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„Румънският Сибир“ в травматичните спомени на  
българите католици от Банат 

 
 
Abstract: The article presents some personal experiences and memories related 

to the deportation of Banat Bulgarian Catholics (1951-1956) in the open labor camp 
Baragan, Romania. These processes are related to the plans of the communist regime in 
Romania to deport, following the Soviet model of deportation, people living within a 
radius of 25 km along the border with Yugoslavia. This area is inhabited by different 
ethnic groups – Germans, Serbs, Bulgarians, Jews, Vlachs from Macedonia, Romani-
ans, etc., considered "high risk factors". The publication is based on the memories of 
Rafael Mirchov, deported with his family when he was only 10 years old from the Banat 
Bulgarian village Star Beshenov to Baragan. 

Key words: Banat Bulgarians; deportations; Romania; Communist Regime 
 
 
 
Румънският Сибир“, „Голготата на Бараган“, „Лагерът на де-

портирането“, „Бараган на депортираните“, „Най-голямата драма на 
Банат“ са названия, отнасящи се до Бараган, регион в Югоизточна 
Румъния (Мунтения), непознат за голяма част от съвременниците 
ни. В българската Уикипедия информацията за него е повече от 
скромна.1 В Румъния това име извиква неизлечими травматични 
спомени у останалите живи след комунистическите издевателства в 

                                                           
1 Бараган (на румънски: Câmpia Bărăganului) се нарича източната степна част 
на Мунтения.[1] Регионът е известен с черноземната си почва, богата на хумус. 
Използва се главно за отглеждане на зърнени култури.  
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B
0%D0%BD 
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периода 1951–19562. Част от тези оцелели са банатски българи от 
селата Стар Бешенов3, Брещя4 и Дента5. Събитията от този период, 
определяни като едно от най-срамните петна в румънската история, 
са свързани с плановете на комунистическия режим в Румъния да 
изсели по съветския модел за депортация живеещи в радиус от 25 
км по границата с Югославия. Тази зона е обитавана от различни 
етноси – немци, сърби, българи, евреи, власи от Македония, румън-
ци и др., смятани за „елементи с висок рисков фактор” (Both 2016). 
Предтекстът за депортацията е идеологическият конфликт от 1948 
година между Йосиф Броз Тито и Сталин, чиято политика тогаваш-
ният комунистически режим в Румъния под ръководството на Геор-
ге Георгиу-Деж Дей последователно следва. Но истинският замисъл 
на операцията има далеч по-мащабни цели – етническото прочист-
ване е съпроводено с прочистването на цели социални категории, 
считани за опасни и противопоставящи се на плановете за насилст-
вена колективизация на земеделските стопанства. Both отбелязва: 
“Мишени бяха едри фермери, едри земевладелци, индустриалци, 
кръчмари или собственици на ресторанти, бесарабски или македон-
ски бежанци, бивши членове на германските въоръжени сили, чуж-
ди граждани, роднини на бежанци, симпатизанти на Тито, хора, ко-
ито са сътрудничили във войната с врага, военнослужещи, уволнени 
чиновници, роднини на контрареволюционерите и всички, които ги 
подкрепяха, активисти за политически и граждански права, бивши 
бизнесмени с връзки със Запада, лидери на германската етническа 
група” (Both 2016).  

                                                           
2 Единствената информация в българския печат за събитията от този период може 
да се намери в рецензията на Кристина Попова за книгата на Клаудиа Добре The 
Deportees of Bărăgan: Testimonies about the Romanian Siberia, Editura Ratio et 
Revelatio, Oradea, 2016, 285 р. (Попова 2019, 325–328), публикувана и във в. 
Дневник от 21.12. 2019.  https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/12/21/3990532_ 
svidetelstva_za_rumunskiia_sibir/ 
3 От Стар Бешенов са депортирани 86 фамилии или 422 души. В Бараган се 
раждат 23 деца, венчават се 7 двойки и почиват 38 човека. В селото се завръщат 
от Бараган 407 души (Mirciov 2016, 156). 
4 От Брещя са депортирани 16 фамилии или 94 души. В Бараган се раждат 6 деца 
и почиват 10 човека. В Брещя се завръщат 90 души (Mirciov 2016, 159). 
5 От Дента са депортирани 7 фамилии или 29 души. Двама умират в Бараган и 27 
се връщат в Дента (Mirciov 2016, 160). 
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Депортацията започва през 1951 година6 по време на празника 
Петдесетница (17 – 18 юни) и засяга над 12 791 семейства (40 230 
души7) от 258 селища близо до границата с "империализма"8, част от 
които никога не се завръщат обратно по домовете си9. На 17 юни 
2020 година румънският Парламент гласува законопроект, с който 
датата 18 юни официално е обявена за Ден на жертвите на депор-
тацията по време на комунистическия режим. Първите свидетелс-
тва за изселването в Бараган се появяват почти непосредствено след 
падането на тоталитарния режим в Румъния на 22 декември 1989. 
През 1990 г. в Тимишоара е създадена Асоциация на бившите де-
портирани в Бараган (Asociația Foştilor Deportați în Bărăgan), с ос-
новна цел проучване на румънските архиви, свързани с депортация-
та, събиране и архивиране на свидетелски разкази и спомени, изда-
ване на книги, излъчване на документални филми, организиране на 
изложби, симпозиуми, конференции и възпоменателни събития и 
др. През 1996 година, по повод 45-годишнината от тези събития, по 
инициатива на Асоциацията в Парка на справедливостта в Тимишо-
ара е издигнат паметник на депортацията. През последните десети-
летия в Румъния са публикувани значителен брой книги, спомени, 
снимки и други свидетелства за тези събития. Целта на настоящата 
статия е да представи една малко позната част от историята на бъл-
гарите католици от Банат, премълчавана почти 40 години и неизвес-
тна и до днес за голяма част от съвременниците ни. В единствената 
история на банатските българи, обхващаща периода след 1990 (на-
писана на банатски български книжовен език)10, информацията за 

                                                           
6 Мирчов отбелязва: „Цялата акция е била предвидена да не трае повече от 3 
месеца. Трябвало е да бъдат вдигнати и депортирани 12791 фамилии, което 
означава 40320 души от околностите на Сент Миклош, Тимишоара, Оравица, 
Нова Молдова, Решица,  Алмаш, Северин, Бая де Арама,  Стрехая, Ваню Маре, 
Оленита. ...По план тези хора е трябвало да бъдат преместени в 8 окръга в 
държавата, по-точно в 25 местности, между които и Качулата (Mirciov 2016, 31-
32). 
7 Клаудиа Добре посочва 44000 депорирани (Попова 2019, 326). 
8 (Ungureanu 2010). 
9 Лауренциу Унгуряну пише: „2696 вагона, 6211 камиона, 10 000 войници и нов 
живот, който трябваше да започне от самото начало, в други координати. Това 
може да се обобщи за нощта между 16 и 17 юни 1951 г. за над 44 000 румънци, 
германци, сърби, българи, арумънци, бесарабски и буковински бежанци, живеещи 
в близост до румънско-югославската граница и в Мехединци“ (Ungureanu 2010). 
10 Vasilč n, J. 2013. Dugadjáji ud istorijata na balgarete i na balgarete-palće e. 
Timišoara: Editura Waldpress. 
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тези събития е съвсем кратка. В раздела за годините след Втората 
световна война авторът пише: „През 1951 година, покрай гореспо-
менатите ужасии, комунистите направиха още една: от районите на 
Тимиш, Караш-Северин и Мехединц вдигат 40320 човека от къщите 
им и ги закарват в пустинята на Бараган, където  ги изхвърлят на 
полето да си построят там къщи и да създадат села11. От Бишнов12, 
през нощта на 18 срещу 19 юни комунистите с въоръжени войници 
заповядват на 90 заможни фамилии да вземат каквото могат да на-
товарят на колата и да отидат на гарата. Там ги натоварват на конс-
ки вагони и ги откарват в Бараган. Всички те са били едни почтени и 
работливи хора, които с мъката на собствените си ръце са създали 
цялото си имущество и не са се противопоставяли на никого. Оста-
налия имот са им го взели колективизаторите, а земята им е отнета 
от държавата и дадена в държавен кооператив. Депортираните хора, 
невинни, недлъжни, прекарват насилствено пет тежки години в Ба-
раган. През 1956 година са освободени да се върнат и от имущест-
вото са им върнати къщите, но разрушени от комунистите, които са 
ги използвали за различни работи. Така живяхме по времето на ко-
мунизма“, завършва авторът на историята, свещеник в църквата на 
с. Стар Бешенов, Ян Василчин (Vasilčin 2013, 184). Малко повече 
информация за тези събития може да се открие в няколко броя на 
вестниците „Náša Glás“ и „Banátsći balgarsći glás“, издавани на ба-
натски български книжовен език в Тимишоара. В бр.10 от 2011 
година на в-к „Náša Glás“ е публикувана статия за изложба, посве-
тена на 60-годишнината от депортацията в Бараган (1951–1956). В 
нея Пери Мирчов, бивш депутат, преживял трагедията на изгнание-
то, разказва от първо лице за депортацията, белязала младостта му: 
“Депортирането беше една трагична катастрофа за банатските села. 
На първо място, най-добрите и най-трудолюбивите хора от селата 
бяха отделени от техните домове. Целта е била колективизирането 
на селата. За депортираните трагедията беше пълна: изхвърлени под 
небето, вързани за едно колче, където трябваше да си построят къ-

                                                           
11 Там са създадени общо 18 нови села. Viişoara (raion Slobozia), Răchitoasa (raion 
Feteşti), Olaru (raion Călăraşi), Salcâmi (raion Feteşti), Dâlga (raion Lehliu), Movila 
Gâldăului (raion Feteşti), Valea Viilor (raion Feteşti), Fundata (raion Slobozia), Dropia 
(raion Călăraşi), Pelicanu (raion Călăraşi), Ezeru (raion Călăraşi), Lăteşti (raion Feteşti), 
Măzăreni (raion Brăila), Zagna (raion Brăila), Bumbăcari, Schei (raion Galaţi), 
Frumuşiţa (raion Galaţi), Valea Călmăţuiului (raion Galaţi) (Márkov 2021: 8). 
12 Село Стар Бешенов. 
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ща13, те бяха принудени да стоят там, без да имат право да се мах-
нат“ (Mirčov 2011, 3). В същата статия Гюка Гергулов отбелязва: “За 
банатските българи, особено за жителите на Стар Бешенов, Брещя и 
Дента, 1951 година донесе едно зло – депортацията – което не може 
да се сравни нито със земетресение, нито с наводнение, нито с холе-
ра, нито с война, нито с никакво друго зло: то удари напълно в жи-
вота в селата, в единството и солидарността на общините, а раната 
не се е изцерила и кой знае кога ще изчезне“. Трудно сдържано въл-
нение се усеща във всеки ред, представящ снимките от изложбата, 
особено когато се говори за децата в Бараган. Мирчов пише: “Из-
ложбата свидетелства и за депортираните невинни деца: малката 
Грета Донцу и тя е била депортирана в Бараган, макар че се е родила 
само 3 дни преди това. Има снимки и с банатски българчета: децата 
от шест-седем години нагоре ходят вече на работа в градините или 
да берат памук,  стоят на опашка за хляб и мармалад, рядко пъти 
слънцето е светило над тяхното детство ... сиромашко, депортирано 
детство.... (Mirčov 2011, 3). Самият автор е едно от тези деца с 
депортирано детство, на 10 години става свидетел и участник в ра-
зигралите се събития. В края на публикацията са изнесени данни за 
останалите завинаги в Бараган. Над 2000 са починалите за пет годи-
ни, сред тях са имена на новородени, както и името на дядото на 
автора, само с няколко дни недочакал завръщането у дома.14 Седем-
десетгодишнината от депортацията е отбелязана във вестник 
„Banátsći balgarsći glás“ със статия, озаглавена: Deportirvanjétu u 
Baragán – idna utvorina rána (Депортирането в Бараган – една отво-
рена рана) (Mirčov 2021, 9). В нея авторът добавя още свидетелства 
и факти, изясняващи защо душевните рани от тази трагедия про-
дължават да кървят у оцелелите 70 години по-късно. Мирчов отбе-
лязва: „Нещастието от депортирането е още по-голямо за фамилии-
те, които в миналото са дали жертва за държавата. Така oт фамилия-
та на Перу Наков от Стар Бешенов nr. 175 са депортирани 11 души, 
макар че трима от братята му са си дали живота през Първата све-
товна война. Раната на депортацията е още по-остра за семейството 
на Никола Кацаров от Стар Бешенов. Той, макар че загубил сина си, 
паднал на фронта при Чехословакия през Втората световна война, е 
депортиран със съпругата и с внуците си, останали сирачета. Не е 
било никак лесно на старите дядо и баба да се грижат сами за двете 

                                                           
13 Типичните къщи са от кирпич и ръчно направени керемеди. 
14 Общо от Стар Бешенов 38 човека намират смъртта си в открития лагер. 
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малки деца...“ Раната от депортирането остава отворена и след връ-
щането у дома. Завръщайки се през 1956 година по родните места, 
оцелелите трябва да се борят и да преодоляват още много унижения 
и трудности от всякакъв характер. В къщите на повечето от тях са се 
настанили различни служби, които не искат да се разделят с придо-
битите имоти. Имуществото, останало в къщите им, е иззето от 
държавата или откраднато от местни партийни функционери и акти-
висти. В Стар Бешенов е изпразнена цяла улица: от номер 220 до 
288, като къщите са използвани най-вече за нуждите на земеделския 
кооператив, носещ името на Георги Димитров. Авторът пише: „Така 
например в Стар Бешенов цяла една улица и от двете страни беше 
заета от различни институции, които трудно можеше да бъдат отст-
ранени. Не е за чудене, че общината и различните комунистически 
кметове и директори не бяха съгласни с връщането на къщите. А 
тези, които се върнаха от Бараган, бяха изпратени да живеят при 
роднини и комшии. Те живееха от милостта на другите в продълже-
ние на месеци, в някои случаи и на години, докато си върнат домо-
вете обратно. Раните останаха отворени и за семейството на Ян 
Мирчов от Стар Бешенов, намерил и двете си къщи присвоени от 
една бригада на земеделския кооператив за база, а стаите и таваните 
са използвани като складове за храна – жито, царевица, овес и дру-
ги. Къщите бяха върнати поетапно, след дълго унизително чакане в 
продължение на няколко години: първо една стая, после пруста 
и.т.н. В къщата на семейството на Венци Чокан се настанява дирек-
тор на фирма, а собствениците, след завръщането им у дома, е тряб-
вало да живеят с шест души в една стая, заедно с една леля. Имаше 
стотици такива случаи“. Земеделските земи, добитъкът, инвентарът 
на обявените за „чабури“ (кулаци) депортирани, са конфискувани от 
държавата. Цинизмът на властта стига дотам, че след завръщането 
им отказва да ги приеме в кооперативните стопанства с предтекст, 
че нямат нищо. В Стар Бешенов бившите депортирани не са приети 
в колектива: “Вие нямате нито земя, нито инвентар, как да ви прие-
мем? Работете за държавата, на ден, като надничари, защото там е 
вашата земя“ е отговорът, който получават. И тези примери не са 
изключения (Mirciov 2016).  

В брой 210 и 211 от 2001 година на в-к „Náša Glás“ 50-
годишнината от депортацията е отбелязана с откъс от книгата на 
Рафаел Мирчов15 – Izgudenić i izgudenica u Baragáne (Годеник и 
                                                           
15 Izgudenić i izgudenica u Baragáne (Годеник и годеница в Бараган). 
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годеница в Бараган). Авторът интервюира Роко Мирчов, роден през 
1933 година и станал на 18 години свидетел на депортацията на 
много от роднините си, както и на 17-годишната си годеница. Две 
години преди това, през 1949, е спрян от училище, защото е от се-
мейство на „чабур“. Малкото останали недепортирани „чабури“ не 
са подминати от т.нар. “deschiaburire” (разкулачване). „Тези, които 
останахме тук, бяхме “ликвидирани“ за една година. Нямахме нищо 
вече“ – споделя Роко Мирчов. Връщайки се в спомените си към 
времето на депортацията, той живо разказва за тревогата, обърква-
нето, страха на хората, останали в селото, за семействата, оставени 
да чакат цяла нощ край линията поредната композиция товарни ва-
гони, откарващи ги към неизвестността. „Вагони, народ..... хора: и 
болнави, и стари, малки деца и пеленачета, ... моята кака беше с ед-
но момиче на шест недели – Калушка. .. Всички реват, объркани, 
уплашени... не знаят какво ще бъде, никой не знае какво ще стане с 
тях ....” 

През 1998 година на румънски език е публикувано първото из-
дание на книгата на Рафаел Мирчов Pagini din lagarul Baraganului 
1951–1956 (Страници от лагера Бараган)16 с подзаглавие Utornite 
lágere ud Baragáne 1951–1956. Spomene ud deportirvanjétu na balgarsći 
palćensći familiji ud Banáta u Baragáne. (Отворените лагери в Бараган 
1951–1956. Спомени от депортирането на български палкенски фа-
милии от Банат в Бараган). Книгата му е преиздадена още два пъти – 
през 2001 и 2016 година – вече като двуезично допълнено издание – 
на румънски и на банатски български език17. В предговора към кни-
гата си авторът пише: „Страниците на тази кратка история имат своя 
източник в моралния дълг, който имам, да запозная хората с някои 
от престъпленията на комунистическата тирания, особено с онези, 
които са свързани с депортирането в Бараган между 1951–1956 г. 
Носих в душата си болящата истина близо 40 години, като една за-
робваща мисъл. Дядо и баба, родителите ми, братята ми и май всич-
ките ми роднини са преживели и понесли депортирането. Когато 
бяхме откарани, аз едва бях навършил 10 години. На тази възраст 
изгубих родното село и детството си, като много други деца. ….. 

                                                           
16 Mirciov, Rafael. Lagărul deportării: pagini din Lagărul Bărăganului: 1951–1956 / 
Rafael Mirciov. – Timişoara: Mirton, 2001. 
17 Първото издание излиза с помощта на Асоциацията на депортираните в 
Бараган, а следващите – с подкрепата на Департамента за междуетнически връзки 
към Министерството на публичната информация на Румъния. 
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Можем да кажем, че споменът е спасил депортираните, помогнал им 
е да живеят. В Бараган те не забравиха нито за миг кои са и откъде 
са били изкоренени със сила и точно заради това носеха с достойнс-
тво  тежестта на депортацията.  Без чудесната сила на спомените и 
аз не бих могъл да пиша тъжната история на депортираните от Стар 
Бишнов“  (Mirciov 2016, 16).  

Авторът представя контекста, в който се реализира тази поли-
тика: през 1945 в Румъния с подкрепата на съветските окупационни 
сили е назначено коалиционно правителство, доминирано от кому-
нисти. След фалшифицирани избори през 1947 на власт идва едно-
партийно комунистическо правителство, крал Михай е прогонен в 
изгнание, а през март 1948 страната поема курс към национализация 
и масова колективизация. Страхът, че могат да бъдат арестувани и 
бити за неизпълнени „квоти“, затворени или откарани нанякъде, се 
превръща във всекидневен спътник на банатските българи. „Шпио-
нирането и издаването на „чабурите“ стана нещо обичайно. Наисти-
на, полето имаше „очи“, а гората – „уши“, отбелязва Мирчов и про-
дължава: Комунистите, като диви, прегазиха всички закони. За да 
унищожат земеделците и да им вземат земята биеха, арестуваха, 
убиваха в лагери и затвори хиляди земеделци.... И Стар Бешенов не 
бе пощаден от такива „революционни дела“ (Mirciov 2016, 21). На 
друго място атмосферата в селата с банатски българи от това време 
е представена така: „Изплашени от арестите, измъчени от „квоти“, 
разболяни от колхозната чума на „товарашите18“или на колективите 
(GAC)19, все по-объркани от мъглата на комунистическите лъжи, 
селата още не можеха да усетят напълно новите опасности, не мо-
жеха да си представят още какви други злини ще натежат на моти-
ката на хората и ще им отровят живота (Mirciov 2016, 33). Много 
драматично е описана ситуацията непосредствено преди депортаци-
ята и черните предчувствия, обхванали повечето от жителите на 
Стар Бешенов. Още на 14-и и 15-и юни започват да пристигат конс-
ки вагони на гарата, но хората мислят, че са за добитъка. На 16-и 
юни в Стар Бешенов пристигат два вагона с милиция, която окупира 
общината, училището, пощата, седалището на кооператива, гарата и 
милиционерския пункт. В неделя пред църквата глашатаят на селото 
удря тъпана и съобщава, че се забранява излизането навън следва-
щите пет дни, защото войниците ще стрелят. Тайната за предстоя-
                                                           
18 От руското „товарищ“. 
19 Gospodării Agricole Colective  (Държавно земеделско стопанство). 
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щата депортация се пази много добре. Черният списък с имената за 
депортиране е съставен от партийния секретар, кмета на селото и 
други партийни функционери от региона. В него има имена и на 
старци, и на самотни жени, и на среднобогати земеделци, дори и на 
сиромаси, сложени там от „всесилния варварски съд“ на местните 
комунисти, които искат да се докажат пред новата власт. В неделя 
срещу понеделник, през нощта на 17 срещу 18 юни 1951 година 
местни партийни активисти, милиционери и войници се пръскат из 
улиците на Стар Бешенов, за да заловят осъдените на депортация, 
наричани „опасни кулаци“ и „бесарабски шпиони“. Редът беше 
следният, разказва Мирчов, който тогава е още дете: Посред нощ се 
чува грубо хлопане по вратата и прозорците20. Когато стопанинът 
излиза уплашен, вижда пред себе си войник с пистолет в ръката и 
други въоръжени войници, един цивилен и един издайник водач, 
който седи настрана. Без да успее да попита нещо, му се заповядва 
да донесе документите. Объркан и уплашен, човекът ги донася, след 
което му се нарежда за два часа да се приготви и да бъде на гарата. 
Първият въпрос на нещастните родители е: и децата ли?  Заповедта 
е категорична – всички21. „Още отначало за родителите с малки деца 
изселването беше по-тъжно: изселваха самото детство – пише авто-

                                                           
20 Авторът предава много живо своите спомени и тези на майка си за случилото се 
тогава: Нещастието започна два дни преди това, когато арестуваха стария Яна 
Мирчов (дядо), който беше глава на семейството, тогава 50-годишен. След това 
дойде ред на баща ми, Ян Мирчов (на 30 години), когото откараха една нощ 
преди грабежа. Тогава председателят, присмивайки се, каза на майка ми, която 
беше млада и много изплашена: утре ще дойдем да ви вземем всичко. И наистина 
на другия ден нахлуха в къща номер 166, където бяха останали само две жени и 
три малки деца на (10, 8 и 5 години). В голямата стая чухме плесницата на 
милиционера и мама се олюля разревана. Бандата крадци се разпръснаха като 
едни диви, жадни за кръв животни. Започна претърсване по всички стаи, по 
двата тавана и мазето, из гумното, кочините, градината: всичко, което 
намереха, го товареха на каруци. 40 каруци бяха наредени и натоварени при тази 
кражба. Тези „активисти“, набързо изучени в школата на партията, удряха с 
чукове, ровеха с вили, разкопаваха с лопати и заповядваха на хората да носят в 
кошове и чували всичко, което намерят. Някои от тях имаха ръжени от желязо, 
дълги около метър и добре заострени на върха, с които ровеха из плевнята като 
полудели.... Взеха и хляба от стаята ....(с.30). 
Авторът дава примери и със семейството на Ян Петков, където активистите ровят 
и в люлката на шестмесечно им бебе и вземат скритите там колбаси. 
21Архивите свидетелстват, че за осъществяване на депортацията са мобилизирани 
общо 10229 човека, за транспорт са използвани 2656 вагона и 6211 камиона 
(Mirciov 2016, 36). 
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рът и малко по-нататък отбелязва: от идването им от България пре-
ди повече от 250 години, между българите палкене не е имало тол-
кова плач и мъка: тогава каруците са носили сиромашията, но и на-
деждата за създаването на нов дом, благословен от Бога. Сега кому-
нистите ги прогонват от тези села, от техните домове, за да ги отка-
рат кой знае накъде под дулото на страшните пушки. Много от тях 
няма да се върнат никога повече. Всички плачат, измъчени от един 
въпрос без отговор: накъде ни карат, Боже, и за какво? Какво сме 
сгрешили, какво зло сме направили? Пътят към гарата е тъжен като 
погребение, жени и деца вървят след каруците и плачат“22. В споме-
ните на десетгодишното момче пътят в конските вагони към неиз-
вестността е истински ад23, а в съзнанието му остават завинаги ду-
мите на неговата майка: „не могат да ми платят нито сълзите“. 

