж. Присъда на Шести върховен състав 
на Народния съд [4.04.1945] – ЦДА, ф. 1449, 
оп. 1, а.е. 157, л. 1, 1в. 
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Мая Ангелова

След 1989 г. вакуумът, създаден от комунистическата 
цензура, е обилно запълнен от спомени, разсекретени 
архиви, дневници, записки „от чекмеджетата“ и др. 
Заслужават внимание редица издателски и писателски 
инициативи, чрез които са интервюирани живите ветерани 
от „Отечествената война“, наред с пострадалите от 
репресиите на комунистическия режим или техните 
наследници. За естеството на „организираното всенародно 
въстание“ през последните три десетилетия се открояват 
значителен брой материали и изследвания, сред които и едно 
от последните – публикуваният в том IV на поредицата 
„Това е моето минало“ (2021) спомен на Ангел Шишков 
„Животът на комуниста като млад“1, представящ 
абсолютно негероични сцени, събития и картини.
Това дава възможност за по-плътни съпоставки за 
достоверността на изходния материал, от който се 
оформя героическият исторически дискурс, залегнал 
в ритуалната фабула. Без да целим градация на 
несъответствията, нека посочим само няколко изолирани 
примера в максимално стесненото време от 8 до 
12 септември 1944 г., като ги огледаме през оптиките на 
разказаното преди и след 10 ноември 1989 г. 
Първият е от 12 септември. Описан е от Красимира 
Узунова и илюстрира „революционната стихия“ в дните 
около смяната на властта в Хасковска околия. Докато 
официалната комунистическа история твърди, че властта 
там е взета най-късно в България и след ожесточени 
сблъсъци, фактите говорят, че в Хасково малочислената 
партизанска група по време на съпротивата има предимно 
организационна дейност – т.е. през 1943 и 1944 г. няма 
никакви партизански прояви, което не предизвиква 
противодействие от страна на местните органи на реда 
и армията.2 До 12 септември партизаните се крият в 
отдалечен зимник. Те разбират за смяната на властта 
от специален пратеник, който е притеснен, че в Хасково 
не идват партизани за радостните тържества, при това 
военният гарнизон предварително е уговорен да приеме 
героите в помещенията на казармата и да им зачисли храна, 
а командващият поделението полковник Маринов изпраща 
камиони, с които те да бъдат извозени до града. Инсцениран 
е многолюден митинг в казармата с тържествен 
ритуал на „побратимяване“ между войска и партизани. 
Мнителността на партизаните обаче сгъстява въздуха, 
те започват да се строяват в боен ред, чуват се команди 
за атака. Под претекст, че поканата към партизаните е 
клопка, започват спонтанни арести на военнослужещи. В 
суматохата е произведен изстрел, който дава сигнал за 
стрелба от двете страни, при която загиват шестима 
офицери и двама партизани. А в последвалите десетилетия 
местните „борци против фашизма“ „се надпреварват 
да описват спомените си от въоръжената борба по 
превземането на властта“, по думите на бившия поручик 
Николай Русев3, който издава своите мемоари през 2009 г4.
Вторият случай е от 8 септември. Той е описан в 
спомените на Коста Ламбрев, началник-щаб на Първа 
средногорска бригада „Христо Ботев“, публикувани още 
през ранната 1952 г. Ламбрев разказва как партизаните 
от отряда поемат инициативата и започват онова 
изтребване на хора, на което Народният съд скоро ще 
даде законна форма. Претенции да са първи инициатори 
на организирани масови убийства имат и партизаните, 

1 Вж. Шишков, А. Животът на комуниста като млад. – В: Това 
е моето минало. Т. 4. Съст. М. Груев, Д. Щ. Димов. ИИБМ. 
Сиела. С., 2021, с. 205–278.
2 Сведенията са взети от статията на Красимира Узунова 
от Исторически музей – Хасково. Вж.: Узунова, К. Хасковлии 
стават партизани на 10 септември, на 12-и разстрелват 6-има 
офицери. – Haskovonet, 9.09.2016.
3 Вж. Русев, Н. Последната крепост, или Принос за изясняване 
на истината за Хасковските събития около 9 септември 1944 
година. Балкани. С., 2009. 
4 С Хасково е свързан и друг нелицеприятен факт, показващ 
желанието на властта да отстрани конкурентите в 
организацията на съпротивата. Както в Дупница, така и тук, 
с особена харизма се ползват анархистите. Така на 10 юни 
1946 г. пред очите на един от сочените за най-авторитетни 
организатори на съпротивата, ген. Добри Терпешев, след 
произнесените пламенни речи от анархиста Манол Васев и от 
прегърналия анархистическата кауза писател и журналист Делчо 
Василев, екзалтираната тълпа с песен на уста понася на ръце 
двамата анархисти. Ревността на комунистите не закъснява. 
В началото на 1947 г. Манол Васев e изпратен в концлагера 
край язовир „Росица“, а срещу Делчо Василев е изфабрикувано 
фантастичното обвинение, че подготвя атентат срещу Тито. 
Делчо Василев, под чието редакторство през 1946 г. излиза и 
хасковският литературен сборник „Пламък“ (един от първите 
провинциални сборници, посветени на партизаните), 
                                                  в продължение на 16 години 
                                                  престоява в затворите в 
                                                  Хасково, Шумен и София, както 
                                                  и в лагерите Куциян, Персин 
                                                  и Белене. Вж. Караиванов, М.
                                                  Делчо Василев – бележит 
                                                  културтрегер-анархист. – 
                                                  Анархо портал, 28.03.2014. 

описани в друг мемоар – „Без фронт и тил“ (1947)5 на Кирил 
Горов. Не ми е известно комунистическата наука да е 
решила спора, но мемоарът на Ламбрев държи първенство 
по веселяшкия хумор, с който са представени разпитите 
на обвинените и сякаш на шега убити селяни. По-късно, в 
началото на 60-те, когато назрява нуждата партизаните 
да се представят не от гранит и стомана, а като живи 
хора, ще излезе и специален тематичен сборник със спомени 
на антифашисти, издание на в. „Стършел“, озаглавен 
„В борбата и шегата помага“ (1969)6, но в началото на 
50-те описаното от Ламбрев не звучи като проява на 
партизанския характер, в който е вкоренена „неговата 
жизненост и дълбоко чувство за хумор, което не го 
напуска пред лицето на смъртта“7. Най-малко защото тук 
партизаните са самото лице на смъртта и добродушната 
маска на тази смърт още повече ужасява.
 С подчертано весело настроение в книгата на Ламбрев е 
описан съдебният процес на 8 септември 1944 г. в гората до 
с. Розовец. Обявен е съставът на обвинителите, предадени 
са показанията на обвинените, прекъсвани с весел смях от 
публиката, изблиците на ядосани свидетели, гласуването и 
четенето на обвинителен акт, изпълнението на смъртните 
присъди. Няма агресия и хаос, а цари добродушие и ред, като 
така Ламбрев внушава идеята за справедливост, защото 
„писан закон партизанският съд нямаше, той съдеше по 
революционния морал и народната съвест“8. 
Съденето започва в 8 ч. сутринта на „неголяма площадка, 
обградена със зелена горичка“, където около петстотин 
партизани са заобиколили четирима души. Първият,  
59-годишен земеделец, си признава, че е демократ и 
сговорист, но съдиите остро го поправят – „жандарин, 
фашист, предател, нали?“. Вторият подсъдим е 
42-годишен демократ, сговорист, което съдиите 
„превеждат“ като „отявлен фашист и сътрудник на 
фашистката власт“. Обвинението към третия обвиняем 
се изчерпва с прочитане на служебното му положение 
и партийната принадлежност – „47-годишен, финансов 
пристав и цанковист“9. Най-невинен изглежда последният 
подсъдим, срещу него обаче се изказват най-много 
свидетели, а в добавка Коста Ламбрев предава как той 
сам свидетелства срещу себе си. Цвятко Чехларов от с. 
Розовец е „38-годишен, беден работник“, но и „типичен 
лакей на всички властници и сляпо оръдие на богатите, 
преминал през всички партии“. Обвинен е като „платен 
агент на полицията“. Протестите му, че от осем месеца 
е „четник и комунист“ са приети с буен смях. В отговор 
Цвятко с готовност 
утежнява положението си 
и уставно признава, че е 
водил полиция и войска по 
следите на отряда, вземал 
дрехи от убити другари, рязал глави на разстреляни 
партизани. Обаче на фона на тези обвинения, които 
само след месец ще станат номенклатурна форма 
на самопризнание, прозвучава трогателната и 
беззащитна изповед на бедния работник от Розовец, 
който е в неведение, че всичко е наистина: „Сега 
много ми тежи на съвестта, дето взех навущата 
на този другар, убития, и закърпих самара на 
магарето... Затова съм много виновен и заслужавам 
наказание... Ще ми теглите един лобут, ама така, да 
мяза... за да мога да си отида до село“10. Това трогателно 
в наивността си допускане, че ще се отърве само с един 
лобут за пред хората и ще го пуснат, от душа развеселява 
публиката11.
Можем само да предполагаме как е звучал целият този 
„добродушен“ хумор за ухото на човека от онова време – 
като започнем с държанието на Цвятко, който през 
осеммесечния си партизански стаж явно е свикнал много 
неща да мязат, т.е. да са наужким, за пред публика, и 
свършим с веселото описание на процеса. А в добавка – за 
да е издържан жанрът на битовата хумореска, след като 
бригадният съд оповестява, че присъдите са окончателни и 
следва да се извършат веднага, повествованието деликатно 
се отдръпва от тях и се насочва към широката зелена 
полянка. Там се втурват селяните от Розовец – „изкусен 
кавалджия извива кръшно народно хоро, партизани и народ, 
млади и стари, с пламък в очи, се провикват – „Иха-ха!... 
Уха-хаа!“12.
Третият случай се развива близо до с. Розовец, но е описан 
документално чак след 10 ноември 1989 г., въпреки че 