Трагедията на депортацията не приключва с петгодишното им 
заточение. Стигмата Бараган ги преследва и след завръщането у до-
ма. Квалификациите от „нездрав произход“, „някогашен чабур“, 
„бивш депортиран в Бараган“ поставят пред тях невидими непрео-
долими бариери в обществото, в което се връщат. Авторът с горчи-
вина си спомня как единият му брат, изключителен спортист и на-
ционален шампион по борба за младежи, гордостта на Тимишоарс-
кото спортно училище, е избран сред най-добрите да отиде в Унга-
рия. Не заминава, защото клеймото „някогашен чабур“, „бивш 
депортиран в Бараган“ върви с него и слага край на спортната му 
кариера. По-малкият му брат, първенец от училищни конкурси в 
региона, е възпрепятстван да постъпи в лицей, след като директорът 
отказва да му даде свидетелството за прием и т.н. (с.165). Тези беле-
зи осакатяват младостта им и оставят следи до края на живота. В 
книгата си авторът публикува спомени на банатски българи и от 
другите две села, преживели депортацията. Сценарият е един и същ, 
както и ужасът от преживените страдания. Пътуването към неизвес-
тността продължава три дни и три нощи, в които депортираните 
живеят със смразяващата мисъл, че ги откарват съм Сибир. Но пла-
                                                           
22 Вж. (Mirciov 2016, 40). 
23 Авторът си спомня: Децата спяха на пода на конските вагони, като по време 
на война. Някой мъж или жена се грижеше за конете, които бяха в други вагони. 
Животните трябваше да се хранят и поят. Като спреше влакът, хората с кофи 
в ръцете тичаха към чешмите... Жените ходеха да доят кравите, дето бяха в 
други вагони. На връщане даваха мляко на майките с малки деца. По пътя един 
младеж, замаян от събитията, падна от вагона, но за щастие нищо лошо не му 
се случи. Пристигна в Бараган след 2 дена...  
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нът за тях е различен. На третия ден са свалени на гара Фетещ, от-
където са натоварени на каруци и отново подкарани, без да знаят 
накъде. След около 15 километра колоната спира пред едно стър-
нище със снопове наскоро ожънато жито. Площта е разделена на 
множество парцели, отбелязани с по едно колче. Около това колче 
трябва отново да построят домовете и живота си през следващите 
пет години. На това място, за 2000 от депортираните, животът прик-
лючва завинаги. За тези, които остават живи, той става непрекъсна-
та, всекидневна тежка борба за оцеляване. Изхвърлени на полето, 
сред пуста и безводна местност, за да се приютят, те започват да 
строят землянки. Мирчов пише: „За три дни „новото село“ стана 
едно село от землянки, със стотина колиби под земята. като за кър-
тици! Боже, колко унижения трябваше да понесат депортираните ... 
Изгонени от техните големи къщи, направени с керемиди по авст-
рийския обичай в Банат, те се видяха принудени да живеят под зе-
мята в някакви дупки, по-малки от техните изби. И това не бе всич-
ко: водата от дъждовете влизаше през покривите, направени от пля-
ва и лико, през нощта над заспалите деца падаха мишки ... (Mirciov 
2016, 53). Новото село, наречено Valea Viilor (Долина на лозята), е 
разположено в южния край на Бараган. Изложено на ветровете на 
високия бряг на река Борча и далече от нея, то няма никакъв достъп 
до вода. Всеки ден депортираните вървят пеш с километри до град 
Фетещ, за да напълнят вода, по-късно започват да я наливат направо 
от реката. След известно време започват да им докарват по малко 
вода с цистерни, която трябва да си купуват. Това продължава през 
всичките пет години изгнание24. През първите години липсата на 
вода е съпроводена и с постоянен глад. Донесените продукти свър-
шват бързо, депортираните имат право само на половинка черен 
хляб, който никога не стига за всички, и се продава на гарата във 
Фетещ. На децата са раздавани помощи –– филия черен хляб с мар-
мелад (Mirciov 2016, 56). Съгласно наредба от 24. 09. 1951 на транс-
порната милиция в Букурещ, се заповядва конфискацията на всички 
колети до депортираните, независимо от съдържанието им25. Лагер-
                                                           
24 Те успяват да изкопаят дълбок 87 метра кладенец сред селото, но водата в него 
е много малко, добиването ѝ бавно и трудно и думите на един от тях: „докато 
добиеш една кофа, трябва да изпиеш две“ най-добре описват ситуацията. 
25 Мирчов пише: Тъй като са знаели за тежкото състояние на депортираните, 
особено за нуждата от лекарства и храна, роднините и съседите от далечните 
им домове са решили да пратят до Фетещ един вагон с брашно, картофи, 
пушено месо, сланина, мас и други неща, но и лекарства за др. Богдан от Стар 
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ниците нямат право нито на писма, нито на посещения от близки. 
Наказанието е затвор или глоба. Бягството е невъзможно, разрешено 
е да се отдалечават от селото до 15–20 километра26. За нарушители-
те наказанието е затвор. Дълго време банатчани отказват да си пост-
роят къщи, вярвайки, че скоро ще се върнат у дома. Разбирайки, че 
не могат да се противопоставят повече „все пак в техните души ос-
тава малко оптимистична твърдоглавост: Ще направим тези къщи, 
ама няма да седим тук“, спомня си думите им Мирчов (Mirciov 2016, 
64).  Направените къщи са малки, защото всички са убедени, че ня-
ма да им трябват дълго. В някои от тях, на площ от 20–30 квадрата, 
живеят по три, а понякога и четири поколения заедно. С „добровол-
на работа“ са построени и сградите на основните институции в се-
лото: селски съвет, училище, диспансер, милиция, кооператив. Този, 
който откаже „доброволния труд“, няма право да получи хляб. Но-
вото село е истински „трудов лагер“. Цялата дейност е ръководена 
от временен комитет, съставен от партийни активисти. В началото 
на всеки ден те изпращат по-нагоре информация за състоянието на 
селото (колко хора отиват на работа, какво е здравословното им със-
тояние, бременни жени, колко деца получават мляко и т.н.). Изпра-
щат се рапорти за състоянието на работната ръка по пол, професия, 
умения и т.н. Работата на депортираните е наблюдавана и контроли-
рана. Хората се явяват във фермите по списък и с делегат, на връ-
щане се предава списъкът с хората, работили този ден. Ходенето на 
работа става пеш, по няколко километра в двете посоки (Mirciov 
2016, 79). Много бързо са принудени да пораснат и децата в Бара-
ган. В новото село няма здраво дете, което да не трябва да работи 
заедно с възрастните хора: в градината, за вода, във фермата или с 
каруцата, покрай родителите или роднините си, понякога и по 14 
часа на ден (Mirciov 2016, 74). Макар че есента е отворено новопос-
троеното училище, много от тях са принудени да го напуснат още в 
5. или 6. клас, за да работят с родителите си. Тези, които остават, 
есен и пролет в дъждовните дни трудно влачат краката си из кални-
те улици, а през зимата често ученето прекъсва поради снежните 
виелици, затрупали къщите, от които не може да се излезе. Полити-
                                                                                                                                              
Бешенов. За жалост, вагонът е задържан от властта на гара Фетещ, всичко 
отвътре е иззето и продадено, а делегатът – Велчов Палчо-Мустикчва, 
затворен (Mirciov 2016, 70). 
26 След смъртта на Сталин им е разрешено да пътуват и по-далече, за да работят. 
Изселването се оказва доста доходоносно, защото в този район пристига много 
трудолюбива и евтина работна ръка.  
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ческите промени през спомена на децата в училище са свързани със 
смяната през нощта на един портрет от политбюро с друг. „Преда-
телите“ са свалени, но надеждата, че всичко скоро ще свърши и ще 
„дойдат американците“ намалява все повече. Курсът към „русофи-
кация“ е в ход, депортираните виждат всеки ден как минават нато-
варени цистерни с петрол към Констанца за Съветския съюз, с които 
Румъния изплаща военни репарации за над 300 милиона долара. 
Смъртта на Сталин на 8 март 1953 събужда нови надежди за ско-
рошно завръщане у дома, които бързо стихват. Нищо не се променя 
в живота им към по-добро, но през всичките тези години ги крепи 
силната вяра, че „Бог дава и Бог нарежда всичко“. „Ако Бог е с нас, 
кой може да бъде против нас“ е мисълта, която поддържа душевния 
им мир по време на всички изпитания и им дава надежда,  че един 
ден ще се завърнат по родните места. През януари 1956 започва пъ-
туването към дома за една част от депортираните българи, други са 
принудени да останат още години27. Осем години след депортацията 
някои от тях отново пристъпват прага на празните си домове, които 
изглеждат като след „земетресение“. Но това, което е по-страшно, е 
опустошението в душите на преживелите лагера. Мирчов пише: 
„Несправедливостите и всички унижения, отчуждаването и чувство-
то на несигурност, затварянето на едно място, където да седят наси-
ла, и усещането за един живот без никаква цел в пустошта на Бара-
ган, всички тези удари на комунистическата власт осакатиха душите 
на депортираните и оставиха следи за цял живот (Mirciov 2016, 120). 
Днес няма и следа от селото на банатските българи в Бараган, което 
е сравнено със земята, нито от гробищата, където остават завинаги 
близките им28. Комунистическата власт прави всичко възможно да 
заличи завинаги спомена за това престъпление. То е признато за 
„политическа грешка“, но почти 40 години в архивите остава скрита 
истината за „румънския Гулаг“, за пречупените и преобърнати съд-
би на хиляди хора, обявени за „кулаци“, „опасни елементи“ и „вра-
гове на народа“. Истината за съдбата на депортираните банатски 

                                                           
27 Мирчов отбелязва, че поради различни политически причини, най-вече поради 
това, че някои са смятани за „опасни“, комисията не освобождава едновременно 
всички депортирани (Mirciov 2016, 115). 
28 Авторът разказва как през 1976, 20 години след смъртта на дядо му, се връща по 
тези места, за да отиде на гроба му. Кръстът го няма, от гроба няма никаква следа. 
И дядо му, като още много други, е само „един депортиран с неизвестен гроб“ 
(Mirciov 2016, 120). 
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българи в този лагер и днес, близо седемдесет години по-късно, ос-
тава скрита за българското общество. 
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Abstract: The labour camp in the military unit in the town of Slivnitsa as a place 

of state repression in the campaign for forced name change has not been the subject of 
special scientific research. In early 1985, hundreds of Turks from North-Eastern Bul-
garia were summoned to the military checkpoints and as "mobilized" were sent to the 
unit, part of which was turned into a special labour camp. In Slivnitsa and other labour 
camps, the mobilized were subjected to heavy physical labour and psychological har-
assment. In the archive of the State Security documents are kept with some of the statis-
tics on this form of violent dealing with the most active Turks – potential opponents of 
the forced name change and organizers of mass protests in North - Eastern Bulgaria.  

The repression in the labour camp in Slivnitsa from August-September 1989, 
happened during a period of the hardest field work for the tobacco producers. As "re-
serve troops" some of the most prominent Pomaks in Southern Bulgaria, including also 
some Turks from the Pazardzhik and Gotzedelchevski villages, were isolated. Subjected 
to humiliation, harassment and ideological manipulation, more than 100 people in a 
month were held half-hungry and forced to engage in heavy physical labour. This state 
violence scared the population and interrupted all possibilities for general opposition 
against the communist regime. 

This study aims to present this form of mass repression, carried out secretly and 
thoroughly concealed by the communist totalitarian regime in Bulgaria and plunged 
into oblivion. It is based on archival documents, memories, unknown to science notes 
and a list of the names of those brought in in 1989 in the labour camp in Slivnitsa. 

Key words: Labour camp; Mobilization; Pomaks; Turks in Bulgaria; Com-
munist Regime 

 
 
При нормални условия и спазване на гражданските права, кои-

то фигурират в конституцията и законодателството на комунисти-
ческа България, една военна мобилизация би трябвало да обхваща 
всички райони на страната и мъже от различни вероизповедания и 
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етноси. За постигане на своите политически и асимилаторски цели, 
Живковото правителство чрез Министерството на народната отбра-
на нарушава всички правни норми и в мирно време използва въз-
можностите на мобилизацията, за да изолира, асимилира, накаже и 
вербува по-будните и влиятелни представители на турската и по-
машка общност. Под формата на “мобилизация”, “повикване на 
временно обучение” или “запас” стотици невинни граждани, ока-
чествени в документите като “протурски националисти”, през януа-
ри – февруари 1985 г. и август –  септември 1989 г. са въдворени в 
специални лагери за принудителен труд – открити за целта във во-
енни поделения, ТКЗС-та или ДЗС-та. 

 
Трудовите лагери от януари-февруари 1985 г. 
След масовите протести срещу насилствената смяна на имена-

та на турците от Югоизточна България и района на с. Ябланово, по-
тушени жестоко от милиция и военни части и представители на мес-
тните власти, като превантивна мярка за предотвратяване на евенту-
ални вълнения в Североизточна България се използва законната во-
енна мобилизация. Под формата на фалшива мобилизация режимът 
изолира стотици мъже от районите с компактно турско население и 
всява страх сред останалите. В точка 12 на специален инструктаж от 
17.01.1985 г. “във връзка с провеждане на мероприятия за подмяна 
на турско-арабските имена” се предлага: “Преди провеждането на 
мероприятията чрез военните окръжия да се вземат в запас отделни 
протурски националисти, които могат да се ангажират в престъпна 
дейност” (ДС, том I, 2013: 1076–1078). В Рапорта за обстановката в 
страната и провеждане на мероприятията по смяна на имената (от 23 
януари 1985 г.) и по-специално в информацията за Пловдивски ок-
ръг е посочена датата 21 януари, а в информацията за Шуменски 
окръг се споменава, че предния ден е започнало преименуването в 
района (ДС, том I, 2013: 1084–1085). Може да се предположи, че 
още в навечерието на старта за насилствено побългаряване в Севе-
роизточна България се използват редица форми на масови репресии, 
в резултат на които стотици са задържани, разследвани и подложени 
на масово въдворяване в Белене, изселване или мобилизация. Във 
връзка с мобилизацията в цитирания документ се изисква да се 
обърне особено внимание на “новопроявяващия се контингент от 
средите на младежта, интелигенцията, мюсюлманското духовенст-
во, лидерите на новосъздадени неформални националистически 
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групи и лица, ползващи се с авторитет и влияние” (ДС, том I, 2013: 
1082). 

В цитирания рапорт от 23 януари има информация както за за-
държането, въдворяването и изселването, така и статистически дан-
ни за мобилизацията на турците по райони. Само в цитирания доку-
мент броят на получилите повиквателни за “запас” е внушителен. 
Например от Шуменско заповеди за мобилизиране са връчени на 
404 човека, като до датата на рапорта във военните окръжия са се 
явили 282-ма. В Търговищко в запас са взети 23, в Силистренско – 
100, в Русенско – 100, във Варненско – 200 (ДС, том I, 2013: 1085–
1087) – общо 827 души. За Разградско и Толбухинско няма данни. 
Макар че тук става дума за неявили се, а в друг документ за укри-
ващи се (ДС, том I,  2013: 1142), броят на мобилизираните би тряб-
вало да е много по-висок. 

В стенограма от срещата на “ръководството на МВР с ръково-
дителите на оперативни групи от централните поделения”, проведе-
на на 4 февруари 1985 г., се дават повече подробности за този вид 
масова репресия. На “запасняците” са връчва заповед за 10 дни, но 
някои от тях са държани за по-дълъг период: “А сега масово се пос-
тавя непрекъснато въпроса – за 10 дена ни мобилизирахте – до ко-
га?” (ДС, том I, 2013: 1153). На този етап не съществува категорич-
но мнение по въпроса за освобождаването и за срока на задържането 
им в лагери за принудителен труд. Чергиланов1 предлага: “Не бива 
да се избързва с пускането, но имаме най-различни виждания в ок-
ръжните управления. Едни искат да ги пуснем, други казват ще ги 
държите до второ нареждане, трети пишат – пуснете еди кой си. То-
ва са мобилизирани хора. Периодът трябва да се използва ползот-
ворно за вербовъчна работа. Досега са освободени около 350 души. 
Смятам в документа да се запише да се използва останалото време 
за работа сред тази категория мобилизирани” (ДС, том I, 2013: 
1153). 

В документите на ДС не се споменават на кои места се държат 
въдворените под формата на мобилизация, но поделението в гр. 
Сливница е споменато в биографичния разказ на Алядин Мехмедов: 
“Започнах да се съпротивлявам срещу Живковия режим в началото 
80-те години. За това явно съм привлякъл вниманието на ДС и пре-

                                                           
1 Петър Чергиланов (1924–2009), генерал. От 1977 до 1989 г. е началник на Трето 
управление на ДС. През 1986 г. е награден с орден „Народна република България“ 
– I степен за участието си във Възродителния процес. (Ангелов, 2008: 221). 
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ди да започне кампанията за смяна на имената, ни събраха под фор-
мата на запас във военните поделения, за да ни контролират или да 
ни унищожат. Знам, че последната дума, която написах, е много 
силна, но това е самата истина, защото аз и много от запасняците 
видяхме ямата, която беше изкопана край Сливница.”2 

Един разговор от 1989 г. с журналистката от радио “Свободна 
Европа” Румяна Узунова свидетелства, че някои мобилизирани от 
януари 1985 г. са изпратени в новооткрити трудови лагери в селс-
костопански предприятия, например в свинеферми. Охранявани са 
от военни и милиция и при тежки зимни условия са принуждавани 
да копаят канали. Разказът на Шукри Шерифов пред журналистката 
съдържа много ценни подробности за условията в лагера за прину-
дителен труд в Нова Загора и смяната на имената на “мобилизира-
ните”: 

“Ш. Шерифов: След вече като стана това преименуване, …по 
време на преименуването мен ме вземаха запас, в Нова Загора, там 
ни държаха 23 дена. 

Ш. Шерифов: Там точно, там ни преименуваха, бяхме в един 
свинекомплекс… 

Р. Узунова: Сенокомплекс? Какво е то? 
Ш. Шерифов: Свинете гледат там… 
Р. Узунова: А, свинекомплекс! И там ви преименуваха всич-

ки? 
Ш. Шерифов: За условията въобще не искам да…, въобще не 

е за разправяне… 
Р. Узунова: И какво – строиха ви и ви казаха: избирайте си 

имена? 
Ш. Шерифов: Работихме там, канали там копахме, през цяло-

то време там работихме и след една седмица – в началото там ни 
водеха с турски имена, след една седмица … 

Р. Узунова: А много турци ли бяхте там? 
Ш. Шерифов: Около 60 човека бяхме там… 
Ш. Шерифов: Да, все турци. След една седмица един ден 

дойдоха и казаха: от сега нататък ще имате нови имена. Ние, естест-
вено, не се съгласихме, обаче там имаше хора въоръжени – от арми-
ята, от МВРто, от пожарната – всичките бяха въоръжени… И така, 

                                                           
2 https://bulgaria1989.wordpress.com/2010/05/20/alqjdin/, 20 май 2010 (20. 01. 2022).  
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един по един ни прибираха в една стая, там щеш не щеш, насила 
вече…”3 

 
Трудовият лагер в гр. Сливница от август – септември  
1989 г. 
Този опит на тоталитарния режим е използван за сплашване и 

репресиране на опозиционно настроени мюсюлмани от Южна Бъл-
гария само четири години по-късно, през втората половина на 1989 
г. В региона чрез вътрешно заселване и призоваване на военен запас 
се извършват масови репресии срещу елита на помаци и турци, кои-
то досега не са били предмет на изследване4. Румен Аврамов много 
точно представя беззаконието в периода на Майските събития от 
1989 г.: “Правовият ред в България е фактически променен и систе-
мата е пренасочена към режим на активна гражданска война. […] 
Управлява се според принципите на извънредно положение: в името 
на главната цел ръцете са развързани.” (Аврамов, 2016: 597).  