5 Горов, К. Без фронт и тил. Записки за дейността на 
партизанския и народоосвободителен Камчийски отряд „Васил 
Левски“. Изд. на БРП (к). С., 1947.
6 В борбата и шегата помага. Стършел. С., 1969. Сборникът 
е анотиран като спомени на антифашисти, чрез които се 
разкриват характерът на българския комунист, неговата 
жизненост и дълбоко чувство за хумор, което не го напуска пред 
лицето на смъртта.
7 Вж. Историята на България в мемоарната литература: 
Библиографски указател. Съст. Иванка Петрова. С., 1985.
8 Ламбрев, К. Средногорски партизани. Български писател. С., 
1952, с. 413.
9 Пак там, с. 411–417.
10 Пак там, с. 416.
11 Пак там.
12 Пак там, с. 418.

литературни следи към него откриваме през 1950 г. в 
повестта „Нашата сила“ на Павел Вежинов, публикувана 
в сп. „Септември“. Докато партизаните на Ламбрев се 
веселят край Розовец, в близкото село Стряма партизаните 
на легендарния (във всякакъв смисъл) водач Леваневски 
изнудват народа и избиват 57 селяни. Спомените за тези 
кървави изблици, които трудно биха развеселили някого, 
обаче не излизат в мемоар нито през 1952 г., нито през 
1962 г., а са потулвани до 2009 г., когато е публикувана 
книгата на Надежда Любенова „Стряма – вторият Батак – 
1944 г.“, сборник със спомени на живи свидетели и с архивни 
документи. В един от разговорите, които е провела 
Любенова, Коста Ламбрев се мярка като дясната ръка на 
Леваневски13, въпреки че в мемоара си Ламбрев твърди, че по 
това време е на манифестации в Пловдив, а няколко десетки 
страници по-рано се е разграничил рязко от бойния си 
другар като от прикрит вътрешен враг. Писан през 1952 г., 
споменът на Ламбрев изразява отношението на партията 
към Леваневски, който през декември 1944 г. по обвинение 
в неподчинение и превишаване на власт е арестуван, а през 
1945 г. е убит без съд и присъда в Софийските гробища. 
По-късно, през 1977 г., благодарение на усилията на Давид 
Овадия, е реабилитиран. 
Опитите да се даде гласност на четвъртия случай са 
може би най-плътният подривен летопис за героическото 
партизанско движение. Ярък пример за произвол, разгул 
и жестокост в партизанските чети, потулван в 
продължение на десетилетия, е случилото се в родопския 
партизански отряд „Антон Иванов“, след като командир 
става авторитарният и циничен в отношенията си 
с партизаните Георги Ликин – Дед. Преминал през 
партийната школа в СССР, присвоил партизанското име 
на загинал другар – „подводничар“ от групата, с която 

пристига в България, необразован и примитивен, той 
се възползва от позициите си, за да създаде система от 
привилегии, безмилостни наказания, унижения и убийства, 
чрез които да държи в страх и подчинение членовете на 
отряда. Сформиран е специален щаб за ликвидиране на 
тези, които му противоречат, както и на онези, които 
са в тежест на отряда или обмислят да се предадат 
на полицията. Неговото безпринципно поведение и 
съмнителен морал се израждат във вакханалия по думите 
на партизанката Макри Гюлева – Катя, която обмисля 
самоубийство, след като шпицкомандата на Дед убива 
бащата на детето є14. Изповедта на Макри Гюлева е 
подкрепена от обемистите мемоари на нейния съратник 
Христо Чобанов (Бай Ганчо)15, който пише: „В отряда беше 
установен страшен терор. Никой не смееше да си каже 
открито мнението“. Тези спомени, записани през 60-те 
години на ХХ в., потъват в Пловдивския архив, където са 
депозирани, за да бъдат издадени едва през 2021 г. 
Първият опит да бъде повдигнато булото над този срамен 
епизод от партизанското минало е очеркът „Дойчин“ на 
Давид Овадия, отпечатан в „Литературен фронт“ (бр. 44, 
29.10. и бр. 45, 5.11.1981), и книгата му „Дед или Разгромът“, 
събираща спомени на малцината оцелели участници в 
родопския партизански отряд „Антон Иванов“, която 
обаче излиза едва през 1990 г., въпреки че още през 1981 г. е 
била готова за публикуване и разпространена в средите на 
бившите партизани, вече с високи постове като „борци 
против фашизма“. Обемиста папка по случая, съдържаща 
„писма, интервюта и други материали във връзка с 
книгата на Давид Овадия за разгрома на отряд „Антон 
Иванов“, е постъпила в ЦДА през 1982 г. (намира се във 
фонда на Милко Балев)16. Тя съдържа секретни сведения за 
отделни личности, дали гласност на зверствата, подписка 

13 Вж. Убиец от Стряма: Главите им рипкаха като на заклани 
пилета! – Марица, 22.02.2010. 
14 Гюлева, М. Изповед. – В: Това е моето минало. Т. 4..., с. 69–72.
15 Чобанов, Х. Партизански спомен. – В: Пак там, с. 44.
16 Вж. Писма, интервюта и други материали във връзка с 
книгата на Давид Овадия за разгрома на отряд „Антон 
Иванов“ – ЦДА, ф. 174 Б, оп. 2, а.е. 881, л. 2.

Част от отряда „Антон Иванов“, 1942 г. От книгата на Иван 
Кирчев „Отечествената война 1944–1945. Илюстрована 
хроника". Стопанско развитие. С., 1946.

Произволни убийства, дирижирани мемоари
Ритуалната фабула – проверки на терена на историята
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против публикуването на книгата на по-голямата част 
от интервюираните антонивановци, писма и брожения 
до Т. Живков срещу Овадия, откъси от интервютата 
с подчертани неудобни и разминаващи се с официалната 
история пасажи и др. 
Оказва се обаче, че първата публична регистрация на почти 
същите партизански нрави е от много по-ранна година. 
Това е разказът17 „Нашата сила“ на Павел Вежинов, в който 
партизанският командир е представен като мнителен 
тиранин. Отрядът, държан в подчинение чрез създадена от 
командира Чорни щпицкоманда, е описан като разбойническа 
банда. Този разказ е публикуван в сп. „Септември“ (кн. 
5, ноември 1950), нo когато е депозиран в издателство 
„Български писател“ през 1951 г. за отпечатване в книжно 
тяло, е отхвърлен в предложения вид като уронващ 
престижа на партизаните. Въпреки че главният герой на 
Вежинов сърцераздирателно се разкайва за отклоненията си 
от партийните принципи, а патосът на повествованието 
нараства именно по тази линия – превъзпитание на каещ се 
грешник, повестта е отхвърлена за печат и излиза в книжно 
тяло едва през 1957 г. Според вътрешния рецензент Веселин 
Андреев прототип на централния герой в повестта е 
партизанинът Леваневски. Но също толкова вероятно е 
прототип да е Дед, а да е отнесен към Леваневски, защото 
жестокостта на безразсъдно смелия Леваневски е публично 
разкрита, а тази на Дед се разпространява само на четири 
очи, неговата примитивност е засекретена до края на 
комунистическия режим.
Сериозните възражения срещу „Нашата сила“ през 1951 г., 
провокиращи апела да се даде по-широка помощ на автора, 
за да се спаси „много ценен материал“ от основната му 
грешка, наречена слабост на зачатието, с които Веселин 
Андреев на практика спира издаването на повестта, са 
осветяването на извращенията в партизанските среди 
и отклоненията от партийната линия като основен 
повествователен конфликт, а не някъде по периферията на 
сюжета. 