Гражданската мобилизация е едно от средствата за осъществя-
ване на абсолютен контрол и борба срещу политически противници 
в условията на извънредно или военно положение. Въпреки че в 
страната не е обявено военно или извънредно положение, на 4 юли 
1989 г. в “Държавен вестник”5 е обнародван Указ № 1253 за граж-
данска мобилизация в мирно време, който предоставя широки пра-
вомощия на режима за репресии срещу всички граждани. На пръв 
поглед указът засяга само българите, които трябва да се мобилизи-
рат, за да подпомогнат прибирането на реколтата в районите с ком-
пактно турско население, експулсирано или принудено да напусне 
страната (Kamusella, 2019: 75–76). Но в рамките на няколко месеца 
гражданската мобилизация се прилага и срещу турци, на които не се 
                                                           
3 Узунова, Р. “Биографичен разказ на Шукри Шерифов (Шерифоглу) от Варна”, 
политзатворник, интерниран, член на НДЗПЧ, осъден и по чл. 273 от НК през юли 
1989 г. http://www.omda.bg/public/arhiv/rumyana_uzunova/rumyana_Sh_sherifov.html 
(11.02.2022). В интервюто си Ш. Шерифов разказва още, че през 1966 г. по член 
108 е осъден на 5 години затвор. След освобождаването му от трудовия лагер през 
февруари 1985 г., той е въдворен на о-в Белене. 
4 За тези репресии, обхващащи стотици помаци и турци от Южна България също 
обявени за помаци, се споменава кратко и непълно в сайта “Декомунизация” в 
информацията за 4.юли 1989 г.: “Указът е използван и за превантивното 
интерниране на помаци от Гоцеделчевския район, където има силно напрежение 
поради отказа на властите да им издават паспорти за изселване в Турция.”. Вж. 
https://decommunization.org/Communism/Bulgaria/1988-89.htm 
5 Държавен вестник, брой 51, 4.юли 1989 г., с.1. 

https://decommunization.org/Communism/Bulgaria/1988-89.htm
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разрешава да заминат за Турция до приключване на полската работа 
(Аврамов, 2016: 601). Наред с това указът е използван срещу помаци 
и турци от Южна България, които изразяват недоволство срещу заб-
раната да им се издават задгранични паспорти и накрая – спрямо 
завърнали се от Турция депортирани или други, които въобще не са 
напускали страната и не са правили постъпки за “екскурзия”.6 

С изключение на експулсираните активни участници в нефор-
малните организации, на всички помаци, а и на турците от някои 
южни райони на страната, наричани “турскоговорящи българомо-
хамедани”, не се издават задгранични паспорти и те не могат да на-
пускат страната до 21 август 1989 г., когато Турция затваря грани-
цата и въвежда визов режим. В Протокол № 118 от 16 юни 1989 г. 
партийното решение е формулирано така: “Да не се допуска замина-
ване за Турция на българо-мохамедани-помаци.”7 Срещу това реше-
ние най-напред започват да протестират помаците от Североизточна 
България. В декларация на 50 семейства от село Климент, Шуменс-
ко от края на юли 1989 г., прочетена пред Румяна Узунова, се резю-
мира политиката на режима, забраняваща заминаването на част от 
мюсюлманите за Турция: “Всички членове на 50-те семейства турс-
ки помаци от село Климент, Шуменско, обявяваме тридневна про-
тестна гладна стачка от 27 до 30 юли 1989 г., с която протестираме 
пред българското правителство за направените и продължаващи 
престъпления срещу нас и настояваме да ни бъде разрешено да на-
пуснем пределите на страната, в която животът ни е немислим.” 
Представители на тази група са задържани пред турското посолство 
в София.8 В Стенографски протокол от съвещание на 15 август 1989 
г. също се споменава за протеста: “Група помохамеданчени българи 
от с. Климент, община Каолиново, са посетили приемната на На-
родното събрание и Държавния съвет и са депозирали писмени ис-

                                                           
6 За използване на указа срещу завърналите се турци вж. Иванов, Михаил. 
Последното престъпление на „възродителния процес“ – част 1. 
http://www.librev.com/index.php/discussion-bulgaria-publisher/2305-2014-02-04-11-
23-58 (11.02.2022). 
7 ЦДА, Ф. 1Б; оп. 68; а.е. 3683, л. 25. http://politburo.archives.bg/bg/2013-04-24-11-
12-48/dokumenti/1980-1989/1527--118-16-1989- (03.06.2022). 
8 Узунова, Р. 
 http://www.omda.bg/public/arhiv/rumyana_uzunova/rumyana_lyato_89_19.html 
(30.05.2022) 

http://www.librev.com/index.php/discussion-bulgaria-publisher/2305-2014-02-04-11-23-58
http://www.librev.com/index.php/discussion-bulgaria-publisher/2305-2014-02-04-11-23-58
http://www.omda.bg/public/arhiv/rumyana_uzunova/rumyana_lyato_89_19.html
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кания да им бъде разрешено да се изселят в Турция” (Баева, Кали-
нова, 2009: 579).9 

На живеещите в Пловдивска и в Софийска област турци също 
не се издават паспорти. В цитирания Стенографски протокол се каз-
ва: “Девин, Борино, Грохотно, Гьоврен, Стоманово, Пещера, Нова 
махала, Фотино. Именно това т.нар. турцизирано и говорещо чист 
турски език население създава и проблемите, които имаме в област-
та, а също така и в някои други селища, където има съсредоточена 
по-малка маса от това население в Розино и в някои селища на Асе-
новградска община. (…) Това население непрекъснато очаква и пре-
тендира да му се дадат паспорти да пътува за Турция” (Баева, Кали-
нова, 2009: 580). В информация на министъра на вътрешните работи 
Г. Танев за турците от споменатите райони, които от режима са 
обявени за помаци, се съдържат неубедителни и смешни твърдения: 
“Преобладаваща част от тези лица демонстративно говорят на турс-
ки език, обявяват се за “турци” и желанието им да заминат за Тур-
ция придобива характер на изселническа психоза” (Баева, Калинова 
2009: 576). За предизвиканото напрежение сред турското население-
то в районите се споменава и в Експрес – информация № 85 от 18. 
08. 1989 г.: “Получени са оперативни данни за нарастване на напре-
жението сред турскоговорящите българомохамедани от с. Нова ма-
хала. Те изразявали открито недоволство от обясненията на офици-
алните органи за причините, поради които не им се разрешава да 
заминат за Турция. Заявявали, че ако не ги пуснат след 1 септември 
да пътуват щели да направят "нещо". Работничките от шивашкия и 
килимарския цех в селото възнамерявали около 26 август да подават 
масово молби за напускане на работа. Много от хората смятали, че 
ако и този път бъдели "излъгани" щели да напуснат Нова махала и 
да се заселят по всички краища на страната, за да могат от там по-
лесно да заминат за Турция… Данни за засилване на изселническата 
психоза са получени и за село Борино, където някои лица от местна-
та интелигенция редовно слушали турски радиостанции и Би-Би-Си 
и обработвали своите съселяни” (ДС-Смяната на имената, Том II, 
2013: 1313). Не е по различна и обстановката сред турците от общи-
на Гоце Делчев, Софийска област. “По данни на РО на УГВ част от 
жителите на селата Дъбница, Хвостяне и Блатска обсъждали вари-
анти за нелегално преминаване през границата за СФРЮ и СРР.” 
(ДС, том II, 2013: 1315) 
                                                           
9 Цитатите от архива са дадени в оригинал, без редакция. 
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От същия документ става ясно, че и сред помаците в Софийска 
област се е създала напрегната обстановка поради дискриминацион-
ното отношение и лишаване от права: “До настоящия момент около 
8 000 българомохамедани, живеещи в Софийска област, са извър-
шили известни подготвителни действия за пътуване в Турция – лик-
видиране на спестовни влогове, изваждане на свидетелства за съди-
мост, удостоверения от ДЗИ и ДСК, спиране на  частни строежи, 
разпродаване на строителни материали и животни, изкупуване на 
хранителни стоки и други вещи с трайно предназначение и др.” (ДС, 
том II, 2013: 1315). Според министъра на вътрешните работи Г. Та-
нев “Подобни настроения съществуват и в някои други селища на 
Гоце Делчевска община (Корница, Лъжница, Рибново, Аврамово и 
Света Петка), на селищната система Разлог, Велинград, Казанлък, 
Асеновград и Карнобат” (Баева, Калинова, 2009: 576). 

Управляващите знаят за предстоящото затваряне на границата 
от страна на Турция, където се готви спиране на безвизовото влиза-
не на експулсираните и обзети от изселническата психоза уплашени 
турци. Това се потвърждава от една Сигнална записка на Любомир 
Шопов до Димитър Стоянов от 16.08.1989 г., според която приема-
нето на влаковата композиция със заминаващи турци се преустано-
вява на 17 август. В нея се съдържат данни за намерението на влас-
тите да продължат реализацията на плана си за етническо прочист-
ване по въздух и море (Ангелов, 2008: 695–696). Същевременно, 
готвят поредната си репресия срещу част от гражданите, на които не 
се разрешава да заминат. 

Указ № 1253 за гражданска мобилизация в мирно време пре-
доставя широки възможности на режима за сплашване на част от 
турци и помаци, които режимът планува да задържи в страната. 
Важно е да се знае, че изселването и въдворяването в лагера за при-
нудителен труд в гр. Сливница и някои села в Пернишко и Софийс-
ко напълно противоречи на съдържанието на указа, първият член на 
който гласи: “Чл. 1. Гражданска мобилизация в мирно време се обя-
вява за осигуряване необходима работна сила и техника при въз-
никнали извънредни обстоятелства или бедствия, които създават 
значителни трудности за народното стопанство и страната.” 

Докато етническите българи наистина са мобилизирани за 
подпомагане на народното стопанство в обезлюдените селища след 
експулсирането, а турците със задгранични паспорти са задържани 
по селата за включване в прибирането на селскостопанската про-
дукция, помаци и турци от Южна България насила се отдалечени от 
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тютюнопроизводството в период на най-усилената работа и са въд-
ворени във военни поделения или са разселени по софийски и пер-
нишки села, които нямат нужда от помощ. В цитираната Експрес – 
информация № 85 от 08. 08. 1989 г. се подчертава: “От Гоце Делчев-
ски район са определени 59 лица, които ще бъдат мобилизирани от 
21 август по Указа за гражданска мобилизация за период от 2 месе-
ца и изпратени в Софийски и Пернишки региони. Указът ще бъде 
приложен и по отношение на други лица от контингента, които се 
уточняват” (ДС, том II, 2013: 1315). 

По-нататък в документа се дават много важни подробности за 
това срещу кои представители на мирното население са насочени 
репресиите. “Профилактирани са 110 лица – лидери, подстрекатели 
и изявени националисти. В ход са редица организационни меропри-
ятия, които се провеждат съвместно с партийните органи. На 17 ав-
густ в Благоевград бе проведено съвещание с актива на Благоевг-
радски регион, в което участвува членът на ПБ на ЦК на БКП – др. 
М. Балев и Първият секретар на Областния комитет на БКП –  др. Л. 
Причкапов” (ДС, том II, 2013: 1315). Примерът с въдворените от с. 
Корница показва към кои граждани е насочена мобилизацията. По-
вечето от разселените и затворените в Сливница са хора, които в 
кампаниите за насилствено побългаряване са били репресирани. 
Петимата от общо шест човека, фигуриращи в списъка на Али Али-
ев Киселов, лично или бащите им са съдени или изселени през 1973 
г. От въдворените от Корница в трудовия лагер Сливница само един 
(Мустафа Бимов) не се вписва в тези рамки, но той  поддържа ак-
тивна връзка с неформалните организации. 

Али Алиев Киселов от с. Рибново, осъден през 1964 г. във 
връзка с участието му в протестите срещу насилствената смяна на 
имената, оставя ценни спомени от 1989 г. за “мобилизацията”10.  

Той организира съставянето и изнасянето на списъка с имената 
и местоживеенето на мъжете, въдворени под конвой в трудовия ла-

                                                           
10 Али Алиев Киселов, Непубликувани спомени, личен архив. Али Киселов (роден 
в с. Рибново през 1946 г.) носи със себе си тетрадка, пликове за писма и 
химикалка, затова преписва точното съдържание на двете заповеди за 
мобилизация. Изразявам благодарност към него за доверието, което прояви, 
споделяйки личния си архив с мен. Той ми предостави копия от записките и 
списъка на мобилизираните в трудовия лагер в Сливница през август-септември 
1989 г. и сподели преживяванията си в интервю, направено в с. Рибново на 
25.08.2011 г. Освен това отговори на въпросите ми, зададени му по телефона по 
време на писането на настоящата статия. 
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гер в Сливница11, което в заповедта фигурира като поделение № 
24800. Открито е специално за случая и се подвизава на територията 
на реалното поделение № 24300.  

 

 
Страница от непубликуваните спомени Али Киселов 

                                                           
11 Али Киселов разказва, че идеята за списъка на лагерниците принадлежи на 
Реджеп Дрянов от с. Борино, който го предава на близките си, за да бъде 
оповестен по западните радиопредавания. Самият Киселов съставя списъка на 
ротата, където е той, и натоварва доверени хора от другите роти да изготвят 
такива. След това прави допълнително копие на целия списък за себе си. Според 
Хюсеин Бимов с помощта на познати правозащитници от София Мустафа 
Келешов (Зафер) и Исмаил Тахиров са предали на радио “Свободна Европа” за 
гражданското мобилизиране на хората от Корница. Това е било съобщено на 
въдворените в трудовия лагер по време на свиждане с близки (интервю с Хюсеин 
Бимов (Хюсеин Айдън), направено на 25.11.2010 в с. Караагачлъ, Маниса).  
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На него, както и на много други помаци и турци, най-напред са 
връчени заповеди за гражданска мобилизация, които на пръв поглед 
не противоречат на указа. Повиквателната или заповедта на Али 
Киселов е под №  “102/16.VIII.1989 г. на основание на член 5, ал. 1, 
от Указ № 1253 от 1989 г. на Държавния съвет на НРБ и Решение № 
109 на Министерския съвет от 1989 г. за обявяване на гражданска 
мобилизация”12. Член 5, ал. 1 гласи: “Гражданите могат да бъдат 
мобилизирани по реда на този указ за работа в предприятията, орга-
низациите и учрежденията, където са на постоянна работа, или в 
други предприятия, учреждения и организации”.13  

Според Али Киселов и на други мобилизирани турци и помаци 
най-напред са връчени заповеди за гражданска мобилизация за дву-
месечен срок, заселени са по различни села и след 2-3 дни на някои 
от тях са издадени повиквателни за военен запас. Само от село Кор-
ница14 за една нощ са мобилизирани към 18 човека, сред които и 
една жена15. А в Сливница на първия етап под конвой са закарани 
само петима. Другите са оставени по селата. Вземането в запас про-
дължава и след първата голяма вълна, в която от Корница е закаран 
още един16. В заповедта за “военната мобилизация” на Али Киселов 
                                                           
12 Киселов, А. А., Непубликувани спомени, личен архив, с. 1.  
13 Пак там. 
14 Сибуша Ибраимова Фейзулова (Шефки, родена през 1950 г. в с. Корница) на 20 
май 1973 г., по време на втората изселническа вълна от с. Корница (първата и най-
мащабна е на 28 март 1973 г.), е задържана заедно с Атидже Гъцева, Фатма 
Амидейна (също заселени сами, без семействата) и др. мъже и жени (общо около 
20 души). Всички под конвой са закарани до мястото на изселване. Разделена от 
двете си дъщери – едната на 2, а другата на 3 години – и съпруга си, 23-годишна е 
заселена сама в Свищов, където остава повече от три години. През цялото време 
отказва да си смени името. (Интервю от 24.11.2010 г., с. Караагачлъ, Маниса, 
Турция).  
15 Според Исмаил Бялков (род. през 1945 г. в с. Корница, живее в с. Караагачлъ, 
Маниса), който през 1973 г. е осъден на 8 години затвор, при първото 
мобилизиране само от село Корница са взети от домовете им и под конвой са 
закарани по селата към 18 души, сред които и Фейзулова. Самият той в 
последствие е преместен в Сливница, а братята му Саит и Ибраим Бялкови, а 
също така Юсуф и Мехмет Тахирови са оставени по селата, където най-напред са 
били заселени. Всички интернирани се държат два месеца (интервю с Исмаил 
Бялков, проведено по телефона на 25.05.2022 г.). В интервюто ми от 25.11.2010 с 
Хюсеин Бимов (Айдън) също разказва за гражданското мобилизиране на 
Фейзулова през 1989 г. Не е изключено да има жени и от други села. 
16 Например Хюсеин Бимов от с. Корница е повикан на военна мобилизация през 
нощта в 02:00 часа и откаран в Гоце Делчев на 15 август, три дни след отвеждане 
на първата група, сред която е и баща му Саит Бимов. Заедно с още трима души – 
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е посочено поделение 24800, което след това се оказва невярно. По-
вече от 100 мъже, помаци и турци (най-голям е броят на потърпев-
шите от Борино), под конвой са закарани в поделение 24300 на гр. 
Сливница и са поверени в ръцете на около 10 войници и 13 офице-
ри17. Удостоверението, което по искане на Али Киселов (насила да-
дените му имена са Алтай Алтаев) е издадено от Държавен военно-
исторически архив на 14.05.2021 г., съдържа данни за неговото въд-
воряване и освобождаване от лагера за принудителен труд Сливни-
ца. В удостоверението пише, че той е “повикан на временно обуче-
ние на 22.08.1989”18 г. и е освободен на 21.09.1989 г. Чрез него се 
потвърждава, че въдворените в Сливница са регистрирани като мо-
билизирани за “временно обучение”, което не отговаря на истината. 
В първата заповед, която Али Киселов получава в Гърмен, пише, че 
се изпраща “в помощ на тютюнопроизводството в Ихтиман”, където 
според него не се произвежда тютюн. Въпреки че по същото време 
семейството му обработва 20 декара тютюн, Али Киселов е отстра-
нен от тютюнопроизводството в период на най-усилената работа19. 

Режимът в Сливница не включва никаква военна подготовка, 
облечените във военна униформа турци и помаци на възраст от 20 
до 56 години20, служили в трудови войски, не се обучават на военно 
изкуство. След сутрешна проверка, маршируване и физзарядка, до 
11:00 имат три часа за политическа пропаганда. През цялото остана-
ло време копаят окопи и траншеи. Много скоро вече не се задължа-
ват дори да маршируват21. Вместо оръжие, всяка двойка притежава 
                                                                                                                                              
двама от с. Дъбница и един от с. Хвостяне, с джип са закарани в Радомир, 
Пернишко, където са облечени във военни дрехи и под конвой са закарани в 
Сливница. Баща му е държан два месеца в селото, където е интерниран (интервю с 
Хюсеин Бимов (Хюсеин Айдън), от  25.11.2010). 
17 Али Киселов дава чиновете и фамилиите на командния състав в трудовия лагер: 
“Командир на поделението е майор Тимев, командир на батальона капитан Гешев, 
командир на първа рота капитан Цеков, помощник-командир капитан Георгиев и 
един ротен старшина; командир на втора рота капитан Цветков, помощник-
командир Йорданов и един ротен старшина; командир на трета рота старши 
лейтенант Младенчев, помощник командир подполковник Хаджидимитров и 1 
фазан, един лавкаджия, 1 к-н от ВКР към ДС.” (Киселов, Непубликувани спомени, 
личен архив, с. 2). 
18 Когато пристига в лагера с още един мъж, заварва по-голямата част от 
репресираните, но след него продължават да докарват и други. Това означава, че 
въдворяването продължава няколко дни. 
19 Интервю с Али Киселов от 20.08.2011. 
20 Един от тях е инвалид. 
21 Киселов, Цит. съч., с. 2. 
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кирка и лопата22. Някои от лагеристите са заети с ремонта на близ-
ките обори. Според Али Киселов помещенията за животни се под-
готвят за други въдворени, които по план би трябвало да пристиг-
нат. 

 

 
Още първия ден те отказват да ядат храната със свинско месо, 

вземат само хляба и десерта и напускат столовата23. Храната е пълна 
с червеи, поради което ядат само хляб и плодовете от десерта, обик-
новено червиви ябълки. Писма им се разрешават след 10-тина дни, 
свиждане се провежда в присъствието на служителя от ВКР24 на ДС, 
на някои от въдворените забраняват свиждане, на други – храна. 
Разпитвани са от служителя на ДС, който също е във военна уни-
форма, но е разпознат25. Въпросите му са свързани с това дали искат 
да отидат в Турция и защо, опитва се да ги агитира. Измъчвани са с 
безполезен труд, психологически натиск и политическа пропаганда. 
Позволяват им да гледат по телевизията единствено манипулатив-
ните предавания за връщащите се от Турция. Сигурни са, че причи-
ните за въдворяването им са политически, някои смятат, че дори се 

                                                           
22 Киселов, Цит. съч., с. 3. 
23 Хюсеин Бимов разказва, че инициативата за отказ да се яде храната със свинско 
месо принадлежи на Ибраим Исмаилов Кисьов (Ибрахим Шентюрк, 1937-2020) от 
с. Лъжница, осъден на 10 г. затвор във връзка с Корнишките протести в началото 
на 1973 г. срещу насилственото побългаряване.  
24 ВКР – Вътрешно контраразузнаване. 
25 Киселов, Цит. съч., с. 4. 
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подготвя физическото им унищожение. Това убеждение се засилва 
след случая от последния ден, точно преди освобождаването им. 
Взривяват се около 20 бомби, минирани на 200 метра пред чакащите 
да напуснат лагера 60 човека, които по чудо остават невредими от 
разпръсналите се камъни. Офицерите се опитват да ги убеждават, че 
се намират на обикновен запас, че не са доведени по политически 
причини.  

Решението за мобилизиране на помаци и турци от района е 
взето преди затварянето на границата на 21 август от страна на Тур-
ция, а самото му реализиране се осъществява около тази дата. Пред-
стоящото въвеждане на визов режим не променя намеренията на 
режима за отмъщение и на 22 август много от интернираните по 
селата или призованите на “военна мобилизация” са взети от домо-
вете им, отдалечени са от селскостопанската работа, държани са 
полугладни, подлагани са на психологически тормоз и са насилвани 
да упражняват безполезен, тежък физически труд. Когато се устано-
вява местонахождението им, на западни радиостанции се съобщава 
за лагера в Сливница. Али Киселов смята, че това е подействало на 
режима за освобождаването им26.  

Затварянето на границата от Турция и въвеждането на визов 
режим, дори запознаването на световната общественост с репресив-
ните мерки срещу част от гражданите на страната не довеждат до 
вземане на спешно решение за закриването на лагера в Сливница. 
Изселените също са държани два месеца, това е срокът, който се 
предвижда в указа. Въпросът за емигрирането на помаци и турци от 
района сериозно вълнува властите и се обсъжда на високо равнище. 
На споменатото съвещание от 15 август 1989 г. в присъствието на 
министъра на вътрешните работи, заместник началникът на област-
но управление на МВР – Пловдив др. Янков споделя: “Специално за 
тези райони, говоря за районите с турцизирано мохамеданско насе-
ление, след 1 септември трябва да решим въпроса дали категорично 
да даваме паспорти, т.е. да им приемаме молби за документи. Какво 
                                                           
26 Али Киселов пише, че по селата в района са изпратени мобилизирани българи, 
въоръжени с автомати и палки в ръце, в Гоце Делчавския регион съществува 
необявено, но реално военно положение. Най-напред запасняците се страхуват от 
местното население. Но когато опознават хората, се сближават с тях. Партийните 
секретари заплашват по-будните с мобилизация (Киселов, Цит. съч., с. 5.). 
Същевременно по селата се правят събрания, на населението се разясняват 
плановете за либерализиране на паспортния режим след влизане в сила на Закона 
за задгранични паспорти. 
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имам предвид. В закона ние казваме, че всеки български гражданин 
има право да получи такъв паспорт. Въпросът тук не е да приемаме 
документи за пътуване в Турция, а дали ние ще приемаме докумен-
ти на това население за издаване на постоянния петгодишен пас-
порт” (Баева, Калинова, 2009: 580).27 

Забравената масова репресия от август–септември 1989 г., ко-
гато съществуват редица неформални организации и изявени право-
защитници, е неизвестна дори на специалисти, за нея не се спомена-
ва в редица сериозни научни изследвания за този период. Али Кисе-
лов, политически узрял в Рибновския протест от 1964 г. и в затвора, 
с оформено съзнание за дълг пред историята, успява да организира 
изготвянето и да изнесе списъка на въдворените в тайния трудов 
лагер в Сливница. Скоро след освобождаването написва и оставя 
писмени свидетелства за тези дни. Случаят с неизвестния трудов 
лагер в Сливница продължава да го вълнува, затова прави постъпки 
до Държавен военноисторически архив и получава удостоверение, 
което е официално потвърждение на политическата репресия срещу 
помаци и турци от Южна България. Иска ми се да вярвам, че списъ-
кът му ще предизвика интерес сред учените и ще стане причина за 
появяването на по-обстойни проучвания. 

 

                                                           
27 Месеци след влизане в сила на Закона за задгранични паспорти постепенно 
започват да се издават такива и на населението от Софийска и Пловдивска област, 
но заминаването за Турция става невъзможно. Неповлияни от потока на 
завръщащите се експулсирани и пропагандата, помаци и турци от споменатите 
райони започват да търсят начини за заминаване, но снабдяването с изселнически, 
дори с туристически визи е много трудно. Срещу огромни суми, заплащани на 
лица и групи, някои си осигуряват туристически или фалшиви изселнически визи 
за Турция. Други търсят спасение в западни страни, които все още не са въвели 
визов режим за български граждани. Когато за ограничаване на семейното 
влизане в Турция дипломатическите представителства преустановяват издаването 
на туристически визи на непълнолетни, започва нелегално прехвърляне на деца и 
младежи през границата. “Щастливците”, които по някакъв начин успяват да си 
уредят влизането в Турция като туристи, не се ползват от никакви изселнически 
права и години наред живеят нелегално, работят нелегално, децата им също ходят 
на училище нелегално. Но кандидатстването им в университети е невъзможно. 
Има случаи на експулсиране от Турция. 
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Списъкът на Али Алиев Киселов 
 

Област Софийска 
 
Община Белица 
1.Мустафа Ахмедов Сантуров (Краище) 5. Мустафа Горелски (с. Бойка) 
2. Ахмед Врaчев __ 6. Исмаил Юруков (Лютово) 
3. Муртаза Свирьов __    7. Ахмед Юруков __ 
4. Сабит Малунски __    8. Салих Лютов __ 
 
Община Якоруда 
9. Камбер Ходжов (Якоруда)  13. Али Ходжов (Аврамово) 
10. Садък Гълев __    14. Али Хърльов __ 
11. Сабри Шолев (Юруково) 15. Салих Чалъмов (Аврамово) 
12. Хамди Дагонов (Дагоново) 16. Исмаил Кунгьов (Бял камък) 
 
Община Велинград 
17. Мустафа Маджиров (Драгиново)   20. Мустафа Бухов __ 
18. Джамал Бурикаров (Света Петка) 21. Фаик Дрангов (Медени по-

ляни) 
19. Мустафа Градев __ 22. Шукри Бозов (Сърница) 
 
Община Банско 
23. Исмаил Тюфекчиев (Филипово)   28. Мехмед Моллов __ 
24. Хасан Тельов __ 29. Ибрахим Каранчев __ 
25. Хасан Мезинов __ 30. Салим Мустаклиев __ 
26. Хасан Язаджиев __    31. Адем Хаджиев __ 
27. Джемал Тельов __    32. Ариф Близнаков __ 
 
Община Гоце Делчев 
33. Исмаил Гюзюмов  (Брезница)  40. Хюсеин Бимов (Корница) 
34. Исмаил Бекташев __   41. Байрам Гетов __ 
35. Хюсеин Моллов __   42. Исмаил Бялков __ 
36. Мустафа Кисьов (Лъжница)  43. Сюлейман Ибраимов Амидеин __ 
37. Ибрахим Кисьов __  44. Сюлейман Сюлейманов Амидеин __ 
38. Ибрахим Хаджиев __  45. Мустафа Бимов __ 
39. Хюсеин Моллов __ 
 
Община Гърмен 
46. Абдула Чаушев (Хвостане)  54. Юсуф Чакалов __ 
47. Неждет Бошнаков__   55. Сюлейман Кадриев __ 
48. Ирфан Чаушев __  56. Шефкет Галибов (Дъбница) 
49. Хамид Кемалов __   57. Талип Галибов __ 
50. Недим Кемалов __  58. Ариф Кадиев __ 
51. Али Киселов (Рибново)  59. Халил Абдишев __ 
52. Реджеп Менков __   60. Акиф Рифадов __ 
53. Рамиз Гурдалов __  61. Халил Топалов __ 
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Община Хаджидимово 
62. Мустафа Чаушев (Блатска)   63. Сюлейман Чаушев __ 
 
Община Сатовча 
64. Исмет Дайлав (Вълкосел)   67. Хамид Даутев __ 
65. Хасан Башчобанов __                           68. Асим Кехайов (Туховище) 
66. Хамид Бакалов __ 
 
Област Пловдив 
 
Община Борино 
69. Хасан Шерифов (Борино)  81. Мустафа Карауланов __ 
70. Реджеп Дрянов __ 82. Рамадан Карауланов __ 
71. Джемал Идризов __     83. Рамадан Хасанов __ 
72. Джемал Алиев __ 84. Ахмет Чавдарлиев __ 
73. Ахмед Хасанов __  85. Рамадан Чавдарлиев __ 
74. Джамал Чобанов __  86. Джамал Хюсейнев __ 
75. Мустафа Ибишев __ 87. Байрам Караалиев __ 
76. Хюсеин Кушлев  __    88. Реджеп Люманов __ 
77. Джамал Чавдарлиев __ 89. Неази Пашов (Грохотно) 
78. Местан Караалиев __    90. Тефик Къртълов __ 
79. Джемал Терзиев __ 91. Реджеп Чобанов (Гьоврен) 
80. Осман Дрянов __     92. Джамал Шабанов __ 
 
Община Батак 
93. Тефик Еркеков (Нова махала)   98. Касим Табаков __ 
94. Биниалил Мачев __  99. Осман Хаджийски __ 
95. Мехмед Арифов __  100. Сайфи Хаджийски __ 
96. Мехмед Ашиков __ 101 Мехмед Куюкчиев __ 
97. Алим Табаков __  102. Мустафа Еркеков __ 
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Abstract: On December 7, 1999, the Law no. 187, on access to one’s own file 

and the disclosure of Securitate as a political police, was adopted by the Romanian 
Parliament. The law established the creation of an institution (Consiliul Național 
pentru Studierea Arhivelor Securității-The National Council for the Study of Securitate 
Archives-CNSAS) whose mission is to collect all documents issued by the former Com-
munist Secret Police (the notorious Securitate) and made them available to the re-
searchers and the larger audience upon request as well as to reveal the agents of the 
repression.  

My article deals with the creation, its functionning, and the controversies which 
surrounded this institution from 2000 onwards. I argue that the archive of the Securi-
tate was instrumentalized by various actors of the public space in their struggle for 
power, namely for controlling the cultural, economic, and political fields of power (les 
champs du pouvoir) and did not accomplish its mission to reveal the agents of the re-
pression. Furthermore, the disclosure of the collaboration with the former political 
police of various anticommunist public figures (former political detainees, deportees, 
dissidents) transfered the responsability for the communist crimes from the main actors 
of the repression (namely the Securitate officers) to the victims, blamed for their collab-
oration. 

Key words: Archives; Secrets; Truth; Securitate; Communism; Disclosure Leg-
islation; Collaboration 

 
 
 
Introduction 
In December 1989, Securitatea, the notorious Romanian secret 

political police, possessed an archive containing 35 linear kilometers of 
documents, 25 of which were represented by victims’ files and 4 
kilometers by informants’ files, while 6 km contained complaints files 
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and information. “Each linear meter of the archive contains about 5,000 
documents, and each file has about 200 pages” (Stan, 2010, p. 250).  

The social and political vacuum that followed the fall of the 
Ceausescu regime allowed the Securitate officers who dealt with these 
files to destroy them (Nagâț, 2021)1, to hide them or to process them 
according to rules known only to them, as the Romanian society would 
find out later when these files have become a stake in the political field 
of power (Nagâț, 2022) 2 . The manipulation of this archive was also 
possible by the abrupt abolition of the Securitate on 31 December 1989. 

The Securitate was created in August 1948 under the title of the 
General Directorate of People’s Security, which later became the General 
Directorate of State Security, known generically as the Securitate. The 
mission of this institution, from its creation until December 1989, was 
according to the “Final Report of the Presidential Commission for the 
Analysis of the Communist Dictatorship in Romania”, “the total control 
over the population, to guarantee the stability of the communist regime” 
(Raportul Final, 2006, p. 395). 

The Securitate had 10 directorates and several territorial units in the 
most important cities of Romania such as, Brașov, Cluj, Constanța, Cra-
iova, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Sibiu, Suceava, Timișoara, as 
well as in the capital (Banu, 2020, p. 232-234). Over time, the Securitate 
had been under the supervision either of the Ministry of the Interior or 
was an autonomous institution under the name of the Ministry of State 
Security (between 1952 and 1953). Since 1978 it has been a department 
within the Ministry of the Interior (Banu, 2020, p. 235). After the arrest 
of the Ceausescu couple, it was placed under the supervision of the Min-
istry of National Defense by the decree of the Council of the National 
Salvation Front (CFSN)3 no. 4 of December 26, 1989, being subsequent-
                                                           
1 Germina Nagâț, a member of the CNSAS Board, stated that: “The Helicopter (with 
Ceaușescu) took off at 12.05, and at 13, from Bucharest the Securitate officers received 
the order to distroy the files which were to be found in the regional Securitate bureaus. 
We have this information from the minutes we have collected from every part of the 
country”.  
2 Germina Nagâț also stated that the destruction of the files would have been done out of 
the fear of the officers of possible reprisals and out of the desire to erase the traces “of 
those guilty of abuses and violations of the Constitution and of the Romanian legisla-
tion, as communist as it was”.  
3 After Ceausescu couple was arrested on 22nd of December 1989, the former dissident 
figures of the communist nomenklatura as well as some generals and officers of the 
army together with some well-known intellectuals took possession of the headquarters 
of the Central Committee of the Romanian Communist Party and started to organize 
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ly abolished on December 31, 1989 by decree 33 of the CFSN (Banu, 
2020, p. 245).  

The number of Securitate officers also varied, from 3042 in Janu-
ary 1949 to a maximum of 19,295 in 1953. In 1989, the State Security 
Department had 15,312 employees (Banu, 2020, p. 240). The Securitate 
officers were the only ones who had the power to investigate crimes re-
lated to the “democratic regime and the security of the people”, ie all 
operations aimed at “the enemies of the people”4. 

At the beginning, the Securitate was overseen by Soviet advisers 
like most institutions in Romania at the time, and its staff was trained in 
Moscow, in KGB schools. Later, with the nationalization of Romanian 
communism, especially in the Ceausescu era, the Securitate not only did 
not submit to the Soviets, but even monitored the clandestine activities 
carried out in Romania by the secret services of Hungary, the Union of 
Soviet Socialist Republics (USSR), and the German Democratic Repub-
lic (GDR) (Banu, 2020, p. 244). It even had a special “anti-KGB” de-
partment (Stan, 2010, p. 245). Moreover, a number of cadres of Ukraini-
an, Russian or Jewish origin were removed from its structures (Verdery, 
2014, p. 13). 

After Ceausescu came to power, through the investigations, ex-
pressly requested by him, regarding the ‘abuses committed by the Securi-
tate during the epoch of Gheorghe Gheorghiu-Dej’, as well as the imposi-
tion of the concept of ‘socialist legality’ as a basic principle of its activity 
… (Banu, 2020, p. 242) has led to a change in working methods, opera-
tional work and the general attitude towards citizens. The Securitate has 
sought to attract people rather than punish them. Set aside the special 
cases such as those related to the miners’ revolt of 1977, the protests in 
Brasov in November 1987 and Iasi (February 1987) which led to Stalinist 
type of measures, with people tortured, killed, deported, the preoccupa-
tion of the Securitate officers in the ‘70s and ‘80s was to prevent the anti-
system riots, to attract and convince, sometimes by blackmail, the Roma-
nians to collaborate with the repressive institution. “The fear of the Secu-
ritate was rather the result of the activities of the Disinformation Direc-
torate more than caused by its visible presence on the streets, in schools, 

                                                                                                                                              
everything in the country. They introduced themselves as the National Salvation Front 
(Frontul Salvarii Nationale-FSN).  
4 The individuals who manifested any kind of opposition to the communist regime and 
ideology were labelled, `Enemies of the people`.  
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at workplaces or in the apartments in the blocks of flats” (Stan, 2010, p. 
248).  

The new methods of persuasion, the fear of repression, as well as 
the psychosis created by the idea of the ubiquity of the Securitate led to 
the extension of the phenomenon of collaboration with the repressive 
institution. The denunciation of the `enemies of the people` had been 
encouraged by law from the very beginning, being regarded “as the fun-
damental virtue of the good citizen”, as Czeslaw Milosz wrote (Milosz, 
1953, p. 109). In Romania, Article 228 of the 1958 Penal Code stated 
that: “Persons who, before the commencement of criminal proceedings, 
bring the act to the attention of the competent authorities shall not be 
punished” (Rusan et al., 2002, p. 386).  

On the other hand, the Law 23 of 1971 on the protection of state 
secrets, which did not define exactly the state secret, but assigned to the 
Securitate the right to watch over people who might possess any kind of 
information, secret or not, allowed the authorities to interpret it at will 
and thus commit all kinds of abuses. The law was used by the Securitate 
as an excuse for the recruitment of informants (Andreescu, 2013).  

Real or invented by the Securitate, the collaboration with the com-
munist political police seems to have reached in Romania a far superior 
size to other countries in the socialist camp, except for the GDR 
(Gieseke, 2010, p. 103-106)5. The Romanian-Canadian scholars, Lavinia 
Stan and Lucian Turcescu, estimated their number at between 400,000 
and one million throughout the communist period (Stan & Turcescu, 
2005, p. 656).  

According to Securitate statistics, in 1948 there were 42,187 in-
formants while in 1989 their number was 507,003. Of the latter, 29,613 
were legionary6 sympathizers, 10,367 were former members of the Lib-
eral and National Peasant parties and 2753 were former political prison-
ers. 241,932 of the informants counted by the Securitate in 1989 were 
over 60 years old, 145,294 were between 60 and 40 years old, 81,572 
were between 40 and 30 years old and 17,995 were under 30 years old 
(Stan, 2010, p. 248).  

The files of these informants were in the custody of the Securitate 
officers who dealt with each case, and once closed they were transferred 

                                                           
5 In Poland, there was an agent of the secret services for 1574 citizens, while in GDR 
there was an agent for 180 persons. 103-106.  
6 The Legionary movement was an interwar far-right, anti-Semitic movement involved 
in the Holocaust, which manifested a strong opposition to communism.  
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to the central archive. Not all these files have been preserved and even 
those that have been preserved are not found in their entirety in the ar-
chives that remain to this day. “Some files were lost in the so-called 
‘Jarul’ operation (which led to the destruction of 240,000 files of party 
members who served as informants between 1968 and 1974) and during 
the December 1989 Revolution (when about 100,000 files were de-
stroyed or lost by liaison officers)” (Stan, 2010, p. 249). 

The existence and content of these files played an important role in 
the post-communist de-communization process. The continuity between 
the old Securitate and the new intelligence services, but also the collabo-
ration between the influential cadres of the former communist party and 
the former Securitate officers, transformed into guarantors of the new 
political order, influenced the post-communist public policies regarding 
transitional justice, the disclosure of the former officers involved in the 
repression as well as of their collaborators.  

 
The State of the Art 
In the public space of post-communist Romania, the Securitate was 

often viewed either as a patriotic institution7, or as a repressive one, the 
two camps disputing their monopoly on the truth. The perspective which 
characterized the Securitate as a criminal institution was promoted by the 
anti-communist post-communist elites8 in order to offer a scapegoat for 
the evils of communism. University professor Daniel Barbu stated that 
Nicolae Ceausescu launched the idea of the ubiquity and omnipotence of 
the Securitate in 1968, pointing to the secret service as the only institu-
tion responsible for repression while accusing it of working against the 
interests of the Communist Party (Barbu, 2005, p. 142-143). Cristina 
Petrescu emphasized that even the anti-totalitarian post-communist dis-
course derives from Ceausescu’s position who blamed the Securitate for 
all the crimes committed by the communist regime at its beginnings 
(Petrescu, 2019, p. 253). 

The disputes over the Securitate activities and position in the com-
munist society generated a growing interest in the topic. Numerous arti-
                                                           
7 A poll from July 2006 measured the appreciation of the Romanians for the Securitate. 
I could not found the poll in 2022 when I wanted to check the information again, but I 
provided this information in my PhD thesis, defended in 2007.  
8 The anti-communist post-communist elite represented a group of intellectuals, politi-
cians and other public figures who embraced the anti-communism as a means of legiti-
mization. The most representative institution which regrouped these elites is The Group 
for the Social Dialogue (GDS), founded in the last days of December 1989.  



Claudia-Florentina Dobre  
The Uses and Misuses of the Secret Communist Police Files… 

 

 

49 

cles and books dealt with it over the years (Oprea, 2002, 2018). Most 
works, however, are characterized either by misinformation due to the 
lack of access to documents or by an assumed program of manipulation 
(Troncotă, 2003, 2006).  

As for the files “manufactured” by this institution which are to be 
found in the custody of  CNSAS, they have been studied intensively, but 
with little use for knowledge. There are a few exceptions, which contra-
dict my statement. First of all, Smaranda Vultur’s article, “Daily Life and 
Surveillance in the 1970s and 1980s” (Vultur, 2014, pp. 417-436), which 
focuses on the language used by Securitate agents as a tool to create and 
at the same time distort reality. Based on the files of some “chiaburi”9 
from the Banat area whose life story had been recorded by the researcher, 
but also by her surveillance file, opened in February 1989, Smaranda 
Vultur analyzes the two speeches both from the perspective of witnesses 
and of the Securitate officers, while highlighting the evolution of charac-
ters and language in a system that aimed at “total colonization of every-
day life” (de Certeau, 1997, p. 137-138). 

Cristina Petrescu, in turn, focuses on public and individual repre-
sentations of the Securitate during both the communist and post-
communist periods (Petrescu, 2014). The researcher considers that a cer-
tain ambiguity characterizes the memory regarding this repressive institu-
tion. On the one hand, there are the memories of the victims of this insti-
tution, and on the other hand, of those who ‘served’ it. The article high-
lights the fact that many of those who presented themselves as anti-
communists after the fall of communism collaborated with the Securitate 
and points out that a clear line between victims and torturers is difficult 
to define as long as communism is remembered from a moral perspective 
(Petrescu, 2014, p. 388).  

If in some cases, the publication of Securitate files proved to be 
beneficial to knowledge, in other cases, these files were often used politi-
cally and ideologically. Gabriel Andreescu, analysing the files of Adrian 
Marino10, Constantin Noica11, Nicolae Balotă12, Alexandru Paleologu13, 

                                                           
9 The name given by the communist to wealthy peasants.  
10 Adrian Marino (1921-2005) was a writer and literary critic, former political prisoner 
and deportee.  
11 Constantin Noica (1909-1987) was an influential nationalist philosopher imprisoned 
by the communist authorities after the last Stalinist trial which took place in 1960. After 
being released from prison, he enjoyed a limited public recognition from the authorities 
who employed him as a researcher at the Center of Logics of the Romanian Academy. 
He became a beloved intellectual figure after the fall of communism.  
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etc., shows, in his book, Cărturari, opozanți și documente (Scholars, op-
ponents and documents), that political, ideological and cultural stakes 
have led to the uncritical use of documents forged by the Securitate to 
destroy reputations and criminalize people. Gabriel Andreescu even 
wondered meditatively “... how it was possible for a part of the intellec-
tuals to symbolically harass their colleagues so cruelly, instead of point-
ing the accusing finger at the people who had once crushed their aspira-
tions” (Andreescu, 2013, p. 279).  

This was possible because, as Lavinia Stan pointed out, the post-
communist political elite, “who comes from the lower echelons of the 
communist nomenklature”, has long blocked the process of de-
communization (Stan, 2010, p. 243). On the other hand, there have been 
no recent studies proposing a new critical and unbiased approach to the 
archives of the communist secret services, as has been the case with the 
archives produced by colonialism (Stoler, 2009). Katherine Verdery 
aimed at filling this historiographical gap in her book, Secrets and 
Truths. Ethnography in the Archive of Romania`s Secret Police (Verdery, 
). The American researcher considered the political police officers as “a 
kind of ethnographers, who use certain techniques to understand the ‘dis-
guise’ of those they investigate, and who have certain preconceptions, 
and the kind of knowledge they are trying to create” (Verdery, p. 7-8).  

 
National Council for the Study of Securitate Archives (CNSAS) 
The Securitate Archive was a stake in the post-communist struggles 

for power. Soon after the Securitate was subordinated to the Army on 
December 26, 1989, its archive was taken over by the Ministry of Na-
tional Defense, which kept it locked in its warehouses until March 1990, 
when the Romanian Intelligence Service (established at the same period) 
(SRI), took over part of this archive. Another part was transferred to the 
Foreign Intelligence Service (SIE), the Ministry of Interior and to other 
institutions that took over the duties of Securitate in the post-communist 
period. For a decade, this archive has been inaccessible to researchers, 
larger audience or any other institutions of the Romanian state. 

                                                                                                                                              
12 Nicolae Balotă (1925-2014) was a writer and historian of literature, former political 
detainee and former deportee. He was a collaborator of the Securitate until his emigra-
tion to France in 1981, and perhaps during his exile.  
13 Alexandru Paleologu (1919-2005) was a writer, diplomat and politician, former polit-
ical detainee and collaborator of the Securitate. He was among the first persons in Ro-
mania to recognize his collaboration with the secret political police.   
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Free access to this archive has been constantly demanded by former 
political prisoners, but also by civil society14. Asociația Foștilor Deținuți 
Politici din România (AFDPR) (The association of former political pris-
oners of Romania) through its president, the senator, Constantin Ticu-
Dumitrescu, submitted a bill to this effect in the Romanian Parliament in 
1993. As neo-communists held all the levers of power (winning the 1990 
and 1992 elections and controlling thus the government and the Parlia-
ment), the debate of this project was always postponed. 

Although, the Democratic Convention of Romania (CDR)15 won 
the elections of 1996, the Parlament did not discuss the bill until 1999 
when it was placed on the agenda of the Senate, the decision-making 
institution in this case. The debates were intense, bringing multiple modi-
fications to the project initiated by Constantin Ticu-Dumitrescu to his 
great disappointment. In its adopted version, the law allowed the Roma-
nian Intelligence Service to have control over the files, giving to this in-
stitution the opportunity to destroy, detain and use for less democratic 
purposes the documents forged by the communist repression services 
(Deletant, 2017, p. 251). Another provision of the law focused attention 
on collaborators and less on officers involved in repression. 

The law was approved by the Parliament on December 7, 1999, 
almost 10 years after the fall of the communist regime in Romania. Enti-
tled “Law on access to one’s own file and the disclosure of security as a 
political police”, it stated in its preamble that, ‘The communist power 
established in Romania since March 6, 1945, a permanent terror against 
the citizens of the country, their fundamental rights and freedoms. This 
justifies access to one’s own file and the disclosure of security as a politi-
cal police, under the terms of this law” (Law 187, 1999).  