„Човекът, бил той най-способен, най-смел, най-силен, 
може да прояви тия си качества само в отряда, само 
изпълнявайки нарежданията на Партията. Излезе ли от 
колектива, партизанинът се превръща в „кокошкар и 
безпомощен човек“. Голямата грешка, будеща сериозни 
възражения, слабост на зачатието, е извеждането на 
такъв конфликт като основен: Проявите на Чорни, 
заграбването на властта в четата и бягството му от 
отряда – характерно, типично явление ли е за нашето 
партизанско движение? Според мен – не, макар авторът 
да се позовава на случая с Леваневски, разказан от Коста 
Ламбрев. […] Такъв проблем спокойно би могъл да се 
третира в една по-голяма работа (роман, повест, драма) и 
то като вторична, не основна линия на развитие. Поради 
тая основна грешка на моменти партизанската чета 
се чувства като разбойническа банда. Като се вземе 
предвид и малката още литература за партизанското 
движение, третирането точно на тоя проблем, тъкмо 
в такава светлина, е малко неуместно. Ако все пак се 
приеме за основа тоя сюжет, във втората редакция на 
разказа трябва да бъдат внесени съществени поправки: 
да се доуясни и „поочисти“ образа на Чорни – сега той 
на места изглежда като враг; да се премахне или смекчи 
дружбата му с Юрдека; да се мотивира (или изобщо 
премахне) арестуването на Чорни от четата; да се 
доизяснят и разрешат правилно някои положения, свързани 
със сражението; да се премахне или разреши по друг начин 
мъкненето на Чорни и Юрдека като завързани чували 
при сражението; да се избегнат някои изрази, термини и 
пр., които не са характерни за партизански отред и му 
придават характер на войскова част.“18

За сравнение, мемоарната книга на Коста Ламбрев 
„Средногорски партизани“, която излиза през 1948 г. и 
подсказва сюжета на „Нашата сила“, по отношение на 
Леваневски следва здравата партийна линия на изобличаване 
на вътрешния враг, която идейно не се различава от 
Павел-Вежиновата, но случаят не е изведен като 
типизиращ партизанските нрави, а като случайна проява 
на стихийност, на вкоренени в личността криминални 
инстинкти, които партията не е успяла да облагороди. 
Именно по оста стихийност – съзнателност, на която 
е основана ритуалната фабула в соцреалистическите 
романи, са разположени съперниците за командни позиции 
Македонски и Леваневски. Двама си съперничат за 
властта над Средногорския отряд, кроят планове заедно 
с приближените си как да се избият, а кръвожадната им 
вражда води до фракционерство и терор над членове от 
отряда. Доколкото методите за овладяване на властта над 
Средногорския отряд на двамата не се различават, Ламбрев 
разполага характерите им полюсно, описвайки първия като 
„недисциплиниран, буен, непокорен, с неудържим стремеж 
за властване и водачество, мразещ пълномощниците 
на централния щаб, които само разбъркват главите на 
партизаните“, а втория – като израстващ и самокритичен 
комунист, който иска „да си остане дисциплиниран 
партиец, признава се за виновен, заявява, че се поставя на 
разположение на централното командване, в чието лице 

17 Жанровото означение разказ вероятно е съобразено с 
хонорарната ставка за написване на разказ, повест или роман по 
това време, като най-високата спрямо обема е за написване на 
разказ. Обемът, героите, фабулата и композицията са подходящи 
за номинирането му като повест, както е при публикацията му 
през 1964 г.
18 Андреев, В. Рецензия за книгите „В полето“ и „Нашата сила“ 
на Павел Вежинов – ЦДА, ф. 284, оп. 3, а.е. 7, л. 52–59. 

вижда и признава Партията, и призовава да бъде съден и ако 
трябва – разстрелян“19.
 Мемоарите на Ламбрев от 1948 до 1954 г. имат 4 издания, 
а след реабилитирането на Леваневски през 1977 г. бюрото 
на Централната ревизионна комисия излиза с решение 
„при ново издаване на книгите „В огъня“20 и „Средногорски 
партизани“ пасажите за Леваневски да бъдат коригирани 
с оглед на реабилитацията му“21. Книгата на Коста 
Ламбрев обаче не излиза в друга версия. По времето 
след реабилитацията на Леваневски Ламбрев се радва на 
активен пенсионерски живот и като бивш посланик и бивш 
пълномощен министър в Мавриций се изказва в пресата 
предимно по международни въпроси. Заминава си от този 
свят на 89 години, отрупан с почести и ордени. Няма 
документирани свидетелства за догадките на набожния 
старец бай Христо от с. Стряма, че Ламбрев в последните 
си дни „страдал от безсъние, стряскал се като от ужас“ 
и умира, защото „сърцето му не издържа“ под ударите на 
съвестта22.
Другата, спомената в решението за реабилитация на 
Леваневски от 1977 г. мемоарна книга „В огъня“ (1960) 
на генерал-майор Слави Чакъров излиза през 1989 г. с 
леки козметични редакции, в които отпадат само 
крайните квалификации. Сътрудникът на щаба на Втора 
Пловдивска въстаническа оперативна зона Чакъров е 
трябвало да наказва, омиротворява, сдобрява и запознава 
с решенията на централния щаб цялата партизанска 
мрежа в Средногорието. Именно това го прави свидетел 
на множество прояви на неподчинение, ропот, раздори, 
вражди, наказания, убийства, несъгласия с партийния курс, 
брожения, кавги и подобни, които Чакъров критикува, но 
не премълчава през 1960 г. и не съкращава през 1989 г. Едва 
ли има друг мемоар, който – предимно между редовете 
си – да дава толкова пространен обзор на преодолените от 
партията грешки.
Но нека се върнем към аргументите, с които първото 
художествено произведение, поставило разобличен 
от партията партизанин в основата на сюжета си, 
е отхвърлено с вътрешна рецензия от издателство 
„Български писател“, за да добавим, че „В полето“, другата 
партизанска повест, депозирана от Павел Вежинов за 
преиздаване през същата година, в която не са използвани 
прототипи, продукт на творческото въображение и 
ритуалната фабула, е приета с въодушевление. Според 
рецензията разказът „Нашата сила“ е „по-сложен, по-
напрегнат, по-добре написан“, а „образите са по-задълбочени, 
по-завършени и героите в тях се чувстват като наистина 
живи хора“, но в „този си вид не може да бъде издаден“23. 
А „В полето“ е придвижена към публикуване, въпреки че за 
отстраняването от нея на технически и стратегически 
недоразумения е потърсен военен експерт: 

„В полето“ има едно основно достойнство – разкрива 
могъщата морално-политическа, а оттам и боева сила на 
партизанското движение... Разказът има възпитателно 
въздействие, буди любов към партизаните и преклонение 
пред техните подвизи... Специално за действията на 
войската срещу партизаните трябва да се вземе военен 
специалист.“24

Към примерите, които разгледахме, ще прибавим и 
отстраняването на сюжетна линия, представяща 
партизански командир като внедрен от фашистите 
агент, неразкрит през всички години на съществуването на 
отряда. Тя е лансирана в депозирания от Величко Нешков 
в издателство „Български писател“ през 1952 г. ръкопис на 
роман в три части, озаглавен „Победители“, замислен като 
продължение на дебютния роман на писателя „Изпитание“ 
(1949). В ролята си на рецензент безпартийният 
писател Стоян Загорчинов не скрива изумлението 
си от художествените слабости на разказвача, но и 
от включването в героичната история на сюжет за 
партизански командир, който се оказва фашистки агент, а 
след Девети се превръща в престъпник и убиец, за да заличи 
следите си:

„Динев, началник-щаба на партизанския отряд, с 
партизанско име Свилен, се явява на 29-а страница и на 
71, във втората част на романа. След като новата власт 
е установена, той убива бившия началник на Държавната 
сигурност Цветан Ангелов, за да бъде запазена тайната, 

19 Ламбрев, К. Средногорски партизани…, с. 243–245.
20 Вж. Чакъров, С. В огъня. Профиздат. С., 1960. Книгата има 
още две издания – през 1969 и 1989 г.
21 Цит. по: Леонидов, Р. Дед или разгромът на… Давид. – Факел, 
9.09.2014. 
22 Необичайно свидетелство за героичната битност веднага 
след Девети на Коста Ламбрев (от пролетта на 1944 началник-
щаб на Първа средногорска бригада „Христо Ботев“, завеждащ 
агитацията и пропагандата, отговорен редактор на бригадния 
вестник „Народен глас“, участник във всички по-големи бойни и 
политически акции на бригадата; от 1946 до 1970 г. дипломат, 
пенсиониран като пълномощен министър в Мавритания) 
откриваме в интервю с Надежда Любенова, съставителка на 
книгата „Стряма – вторият Батак – 1944 г.“, събираща спомени 
на живи свидетели и архивни документи от 1944 – 1951 г. 
за събитията в с. Стряма. Достоверността на спомена за 
„подвизите“ на К. Ламбрев не е документално подплатена, но в 
спомените на набожния старец Бай Христо Ламбрев се мярка 
като дясната ръка на Леваневски. Вж. Убиец от Стряма: Главите 
им рипкаха като на заклани пилета!...
23 Андреев, В. Рецензия за книгите „В полето“ и „Нашата 
сила“ на Павел Вежинов. – В: Рецензии (1951) на издателство 
„Български писател“ – ЦДА, ф. 284, оп. 3, а.е. 7, л. 53.
24 Пак там, л. 52–59.

че е бил секретен сътрудник на ДС при фашистите. В 
партизанския отряд се говори често, че в отряда им има 
предател. Възможно ли е до края на романа да не бъде 
разкрито неговото двуличие и той да остане ненаказан?“25

Поради съмнения, че са агенти на западните държави и 
превратаджии, в чистката сред „враговете с партиен 
билет“ точно през тези години са репресирани множество 
комунисти. Мнителността и подозренията за преврати 
и конспирации владее и В. Червенков, и Сталин, и тяхното 
обкръжение. Както показват редица историци, „и като 
мироглед, и като практика тоталитарните режими са 
конспирация, която възприема всичко и навсякъде като друг 
вид конспирация“26.
Случаят с книгата на Нешков ясно показва, че въпреки 
безпределната мнителност на властта, разгръщането 
на конспиративните теории, които може да понесе 
литературата, има предел, а границите, в които може 
да се разгръща писателското въображение, са ясно 
очертани. Показателно е и това, че един истински 
реалист (Стоян Загорчинов) изобщо не може да допусне, 
че социалистическият реалист В. Нешков ще насили 
докрай нормата за правдоподобие на партизанския 
наратив. В резултат – соцреалистът редактира творбата 
си в коментираните пунктове, но роман със заглавие 
„Победители“ от Величко Нешков не е отпечатан от 
издателство „Български писател“. През 1956 и 1958 г. 
във Военно издателство излизат две книжки на роман, 
озаглавен „Настъпление“, които, изглежда, са обещаното 
продължение на „Изпитание“. Сравнявайки подробния 
преразказ на ръкописа „Победители“, който Ст. Загорчинов 
прави в своята рецензия, с текста на издадения роман 
„Настъпление“, можем да допуснем, че запазвайки 
основната сюжетна линия и персонажна система, Нешков 
премахва от основния сюжет второстепенната история 
с командира агент на полицията, както и други от 
отбелязаните в рецензията нарушения на нормата27.
Но преди да се откаже да публикува в „Български писател“, 
напористият Величко Нешков на 6 април 1952 г. пише 
престорено „благодарствено“ писмо до директора 
на издателството. Цитирайки статията срещу 
злополучните критици, Нешков на свой ред „рецензира“ 
втория отрицателен отзив за неговата книга, подписан 
от Розалия Ликова. Писмото започва в регистрите на 
жалбата – писателят скърби за „причинените му маловерие 
и угнетеност“. Превръща се в другарска критика – 
„другарката Ликова не е изпълнила задачата си докрай, като 
не е наблегнала на положителните страни на романа“. И 
завършва със (зле) прикрита заплаха – „др. Розалия Ликова 
е сред онези критици, порицани от др. Вълко Червенков, 

които не полагат никакви грижи да тласнат на 
по-високо стъпало развитието на нашата 
художествена литература“28.

За чест на ескадрилата военното издателство 
скоро отваря широко врати пред обезверения 

военен писател, но него ще го привлече 
театърът, сцената, драмата. Това е 
картина от друга пиеса.

Откъс от сложената под печат книга 
„Взривена литература: Военни прози, 

партизански разкази, партийни мемоари“

25 Загорчинов, Ст. Рецензия за романа „Победители“ от Величко 
Нешков. – В: Рецензии (1952) на издателство „Български 
писател“ – ЦДА, ф. 284, оп. 3, а.е. 10, л. 28–31.
26 Коткин, С. Когато Сталин се сблъсква с Хитлер. – 
Електронно списание Либерален преглед, 2019. 
27 Тъй като не разполагаме с оригинала на ръкописа на този 
роман, ще цитираме по-голяма част от текста на рецензията 
на Ст. Загорчинов тук: „Романът е разделен на три части. В 
първата част се описват събития, които стават в навечерието 
на девети септември 1944 – борби между партизани и войска, 
обявяване на въстанието, заемане на властта от ОФ, ликвидиране 
на провинените фашисти, митинги, подготовка за народен съд. 
Във втората част е дадено участието на действащите лица, 
както партизани, така и офицери, в освободителната война в 
Македония. Първи боеве с немците, първи търкания с титовците 
по въпроса за военните трофеи и други въпроси, появяване на 
разногласия между войсковите началници – стари царски офицери 
и помощник-командирите. [...] Помощник-командирите успяват 
да овладеят положението сред войниците, увличат ги след себе си, 
разложението е премахнато. Провинените офицери са отстранени 
и арестувани. Втора фаза на Отечествената война – в Унгария, 
след като войниците са прекарали малък отпуск вкъщи. Засилвания 
на търканията с титовците. Антисъветски чувства, проявени 
във войсковите части на титовската войска. Титовски началници 
работят за откъсването от съветите и преминаване към 
англо-американците. Връзки на български офицери с титовци. [...] 
Авторът не показва голямо художествено умение. [...] Изобщо по 
линията на политическата просвета на фронта нищо не се прави. 
Те бързо ще се предават на деморализация, духът им не е особено 
силен. Копнежът към семейството е тъй силен, че те не се 
различават много от войниците некомунисти и лесно се поддават 
на вражеска пропаганда, която им обещава връщане по домовете“. 
Вж. Загорчинов, Ст. Рецензия за романа „Победители“ от Величко 
Нешков. – В: Рецензии (1952) на издателство „Български писател“ – 
ЦДА, ф. 284, оп. 3, а.е. 10, л. 28–31.
28 Нешков, В. До др. Директор на изд. „Български писател“. – В: 
Рецензии (1952) на издателство „Български писател“ – ЦДА, ф. 
284, оп. 3, а.е. 10, л. 251.
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Арестувани, изчезнали, убити

*
Жертви на спонтанното „народно правосъдие“ стават още 
десетки столични и провинциални писатели, публицисти и 
журналисти. Ще посочим почти телеграфно само част от 
тях.
Дългогодишният редактор във вестниците „Дневник“, 
„Утро“ и „Заря“ крум Наумов е взет на 29 септември 
1944 г. от редакционното помещение на столичния 
бул. „Дондуков“. Не стига до процесите на Народния 
съд – нито жив, нито в неизвестност. През 1946 г. 
Софийският областен съд го обявява за безследно изчезнал с 
предполагаема дата 14 октомври 1944 г.54

Редакторът във в. „Варненска поща“ 55-годишният Лука 
константинов след Девети напуска Варна и живее три-
четири месеца при роднини в София. Но и там го откриват. 
Арестуват го и според слуховете по пътя за Варна е свален 
от влака и убит заедно с други задържани. Осъден е задочно 
на смърт от Осми състав на варненския Народен съд55. 
Впрочем смъртни присъди, макар и присъствено, получават 
и другите знакови главни редактори във Варна: на в. „Черно 
море“ – Драгомир Савов и на в. „Варненски новини“ – Тоню 
Бербатев56.
Издателите на в. „Русенска поща“ Владимир Биков и Тодор 
Петров са ликвидирани на 2 ноември 1944 г., вероятно 
с групата, намерила смъртта си в Балюв дол край с. 
Щръклево, Русенско – по пътя за с. Нисово57.
Издателят на в. „Старозагорско утро“ цветан Ат. 
Брашнаров е убит на 16 септември 1944 г., а после 
Народният съд „узаконява“ смъртта му58.
Петко Павлов Попов – главен редактор на плевенския 
в. „Северно ехо“ – е арестуван на 1 октомври 1944 г. 
и първоначално при опита за масов разстрел около 
5 октомври край с. Пелишат, Плевенско по чудо оцелява 
ранен, добира се до вкъщи, укрива се известно време при 
приятели, но по-късно е открит и повторно отведен за 
екзекуция59.
Издателят на в. „Стремление“ в Ловеч Стефан Рясков 
е отведен в лозята край града и заедно с други задържани 
намира гроба си там в обща яма. В отсъствието си е 
осъден на смърт от местния Народен съд60.
Този траурен лист подлежи на още и още допълнения. 
Избиването без съд и присъда на писатели и журналисти 
в провинцията е специална тема, която до днес остава 
в сянката на софийските трагедии. Но дори в сянката 
се забелязва, че на изличаване е подложен цял сегмент 
от публичността по места. В дългосрочна перспектива 
се оказва, че повечето български региони и селища са 
лишени от прослойката на градските пишещи хора, 
от литературни личности, които формират както 
конкретната регионална литература, така и цялостната 
публична среда. На практика биват закрити множество 
местни литературни центрове, които ще започнат да 
възникват отново със силно променен облик едва в епохата 
на „размразяването“ през 60-те години на ХХ век.
През есента на 1944 г. се случват още три знакови 
ликвидации на писатели, които като че ли не влизат в 
сметките на Народния съд. Поне привидно.
Под рубриката „по погрешка“ попада убийството на 
хумориста, актьора, театрала, издателя, птицевъда Борис 
Руменов (Борю Зевзека)61. На 10 октомври от дома му 
на ул. „Добри Войников“ № 29 го отвеждат двама души, 
единият от които носи шмайзер и се казва Станислав 
Вихров. Разстрелват Борю Зевзека при Перловската 
река, където – както някои твърдят – е открит трупът 
му, надупчен от куршуми. Съпругата на хумориста 
свидетелства, че няколко дни след 10 октомври от 
Софийската прокуратура є съобщават, че мъжът є е убит 
от неизвестни лица – да дойде да прибере тялото и да го 
54 Вж. това свидетелство на дъщерите на Крум Наумов в: 
Наумова, Лиляна, Наумова, Агнес. Убит ли? Не, изчезнал! – В: 
Писахме да се знае. Книга първа. Без съд и присъда..., с. 52.
55 Вж. разказа на племенника на Л. Константинов в: Лука 
Константинов – разстрелян задочно. – В: Писахме да се знае. 
Книга втора. Жертвите на „Народния“ съд..., с. 480–481.
56 Вж. свидетелствата за тях: Великов, Стефан. Драгомир 
Савов – талантливият журналист. – Пак там, с. 472–474; 
Великов, Стефан. Тоню Бербатев – творец, писател, журналист, 
редактор. – Пак там, с. 475–477; Иванова, Вера. Амур и Психея. – 
Пак там, с. 478–479.
57 Вж. Жейнов, Иво. Под надзора на съветски военни. – В: 
Писахме да се знае. Книга първа. Без съд и присъда..., с. 281.
58 Вж. Дърваров, Светозар. Не съд, а разправа. – В: Писахме да се 
знае. Книга втора. Жертвите на „Народния“ съд..., с. 83.
59 Вж. разказите за това в: Попова-Георгиева, Лиляна. 
Свидетелят трябва да умре. – В: Писахме да се знае. Книга първа. 
Без съд и присъда..., с. 55–56; Избити български журналисти. – В: 
Писахме да се знае. Книга втора. Жертвите на „Народния“ съд..., 
с. 485.
60 Вж. Николов, Николай. Унищожено цялото семейство. – В: 
Писахме да се знае. Книга първа. Без съд и присъда..., с. 54.
61 Вж. заглавието на иначе неточната версия за убийството: 
Даскалов, Здравко. Убит по погрешка. – В: Пак там, с. 45–46.