The provisions of the law emphasized that, “Any Romanian citizen 
or foreign citizen who after 1945 had Romanian citizenship has the right 
of access to his / her own file drawn up by the security bodies, as a politi-
cal police. This right is exercised upon request and consists in the direct 
study of the file, the release of copies of the documents of the file and of 
the documents proving the contents of the file” (Article 1). At the same 
time, the person entitled to see his/her own file had the right “upon re-

                                                           
14 During the University Square non-stop protests against neo-communists, which took 
place between April 22 and June 13, 1990, there was presented a wide project of de-
communization. 
15 CDR was a union of historical political parties, banned in 1947 by communists, and 
civic organizations including AFDPR.  
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quest, to find out the identity of the security agents and collaborators, 
who contributed with information to complete this file” (Article 1).  

Article 7 of the law created the CNSAS as an “autonomous body 
under the control of the Parliament”. Articles 8-25 of the law set out its 
mission, established the leadership of the Council, the procedures for 
electing the president, vice-president and secretary, as well as the status 
of members who could not be former officers or collaborators of com-
munist secret services, foreign secret services or organizations that had 
violated or violate human rights.   

The law also established the headquarters of CNSAS, which was to 
be in Bucharest, the period of creation of the institution, which should 
have seen the light of day in no more than 30 days from the entry into 
force of the law for a period of at least 6 years with the possibility to ex-
tend its work by a decision of Parliament. When the CNSAS would be 
abolished, the law specified in article 23, the archives and the headquar-
ters of the institution would go to the National Archives. 

According to the law, CNSAS has the obligation to verify whether 
those who ran or were appointed to public office had been agents or col-
laborators. Article 2 of the law specified who they were: the President of 
Romania, parliamentarians, members of the Government, prefects and 
deputy prefects, directors and deputy directors of the secret services, po-
lice chiefs, chiefs of the Financial and Border Guard, magistrates, law-
yers and notaries, members of the National Audiovisual Council, the 
governor of the National Bank and the governors and vice-governors of 
state and private banks, members of the Romanian Academy, university 
rectors, heads of religious denominations, members of political party 
leadership, members of the Ministry of National Defence leadership, rev-
olutionaries, etc. Article 3 provided that: “Persons running for election or 
appointment to one of the dignities or positions provided in art. 2 are 
obliged to make an authentic statement, on their own responsibility, ac-
cording to the criminal law, regarding the affiliation or non-affiliation as 
an agent or collaborator of the security bodies, as a political police. ... ”.  

Article 20, paragraph 3 stipulates the obligation of the Romanian 
Intelligence Service, the Ministry of Interior, the Ministry of Justice, the 
Ministry of National Defense, the National Archives and any other public 
or private institutions, as well as individuals to ensure access to Securi-
tate documents, as well as their submission to CNSAS at the request of 
the Board of the Council. Refusal to comply with this request entailed 
“criminal, administrative, civil or disciplinary liability of the heads of the 
respective bodies, institutions and individuals, as the case may be”.  
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In the run-up to Romania’s accession to NATO and the EU, 
amendments have been made to the law, entitled “Law on Access to 
one’s own file and exposing the communist political police” (2006), 
which allowed to foreign citizens as well to claim their file, and eliminat-
ed certain provisions such as those which prohibited members of the 
Board from being party members. At the same time, the decree amending 
the law allowed access to the names of officers and informants only if 
“they can be established with certainty”, which in many cases prevented 
those who requested the files to find out the names of those involved in 
their surveillance or repression.  

In 2008, the Romanian Supreme Court declared the 1999 law un-
constitutional because the CNSAS ruled by force of law like the courts, 
which was contrary to its statute. Law 293 of 14 November 2008 ap-
proves the decree 24/2008 and replaces the old law of 1999, transforming 
the CNSAS Board from a “decision-making body into a researching 
one”. The law adopted other provisions that further limit the disclosure of 
Securitate officers, who had to be proven to have participated in political 
police actions in order to be placed under the law. The new law also pro-
vided that the heads of the cults in Romania should be investigated only 
at the request of the respective cult. In 2019, Law 161 of July 26, 2019 
specifies the possibility of re-verifying persons with the appearance of 
new documents in the CNSAS archive, but the new provision of the law 
was declared unconstitutional in 2021, putting a new brake on exposing 
former officers and collaborators. 

In the first years of operation of CNSAS, the difficulties represent-
ed by the lack of headquarters, the delayed and unprofessional delivery 
of the files were combined with the lack of money and qualified staff. 
Thus, according to the first CNSAS Activity Report for the period March 
13, 2000- May 31, 2002, the activity was initially carried out at the SRI 
headquarters, and only in 2001, CNSAS rented a workplace. In the first 
months, SRI provided 3573 files, SIE 65, Military Courts 14, while the 
other institutions did not transfer any files (Activity Report, 2000-2002, 
p. 1). Despite these difficulties, ex officio checks during 2000 elections 
targeted about 10,000 people (Activity Report, 2000-2002, p. 24). On the 
other hand, hiring new staff was difficult at the beginnings, with only 110 
of the 280 vacancies being filled (Activity Report, 2000-2002, p. 29).  

The activity did not improve in the following years either, between 
December 1999 and March 2005, only 9442 files comprising 19 064 vol-
umes were transferred to the CNSAS archive (Activity Report, 2014). 
The situation changed as a result of the decision taken by the Supreme 
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Council of National Defense in February 2005 on the obligation of the 
secret services and other institutions to fulfill their obligations under Law 
187/1999, so that in March-December 2005 they were transferred 1,3 
million files to CNSAS, most of them from SRI (Activity Report, 2005, 
p. 14).  

The condemnation by the President of Romania, Traian Băsescu, of 
communism as an “illegitimate and criminal regime” in December 2006 
also encouraged the activity of transferring the archives of the former 
Securitate to the CNSAS archive. In fact, the year 2006 is the only one in 
which the Ministry of National Defense sent part of the archive held, an 
archive that had belonged to the 4th Military Counterintelligence Direc-
torate, which had been a structure of the Security and not of the Army 
(Nagâț, 2020). Another institution that owns an important part of the Se-
curitate’s archive, the Foreign Intelligence Service (SIE), delivered by 
2019, about 20,000 files. However, the delivery was made without fold-
ers, based only on inventory lists, which makes it difficult to find the 
information (Nagâț, 2020). 

After numerous other transfers, the CNSAS archive totals in 2020, 
according to the CNSAS Annual Activity Report, 26 linear km of archive 
..., encompassing documents, photos, films, audio-video materials, manu-
scripts, etc. (Activity Report, 2020, p. 75). Most of the files come from 
SRI (3,923,964 files and microfilms), SIE (21,010), the Ministry of Jus-
tice (104,907), the Public Ministry (10,177), the Ministry of Interior 
(6628), the Ministry of National Defense (20,138) (Activity Report, 
2020, p. 76-78). However, it is not known how authentic this archive is, 
given that many files were destroyed both during the communist period 
and after 1989. And especially if the files in the archives of various insti-
tutions were transferred to CNSAS without being altered beforehand. 

In addition to the difficulties related to the transfer of documents, 
their authenticity, as well as the limitations of the law, the politicization 
of the CNSAS Board had an impact on the activity of the institution. The 
board consists of 11 members validated by Parliament for a term of 6 
years. Appointed by the parties represented in the Parliament, by the 
Prime Minister and by the President of Romania, the members of the 
Board are rarely experts in the matter, most of them being people with 
political influence who get a sinecure for themselves and their friends 
(Zoltan, Prisăcariu, 2018)16.  
                                                           
16 The newest CNSAS Board consists of 11 members appointed by the main parties 
represented in the Parliament, by the President and the Prime Minister of Romania: 
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The first CNSAS Board, led by the historian Gheorghe Onișoru, 
was appointed in March 2000 for a period of 6 years. From the very be-
ginning, it faced a number of logistical problems, the lack of headquar-
ters or qualified staff, as well as the lack of collaboration of the institu-
tions that held the Securitate archives. On the other hand, the Board did 
not take the necessary steps in court to oblige SRI and other institutions 
to comply with the law and transfer the files. As a result, only few offic-
ers (156 in 2006) and a few collaborators (several hundred) were exposed 
in the period 2000-2006 (Report, 2011, p. 5). 

The second CNSAS Board did not do better either. In the period 
2007-2011, 1481 officers and 3393 collaborators were exposed (Report, 
2011, p. 5). In the first 11 years of operation, the CNSAS Boards did not 
send to the General Prosecutor's Office any notification regarding the 
crimes and abuses of the Securitate officers. Moreover, it limited the re-
searchers’ access to the various files requested by them, although the law 
did not provide for such an attribution of the CNSAS (Report, 2011, p. 7-
8). 

The present-day CNSAS Board was brought to the attention of the 
Court of Accounts for the unjustified spending of funds, used to pay the 
rent of some of the members of the Board, although they were not enti-
tled to such expenditures. To change the situation, the members of the 
Board (or at least, some of them) proposed to amend the law on the func-
tioning of the CNSAS, through a single article that conferred the status of 
Secretary of State to all members of the Board. “The legislative proposal, 
which was registered in the Parliament on September 1, 2021, by the 
Liberal MP Florin-Alexandru Alexe, stipulates that Article 17, paragraph 
1 of the respective emergency ordinance, which stated that, `The Board 

                                                                                                                                              
Sulfina Barbu, former PNL minister, engineer, without preoccupations in the field of 
history and memory of communism; Constantin Buchet, proposed by PSD, he helds a 
PhD in history, but he has no contribution in the field; Valentin Blănariu, law graduate 
proposed by PSD, former storekeeper at the Dacia factory; Adrian Cioflâncă, a trained 
historian; Ladislau Csendes, proposed by UDMR since the establishment of CNSAS, is 
a musicologist; Cătălin Boris Precul, proposed by PSD, law graduate and political 
advisor in Iași County; Cazemir Ionescu, engineer proposed by PSD, revolutionary, 
actively involved in politics after 1989; Dinu Zamfirescu, engineer and lawyer, former 
political prisoner and an alleged collaborator of the Securitate, supported by PSD; 
Germina Nagâț, supported by the Save Romania Union, a new anti-system party, former 
head of the CNSAS investigation department; Alexandra Toader, appointed by the 
President of Romania, researcher and historian, close to the PNL Iași circles; Nicolae 
Vuvrea, proposed by PSD, a law graduate and no interest in the research of the 
communist past.  
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of the National Council for the Study of Security Archives is composed 
of 11 members` to be completed with the following paragraph: `The 
members of the Board have a position of public dignity assimilated to the 
position of Secretary of State`” (Ursu, 2021). The legislative proposal 
caused a scandal in the public space, bringing back into question the fact 
that the members of the Board enjoy benefits due to their proximity to the 
politicians who appointed them to the Board, positions seen as a kind of 
sinecure for loyal members of the party. 

However, the role of the members of the CNSAS Board is not a 
decorative one, the Board having various attributions, from the accredita-
tion of researchers to study in the CNSAS archive to the issuance of ver-
dicts regarding the quality of collaborator of the communist political po-
lice. One of the obligations of the Board is to verify whether the politi-
cians running for office or the officials appointed to public office have 
been collaborators or officers of the Securitate. Through this role, the 
CNSAS Board intervenes in the political sphere, actively influencing the 
political games. 

 
The Political Instrumentalization of the Securitate files 
The Securitate files played a role in political life even before the 

CNSAS was established. The information about the collaboration with 
the Securitate was used either to settle accounts or to blackmail various 
public actors, the information leaking in the public space through the 
post-communist secret services or former officers who had access to the 
Securitate archive. As a result of such a leakage, Adrian Vilău, the 
chairman of the parliamentary commission that controlled the foreign 
intelligence services, was forced to resign in 1998 when it was found out 
that he had been a collaborator of the Securitate. This was also the situa-
tion of Francisc Baranyi, a politician of the Hungarian Democratic Union 
from Romania, Minister of Agriculture in 1998, who “was forced to re-
sign after a similar revelation” (Gallagher, 2005, p. 217-218).  

In fact, the late establishment, contrary to the law, of the CNSAS 
had a direct impact on the 2000 elections. SRI delivered files, which dis-
closed the collaboration with the Securitate of important members of the 
historical parties which voted for the law, as was the case of the architect 
Marcian Bleahu, declared a collaborator, who gave up running for 
mayorship of Bucharest, or Alexandru Paleologu, and Mircea Ionescu-
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Quintus, the president of the National Liberal Party17. On the other hand, 
the checks made by the CNSAS Board did not prove professionalism and 
fairness, as the politicians on the lists of the Social Democratic Party or 
the Greater Romania Party, an extremist party, among whose members 
were many former Securitate officers and many of its collaborators were 
omitted (Andreescu, 2013, p. 150-151). 

Even later, the big revelations also targeted members of historical 
parties and former political prisoners. Anti-communists, they were forced 
to withdraw from public life due to their (usually forced) collaboration 
with the Securitate. This was the case of Mona Muscă, then Minister of 
Culture, an important figure of the National Liberal Party, a politician 
who enjoyed the appreciation of the electorate, who had given some be-
nevolent information notes about foreign students and her colleagues 
who worked with them. At the same time, former Securitate officers, 
such as Ristea Priboi18, became Members of Parliament without being 
inquired about their involvement in the repression. 

In post-communist Romania, the public space has been constantly 
shaken by revelations about the collaboration of various politicians, and 
not only, with the Securitate. As a rule, the information is leaked from 
the CNSAS through `unofficial sources`, and transmitted to journalists 
more or less interested in the truth, but keen to provoke a scandal, which 
led the historian Armand Goșu to write in August 2006 that: “CNSAS 
should have made public the names of politicians for whom the Securi-
tate forged a network or information tracking files. And not to be silent, 
encouraging those who launch rumors driven by personal quarrels and 
political games dictated by conjunctures. The secrecy in which CNSAS 
indulges is likely to contribute to the final compromise of the Securitate’s 
disclosure. No one did the unveiling just for the sake of unveiling, but to 
contribute to the moral reform of society” (Goșu, 2006). 

The political instrumentalization of the Securitate files was also 
highlighted by a more recent situation, from 2016. In the period 2015-
2016, Romania was led by a government of technocrats chaired by Daci-

                                                           
17 Mircea Ionescu-Quintus (1917-2017) was an important figure of the National Liberal 
Party before communism, a lawyer, and collaborator of Securitate during communism. 
Between 1993 and 2001, he was the president of the National Liberal Party.  
18 Ristea Priboi was an officer in the Foreign Intelligence Directorate (DIE) since 1970, 
being involved in the persecutions of the Romanians living abroad, possibly involved in 
the assassination operations of some employees of the Free Europe station in Munich, 
with the help of the terrorist Carlos the Jackal. After 1989, he was a SIE officer in 
charge of the former Yugoslav space, before retiring in 1997. 
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an Cioloș, former European Commissioner for Agriculture. The Minister 
of Education in this government was appointed Mircea Dumitru, a phi-
losopher and university professor, rector of the University of Bucharest. 
In 2007, when he was elected rector, CNSAS issued a verdict of non-
collaboration with the Securitate, but the existence of some informative 
notes regarding him brought back into discussion a possible collabora-
tion. Although unsupported by concrete evidence, some journalists, quot-
ing a “credible source from CNSAS” (Pocotilă, 2016), claimed that the 
cooperation with the Securitate of the minister was certain. In reply, 
Mircea Dumitru argued that there is no evidence of his collaboration. 
CNSAS made further verifications without being able to bring new evi-
dence in support of the collaboration. An alleged commitment of the 
minister turned out to be a fake made by the Securitate, a holographic 
expertise proving that the signature on the document did not belong to 
Mircea Dumitru. 

As shown by this specific case, the Securitate files were constantly 
used for manipulative purposes. Actually, it seems that the Securitate’s 
files served more the political struggles than the need for justice and 
truth. Moreover, the numerous collaboration verdicts given to former 
political detainees, deportees or anti-communist dissidents undermined 
their reputation and hindered the process of moral rehabilitation of the 
Romanian post-communist society. 

 
Conclusions 
The form in which the “law on access to one’s own file and the dis-

closure of security as a political police” was adopted brought more injus-
tice than justice and did not serve the idea of de-communizing the Roma-
nian society. The amendments to the initial draft proposed by Constantin 
Ticu-Dumitrescu, President of AFDPR, as well as its implementation 
have made it useless for this purpose. 

On the other hand, the files forged by Securitate officers, and their 
unprofessional public disclosure, managed to induce the idea that former 
collaborators, many of them former detainees or former deportees, are 
guilty because they made the pact with the communist regime. At the 
same time, the real culprits, the former security officers, are difficult to 
uncover and therefore impossible to be subjected to a minimum of moral 
responsibility. 

During its 22 years of operation, instead of exposing the Securitate 
officers involved in the repression, CNSAS participated in the public 
process of political instrumentalization of the files forged by this repres-
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sive institution, in the staging of these files, which aimed to create confu-
sion by mixing will of guilt and responsibility. The summer of 2006 was 
a milestone in this regard. Smaranda Vultur pointed out that in those hot 
months, “the absolute moral judgment was mixed with the relativistic 
one, the need to punish those who harmed their fellow men with the 
Christian forgiveness, mixed ambitions, resentments, passions and frus-
trations with scientific or common sense arguments” (Vultur, 2006). 

Furthermore, by denouncing the Securitate’s collaborators, those 
who were not assimilated to the communist power, but rather to the op-
position to the regime, the responsibility shifts from the shoulders of 
those who built communism to those of the opponents forced to collabo-
rate (no matter how this was done, voluntarily, by fear or blackmail). 
Thus, “the identity of a former collaborator tends to surpass that of a 
former communist in the process of negative identification and political 
and professional de-legitimation” (Mayer, 2008, p. 210-212).  
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рането на т. нар. Държавна сигурност. Десетилетните организаци-
онни превъплъщения на едно от най-ярките звена по обезпечаване 
вътрешната сигурност на тоталитарната „Народна“ република не са 
обект на настоящия анализ. Ще бъде маркирано единствено, че инс-
титуцията „Държавна сигурност“ десетилетия наред (1944 г. – 1989 
г.) е звено на Министерството на вътрешните работи, разполагащо 
със значителна вътрешна автономия. Служителите от отделните 
структури на ДС постепенно увеличават своето количество и пра-
вомощия, а самата конструкция пази относителна вътрешна обосо-
беност, включително чрез специален заместник-министър. Градира-
нето на влиянието може да се открие, ако проследим промените в 
органиграмата на ДС: от отдел съм дирекция „Народна милиция“ 
при МВР непосредствено след 9-и септември 1944 г. към дирекция 
„ДС“ в главната дирекция на милицията през м. април 1947 г. и т. н. 
Това е скрепено, разбира се, чрез съответни привилегии на служите-
лите с оглед допълнително обезпечаване на нужната лоялност.1 За 
един кратък тригодишен период от време (1965 г. – 1968 г.) Дър-
жавна сигурност е изведена от структурата на Вътрешното минис-
терство и подчинена директно на Министерски съвет, но забеляза-
ните недостатъци, прерастващи понякога в „пориви“ за постигане на 
„всесилност“, бързо принуждават държавното и партийното ръко-
водство да отменят реформата и „приютят“ отново структурата в 
МВР.2 Най-траен характер има структурата от 1969 г. до 1990 г. (м. 
февруари), включваща две главни управления, четири управления и 
пет самостоятелни отдела. 

Демократичният повей в края на 1989 г. и началото на 1990 г. 
постави на дневен ред най-напред необходимостта от формалното 
разформироване на структурите на Държавна сигурност. Това бе 
сторено непланомерно и без наличие на (поне) средносрочна визия 
за създаване на нови служби за сигурност. Ясна законова база не 

                                                           
1 Дори в наши дни в някои професионални среди не е отшумял споменът от 
привилегията служителите по линия на ДС да полагат т. нар. първа категория 
труд, свързана с ранно пенсиониране и по-високи заплати, в сравнение със 
служителите по линия на „народната“ милиция, работещи т. нар. втора 
категория труд. 
2 Най-детайлно организационните трансформации са представени в два от 
документалните сборници, издавани от Комисията по досиетата в поредицата „Из 
архивите на ДС“: а) „ДС – структура и основни документи“. С., 2010 (№ 2 от 
поредицата); б) „Военното разузнаване през комунизма“. С., 2012 (№ 9 от 
поредицата).  
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беше изградена, а това – за съжаление – бележи състоянието на сек-
тора за сигурност и в следващия четвърт век. Структурите на ДС 
бяха разформировани, но това бе формално начинание като резултат 
на нови демократични усилия, зад което се прикриват запазени сфе-
ри на влияние. На базата на старите структури на ДС и след промяна 
на наименования бяха създадени нови звена, които на практика за-
пазиха предишни порядки като кадрови състав и функционални 
особености.3 

Ала какво се случи с огромния архивен фонд на бившата Дър-
жавна сигурност? В първите месеци на 1990 г. бе проведено уни-
щожаване на част от този архив на основата на специална министер-
ска заповед4, което по-късно стана повод за възбуждане и на наказа-
телно производство със съответни обвинения за извършени прес-
тъпления. Към наказателна отговорност бяха привлечени министъ-
рът на вътрешните работи ген. Семерджиев и началникът на архива 
в МВР ген. Серкеджиева, а самото наказателно дело се разви с про-
менлив успех от гледна точка на държавното обвинение. Сходно по 
характер и резултат наказателно производство се проведе и срещу 
последния началник на отдел 06 „Антидържавни прояви“ в Шесто 
управление на ДС за борба с идеологическата диверсия о. р. капитан 
Димитър Иванов, а на по-късен етап и срещу бившия директор на 
Националната разузнавателна служба (предишното Първо главно 
управление на ДС) ген. Бриго Аспарухов. Всъщност по силата на 
посочената министерска заповед са унищожени разнообразни по 

                                                           
3 Трансформациите на звената ДС са обект и на научен изследователски интерес в 
по-ново време. Вж. например: Янчев, В. Службите за охрана в България. От 
Княза до Президента (1879 – 2013). С., УИ „Св. Кл. Охридски“, 2013, 224 с.; 
Кръстев, Г. Разузнавателните служби на България: възникване, развитие, 
перспективи. С., Военно издателство, 2006, 192 с.; Станчев, Ст., Р. Николов, Й. 
Баев. История на българското военно разузнаване, том 1. С., изд. Изток-Запад, 
2017, 300 с.; Баев. Й. История на българското военно разузнаване, том 2. С., изд. 
Изток-Запад, 2019, 445 с., и др. 
4 Строго секретна от особена важност Заповед рег. № IV-68, утвърдена на 29-и 
януари 1990 г. от министъра на вътрешните работи ген. Ат. Семерджиев 
(докладната записка е с автор зам.-министърът на вътрешните работи ген.-лейт. 
Ст. Савов). Той е министър в правителството на Андрей Луканов, по това време 
се провежда Кръглата маса между БКП и опозиционните партии и движения с цел 
очертаване на перспективи за демократизация. Пак по това време се развиват 
бурни събития и в „братска“ ГДР: на 15-и януари 1990 г. граждани окупират 
Централата на ЩАЗИ в Източен Берлин и предотвратяват унищожаването на 
досиетата. 
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характер архивни единици по линия на Държавна сигурност: лични 
дела на агенти – както на централно ниво в МВР, така и по регио-
нални дирекции (общо за страната 32 113 архивни дела на агенти, 
което представлява 41,5 % от общия брой); разработки на обекти 
(общо за страната унищожени 28 518 бр. разработки, което предс-
тавлява 30 % от общия брой); работни дела на агенти; литерни дела; 
дела за съдържатели на явочни квартири; осведомители и пр.5 Общо 
от всички фондове за няколко месеца след издаването на минис-
терската заповед през м. януари 1990 г. са унищожени 134 102 бр. 
архивни дела по линия на ДС, което представлява 40,3 % от всички 
дела.6 

Независимо от това – милиони архивни единици останаха за-
пазени и на съхранение в службите, които наследиха старите струк-
тури на ДС. Постепенно общественото внимание бе насочено и към 
архивите на ДС, а по този начин бе култивиран и съответният поли-
тически интерес.  