погребе. Ковчегът е закован и никой не вижда дали в него е 
Борю Зевзека62.
В събраните от вдовицата Цветана Руменова и цитирани 
от Алберт Бенбасат изявления на съвременници на 
събитията през 1944 г. преобладава късното съжаление, 
че „от неговата смърт ние нямахме нужда, защото 
той не беше и не е бил народен враг“ (Ламар), че тя  е 
„безотговорен акт на лично отмъщение“ (Владимир 
Трендафилов), че „е съвсем ясно откъде дойде тя и кой 
злоупотреби с нашата власт“ (Славчо Васев), че е акт на 
„лично отмъщение“, извършено „от негов личен неприятел 
без знанието на народната власт“ (Панчо Шопов)63. Няма 
как да бъдат пренебрегнати тези думи. Още повече че 
Станислав Вихров надвисва като персонален демон над 
Борис Руменов: дали защото хумористът му „е връщал 
материали, негодни за печат“ (според Цветана Руменова64), 
или защото – по думите на Росен Тахов – „Вихров носи, 
Зевзека хвърля в коша“65, или защото цялата акция по 
извличането на хумориста е случайност, „пияна работа“, 
както свидетелства Атанас Душков, на когото Вихров 
споделя след много години подробности за станалото66. 
Личният мотив на партизанина терорист, примесен с 
голямо количество алкохол, вероятно е водещата причина за 
убийството на Руменов. Прокрадва се и колебливата версия 
за грешката – Вихров търси да убие Елин Пелин, а намира 
Зевзека.
И все пак, защо именно Борю Зевзека става (не)случайна 
жертва? Живял на  неправилното място в София – ул. 
„Добри Войников“ № 29? Много прилича на Елин Пелин? 
Не, никак не прилича. Дали причината не е много по-
дълбока, свързана с полето на изява на Руменов и със 
самата специфика на неговия хумор? Той води pyбpиката 
„Птицевъдство“ във в. „Заpя“ и хумористичните 
cтpаници на вестниците „Утро“ и „Дневник“, сътрудничи 
и на Райко-Алексиевия „Щурец“ – все издания, минаващи 
за „фашистки“, чиито редактори и автори са сред 
мишените на Народния съд. Несъмнено Зевзека е маркиран 
от сътрудничеството си в тези вестници, макар че 
хуморът му не просто е непартизански и непартиен, а 
категорично нетенденциозен, т.е. социално и дори морално 
неутрален, недидактичен, основан върху контрастите във 
всекидневието, парадоксите на човешкото съществуване 
и понякога на семпли езикови игри. За него Кирил Христов 
отбелязва, че „хуморът на Борис Руменов не е хаплив [...] 
той не оставя в душата и утайка на печал [...] смехът, 
който будят неговите фейлетони, разкази, сцени, е здрав, 
освежителен, юнашки“67. Но нека откроим други преценки, 
които се оказват проблемни: Зевзека е „бохем, оптимист и 
остроумец с богата и чиста душа“, „неизчерпаем извор на 
злободневки“, „автор на родолюбиви хумористични пиески“, 
на „остроумни и незлобливи шеги“, който след раняването 
си през Първата световна война ръководи Полевия военен 
театър – дело, определено като „истински подвиг“68; той 
е възприеман като „весел, жизнерадостен и, най-главно, 
безобиден човек“, „неговият хумор не обижда, не наранява“, 
с „добродушно и човечно отношение към хората“, „близък 
до народа, достъпен, интимен, разбираем“, „народен 
хуморист“, „по-популярен от него няма“69... 
В тези ласкави оценки от 1940 г. не би се открило нищо 
осъдително след Девети, ако не са дадени от двама души – 
ген. Никола Жеков и Тодор Кожухаров – при това на първа 
страница в юбилейния вестник. Да напомним, че това 
са две емблематични фигури на додеветосептемврийска 
62 Вж. версиите за това в: Бенбасат, Алберт. Да убиеш зевзек. 
– Портал Култура. 25.07.2018; https://kultura.bg [посетен на 
22.02.2022]
63 Пак там.
64 Пак там.
65 Тахов, Росен. Партизанин търси да убие Елин Пелин, застрелва 
Борю Зевзека. – 24 часа, 26.03.2014.
66 Цит. по: Бенбасат, Алберт. Да убиеш зевзек... 
67 Христов, Кирил. На Борис Руменов – Борю Зевзека. 35 години 
хумор. Юбилеен брой. 16.11.1940, с. 4.
68 Жеков, Никола. Изпълнен дълг. – Пак там, с. 1. 
69 Кожухаров, Тодор. Борис Руменов. – Пак там, с. 1.

България: ген. Жеков – главнокомандващ на действащата 
българска армия по време на Първата световна война и сред 
ръководителите на пронацисткия Съюз на българските 
национални легиони, а Кожухаров – директор на влиятелния 
вестник „Слово“. И двамата са осъдени от Народния съд, 
но присъдата на Жеков не е изпълнена, защото е в друг тип 
неизвестност – в емиграция.
Ето как неангажиращият хумор на Зевзека, деполитизиран, 
лишен от идеологически пристрастия и социална ярост, 
влиза в режим на признание в публична среда и от личности, 
които подлежат на отстраняване и трайно заличаване 
веднага след Девети. Веднъж попаднал в тази листа (по 
погрешка или по закономерност), Борю Зевзека остава 
там, въпреки усилията на съпругата му да го изведе поне 
частично от забравата. Убитият без съд и присъда не 
подлежи на реабилитация от комунистическия режим 
до края. В отговор на молбата на Цветана Руменова за 
поставяне на паметна плоча на дома, където е живял 
нейният съпруг Борис Руменов, директорът на Дирекция 
„Културно-историческо наследство“ при Столичния съвет 
за култура я уведомява през 1983 г., че Зевзека „е известен 
най-вече като буржоазен журналист и хумористичен 
писател“, а след Девети „е осъден на смърт и разстрелян, 
а впоследствие реабилитиран“, като „личността и 
дейността на Борис Руменов (Борю Зевзека) не дават 
основание за поставяне паметна плоча на неговия дом“70. 
Кръгът около паметта на Зевзека е двойно и тройно 
омагьосан. Руменов нито е известен буржоазен автор, 
нито е съден и реабилитиран, нито – преиздаван и четен. 
Престъплението срещу него го е завлякло в забравата. 
Произволното му убийство, извършено от пиян партизанин, 
който иска и да е поет, завинаги е маркирало народния 
хуморист като „народен враг“ и не особено значим писател, 
който има право на надгробна плоча, но не и на паметна.
Особено гранични са случаите с 28-годишния български 
писател от Таврия Мишо Хаджийски и с 27-годишния 
поет константин Гиндев. Тяхната смърт символизира 
предел, след който се заличават възможностите да 
се разгърне поне отчасти следващо ново поколение в 
българската литература, което не е нито комунистическо, 
нито дори „ляво“.
Именно за да бъдат откроени тези случаи, ще пишем за 
Хаджийски и Гиндев по-подробно в друг текст.

*
В края на биографичната си книга за Димитър Шишманов, 
в акпекта на обобщението Елена Михайловска споменава 
темата за „социология на личностното и интелектуално 
заличаване у нас през времето на тоталитаризма“, като 
именно случаят с нейния герой е изведен до равнището 
на тоталната липса – „изтриване от колективната 
памет“; и човекът, и писателят сякаш „просто никога 
въобще не са съществували“71. Ако това е валидно за 
личности като Д. Шишманов и Борис Йоцов например, 
стигнали до скамейките на „народното правосъдие“, какво 
да кажем за потъналите в неизвестността, избити без 
съд и присъда? Осъждането от Народния съд, колкото и 
стигматизиращ, и заличаващ акт да е, все пак дава някакъв 
шанс за реабилитация на жертвата. За „пощадените“, 
които се разминават със смъртната присъда, шансът е 
още по-видим – те могат да се надяват на амнистия, на 
възвръщане в публичността, на трупане на мемоарен архив 
в чекмедже, който един ден може би ще се яви на светло – 
публикуван, за да възкреси образа на заличения. Това се 
отнася и за осъдени на доживотен затвор личности като 
Михаил Арнаудов или Христо Бръзицов, които дочакват 
свободата си и успяват да стигнат до категорична или поне 
частична реабилитация. Впрочем дори част от осъдените 
на смърт, според стореното и написаното от тях, 
дочакват своите нови изследователи и читатели. Както се 
случва с Шишманов, Йоцов, Филов, Кожухаров и т.н. 
Точността изисква да отбележим, че убитите без съд 
и присъда хора са хвърлени в двойно по-дълбока бездна на 
забрава. Не че трябва да сравняваме коя от жертвите 
е по-забравена. Но когато изведем това отсъствие 
на историческата сцена, забелязваме, че се прикрива 
безчовечно престъпление, плод на революционен произвол, 
което целенасочено се укрива от извършителите и от 
режима, който го е допуснал или поръчал.
За констатираната предварително смърт на Д. Крапчев 
и Р. Алексиев, както и за „узаконеното“ чрез смъртна 
присъда „изчезване“ на Й. Бадев и Ал. Ганчев в годините на 
НРБ може да се говори, макар неясно или замазващо. До 
1989 г. имената им са табуирани, но не съвсем, доколкото 
тогава могат да бъдат публично сведени до групата на 
„фашистите в литературата“. Докато за Н. Илиев – 
Сириус, Константин Гиндев, Борю Зевзека и пр. режимът 
няма как да обясни или да легитимира ликвидацията им. 
Затова в годините на НРБ тези и други имена се покриват 
с пластове тишина, охранявана от цензура, библиотечни 
спецфондове и милиция. Заличаването е дългосрочно и 
безпрекословно.