 
Законово осигуряване 
Усилията на политическата система в България след 1989 г. за 

съхраняване на архива на ДС бяха разнопосочни и с променлив ус-
пех. Това се дължи преди всичко на липсата на осъзнат обществен 
консенсус. Подобен недостатък не остана незабелязан от страна на 
факторите, които щяха да осъществят явна или прикрита съпротива 
срещу подобно начинание. Може да се обобщи, че първоначалните 
призиви този архив да бъде доунищожен с оглед гарантиране на 
мирен преход към демокрация, не срещнаха одобрение. От дистан-
ция на времето следва да се признае, че необходимото обществено 
одобрение не срещна и идеята за лустрационни действия срещу 
бившите служители на Държавна сигурност. 

Все пак – законови опити за изсветляване дейността на бивша-
та ДС (особено когато иде реч за заемане на публична обществена 

                                                           
5 Малко преди това, през м. декември 1989 г., Първо главно управление на ДС 
(външнополитическото разузнаване), което има самостоятелен архив и 
оперативен отчет, съставя своя комисия за прочистване на досиетата (от 
оперативни работници на обществени начала). 
6 Статистиката е общодостъпна и проверима, тя почива предимно върху 
съдържанието на специална справка на дирекция „Информация и архив“ в МВР от 
1994 г. Тази справка, както и цитираната заповед, се съхраняват в 
централизирания архив на Комисията по досиетата. Прецизността изисква да 
кажа, че са налични протоколи за унищожаване на очертания обем от досиета. 
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длъжност) и съхраняване на останалия незасегнат от унищожаване 
вътрешноведомствен архив в периода от 1989 г. до 2006 г., бяха 
направени. Всъщност става дума за две отделни теми, които, обаче, 
са органически свързани: а) осветляване (оповестяване) на принад-
лежност към бившите структури на Държавна сигурност на лица, 
заемащи важни обществени рангове в една демократична и правова 
държава; б) съхраняване и осигуряване на ползване на архивите на 
бившата Държавна сигурност. Неизбежен е изводът, че оповестява-
не на принадлежност към бившите структури на ДС ще е възможно 
само на база съхранен и изследван архивен доказателствен матери-
ал; т. е. двете теми взаимно се обуславят. 

Лаконичната хронологична рамка следва да очертае следната 
законова картина за периода от 1989 г. до 2006 г.: 

Първият закон е от 1997 г. и носи наименованието „Закон за 
достъп до документите на бившата Държавна сигурност“ (ЗДДБДС). 
Вторият законов нормативен акт е от 2001 г. и има за наименова-
ние „Закон за достъп до документите на бившата Държавна сигур-
ност и бившето Разузнавателното управление на Генералния щаб“ 
(ЗДДБДСБРУГЩ). През 2002 г. е приет трети законов нормативен 
акт, който, макар да има за конкретен предмет (сравнително) отдел-
на материя, на практика директно навлиза в тематиката за работа с 
архиви на бившата ДС: „Закон за защита на класифицираната ин-
формация“ (ЗЗКИ). Това е така, защото с преходна и заключителна 
разпоредба на ЗЗКИ предишният закон е отменен безцеремонно с 
всички съпътстващи последици – прекратяване дейността на коми-
сията, създадена по силата на ЗДДБДСБРУГЩ, а правомощията й не 
преминават нито към новосъздадената ДКСИ (Държавна комисия за 
сигурността на информацията), нито към друг държавен орган. В 
края на 2006 г. е приет действащият и в момента (четвърти по ред) 
„Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
Разузнавателните служби на Българската народна армия“ 
(ЗДРДОПБГДСРСБНА), добил популярност като „Закон за досиета-
та“ (по подобие на едноименната Комисия). 

Независимо от несъвършенствата на законите от периода след 
1989 г., тяхна отличителна черта е наличие на някакви законови 
правила за работа с тези специфични архивни фондове, включител-
но и чрез администриране на изводите за принадлежност посредст-
вом ръководни комисии. Самият факт, че става дума за закони като 
вид нормативни актове е своеобразен пробив, доколкото цялата 
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нормативна база от 45-годишния тоталитарен период по този повод 
включваше подзаконови актове, скрепени с гриф за секретност.7 
Що се отнася до архивите на Държавна сигурност – законите до 
2006 г. не успяха да постигнат убедителен резултат относно тяхното 
централизиране и отваряне за широка изследователска дейност. 

Намирам за полезно да разкажа лаконично за организирането 
на архива на Държавна сигурност за периода след 1944 г.8 

През 1945 г. е структурирана Специализирана служба „Карто-
теки и досиета“ към Дирекцията на народната милиция, а това се 
случва на основата на „Правилник за службите на картотеките“ със 
следните раздели: досиета и картотеки за лица, картотеки за лица и 
други обекти, общи разпореждания. През 1947 г. се създава Служба 
„Картотеки и досиета“ към отдел 04 „Държавна сигурност“, а през 
1948 г. наименованието вече е „Служба картотеки и архив“. През 
1949 г. Служба „Картотеки и архив“ преминава към Централното 
управление на Държавна сигурност. 

През 1951 г. архивното звено укрепва: създава се специално 
отделение към 14-ти отдел на ДС, където се съхраняват архиви на 
полицията, на разузнавателните и контра-разузнавателните органи 
на царската армия, на разпуснатите политически партии, организа-
ции и центрове; там са включени и архивни лични дела на ръковод-
ния състав на Министерството на вътрешните работи и народното 
здраве до 1944 г., както и полицейски, съдебни и затворнически до-
сиета на членове на БКП до 9-и септември 1944 год. 

През 1963 г. е създаден самостоятелен отдел (трети) към Дър-
жавна сигурност с наименование „Картотека и архив“. 

Императивен е изводът, че съхраняваният архив по линия на 
ДС до 1989 г. е с ограничен достъп, а малка част от него е достъп-
на за ограничен кръг лица и по ограничени теми (предимно за про-

                                                           
7 Изследвайки йерархията на нормативните актове, включително и през 
тоталитарно време, трудно бихме определили правилата за работа на т. нар. 
Държавна сигурност дори като нормативни актове в истинския смисъл на думата, 
или поне някои от тях. 
8 Архивни фондове по линия на т. нар. Обществена безопасност във всичките й 
разновидности съществуват, разбира се, и преди 1944 г. Това не е обект на 
настоящия анализ. Понятно е за изследователите, боравещи с архива на комисията 
по досиетата, защо понякога в архивните единици, подготвени за ведомствена 
употреба след 1944 г., се съдържат немалко материали и отпреди 1944 г. 
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пагандни цели и в по-малък обем – за изследователски или творчес-
ки цели).9 

 
Законът от 2006 год. 
Законът от края на 2006 г. с дългото наименование 

ЗДРДОПБГДСРСБНА (т. нар. „Закон за досиетата“) е първият нор-
мативен акт от най-висок ранг, който по недвусмислен начин регла-
ментира създаване на Централизиран архив на документите на т. 
нар. Държавна сигурност.10 Впрочем това е и първият закон, който 
предвижда предаване на документи по линия на ДС от Министерст-
вото на вътрешните работи към външна структура. 

Не е необходимо тук да пресъздавам обществено-
политическата атмосфера, съпътствала създаването на този закон. 
Понякога низ от случайни събития има за последица дълготраен 
позитивен резултат. За кратък период от време общественото вни-
мание бе приковано от медийни скандали по повод избирателно 
оповестяване на досиета на ДС и оповестяване на принадлежност 
към тоталитарни структури на журналисти, политици и т. н. „Изби-
рателното“ поведение дори на министъра на вътрешните работи по 
това време, разполагащ с огромния архив по линия на Държавна 
сигурност, не остана незабелязано. Всичко това породи относително 
единомислие в политическите среди за прекратяване на тази пороч-
на практика на избирателност и тенденциозност при боравенето с 
архивите на тоталитарните служби до 1989 г.; нещо повече – дори 
политически сили с враждуващи позиции (по този повод) притъпи-
ха своите различия и пристъпиха към солидна законова регламен-
тация. Централно място в това позакъсняло законово усилие зае и 
съдбата на архива на Държавна сигурност. 

Напомнянето за доминиращото единомислие по тази важна 
тема на почти всички политически сили в българското Народно 
събрание в края на 2006 г. е необходимо; това, освен всичко друго, е 
и поука: само по-категорични и принципни решения могат да „раз-
вържат“ сложни и неочаквани възли от противоречия. Мисля, че 
политическите сили в лицето на Българската социалистическа пар-
                                                           
9 Това се отнася не само за архива на Държавна сигурност (като част от архива на 
МВР), но и за целия архив на Вътрешното министерство за посочения период. 
10 Пълното наименование на нормативния акт е: Закон за достъп и разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 
армия. 
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тия и Движението за права и свободи са преценили един своеобра-
зен риск: неконтролируемото „вадене“ на досиета от архива на 
ДС, особено когато този архив е в патримониума на политик с наг-
ласи против принципно решение на въпроса (имам предвид минис-
търа на вътрешните работи), носи много повече опасности в срав-
нение с идеята този сложен въпрос по управление и ползване на 
най-чувствителния тоталитарен архив да бъде поставен на маса-
та за решения. 

Това още веднъж обяснява относително пълното единодушие 
по темата при обсъждането на внесените законопроекти в 40-то 
Обикновено народно събрание през лятото на 2006 г. (както по пар-
ламентарни комисии, така и в пленарна зала на първо и на второ 
четене). На първо четене в пленарна зала на Народното събрание е 
проведено обсъждане и гласуване на 29-и август 2006 г., а внесените 
законопроекти са били три – на депутата Касим Дал и други депута-
ти (ДПС), на депутата Петър Стоянов и други депутати (ОДС), на 
депутата Иван Костов и други депутати (ДСБ). Водеща е била Ко-
мисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Проектът на И. 
Костов и др. е бил внесен в началото на м. май 2006 г., проектът на 
П. Стоянов и др. е бил внесен в края на м. юни с. г., проектът на К. 
Дал и др. е бил внесен в началото на м. август с. г. В пленарна зала 
докладчикът. Н. Свинаров споделя разискванията във вътрешната 
комисия: „Касим Дал изтъкна, че проектът създава достатъчно га-
ранции за недопускане на спекулативно манипулиране чрез избира-
телно отваряне на едни или други архивни материали, а по този на-
чин се защитават права и свободи на българските граждани“. В ко-
мисията е надделяло мнението, че е възможно обединяването на 
трите проекта, като се създаде след първо гласуване работна група. 
Красноречив е резултатът от гласуването във вътрешна комисия в 
подкрепа и на трите проекта, състояло се на 9-и август 2006 г.: 20 
гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“. Подобно е развитието и 
в пленарна зала при гласуване на трите проекта – няколко депутати 
(от коалиция „Атака“, независими, от БСП и др.) изказват съобра-
жения против проектите, ала в крайна сметка и трите проекта са 
приети с подобаващи мнозинства.11 

                                                           
11 Вж. Стенограма от извънредно пленарно заседание, проведено на 29-и август 
2006 г. (вторник): https://parliament.bg/bg/plenaryst/ns/2/ID/191. В 40-то ОНС са 
представени седем парламентарни групи: Коалиция за България, Национално 
движение Симеон Втори, Движение за права и свободи, Коалиция Атака, 

https://parliament.bg/bg/plenaryst/ns/2/ID/191
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На 6-и декември 2006 г. (сряда) на второ четене в пленарна за-
ла е обсъден и гласуван обобщеният проект. Появилите се противо-
речия относно някои проблемни текстове не възпрепятстват прие-
мането на отделните норми (текст по текст) с различни мнозинст-
ва.12 

Ще напомня накратко някои основни положения от Закона по 
интересуващата ни тема.13 

Конкретно са дефинирани т. нар. „публични длъжности“ по 
смисъла на закона (чл. 3, ал. 1) и т. нар. „публични дейности“ (чл. 3, 
ал. 2), които попадат в категорията на задължителна проверка и 
евентуално оповестяване на принадлежност към структури на Дър-
жавна сигурност (ако бъде установена такава принадлежност).14 
Създадена е и специална Комисия като независим колегиален дър-
жавен орган, която осъществява политиката на страната по разкри-
ването, обявяването и съхраняването на документите на ДС; нейни-
те членове се избират поименно от Народното събрание с мандат от 
пет години, а при определянето на състава на Комисията никоя от 
представените в парламента партии и коалиции не може да има 
мнозинство (чл. 5, ал. 2). Основната обществена роля на Комисията 
е да оповестява установена принадлежност към Държавна сигурност 
и разузнавателните служби на Българската народна армия, като за-
конът прецизно описва спрямо кого и по каква процедура става то-
ва. Уредена е и изследователско-издателската дейност на комисията, 
достъпът до документите и др. 

Ала основно място е отделено на създаването на Централизи-
ран архив на документите на Държавна сигурност и на разузнава-
телните служби на Българската народна армия (чл. 1, ал. 3; Глава 
четвърта и др.). Всъщност, останалите аспекти от дейността на но-
восъздадената Комисия ще бъдат невъзможни за изпълнение, ако 
липсва централизирано архивно звено по събиране, съхраняване и 
анализиране на документи. 

                                                                                                                                              
Обединени демократични сили, Демократи за силна България и Български 
народен съюз. След конституирането някои депутати се обявяват за независими, а 
в началото на 2009 г. е образувана нова група: Ред, законност и справедливост. 
12 Вж. Стенограма от пленарно заседание, проведено на 6-и декември 2006 г.: 
https://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/55/ID/234.  
13 Законът е обнародван в „Държавен вестник“ на 19-и декември 2006 г. в неговия 
брой 102. 
14 Впоследствие през годините понятието бе разширено чрез добавяне на нови 
длъжности и дейности. 
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Какво се случи след м. юли 2009 г.? 
Намирам за показателно да се разкаже за видимите и невиди-

мите съпротиви срещу работата на Комисията по досиетата дори и 
по времето на действието на нормативен акт с ранг на закон. 

Ще спомена два от сроковете, упоменати в преходните и зак-
лючителни разпоредби на закона. Държавните органи (в лицето на 
техните ръководства), които съхраняват архивни единици по ли-
ния на ДС (министър на вътрешните работи, министър на право-
съдието, министър на отбраната, министър на външните работи, 
директор на Националната разузнавателна служба, началник на 
Националната служба за охрана, директор на Националната след-
ствена служба, председател на Главно управление на архивите и 
директор на Националния военен архив) носят законово задълже-
ние да окомплектоват и предадат на Комисията архивните доку-
менти по линия на ДС, а поставеният нормативен срок за това е 
осеммесечен от влизането на закона в сила (§ 8 от преходните и 
заключителни разпоредби); с други думи, най-късно до края на 2007 
г. предаването на документите на ДС към Комисията следваше да 
е приключило. Въведен бе и срок (три-месечен) на Главно управле-
ние на архивите да бъдат предадени документите, създадени от 
дейността на полицията, и съдебните дела на областните, воен-
ните и военнополевите съдилища, образувани в периода от 1-ви 
януари 1923 г. до 9-и септември 1944 г. (§ 14, ал. 1 от преходните и 
заключителни разпоредби); с отделен протокол и в същия срок 
следва да се предадат и инвентарните описи заедно с картотеката 
с имената на лицата, разработвани от полицията и осъдените по 
дела на областните, военните и военнополевите съдилища (ал. 3). 

Цялото общественополитическо и законово усилие около съз-
даването на Комисията по досиетата всъщност се концентрира око-
ло архива на Държавна сигурност – този архив трябва да бъде съб-
ран на едно място. Независимо от поставените законови срокове, в 
продължение почти три години изискването за предаване на архив-
ните документи от страна на институциите не бе изпълнено. А това 
в голяма степен подронваше работата на Комисията – вместо да 
анализира „собствени“ документи, съхранявани в собствен Центра-
лизиран архив, в продължение на години тя се бе превърнала в нещо 
като координатор на куриери, които „посещаваха“ съответни инсти-
туции, непредали архива, за да може Комисията да оповести резул-
тат от свои проверки.  

Това, разбира се, бе нетърпимо положение. 
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Двустранни споразумения; практически процес 
Мога да очертая кратка хронологична рамка за усилията на 

институцията, в която след края на м. юли 2009 г. имах честта да 
заемам висок политически пост.15 Справедливостта изисква да се 
признае пълната политическа подкрепа от страна на управляващото 
мнозинство в Народното събрание, от страна на премиер и вицепре-
миери по тази важна (жизнено важна!) тема – подреждането на ар-
хива на Държавна сигурност в специално изградено Централизирано 
хранилище в гр. Банкя. Това се крепеше, разбира се, върху налично-
то обществено доверие към този процес. 

През м. април 2010 г. бе подписано специално тристранно 
споразумение между Министерството на вътрешните работи, 
Комисията по досиетата и Държавна агенция „Архиви“. Целта на 
споразумението е създаване на организация за предаване на архива 
по линия на Държавна сигурност от МВР към Комисията по досие-
тата, както и предаването на т. нар. исторически полицейски архив 
от периода 1923 г. – 1944 г. към Държавния архив. Подписите бяха 
положени от вицепремиера и вътрешен министър Цветан Цветанов, 
председателя на Комисията по досиетата Евтим Костадинов и пред-
седателя на Държавна агенция „Архиви“ проф. Георги Бакалов. По 
този начин се създаде нов импулс за изпълнение на законовите 
изисквания, останали нереализирани почти три години.16 Всъщност, 
общественият смисъл на Закона за досиетата от 2006 г. би отслабил 
своето значение, ако подобно начинание не бе поставено в актуал-
ния дневен ред на МВР.17 

                                                           
15 Авторът на настоящия текст бе заместник-министър на вътрешните работи в 
периода от 2009 г. до 2013 г., като ресорните му отговорности включваха: архив 
на МВР, нормотворческа дейност, международно сътрудничество на МВР, диалог 
със Съвет на Европа и Европейски съюз и др. Следват два кратки мандата в два 
последователни парламента (2013 г. – 2015 г.) в парламентарната група на ГЕРБ 
(гражданска квота). От м. ноември 2014 г. до м. март 2015 г. авторът на настоящия 
текст бе министър на вътрешните работи; подава оставка като министър и депутат 
поради противоречия с премиера относно реформите в МВР.  
16 На автора на настоящия текст бе възложена цялостната координация по линия 
на МВР по предаването на тези два архива. 
17 МВР бе първото българско министерство, което въведе по това време чрез 
подзаконов акт изискване за предварителна проверка за принадлежност към ДС 
на лица, които кандидатстват в конкурсна процедура от определено кадрово ниво 
нагоре. Бе допълнен и законът: включена бе длъжността от началник на сектор 
нагоре (в йерархията) сред понятието за публична длъжност. 
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Предаването на двата архива от МВР към институциите, които 
са законово призвани да ги съхраняват, има, освен всичко друго, и 
още една положителна последица, която сякаш се пренебрегва. Ус-
ловията, в които бяха съхранявани двата архива (неподходящи по-
мещения в сгради на МВР, които не отговарят на изискванията на 
архивното дело), налагаха ново междуинституционално сътрудни-
чество, заради добра перспектива за запазване, обработка и съхра-
няване. 

Непосредствено след подписването на споразумението започна 
ежедневна активна практическа дейност.  

Т. нар. исторически полицейски архив от периода 1923 г. – 
1944 г. бе предаден от МВР към Държавния архив за времето от м. 
май 2010 г. до м. декември 2010 г. Той съдържа безценни от изсле-
дователска гледна точка архивни единици. Тези материали от най-
новата българска история послужиха като основа Държавна агенция 
„Архиви“ да проведе процес на дигитализация, а към посочените 
архивни единици има най-голям обществен интерес.18 

По-дългосрочно бе усилието по предаване архива на ДС. Това 
е обяснимо, предвид количествените характеристики, а и предвид 
необходимостта да се правят някои доуточнения във връзка с него-
вото разпокъсване поради настъпили (многократно) след 1989 г. 
институционални реформи.19 Крайната цел, която последователно 

                                                           
18 Ще споделя някои емпирични данни: към м. август 2010 г. към ДА „Архиви“ 
при МС бе предаден целият справочен апарат (картотеки, инвентарни описи, 
каталози, дела от фонд „Полицейски архив“ и др.); 120 392 архивни единици от 
подфонд „Лични и съдебни дела“ бяха прегледани, сверени по архивни регистри и 
предадени към Държавния архив (това се направи приоритетно заради големия 
изследователски интерес); това се отнася и за 1 537 архивни единици от фонд 
„Народен съд“; в следващите няколко месеца бяха предадени и 23 838 архивни 
единици от подфонд „Общи дела“, както и архивни единици от фонд 
„Полицейски архив“; бяха предадени и филмите, на които са заснети част от 
архивните дела. Вж. официална информация по този повод:  
https://www.mvr.bg/press/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB
%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0% 
BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D
0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1% 
80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%
D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%
B5%D0%B4/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/news10081
3_02 
19 Например някои от материалите бяха попаднали в ДАНС (Държавна агенция за 
национална сигурност към МС), създадена на 01-ви януари 2008 год. Подобни 

https://www.mvr.bg/press/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%25
https://www.mvr.bg/press/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%25
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бе преследвана през тези няколко месеца, бе веднъж завинаги бо-
лезнената тема за архива на ДС да бъде затворена. Това бе поли-
тико-исторически шанс, който не биваше да бъде пропускан. Би 
могло да се обобщи с най-висока степен на сигурност, че след лято-
то на 2009 г. съвкупното архивно наследство на Държавна сигур-
ност бе съхранено във ведомствения архив на вътрешното минис-
терство, а след това поетапно бе предаден в пълен обем към Коми-
сията. 

Реалното предаване архива на ДС започна през м. април 2010 
г. съобразно утвърдени от мен план-графици, като най-напред бяха 
предадени картотеките на секретните сътрудници, след това – кар-
тотеките на обектите на ДС, научно-справочният апарат на опера-
тивния архив на ДС и т. н.20 Започна активна работа по предаване 
документите на ДС и в Областните дирекции на МВР из страната: 
към м. декември 2010 г. бяха предадени на Комисията по досиетата 
100 % от материалите по линия на ДС от областните дирекции на 
МВР. 