70 Цит. по: Бенбасат, Алберт. Да убиеш зевзек...
71 Михайловска, Елена. Създадени сме и за размишление... Димитър 
Ив. Шишманов: Биография. Изток-Запад. С., 2010, с. 200.

Борис Руменов 
със съпругата 
си Цветана и 
дъщеря им Ани, 
ок. 1930 г.
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Великото и смешното
Той беше велик в своето отечество. Надарен с високи 
добродетели, силна воля и здрав разсъдък, той пое в 
своите силни и чисти ръце всички държавни функции и 
избави страната си от нещастното положение, в което я 
бяха тикнали разни корумпирани водачи. 
Той води война, победи и извоюва за отечеството си едно 
отлично външно положение. Веднага след това се залови 
за вътрешното устройство: за кратко време се справи 
с всички многобройни паразити, които в продължение на 
ред години причиняваха в организма на държавата само 
морално разложение и финансово разстройство. 
И той стана един съвременен диктатор. Диктатор 
справедлив и крайно необходим за създадените условия. 
Всички честни и умни хора имаха неговата безгранична 
подкрепа. 
В министерския съвет излагаше ясно и откровено 
мероприятията, които беше решил да прокара, а господа 
министрите веднага се съгласяваха с него и то не само 
вследствие на естествения страх пред всесилния човек, 
но и защото искрено вярваха в непогрешимостта му. 
И наистина реформите незабавно даваха отличните 
резултати, които големият държавник като че бе 
изчислил с математическа точност. 
От това само до известна степен страдаше самолюбието 
на господа министрите, но никой не се осмеляваше да влезе 
в противодействие с него: прозорливият му ум веднага 
би схванал дребните побуждения на тази опозиция и с 
един замах би унищожил всеки, който иска да постави над 
интересите на страната своите амбиции. 
Наричаха го „просветен тиранин“. 
И страната блаженствуваше.
Може би читателят ще си каже: 
– Ах, щастлива страна! Где и в България такъв човек, че да 
ни оправи? Само другаде ли ще се раждат велики държавни 
мъже?  
Не завиждайте, господа, на тази страна, защото 
щастието є не бе задълго. 
Веднъж имаше важен държавен съвет. Министрите със 
страхопочитание слушаха силните думи на гениалния 
човек относно някаква нова реформа, която щеше да 

спечели за страната много и отлични изгоди. 
В това време долу, при външната врата на министерския 
съвет се чу някаква глъчка. Диктаторът веднага натисна 
звънеца.
– Какво има?
Въоръжен стражар доложи: 
– Една жена, господин президенте, е дошла и се разправя с 
часовоите. 
Президентът веднага разпореди: 
– Часовоите незабавно да изпълнят дълга си: арест, а при 
съпротива – куршум! 
– Разбирам, господин президент, толкоз повече, че тя иска 
да влезе направо тук в министерски съвет. 
Всички се смаяха: 
– Как? Тук? В самия министерски съвет? 
А президентът снизходително се усмихна: 
– Бедната, тя е побъркана. Кажете само да я закарат в 
лудницата. 
Женски глас изпищя и една жена се втурна вътре, дотича 
до масата, на който господата заседаваха и се развика 
право в лицето на гениалния държавник: 
– В лудницата ли? Теб, теб трябва да закарат в лудницата, 
никаквико, щом може да си помислиш, че ще се отървеш 
така лесно от мен. 
Гениалният държавник се смути, но министърът на 
войната скочи, хвана жената за раменете, разтърси я и є 
каза: 
– Вие знаете ли на кого говорите? Това е най-могъщият 
човек в отечеството. Това е всесилния наш господар. 
Тя го блъсна и извика: 
– За вас може и да е силен, но пред мен той е нищожество.  
И добави: 
– Аз съм жена му. 
Министрите скочиха и почнаха да се кланят: 
- Ах, госпожата на нашия велик президент?... Вие ли сте 
милостива госпожо? Особено ни е драго. 
Тя не им обърна внимание и изрече пак в лицето на 
могъщия диктатор: 
– Ти какво ли си рече? „Вечно ще я оставям аз самичка, 
затворена в забутания домашен ъгъл да се грижи за 
кокошките, а аз ще се забавлявам и ще є разправям, че 
върша важни държавни работи“. Държавни работи – 
голямо чудо! Държава – вятър... Никаква държава! Знай, 

Случка с цар крума
Разказ на един лектор, който не е особено 
възхитен от идеята за въздържането

Лекторът (понамирисва на вино): – Уважаеми дами и 
господа, когато става дума за знаменития цар Крум, веднага 
изпъква пред нас, последователите на неговия девиз „наздраве, 
дружина“, едно историческо противоречие: хем, уж великия 
и страшен български цар изкоренил в царството си лозята, 
та въвел сух режим, хем пък пил наздравица с Никифоровата 
кратуна. 
В действителност ето как стои работата: 
В началото на своето царуване Крум е бил умерен цокач, след 
това внезапно повел борба с алкохола и накрая при апогея на 
своето величие пак пропил, та можал с обкованата в злато 
глава на своя заклет враг да се провикне: 
– Наздраве дружина с Никифоровата кратуна. 
И тъй, единствената грешка на великия Крум се е състояла в 
това, че се е повел по ума на разни протестанти, дъновисти 
и тути кванти въздържатели, а е издал строга заповед за 
забрана на пиенето.  
Не искам да кажа, че пиянството е добродетел, но дълбоко 
съм уверен, че умереното пиене е не само полезно за 
здравословното състояние на човека, но и до голяма степен 
спомага за повдигане на неговото душевно самообладание. 
Впрочем в тази велика истина се е убедил и самият цар 
Крум. 
Минали няколко години след като Негово Величество Крум 
I-ви чрез своя преждевременен декрет изкорени всички лозя и 
изпи до капка всичкото запазено вино. (Лекторът преглъща). 
Добре, но заедно с изчезването на благословеното питие и 
хубавите български юнашки песни престанали да се слушат 
по нашата земя. И народът станал по-мекушав. Царят, 
разбира се, не обърнал никакво внимание на музикалната 
страна на въпроса, сиреч, че престанали да се слушат песни 
по царството му, но взел сериозно да се безпокои, когато 
констатирал, че войската му не се бие вече с оная сигурност, 
с която по-рано се хвърляла срещу враговете. Яд го хванало 
Крума и рекъл да потърси между верните си помощници 
храбри мъже, за да ги назначи за началници, а най-храбрия – за 
главнокомандуващ на цялата действуваща армия. 
И издал заповед: 
Който може да отскубне от брадата на царя един косъм, 
немедлено ще получи голяма награда, който не – ще бъде 
наказан. 
Почнали да се явяват желаещи да получат царската награда. 
И Негово Величество Крум Страшний на всекиго разрешавал 
да му хване един косъм и да го отскубне. 
И все разтреперан зер ще скубе косъм от брадата на най-
страшния цар, улавял косъм и тъкмо когато се готвел да 
го отскубне, Крум му изревавал едно „хоп“ и онзи уплашен, 
пускал косъма. 

Царят се разсърдвал на страхливостта на кандидатите за 
награди и заповядвал да бъдат хвърляни в централния затвор. 
Един, двама, трима – мнозина взели да пълнят килиите на 
затвора, а царят все повече го избивало на яд, че не може 
да се намери достатъчно храбър българин, който да не се 
уплаши и да може сполучливо да извърши операцията на 
косъма. 
Но, както обикновено става в такива случаи, и той си 
намерил майстора. 
Един потомък, син на бедни родители, рекъл и той да 
си опита щастието, та дано прокопса някак и отърве 
семейството си от сиромашия. Отива и подава заявление 
на височайше име, че се решава да отскубне косъм от 
свещената брада на великия цар. 
Добре, но като поразмислил за несполуките и участта на 
своите предшественици, взело и него да го събира страх. 
И вечерта стария му баща го видял, че е много кахърен, 
та попитал сина си  и настоял да му обясни причината на 
своята загриженост. И синът най-после обяснил: 
– Омръзна ми, тате, вече нашия фукарлък и съблазнен от 
богата премия се реших. Вчера ме записаха в двореца и 
за утре ми е определена аудиенция, на която ще ми бъде 
направена високата чест, като ми се даде възможност да 
отскубна един... 
– Косъм от царската брада, нали? – прекъснал го баща му, 
обзет от ужас. 
– Да, тате – отговорил разтреперан храбрия син. 
– Ти си полудял. 
– И аз сега го виждам, но уви, късно е. Утре ще стане, 
каквото ще стане … 
И тогава на бащата дошло на ум, че още преди години, 
когато царят унищожил лозята и вината, той бил скрил в 
избата си за зор заман една бъчва със старо вино. И казал на 
сина си: 
– Хайде, синко, ти сега спи спокойно, па утре ще ти дам да 
си пийнеш от едно лекарство, та белки то ти даде кураж да 
свършиш благополучно работата си. 
На сутринта влязъл бащата в избата с една зелена паница, 
пипнал засъхналата канела, завъртял я здраво, та изскърцала, 
но като видял как се запенило това ми ти старо, руйно и 
червено вино, то се знае, не можал да устои на изкушението, 
ами дигнал паницата, та я презполвил, па после я допълнил 
и я занесъл, та я подал на сина си. А той, първите две-
три глътки му се поопряли, ама после, като му харесало 
резливото питие, па като си ококорил очите, пресушил 
зелената паница до дъното. (Лекторът си бърше устните). 
Баща му го тупнал по рамото. 
– Хайде сега, синко, бързай докато не е изветряло в теб 
лекарството. Тръгнал младия юнак и вече към двореца 
виното почнало да го сгорещява. Заявил смело на стражата, 
че е записан за аудиенция, веднага бил пуснат при Негово 
Величество, който просто го съжалил като го видял колко е 
млад, а ще трябва да гние в тъмницата. 

И операцията почнала: 
– Хвани един косъм от брадата ми! – заповядал царят. 
Момъкът хванал един косъм. 
– Сега приготви се да го отскубнеш, ама да не се уплашиш! 
И внезапно му ревнал: 
– Хоп. 
– „Пляс“! – се чуло в отговор на царското „хоп“. Всичко се 
разиграло в секунда. Момъкът плеснал на царя един топъл 
шамар и грабнал, та му отскубнал тамам десетина косми от 
брадата. 
– Какво правиш, бе? – попитал го смаян царят, на когото 
ушите писнали в ноти от най-горните гами и брадата 
пламнала. 
– Как какво направих? Плеснах те да ме не смущаваш в 
работата. 
– Значи ти се осмели да удариш царя? 
– Осмелих се зер. Какви са тия викове от теб? Не сме се 
пазарили така да се провикваш, хем тъкмо в критическия 
момент. 
– Ами ти сам ли си имаш тая храброст или ти е направил 
някой някаква магия? 
Момъкът, както прилича на всеки храбрец, не обичал да лъже, 
та навел очи, а царят му казал: 
– Я ми духни! 
Духнал момъкът и на Крума се напълнила устата, когато 
усетил миризмата на божествения нектар и си спомнил за 
старите благословени времена. 
– Кажи ми истината и ти обещавам, никому никакво зло да 
не направя! 
Момъкът разправил историята с домашното чудодейно 
лекарство. 
И на часа последвали от царска страна няколко нови заповеди: 
Преди всичко се вдигнал в царството сухия режим. И скоро 
започнали да се слушат по цялата територия весели песни, 
музики и джаз-банди. 
След втора заповед младият българин бил назначен за пръв 
пълководец на храбрата родна войска. 
И с трета заповед се вдигнала по-раншната заповед за 
скубане на косми от царската брада, понеже царят казал: 
– Ако се намерят още няколко синове майчини, които да 
имат скрито у дома винце, току-виж, че съм останал без 
брада...

Текстовете се публикуват по книгата: 
Борис Руменов. Нашите великани. Книга на смеха. 

Издание на в. „Народна дума“, С., 1944.

Борис Руменов (Борю Зевзека) че над държавата ти имаш жена. И тази твоя жена няма 
да търпи твоето незачитане към нея. Ставай веднага да 
отидем на кино. Защо правя нови рокли, когато няма да ми 
ги видят хората? 
– Но драга моя, недей така... почакай да свърша 
заседанието! 
Другарите му го погледнаха и видяха как за миг великия 
човек стана малък, малък... 
Тя му тропна с крак: 
– Не, ставай веднага! Тези мижитурки могат и без теб да 
заседават. 
Военният министър пак скочи: 
– Моля, госпожо, кой е „мижитурка“? 
Тя веднага му се тросна: 
– Той, моят мъж е мижитурка, а вие всички сте негови 
малки мижитурчета. 
Президентът стана и съобщи, като поглеждаше боязливо 
към жена си: 
– Господа, заседанието е свършено. Остава ви само да 
подпишете моето предложение... 
И този велик мъж хвана под ръка своя домашен диктатор 
и излезе от министерския съвет. 
Министърът на войната се осмели и подписа 
предложението при особено мнение. 
А останалите господа министри дори получиха куража да 
го подпишат с думите: „не сме съгласни“. 
Това ставаше за първи път.
Никой не знаеше как големият диктатор уреди домашния 
си конфликт, но той още на другия ден хвана в ръцете 
си държавното кормило. Обаче корабът вече не вървеше. 
Разколебаха се вече в неговото всемогъщие ней-напред 
министрите, а след това и всички останали политически 
личности. Всеки от тях си казваше на ума: 
– Я го виж и той като нас се страхува от жена си. 
Щом тя е по-силна от него, тогава поне нея да турим 
за диктатор, че да се оправи. Ха-ха-ха-ха – смееха се 
вътрешно и злорадо господа политиците. 
И величието на спасителя на страната беше 
компрометирано и се занизаха политически интриги, 
непокорства, смутове и накрая революция, която смъкна 
гениалния човек от положението, което беше заел чрез 
своя ум, справедливост и непосилна борба. 
Всемогъщият човек, победителят на външните врагове, 
спасителят от вътрешните злочестия, великият 
укротител, не можа само да укроти собствената си жена.
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Писателят в големите събития
Най-достойната позиция

Години наред от това и от други места пиша за делото 
на българския писател. Едва ли е останало в бъларската 
литературна история име на книжовник, което да не е 
попаднало в тия две колонки. Не е само поради литературни 
достойнства и недостатъци на писателски творби, 
нито поради лични разбирания за смисъла и задачата 
на литературната критика. Във всекидневното ми 
отношение към българския писател ръководило ме е покрай 
друго съзнанието за значението му във всестранния живот 
на народа и един стремеж да се изтъкне високо това 
значение, колкото и да е то ясно видимо при всеки поглед 
към далечното и близкото българско минало.  
Навярно някой просветен български гражданин не би 
могъл да си представи освобождението на България без 
хилядите осведомителни писания за българския народ, без 
народните въстания, без подвизите при Вола и Шипка, без 
духовното народно пробуждане – и всичко това – без позива 
на Отеца Паисия, без фантазиите на Раковски, без песните 
на Добри Чинтулова и П. Р. Славейкова, без разказите 
на Л. Каравелова и пр. Още по-мъчно бихме могли да си 
представим сетнешния устрем на освободена България 
към духовно възмогване и към политическо укрепване 
и особено въодушевения и неудържимия набег на целия 
български народ към Тракия и Македония през паметната 
есен на 1912 година, без песните и романите на Вазова, А. 
Страшимирова, Яворова и др. Не е мъчно да се прозре в тия 
големи събития от близкото минало неизмеримото значение 
на българския писател в живота на българския народ. И 
все пак, ако поемем сега след толкова изпитания и жертви 
ни са орисани още по-черни дни, не съм напълно убеден дали 
българският писател от наше време ще може да се утеши 
със съзнание за изпълнен дълг. Не споделям нито един миг 
нечии мрачни предчувствия – вярвам непоколебимо в 
звездата на народа си и в тържеството на неговата правда, 
която е и Божия правда. Подхвърлям възможността за 
черни дни само като логическа подставка. 
Победителите от първата световна война наложиха на 
нашия народ мир, който с една жестока настойчивост му 
отнемаше въздуха и светлината на живота. Доживяхме дни 

на страшна потиснатост, която се изрази в разединение, 
в безверие и пораженство, в кървави междуособици. Цяла 
третинка от българския народ изнемогваше в черна и 
тежка робия. Интелигенцията от всички културни и 
политически отсенки се озова пред трагично раздвоение, 
на кръстопът, и голяма част от нея изби в безпътство. В 
онова усилно време, когато България крачеше неустойчиво 
по самия ръб на пропастта, българският писател не 
намери чрез едно внушително мнозинство висока, ясно 
определена и твърда позиция, от която да върне в 
душата на народа светлината на вярата му, да разведри 
съзнанието на интелигенцията му, да я призове към нейния 
национален и обществен дълг, да я събере под знамето на 
България – позиция на честната, достойната, откритата 
борба, която не познава греха на двойствеността, на 
рознопоклонството и презастраховката. Абсолютно съм 
убеден, че най-черното и най-мръсното от мътилката 
на днешното време – пораженството, разединението, 
безверието – е плод и останка от тия двадесетина години 
на нравствена потиснатост и разложение... 
От тия две години насам нуждите, стремежите, 
интересите на българския народ са по-ясни от всяко друго 
време: да укрепи вярата си в щастливи бъднини и волята 
си да ги създаде – като запази и закръгли с всички сили 
и жертви, които биха му се наложили, постигнатото 
обединение. Толкова ясен бе и дългът на всички, които 
смятат, че имат дял в духовното ръководство на 
народа: да заемат и изявят ясно, громко, недвусмислено, 
доблестно, без хитроумни измервания и възможности и 
презастраховки, позиция към тия нужди, към бъдещето на 
българския народ. Това бе дългът и на българския писател. 
Само тъпоумните не можаха да разберат: никога не съм 
смятал, че при война не може да се мисли за изкуство. Та 
нали за изкуство предимно пиша на това място! Но всякога 
съм мислил, че във времена като днешните няма нищо 
по-подло и по-пакостно от недомлъвките, усукванията, 
от лукавата двойственост, и нищо по-достойно, по-
наложително и по-плодоносно от ясната обществена 
позиция. Заел ли я е, държи ли я здраво с мнозинството 
си българският писател днес? Ето въпросът, който ме 
смущава.