Към пролетта на 2011 г. бяха предадени 733 000 архивни дела 
от областните дирекции на МВР, 210 000 архивни дела от т. нар. 
оперативен архив, съхраняван в Дирекция „Информация и архив“ на 
МВР в гр. София, както и 12 фонда от т. нар. служебен архив в съ-
щата централна дирекция (също и някои архивни документи по оп-
ределени теми).21 До края на 2011 г. останаха за предаване около 
170 000 архивни единици от страна на МВР – по линия на т. нар. 
служебен архив и т. нар. партиен архив.  

Посочената безстрастна статистика крие зад официалната за-
веса всъщност целенасочено усилие на служители на МВР (както в 
                                                                                                                                              
перипетии се забелязаха и при създаването на Държавна агенция за технически 
операции към МС (ДАТО) през лятото на 2013 г. 
20 Става дума за т. нар. картончета, разпределени по касети: псевдонимна 
картотека на секретни сътрудници, справочна картотека на унищожени секретни 
сътрудници, статистическа картотека на секретни сътрудници, именна картотека 
и т. н. Картотеката тук се явява основен отчетен документ. Почти едновременно с 
картотеките бяха предадени т. нар. регистрационни дневници. След това бяха 
предадени архивните фондове в цялото им видово разнообразие, това е най-
обемистият архив. 
21 Това означава, че към м. март 2011 г. бяха предадени около един милион 
архивни единици от МВР към Комисията по досиетата. Вж. например 
споделената информация на специален форум, организиран от фондация „Конрад 
Аденауер“ в гр. София в края на м. март 2011 г.: https://desebg.com/2011-01-12-14-
11-34/180-1-.  
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дирекцията за архивите, така и в другите звена), както и на служи-
тели на Комисията по досиетата (от всички нива в нейната йерар-
хична структура). 

Всичко това бе синхронизирано, разбира се, с изграждането и 
официалното откриване на сградата на Централизирания архив на 
Комисията по досиетата в гр. Банкя, близо до столицата. Откриване-
то се състоя на 8-и февруари 2011 г.22 

  
Мисли върху перспективите 
Когато разсъждаваме върху архива на Държавна сигурност 

(макар и съхранен в непълен обем), ние мислим върху днешния ден 
и близката историческа перспектива. Така или иначе – въпреки ня-
кои организационни неудачи, въпреки скритите и явните съпротиви 
на ведомства и служби по предаването на техните архиви, въпреки 
политическите съпротиви дори – в един момент целият запазен ар-
хив на ДС ще намери своя приют в Централизирания архив на Ко-
мисията по досиетата край софийския гр. Банкя.23 

Посегателствата върху дейността на Комисията по досиетата 
през последните шестнадесет години бяха не едно и две. Според мен 
най-сериозна опасност като подривен потенциал имаха: непредава-
нето на ведомствени архиви към Комисията, дори против законови-
те повели; атаката срещу решения на Комисията по оповестяване на 
принадлежност към Държавна сигурност пред Съда по правата на 
човека в Страсбург и пред българския Конституционен съд; опитите 
чрез тълкувателно решение на Върховния административен съд да 
се ограничат правомощията на Комисията да обявява принадлеж-
ност, след като вече е направила оповестяване на същото лице. Дъл-
госрочна е последицата от мотивите на Съда в Страсбург и мо-
                                                           
22 Съобразно последния доклад за дейността на Комисията по досиетата 
(тридесети поред) за половин-годишния период до м. декември 2021 г., внесен в 
НС, в архива на комисията се съхраняват: 1 517 198 архивни дела (съставляващи 
около 14 492 линейни метра и 2 595 435 броя карти и картони), 15 066 броя 
филмирани документи, 253 броя документи на електронен носител (CD), 3 778 
броя филмови материали (ролки с учебни филми от ОДМВР в Русе и Враца и 
школата в Симеоново), 402 броя видеокасети. Информацията е достъпна на 
официалните уеб-страници на НС и Комисията. Тук са включени, разбира се, и 
материали, получени не само от МВР, но и от други институции. 
23 От първо лице бих могъл да свидетелствам за организираната съпротива на 
ведомства (военно разузнаване, военен архив и др.), която предизвикваше 
разговори на най-високо политическо ниво (Президент, Парламент, 
Правителство), с оглед нейното преодоляване. 
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тивите на Конституционния съд: оповестяването на принадлеж-
ност към структурите на тоталитарната Държавна сигурност 
на лица, заемащи високо обществено положение, не само не огра-
ничава фундаментални човешки права, а допринася за въздигане на 
гражданското съзнание и предпоставя много по-информиран избор 
пред гражданите, когато гласуват доверие на свои политически 
представители на публични длъжности. Опитите да се отслаби 
дейността на Комисията чрез различни перфидни юридически и 
други механизми едва ли ще спрат. Ала концентрирането на архива 
на ДС в единно хранилище, администрирано от Комисията по до-
сиетата, е един необратим процес, който е пред своето завършва-
не. 

Ето защо от ключова важност е и институционалната съдба на 
Комисията по досиетата. А това сякаш отсъства от актуалния об-
ществен дебат в началото на 2022 г.24 Аз не се чувствам достатъчно 
подготвен да коментирам тази тема. Тя – така или иначе – ще наме-
ри своето решение: било чрез запазване пълна самостоятелност на 
Комисията, било чрез вливането й в държавните архиви във вид на 
относителна автономност и др. под. Оповестяването на принадлеж-
ност към ДС е необходима мисия и за близкото бъдеще. Ала най-
важно от всичко е съдбата на изградения с дълги усилия Централи-
зиран архив. Той постепенно следва да се дигитализира, за да осигу-
ри безпрепятствено обслужване на изследователския интерес.25 А 
преди това научно-справочният апарат, който ползва Комисията, 
следва да се приравни и реорганизира по посока на неговата класи-
ческа представа и същност и да се съобрази със заложените стандар-
ти на общия Закон за националния архивен фонд.  

Повтарям, аз не се чувствам достатъчно подготвен по тази 
важна тема, ала работата ми с архиви дава основание да направя 
подобен извод. 

Така стигаме и до най-чувствителната тема: дали документите 
на Държавна сигурност следва да са отворени на сто процента или 
следва да се анализират в режим на ограничения от морално или 
държавно/професионално естество (в смисъл на секретна инфор-
мация и защита на сигурността)? 

                                                           
24 Необходимо е да се припомни, че към м. февруари 2022 г., когато се подготвя 
настоящият текст, мандатът на членовете на Комисията е изтекъл отдавна. 
25 За целта е нужно целенасочено финансиране и организаторска воля. 
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Следва да призная, че категоричен отговор на този въпрос аз 
не мога да дам; такъв отговор не е оформен в окончателен вид в мо-
ето съзнание. 

Ако систематизираме кратък исторически опит, ще направим 
извод, че някои от целенасочените удари върху архива на ДС бяха 
направени именно по линия на „защита на класифицираната инфор-
мация“. Например, чрез приемането на новия ЗЗКИ през 2002 г. бе 
сложена ръка върху архива на действащата тогава Комисия „Андре-
ев“, а самата комисия бе разпусната. Все пак с базово значение е 
нормата от действащия Закон за досиетата от 2006 г.: документите 
на бившата Държавна сигурност и РУ на ГЩ за периода от 1944 г. 
до 1991 г. не представляват класифицирана информация по смисъ-
ла на ЗЗКИ. Ако такава норма липсваше – целият смисъл от създа-
ване на Комисия по досиетата и съответен архив отлиташе в неби-
тието. 

Но съществуват и други ограничения относно дейността на 
Комисията по оповестяване принадлежност към ДС и относно дей-
ността на изследователите. В основата на подобни ограничения са 
положени морално-етични съображения и те са напълно разбираеми 
– починали лица, лична информация, информация за трети лица и т. 
н. В огромната си част архивът на ДС съдържа информация от лич-
но естество, дори до степен на интимност и най-чувствителни от-
ношения между хората.26 В по-ново време част от тази информация, 
съдържаща се в архива на Комисията по досиетата, попада под рег-
ламент и на Закона за защита на личните данни, и на Закона за дос-
тъп до обществена информация.  

Тук обаче основният въпрос е: дали изследователските инте-
реси следва да бъдат ограничавани или тези интереси следва да 
бъдат обслужвани безпрепятствено и на сто процента, като дори 
в един бъдещ момент бъде елиминирана напълно посредническата 
роля на Комисията или неин наследник? Признавам, че и на този 
въпрос нямам отговор. Ала някакъв отговор, струва ми се, трябва да 
бъде потърсен. Да, сложна, деликатна и в някаква степен опасна е 
преценката коя ценност е приоритетна: пълният достъп до докумен-

                                                           
26 Това още веднъж идва да покаже цялото безсмислие от ангажирането на 
огромен кадрови и финансов ресурс по събирането на такава информация. Това 
обаче напълно хармонизира с представата за тотален контрол върху обществените 
и личните отношения. 
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талните следи за нашето близко минало (като съобщество), или за-
пазването на информационен филтър пред четящия човек.  

Защото – в един момент всички, които четем архивите на тота-
литарната служба „Държавна сигурност“ и следим дейността на Ко-
мисията по досиетата, може да се превърнем в полу-юристи, полу-
историци, полу-изследователи. 

Ограничителните завеси пред достъпа до този архив са очер-
тани законово по няколко критерия.27 Най-напред, не подлежат на 
публикуване данни за починали лица или лица, които са давали ин-
формация към ДС (или са изразили писмена готовност за това) до 
навършване на пълнолетие (чл. 30, ал. 1 от Закона за досиетата). На 
второ място, когато съдържанието на документите може съществе-
но да наруши права и законни интереси на трети лица, чиито имена 
са споменати в документите, и липсва изрично писмено съгласие от 
тях или техни законни наследници, се предоставят копия, които не 
включват данните за третите лица (т. нар. анонимизиране).28 И на 
трето място, не се разкриват и оповестяват публично документи, 
когато това би увредило интересите на страната в международните 
отношения или би създало сериозна опасност за живота на дадено 
лице.29 Видно е, че в първите две ограничения за достъп сме изпра-
вени пред съображения от морално-етично естество, а в третия при-
мер – от естество за защита на международни отношения или на 
живота на конкретно лице, подпомагало дейността на ДС. 

За пореден път ще споделя, че все още не мога да формулирам 
категоричен отговор на въпроса дали трябва да съществуват подоб-
ни ограничения или не. Но дебати по тази тема трябва да се прове-
дат и това е логически свързано с бъдещето на Комисията и нейния 
архив. В това отношения опитът на страни, преминали през иден-
тични перипетии като наследници на тоталитарни режими, също би 
бил от полза.30 Ще повторя – става дума за преценка на относителна 

                                                           
27 Не подлежат на проверка за принадлежност към ДС лицата, родени след 16-ти 
юли 1973 г. 
28 Чл. 31, ал. 6 и ал. 7. Тук е важно от организационно гледище дали съществува 
подготвен административен капацитет да се правят такива преценки. 
29 Чл. 32, ал. 1. През годините относно прилагането на посочената разпоредба 
възникваха периодични напрежения поради прекомерните усилия на някои от т. 
нар. секретни служби да се възползват от правомощия по този текст. 
30 Например при мои проучвания не мога по категоричен начин да установя дали в 
крайна сметка конкретно лице е регистрирано като сътрудник на ДС поради това, 
че е починало. А това е било важно за мен, когато искам да реконструирам 
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тежест на няколко отделни ценности. Все повече у мен надделява 
усещането, че преградите пред изследователския интерес относно 
документалното наследство на ДС постепенно следва да отпадат; 
това наследство така или иначе е непълно поради унищожаването на 
голяма част от архива, описано по-горе. И в крайна сметка всичко 
ще опре до персонална изследователска съвест, когато се публику-
ват подобни документи. 

Накрая бих искал да споделя известен опит относно дейността 
на т. нар. тайни служби в годините на демократизация. Имам пред-
вид външно-разузнавателните служби на Република България (ци-
вилна и военна), както и службата за държавна охрана.31 Това има 
косвено отношение към техните архиви, доколкото тези служби 
наследиха и документалната съвкупност на отделни звена от бивша-
та Държавна сигурност. 

Дори днес, от известна дистанция на времето, не мога да си 
обясня голямото закъснение при регламентирането дейността на 
тези служби, едва четвърт век след демократичните промени в Бъл-
гария от края на 1989 г. Става дума за регламент на ниво закони в 
йерархията на нормативните актове. През целия тоталитарен кому-
нистически период дейността на тези служби като част от Държавна 
сигурност се подчиняваше на правила, които бяха подзаконови и 
секретни. Но защо това положение се запази непроменено десети-
летия наред и след 1989 г. (особено в аспекта „подзаконовост“ на 
нормативната база)? Кому бе нужно това? Защо бе пропуснат пред-
присъединителният период по пътя към членство в Европейския 
съюз (до 2007 г.), защо липсваха по-категорични импулси дори от 
международно естество? Разгърната законова уредба бе разработена 
много късно и влезе в сила на 01-ви ноември 2015 г. Това бе отделно 
и целенасочено политическо усилие, което имаше за резултат вли-
зането в сила (за първи път в новата българска история) на четири 
закона в сферата на сигурността: Закон за управление и функциони-
ране на системата за защита на националната сигурност, Закон за 
Държавна агенция „Разузнаване“, Закон за военното разузнаване и 
Закон за Националната служба за охрана. Тези закони са несъвър-

                                                                                                                                              
пълноценно жизнен път – кои биха могли да са причините за подобна регистрация 
или за даване съгласие за сътрудничество. Тук не изключвам вероятността (макар 
и много рядко) да е направена регистрация дори без знанието на лицето. 
31 В известна степен разсъжденията се отнасят и до контраразузнавателните 
служби. 
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шени и страдат от редица пороци, но самото им разработване, прие-
мане и влизане в сила е несъмнен институционален пробив. Нашият 
национален опит по този повод може да послужи за поука на съсед-
ните балкански държави, поели трудния път на присъединяване към 
Европейския съюз. 

Тази тема, обаче, може да бъде предмет на отделно изложение. 
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Abstract: The text presents results of research on how journalists tell about cen-

sorship and pressure on their work in the media. A number of studies point to major 
problems such as corporate pressure on journalists in private media; tabooization of 
certain topics by public and state-owned media, but also distortion of the information 
picture due to commercial interests. One very specific biographical moment, i.e. the 
quitting, dismissal or discharge of journalists from the media, has been chosen as a 
focus of the study of journalistic perceptions of limitations on the professional field.   

The study answers the questions: When do journalists think they were free in the 
media? How do they describe their perceptions of freedom of expression? How do they 
construct their personal narratives in media interviews in the period after quitting or 
being banished from the media? 

Key words: censorship; biographical turn; political and economic dependence; 
media memory; ‘new dissidents’ 

 
 
 
В текста са представени резултатите от изследването1 върху 

представите и спомените за един много сериозен и неразрешен со-
циален и политически проблем – случаите на цензура и натиск в 
телевизията след ноември 1989 г. Каква е медийната памет за „нова-
та цензура“ и можем ли да говорим за „новите дисиденти“, когато 
няма авторитарен режим или диктатура, а демократично управле-
ние? 
                                                           
1 Текстът е разработен в рамките на научноизследователския проект „Поп-
култура, поп-политика: дигиталният обрат. Интердисциплинарни анализи на 
пресечността между медии, култури и политики“, с финансовата подкрепа на 
ФНИ–МОН, договор № Н55/2, от 15.12.2021 г.  
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За да откроим как две групи – журналисти и управляващи ме-
дията – интерпретират събитията от най-новата история на медиите, 
са анализирани: 11 интервюта с директори на Българската телевизия 
(след 1992 г. тя става Българската национална телевизия) и медий-
ните интервюта при казуса с натиск върху журналистите Еми Барух 
и Иван Бедров през 2013 г., които пишат за българската редакция на 
„Дойче веле“. 

В първата част на текста са обобщени назоваванията и разка-
зите за цензурата и натиска върху тях на управляващите кадри в 
БНТ. От 1990 г. до 1998 г. телевизията, създадена по времето на 
държавния социализъм, продължава да функционира като държавна 
телевизия. Едва с приемането на Закона за радиото и телевизията 
през 1998 г. БНТ става обществена телевизия по програма и статут 
(Попова 2017, 161–242). 

За целите на анализа са използвани интервютата, направени 
през 2015 г. и публикувани в сборника „БНР и БНТ – между държа-
вата и обществото 1990–2015“ (съст. Ангелова, 2017). Във втората 
част са анализирани интервютата в медиите при случая с икономи-
ческия натиск, оказан върху чуждестранна държавна медия като 
„Дойче веле“ от страна на икономически силна фигура тогава, като 
управителя на Корпоративна търговска банка Цветан Василев през 
2013 г. 

Най-напред обаче е важно да изясним какво е цензура в меди-
ите, тъй като изследването показа, че определението „цензура“ се 
използва в някои от случаите като синоним на „натиск“, а трябва да 
направим разграниченията.  

 
За понятието „цензура“ в медиите след 1990 г. 
В нововъзникналата преса след 1990 г. цензурата е употребя-

ван израз само за режима на управление до ноември 1989 г. – започ-
ват разказите в пресата за намесата на държавата през различни вът-
решни редакционни съвети и художествени комисии в съдържание-
то на текстове, песни, развлекателни предавания в радиото и телеви-
зията.  

След 1990 г. започват законодателни промени за утвърждава-
нето на ценностите като плурализъм, правото на информираност на 
аудиторията и опазването на свободата на словото. Цензурата е заб-
ранена в българската Конституция. Огнянова (Огнянова 2014, 36) 
посочва, че „Правото на изразяване чрез медиите е предмет на от-
делна конституционна норма (чл. 40), независимо от това, че може 
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да се извлече и от общата разпоредба за свобода на словото“. Когато 
говорим за цензурата като средство, чрез което се препятства сво-
бодното изразяване на мнение, се извеждат два акцента: цензурата е 
„предварително ограничение върху съдържанието“ и намесата е в 
резултат на „влияние от лица извън редакционната колегия“ Огня-
нова (Огнянова 2014, 37). 

Появяват се нови граници, които журналистите трябва да пре-
начертават, за да защитават свободата на печата и медийното съ-
държание, но и свободата на изразяване, както виждаме в изследва-
нията на Rønning (2013), на Сн. Попова (2001), на Огнянова (2007), 
чрез натиска с част от съдебните дела срещу журналисти, както по-
казваме в две части от сборника „Въпросът за справедливостта. Съ-
дените журналисти в България (съст. Жана Попова и Снежана По-
пова, 2022), както и в изследването върху свободата на словото в 
различни дискурсивни практики (Holst, Cathrine & Anders Molander, 
2009).  

Кой е най-важният проводник на политиката на цензура върху 
съдържанието на журналистическите материали? Посредници меж-
ду държава и журналисти са част от доставчиците на медийни 
услуги, които упражняват натиск върху журналистите или се на-
месват в редакционната им дейност. Затова са важни разказите за 
цензурата на две фигури – журналистите в частните телевизии bTV 
и „Нова телевизия“, в държавна чуждестранна медия „Дойче веле“, 
и отделно – как директорите на държавната телевизия до 1998 г. 
БНТ помнят процесите. 

По отношение на цензурата в телевизионните предавания в 
България изрично е записано в Закона за радиото и телевизия, че 
„журналистите и творческите работници, сключили договори с дос-
тавчиците на медийни услуги, не могат да получават инструкции и 
указания за упражняването на тяхната дейност от лица и/или групи 
извън органите на управление на доставчиците на медийни услуги“ 
(Закон за радиото и телевизията, чл.11 (2). Огнянова (2007, 37) 
представя законовите форми на намеса в работата на медиите и 
очертава основните форми на скритата цензура и на автоцензура-
та.  

Вяра Ангелова (2022) припомня в книгата си „Социалистичес-
кото Българско радио (1944–1989)“, че назоваване „цензура“ в соци-
алистическата лексика липсва. Даниела Колева (Колева 2019, 9–22) 
показва осмислянето на фигурата на дисидентите преди 1990 г. и 
разбиранията за цензура. Това е добра отправна точка да изследваме 
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има ли и какви са формите на цензура и натиск след 1989 г. в теле-
визията и по повод на текстове за телевизиите.  

 
Директорите на Българската телевизия в периода  
1990–1999 г. за цензурата  
Първите председатели на съветите2 за управление на телевизи-

ята от 1989 г. – Филип Боков и Павел Писарев – търсят обяснение в 
интервютата си за натиска върху тях с историческата ситуация на 
протести, стачки, обобщено чрез „такива бяха времената“; „време-
ната бяха сложни“. Боков3 казва: „Политическата ситуация беше 
най-бурната и може би най-неясната от последните 26 години. Това 
беше времето, когато се променяше Конституцията, времето на 
Кръглата маса и на големите митинги пред Народното събрание и 
телевизията. Имаше огромен натиск от страна на СДС, който току-
що беше създаден, така и от страна на БКП, кой да контролира теле-
визията и най-вече новините. Идваха при мен Любомир Павлов, 
Констатин Тренчев, фигури от тогавашния СДС. Те искаха да конт-
ролират новините и начина, по който се излъчва Кръглата маса.“ 
(Ангелова 2017, 243). 

Боков разказва как е осъществяван контролът в Българската 
телевизия през 1990 г.: „Нюзрумът беше изцяло на страната на СДС 
и вкарваха всякакви декларации. Имах на стената на кабинета си 
един монитор, на който гледах как се монтират новините, за да знам 

                                                           
2 Филип Боков е председател на Комитета за радио и телевизия между 1989– 
февруари 1990 г. Павел Писарев е председател на Комитета по телевизия след 
него – до декември 1990 г. Длъжността на Огнян Сапарев през 1991 г. е 
„председател на Българската телевизия“. Асен Агов е назначен за генерален 
директор на БНТ, защото едва през 1992 г. Народното събрание определя 
длъжността да е „генерален директор“, а телевизията става Българската 
национална телевизия. Структурата на управление на Българската телевизия (БТ) 
от края на 1989 г. до 1999 г. се променя многократно. Тук няма да се спираме на 
тези промени, те са изяснени в друг текст (Попова, 2017,  161), затова ще говорим 
за председатели на Комитета за радио и телевизия (КРТ) и за директорите на БТ, а 
след 1992 г. – на БНТ. В управлението на БНТ до 1999 г. единствената назначена 
жена е Милица Трайкова, назначавана два пъти като изпълняваща длъжността, 
различна форма на директор, два кратки периода, 14.11.1991 – 01.04.1992, и после 
– 24.02.1993 – 05.03.1993 г.  
3 Всички интервюта с директори на БНТ, цитирани до края на текста, са направе-
ни през 2015 г. и са публикувани в сборника „БНР и БНТ – между държавата и 
обществото 1990–2015“ под съставителството на Вяра Ангелова (2017).  
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какво ще се излъчи. Понякога новините траеха по два-три часа.“ 
(Ангелова 2017, 244). 

По време на Кръглата маса през 1990 г. председателят на Ко-
митета за радио и телевизия сформира две работни групи от двете 
политически партии „И те гледаха репортажите, за да няма възра-
жение и от двете страни.“ (Ангелова 2017, 244).  