Зора, бр. 7097, 23 февруари 1943.

А Р Х И В  Н А  И З Ч Е З Н А Л И Т Е  Г Л А С О В Е

Разреди писатели
Типични и частни случаи

Отношението на писателя към една или друга 
действителност зависи повече от унаследените 
склонности на природата му, отколкото от усвоените 
в живота знания и идеи. Има писатели, които гледат 
на живота си отвън, като на сбор от сюжети, като 
опитно поле, като градиво за творческа спекула. Едно 
явление, едно събитие ги интересува не само по себе си, 
не с отношението му към живота на човека, т.е. не с 
включените в него съставки за полза и вреда, за радост и 
страдание, а като предмет, като удобно градиво или поне 
като потик за творческо претворяване. 
Спомням си в тоя миг за един млад и даровит хирург. 
Детето ми си бе спукало костта на глезена. Направихме, 
както е редно, рентгенова снимка и я показахме със свито 
сърце на хирурга. „Идеална фрактура“ – ахна той от 
възхита. И се запретна за работа с истинско удоволствие 
и без оглед на нечовешките страдания на малкия пациент: 
връзва, дърпа, стяга, пуща и... почти пее... 
Колкото да е приет писателят поначало като сърцевед на 
човечеството, писатели от горния разред ми напомнят 
именно тоя млад хирург. Най-напред и те като него 
предпочитат случаите на страдание в живота: пожари, 
наводнения, злополучна любов, отмъщение, проституция, 
физическа и душевна недъгавост, гладна мъка и пр. и 
пр. И когато им се удаде да ги напипат, нахвърлят им 
се с радостта на изобретатели и ги пресъздават със 
студенината на клиническо изследване – без участия в 
настроенията и съдбините на... героите пациенти. Такива 
писатели са най-близки до хирурзите, литературата им е 
най-сродна с... патологията. 
Има друг род писатели, които приемат живота със 
сърцето си: повече чувствуват, отколкото наблюдават; 
стопяват се, изчезват в страданието и радостта на човека 
и творбата им става повече интимна изповед, отколкото 
безлична установка, повече възвишена човечност, 
отколкото мъртва снимка. Такива писатели повече 
стоплят и утешават, отколкото показват и убеждават. 
Има трети разред писатели, впрочем има много разреди 
писатели, не е време, нито място да ги търсим и 
установяваме. Но има един рядък и все така типичен, 

като горните два, и твърде характерен за днешно време. 
Това са писатели, които съзнателно заключват целия си 
чувствен апарат за живота и минават отвъд – може 
би така наречените асоциални и аполитични писатели? 
Кой знае. Ще посоча един конкретен случай у нас. За едно 
денонощие София потъмня. Изкуството занемя. Пушеци 
и прахоляци от срутени и опожарени паметници и храмове 
задавяха гърлото. Хиляди граждани търсеха в смъртно 
безпокойство покрив и пощада за децата и главите си. 
И стискаха юмрук, и скърцаха със зъби, и вдигаха ропот 
срещу свирепството... Материя не за съзерцание, не за 
изкуство, защото видът є потиска, боли и бунтува. Но 
и най-каменното сърце не би могло съвсем да я отмине.  
Дни и седмици се занизаха като зловещи сенки – едно 
видение, един въпрос и едно безпокойство не слизаше от 
душите и от езика на людете: кой и какво е останало под 
развалините. И в тия дни на всеграждански смут и ропот 
намери се все пак наш писател, който отвърна око и ухо 
от тая печална действителност, мина отвъд нея, не я 
допусна в „чистата система на размишленията си“ и на 
четвъртия или петия ден от бомбените трясъци писа 
жалба за лична несгода: че на Нова година не намерил за своя 
син дрянова суровакница, та му купил върбова. И после на 
ред: за следите, които подметките му оставяли по снега, 
за чудната топлинка, която се излъчвала от малкото 
телце на детето му и пр. и пр. Нямам никакво желание да 
го коря за тая безотзивчивост към живота.  Това си му 
е природата. Липсва му навярно оня нерв, който свързва 
людете от една общност един с друг и ги привежда понякога 
в общи вълнения. Ще си позволя само малко откровеност. 
Убеден съм първо, че нашият писател, който е повече 
мислител, отколкото художник, и който от всяка сламчица 
в живота изтегля по едно философско есе, не ще да е 
толкова безпомощен в мисълта си пред действителността 
като бомбената вихрушка над София – отминава я 
очевидно, по някаквъ съзнаван стремеж; второ, че 
изкуственото бягство от вика на живота в дадено време 
оставя впечатление на лъжа и поза;  и трето, че често и 
претенциозно философстване върху малки нещица в живота 
налага неизбежни повторения, които досаждат... 
Бих писал за други един два разреди писатели – чужди и наши 
– но допъти, ако е живот и здраве.

Зора, бр. 7402, 2 март 1944.

Йордан Бадев

кои са идеалисти и кои – тъмни 
заговорници

Ако послушниците 
и оръдията на 
болшевизма в 
България имаха 
свободата да 
действуват според 
предписанията на... 
партията си, уверен 
съм, че биха оглушили 
оняденшния празник 
на Освобождението 
с речи за... дълга ни 
към освободителите, 
за възвишеността 
на делото им и за 
скъпата им кръвна 
жертва за... нашата 
свобода  противно 
на учителите и 
бащите им или може 
би, на по-връстните 
им братя – 

тесняците отпреди двадесетина години, които на 
същия ден – празникът на Освобождението – изсипваха 
по площадите и в писания из вестници и хвърчащи 
листове цялото съкровище от остроумия и хули 
с езика си, за да очернят същото дело на същите 
освободители, като разобличат „скритата им и 
коварна промисъл“ да ни направят „своя губерния“, да 
ни наложат ярема на ново робство“. 
Мисля, че петте века робство ни са предостатъчни, 
за да знаем всички днес черното му тегло и да ценим 
свободата и единството си по-високо от живота 
си. Или е права жестоката мисъл на един черноглед 
мъдрец – че българският народ не си е добрувал, та сам 
подлага понякога врат зад ярем? Не, един народ, който 
за късо време наниза приказни дела на подвиг и жертва 
в името на свободата и обединението си; един народ, 
който има в най-близкото си минало Шипка, Сливница 
и толкова други светини подир тях; един народ, който 
без колебание проля потоци от най-младата си кръв, 
за да утвърди чрез нея независимостта си и да спои 
единството си – такъв народ знае стойността на 
свободата си и на държавната си независимост и не би 
подложил гръб за никакво ново робство. Или ботушът 
на Сталин върху гърба на България би бил по-лек от 
някогашния златен скиптър на Романовците? Като 
„задунайска губерния“ на царете, или като „задунайска 
република“ на червените диктатори България би била 
еднакво робска земя. Това виждат всички българи, 
които имат чувство за национална независимост. 
Не ги виждат само ония, които, в парадоксално 
противоречие със собствените си учители и бащи 
отпреди четвърт век, днес се влачат по гласа на 
сирените от север и са готови да запалят в земята си 
пожарите на кървава междуособица и разрушение, за да 
я предадат след това, немощна и смазана в ръцета на 
нови и чужди господари. 
Погрешно и светотатствено някои наричат тия 
блудници идеалисти, защото били готови да дадат 
живота си в изпълнение на... клетвата си. Една 
клетва за вярност към дело на... предателство на 
собствената си майка земя. Това не е идеализъм. 
Идеалисти бяха Ботев, Левски, Хаджи Димитър, 
които дадоха без колебание главите си за свободата на 
родината си; идеалисти бяха по-късно хилядите борци 
в останалите в робство български земи, които с песен 
на уста умираха пак за народна свобода и обединение; 
истински идеалисти са и днес стотиците и хилядите 
служители на българския народ, които носят кръста на 
службата си с въодушевление и с готовност за всяка 
жертва в името на свободното и единно българско 
отечество. Идеалисти са – защото мислят, работят 
и се жертвуват за един истински народен идеал. Да 
положиш клетва, че ще работиш с цената на живота 
си за една революция, чрез която ще удавиш в кръв 
народа си и ще почерниш и заробиш земята си – това е 
клетва на предателство, не на идеализъм. 
И да се именуват идеалисти тия слепи фанатици – 
заговорници против собствения им народ е и погрешно 
и светотатствено.

Зора, бр. 7105, 5 март 1943.

Йордан Бадев