В разказите за 1990 г. преходът за плуралистично отразяване 
на политическите процеси в страната е „изобретен“ като партиен 
надзор в телевизията от представители на партиите. След 1990 г. 
започва процес на размножаване на надзорниците, които трябва да 
гарантират контрол на две или три политически партии върху нови-
ните, а това не е равнозначно на плурализъм на мненията.  

Филип Боков (Ангелова 2017, 245) използва думата „натиск“, 
който е оказван и от двете страни – БКП4 и СДС, които му нареждат 
какво да покаже. Какъв е инструментът, чрез който се оказва на-
тиск? И Филип Боков, и Пламен Писарев са изправени пред призиви 
за оставка, искани чрез протести под прозорците на телевизията. 
Боков (Ангелова 2017, 245): „Идвали са и са ме заплашвали в каби-
нета… не с друго, с  уличен натиск, това беше инструментът. Писа-
рев подава три пъти оставката си в Народното събрание, а разказва и 
за „натиск“ отвътре: „вътре в телевизията бяха се формирали раз-
лични дружества на независими журналисти. Но натискът беше по-
литически. (…) Всяка партия иска да командва телевизията, макар 
че телевизията стоеше доста встрани от реалната политика и пазеше 
равновесие. Давахме и на едните, и на другите думата.“ (Ангелова 
2017, 253). 

Писарев също обяснява плурализма на мнения с „даването на 
думата“ на стари и нови политически сили – БСП, СДС и БЗНС, 
като си спомня за 1990 г.: „И така, имаше три звена, които имаха по 
15 минути през ден – понеделник, сряда и петък, едно след друго. … 
Не сме ги контролирали какво правят въобще, никой не ги е контро-
лирал и не сме им гледали програмата какво ще се излъчи предвари-
телно. Така беше.“ (Ангелова 2017, 252). Бившият директор  не при-
ема определението „обществена“ за телевизията, защото Българска-
та телевизия през 1990 г. – „това е държавна телевизия, не е на ба-
щата на председателя на едната партия.“, а „Държавната телевизия в 
цял свят служи на правителството.“ (Ангелова 2017, 252). 

                                                           
4 БКП – през 1990 г. партията все още не е променила името си на БСП. 
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Точно в интервюто на Павел Писарев откриваме сравнение за 
контрола преди и след 1990 г. Писарев не го нарича цензура. Той 
разказва, че когато се връща от Франция през 1968 г., от телевизията 
искат да предават протестите и погрома в Прага. Управляващият 
телевизията представя като саморазбираща се позицията, че кадри 
от събитията в Прага през 1968 г. и от протестите в София през 1990 
г. не могат да се излъчват, защото телевизията е държавна и отразя-
ва интересите на държавата.  

 
Новините са основен обект на цензура 
Държавните институции правят опити за предварителна наме-

са в съдържанието дори според първите директори на Българската 
телевизия след 10 ноември 1990 г., които не наричат цензура тази 
намеса, защото са избирани от висшия ръководен орган на БКП. 
Дотогава журналистите са говорители, които представят новините, 
които са съгласувани с органите на партията и държавата. Павел 
Писарев обяснява промяната, която настъпва в начина на правене на 
новини през 1990 г., така: „По мое време журналистите започнаха 
сами да подготвят и четат новините. А те, освен да четат, почнаха и 
да ги коментират, и да дрънкат много. Ние знаехме, че ще настане 
хаос, но все пак го оставихме така. Защото не може на улицата да е 
хаос и да дрънкат каквото си искат, а в телевизията да е различно и 
аз да въвеждам ред. Това не може да е така.“ (Ангелова 2017, 248). В 
спомените си за тези процеси Писарев завършва най-често с рефре-
ните: „това е така“ и „това не може да е така“, това са дадености, 
като правила за състоянието на държавната медия в цял свят, както 
са представяни решенията за дейността на телевизията.  

Тогава възможна ли е качествена журналистика в държавна 
телевизия? Нито един от директорите не обсъжда журналистиката и 
професионалните стандарти, които трябва да спазват журналистите, 
за да бъдат независими. От интервютата им разбираме, че основно-
то им обвинение към журналистите е, че са пристрастни. Директо-
рите не говорят за журналистика, а за журналистите. От управленс-
ка перспектива има ‚големите журналисти‘ – тези, които сами се 
досещат какво трябва да се прави при политически кризи. 

Писарев описва като „много добър журналист“ и „гарантира“, 
че не са „от никой режим“ за Кеворк Кеворкян и Тома Томов. За 
Кеворкян казва: „Никой не им е казвал как да правят нещата, те не 
могат да я понесат тая работа! Той не се съобразява. Обикаля цял 
ден министрите, първенците на политическия живот, слуша ги какво 



Жана Попова  
Саморефлексии на журналистите за цензура… 

 

 

87 

говорят, а той не е по-прост от тях, те са по-прости от него, и си 
преценява какво да прави. Не пита никого. Големите журналисти 
сами се оправят!“ (Ангелова 2017, 253). Подялбата на „малки“ и 
„големи“ журналисти е друг рефлекс в изразната система на дирек-
торите – за да очертаят „важните“ предавания. 

През 1991 г. Българската телевизия е оглавена от литературния 
критик Огнян Сапарев5. За разлика от Боков и Писарев, които опис-
ват натиска отдолу, за първи път Сапарев назовава реакциите на 
журналистите през 1991 г. като натиск отвътре: „Вътрешните хора 
в телевизията не обичат някой отвън да дойде да ги ръководи. Те си 
имат вътрешни сложни взаимоотношения, йерархия и споразуме-
ния.“ (Ангелова 2017, 256).  

За първи път в думите на Огнян Сапарев се появява още един 
лост за влияние върху директорите на БТ – парите от рекламата в 
началото на 90-те години. Сапарев разказва, че по време на управ-
лението му „всичко от рекламата отива в бюджета“, а „Иван Костов, 
финансов министър в кабинета на Димитър Попов през 1991 г., ре-
шава „30% от приходите от рекламите да отиват за техника, а 70% 
за материално подпомагане на хората. Така че при мен всъщност се 
оправи този проблем с парите от рекламите.“ (Ангелова 2017, 258). 
По-късно се заражда и идеята да се търгува с рекламното време в БТ 
чрез т. нар. „медиашопове“ – посреднически фирми, които посред-
ничат между рекламодатели и телевизия. Една от фирмите на пазара 
е на Красимир Гергов, като през 1999 г. той се обявява за консул-
тант на първата частна телевизия bTV. 

 
Списъците на хората, които трябва да бъдат уволнени,  
като форма на натиск 
Директорите на Българската телевизия открояват още една 

форма на натиск – политическата повеля да бъдат съкратени или 
уволнени служители на телевизията.  

Според Павел Писарев: „Такива бяха времената. Уж демокра-
тични, а всъщност тези, които искаха да командват, правеха опити 
да станат малки диктаторчета. Това е!“ и обяснява, че е трябвало да 
                                                           
5 Огнян Сапарев е един от основателите на клуб „Демокрация“ в Пловдив, 
предложение на групата на СДС в 7-то Велико народно събрание, в която е брат 
му Славян Сапарев, като депутат през 1990 г. В интервюто си той казва „Бях 
външен човек за телевизията. Как точно съм изпратен там, не знам. Кой и защо е 
взел решение да ме праща, също не знам.“ (Ангелова 2017, 256).  
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уволни говорещите против реформата му. „Но моята грешка беше, 
че не ги уволних. Но отново казвам, аз смятах, че е настъпило време 
демократично и че трябва по-голяма търпимост, повече дискусии. 
(Ангелова 2017, 263) 

През 1990 г. Огнян Сапарев, при избора му от Народното съб-
рание за директор на БТ, е натоварен със задачата да съкрати 20% от 
работещите в БНТ. На въпроса за оказван политически натиск Сапа-
рев отговаря: „Естествено! Отвсякъде! (…) Беше ми даден даже 
списък кого да уволня. Не съм ги уволнил!“ (Ангелова 2017, 259–
260). Той преживява себе си като „неудобен“, „неугоден“ за „влас-
тимащите тогава“. В телевизията започва „брожение“ (Ангелова 
2017, 261) срещу Сапарев и в края на годината Народното събрание 
иска оставката му. На негово място е назначен Асен Агов.  

Агов е първият директор на телевизията след 1990 г., който го-
вори в интервюто си в двете си професионални роли: и като журна-
лист, и като директор. Заедно с Нери Терзиева Агов развива новата 
програма на Ефир 2 и новините на втория новинарски екип, като 
внасят различен от официозния език на Канал 1. Тази перспектива 
към цензурата и натиска – на журналисти и директора – ни дава 
възможност да анализираме процесите в БТ в началото на 90-те го-
дини на миналия век. За ролята на журналистите в процеса на про-
мяна вътре в БТ (като журналист там) Агов разказва в интервюто си: 
„Подготвихме стачка, като осигурихме прекъсването на телевизия-
та, ако не бъде отстранено ръководството на тогавашния Комитет за 
телевизия и радио. След 48 часа ръководството беше отстранено, 
беше назначен нов председател на комитета, но контролът оставаше. 
Три месеца по-късно отстранихме и него, за да дойде нов, чиято за-
дача е била, както се изясни впоследствие, да подсигури поведение-
то на телевизията в първите свободни избори на 10 юни 1990 г., за 
които и до ден-днешен остават съмнения за манипулация.“ (Ангело-
ва 2017, 266). 

Директорите след 1990 г. търсят други думи, за да назоват на-
тиска върху тях за телевизионно съдържание след промените – 
„съмнения за манипулация“, „заплахи“, „сблъсък“. Тенденция, която 
е изследвана и от Сн. Попова, когато разглежда опозицията „ние – 
те“ в медийните разкази и биографичния трус при „затварянето“ на 
старата биография (Попова 2001, 81–82), и в по-новото изследване 
на процесите в друга медия – Българското национално радио на Ан-
гелова (Ангелова 2022,  241–247). Както посочва Вяра Ангелова 
(Ангелова 2018,  137–171), погледът върху цензурата от 60-те годи-
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ни на миналия век и 80-те години би могъл да остави впечатлението, 
че през 80-те години политическата цензура е по-различна. Но ана-
лизът ѝ по оста център – периферия ни дават възможност да разбе-
рем защо първите директори след 1990 г. на БТ не говорят за цензу-
ра, а коментират  натиска върху тях от новите политически сили – 
според първите директори политиката на държавата и на телевизия-
та трябва да съвпадат. Но е настъпила промяна в органите и функ-
циите на държавните институции. 

Вече е трудно да се очертае само един образ на „цензурира-
щия“. След 1990 г. народни депутати от БСП, СДС, Бизнес блок, 
ГЕРБ, „Атака“ в Комисията по култура и медии в Народното събра-
ние се намесват в работата на Българската национална телевизия. 
Особено място заема фигурата на главния прокурор в историята на 
отношенията власт – медия, но тук няма да се спираме на тези взаи-
моотношения. 

Докато е директор на Българската национална телевизия, Асен 
Агов през 1992 г. работи  чрез информация, която изисква отново от 
държавна институция – от МВР. Той казва: „Тогава прибягнах до 
отчаян ход. Поканих на среща в телевизията главния секретар на 
МВР Богомил Бонев. Единственото, което ми каза, е, че агентите в 
БНТ са около двеста. Но изведнъж заваляха оставки, сред които и на 
добри и популярни журналисти. Никой не посочваше други мотиви, 
освен лични. Имената на мнозина от тях излязоха много по-късно в 
списъците на Комисията по досиетата.“ (Ангелова 2017, 271). Увол-
ненията от този период са назовавани и в медиите, и в интервюта на 
другите директори с определението „синята метла“ на Агов в БНТ. 
Напр., следващият назначен от Народното събрание генерален ди-
ректор – Иван Гранитски – казва: „Един от моите предшественици, 
Асен Агов, беше развъртял „синята метла“ по време на краткото 
управление на СДС и от БНТ бяха изхвърлени стотици добри про-
фесионалисти и почтени хора само заради политическите им прист-
растия.“ (Ангелова 2017, 277). През следващите години част от слу-
жителите, които са освободени от Асен Агов, печелят съдебните 
дела срещу БНТ. По времето на Агов друга част от журналистите 
подават оставките си, за да не бъдат изобличени като агенти на 
Държавна сигурност преди 1989 г. Всяко директорско решение от 
новата история на телевизията в периода 1990–1998 г. показва, че за 
да се премине към освобождаване от зависимост от страна на слу-
жители на държавните органи (разбирано като партийни органи) в 
БНТ, преминава през пряка зависимост от институционални подк-
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репи, като тази на Агов, поискана от МВР. Кадровата политика е 
проведена чрез намеса на държавна институция – информацията е 
поискана от МВР (тогава от главен секретар на Министерството на 
вътрешните работи – Богомил Бонев6 в правителството на Филип 
Димитров от СДС). В началото на 90-те години на миналия век няма 
вписани вътрешни правила в новосъздадените правилници, чрез 
които да бъде променена структурата на телевизионната редакция 
или да бъде извършена промяна, при която журналистите да гаран-
тират независимостта си от намесата на държавни структури преди 
и след 1989 г. 

За работата си като журналист Агов казва: „Ненавиждам цен-
зурата и затова никога не съм я прилагал“ (Ангелова 2017, 273). 
След Писарев, Боков и Сапарев, Асен Агов е следващият директор, 
към когото народни представители от сменящите се в Народното 
събрание политически сили в ролята на управляващи отправят об-
винение за „необективното и тенденциозно отразяване на събитията 
в новините по БНТ“ (Ангелова 2017, 273). От 1990 г. „обективност-
та“ започва да се използва от всички политически сили като мотив 
за намеса в работата на медията. „Зад целия този набор от красиви 
думи за обективност и тенденциозност всъщност се криеше амбиция 
БНТ да се постави отново под политически контрол. Услужливи 
мои приемници загърбиха чест и достойнство, за да се подложат на 
него (Ангелова 2017, 273). 

Иван Гранитски е директор на БНТ от юни 1995 до юни 1996 г. 
Към държавните институции, с които се съгласува съдържанието в 
неговия мандат, той добавя и тази на главния прокурор Иван Татар-
чев по това време. Към главния прокурор най-напред се обръща 
Гранитски – за съдействие в „борбата срещу предавания с ниски 
художествени качества“, като тези за „секса, насилието и хазарта“ 
(Попова 2017, 183). След това СДС се обръща към главния прокурор 
Татарчев, заради превишаване на правомощията от страна на Гра-
нитски като генерален директор на БНТ, който не допуска лидера на 
движението Иван Костов до национален ефир. Самият Гранитски 
обяснява този проблем с недоразумение в изискванията на Централ-
ната избирателна комисия – друга институция, която нерядко започ-
ва да се появява в медийните съобщения за проверка на цензура по 

                                                           
6 През професионалната си политическа кариера Богомил Бонев заема 
противоположни политически и партийни позиции.  



Жана Попова  
Саморефлексии на журналистите за цензура… 

 

 

91 

време на избори. Оставката на Гранитски е поискана най-напред от 
СДС, а след това от БСП.  

 
Директорите на телевизията – между образа на  
цензурирания и образа на цензора 
На 10 юни 1996 г. Иван Токаджиев е назначен за временно из-

пълняващ длъжността директор. Токаджиев също използва опреде-
лението „интересни времена“: „(…) преживях 1997 г., когато пред 
входа на телевизията ми горяха чучелото като цензор. Интересни 
времена, които, за съжаление, костваха много от творческия потен-
циал, който се надявам да съм имал (и да имам), и от здравето.“ (Ан-
гелова 2017, 285).  

Директорите прехвърлят властта за съдържанието на новините 
върху журналистите, които са отговорни за допускането на влияние: 
„Новините си вървяха. Понякога със звънене на политиците, които 
пряко лобираха пред отделните журналисти. Обвиненията, че гене-
ралният директор манипулира информационния поток, са твърде 
неоснователни. Кой манипулира дневния ред на обществото, кой 
реди този дневен ред? Аз ли, който мога от първа новина единстве-
но да я смъкна на трета, или този, който вече ми е подредил този 
дневен ред? Много сложен въпрос. И досега няма отговор.“ (Анге-
лова 2017, 287). Според Токаджиев „вината“ не е в изпълнителите, а 
в поръчителите. 

Тази свръхвласт, с която са натоварвани журналистите, и в 
същото време – тяхното оправдаване, че те са само в ролята на из-
пълнителите – са един от най-повтарящите се моменти в разказите 
за цензура след 1990 г. Отношенията между политици и журналисти 
се усложняват още повече след появата на още една професионална 
фигура, тази на пиар специалистите. Тяхната посредническа функ-
ция зависи от границите, които самата медия поставя, както пише 
Ангелова (Ангелова 2006,  67–85).  

Според интервютата на Боков и Писарев – през 1990 г. в ради-
ото и телевизията всички назначения са гласувани в ЦК на БКП. 
(Ангелова 2017, 246, 253). Според Боков журналистите са полити-
чески пристрастни към СДС в новините след 1990 г. и в същото 
време всички са зависими от ЦК на БКП – „партията ръководи, а 
разни директори-миректори бяха пионки“ (Ангелова 2017, 247). Той 
внася в Народното събрание проект на т. нар. „Временен статут на 
радиото и телевизията“, който да гарантира свободата на журналис-
тите да представят всички гледни точки, но Боков обяснява провала 
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на тази инициатива отново с „времената“: „Тази защита не можа да 
се реализира, защото бяха много бурни времената.“ (Ангелова 2017, 
247). 

За едни от най-категоричните протести в БНТ през 1997 г. 
Иван Токаджиев казва: „Когато тръгна стачката, започнахме прего-
вори със стачния комитет. Те искаха свобода, да няма манипулация, 
да бъдат махнати Паун Цонев, Цвета Стефанова, защото „те са цен-
зорите, те са манипулаторите“. (…) В ефира се въртеше „Let it be“. 
Изведнъж същият стачен комитет дойде и каза, че стачката трябва 
да спре. (…) Отвърна, че са им казали, че трябва да я спрат. Кой ви 
каза?! Темата приключи. Нима мрачният период на тоталната цен-
зура, който настъпи в хода на управлението на СДС, беше по-добър, 
питам аз? Всеки следващ е по-лош от предишния“ (Ангелова 2017, 
290). След управлението на Токаджиев се подготвя продажбата на 
Ефир 2, на чието място трябва да започне излъчването на първата 
частна национална телевизия. Как са назовавани от директорите на 
БНТ цензорите? Токаджиев: „Не изпитвам умиление към миналото. 
Особено към времето, когато идейните олигарси, които бяха взели 
държавата за лична употребя, бяха просто сменени от икономически 
олигарси, които купиха държавата за лична употреба.“ (Ангелова 
2017, 292). 

 
Случаят „Хъшове“ и Законът за радиото и телевизията 
Директорите на БНТ в периода 1998–2000 г. са обвинявани в 

„цензура“ няколко пъти, когато отказват да сключат договори с 
външните продуценти. Те се опитват да настояват разпределението 
на средствата да е в полза на телевизията. Когато правим анализ на 
намесата в сатиричните предавания, трябва да разграничим цензура-
та върху съдържанието от страна на политически партии и прекра-
тяването на бизнес отношенията между БНТ и външните продуцен-
ти. В това изследване не се обсъжда цензурата върху съдържанието, 
а как сблъсъкът в бизнес отношенията е назоваван „цензура“.  

 Иван Токаджиев е наречен „цензор“, когато не подновява до-
говора на „Каналето“ през 1997 г. По сходен начин Иван Попйорда-
нов през 1998 г. е обвинен от Слави Трифонов, че цензурира ефира 
заради отношението на премиера Иван Костов към сарказма и кри-
тиката в предаването. Иван Попйорданов е първият директор, който 
трябва да въведе променените условия в договор с продуцентите на 
външните продукции, тъй като влиза в сила новият Закон за радиото 
и телевизията. През 1999 г. трябва да бъдат променени условията за 
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разпределението на приходите от реклама и спонсорство между те-
левизията и който и да е от външните продуценти. Тогава Слави 
Трифонов обвинява директора на БНТ в цензура заради неизгодния 
за продуцента договор за печалбата от спонсора „Овъргаз“. Попйор-
данов казва: „Свалянето на „Хъшове“ от програмата предизвика 
тогава голям шум в пресата. В атаките срещу решението на ръко-
водството на БНТ се включиха редица политици и интелектуалци, 
които определяха това решение като проява на цензура.“ (Ангелова 
2017, 300). Като директор Попйорданов смята, че „въпросът за вза-
имоотношенията на генералния директор с журналистите от медия-
та е въпрос преди всичко на „неписан договор“ за политическо и 
професионално поведение, което споделят двете страни. (…) Твър-
дя, че най-важното условие за обществената телевизия, е, да има 
достатъчно вътрешни механизми, които да я предпазват от грубия 
трансфер на влияние“ (Ангелова 2017, 301). След 1998 г. започва 
времето на управлението на БНТ като обществена медия. Това пре-
дизвиква остри борби с външните продуценти като Слави Трифонов 
и Кеворк Кеворкян, които заслужават отделен анализ. Чрез новия 
закон се търси разрешение на един много важен проблем, за да няма 
монопол на държавната телевизия – как да се защити интересът на 
обществото в обществената телевизия и да се насърчат външните 
продуценти да работят с частните телевизии.  

През 2000 г. е създадена първата частна национална телевизия 
– bTV. След това постепенно придобиват национален ефир „Нова 
телевизия“ и ТВ7. Затова е важно да проследим как журналистите в 
частните медии говорят за цензура и натиск. Показателен е дори 
един пример: случаите на цензура върху сутрешните блокове на 
bTV (след 17 юни 2013 г.) и на „Нова телевизия“ (след 1 юни 2016 
г.). През лятото на 2013 г. в страната има продължителни протести7 
срещу предложението на БСП в Народното събрание Делян Пеевски 
да ръководи Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС). 
Два дни след като задават няколко пъти въпроса на тогавашния 
премиер Пламен Орешарски „Кой предложи Делян Пеевски за шеф 
на ДАНС?“, на водещите Анна Цолова и Виктор Николаев им е съ-
общено от ръководството на bTV, че предаването излиза в отпуск. 
Двамата водещи напускат телевизията и отиват в „Нова телевизия“. 
Там разказват за спирането на предаването след зададения въпрос. 

                                                           
7 Вж. повече за протестите от 2013 г. в Георгиева 2017. Множества на 
несъгласните.  
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През септември 2013 г. още двама журналисти са застрашени от 
икономическия натиск.  

 
Държавната германска медия „Дойче веле“ и текстовете  
на двама журналисти за връзката между ТВ7 и КТБ  
На 6 ноември 2014 г. Корпоративна търговска банка фалира. 

Обявена е в несъстоятелност със съдебно решение на 22 април 2015 
г. Този процес е определян като най-голямата банкова криза в Бъл-
гария след фалита на банките от 1997 г. Историята на кризата е ана-
лизирана от Зорница Маркова в книгата й „Държавата КТБ“ (Мар-
кова 2017). В периода 2011–2015 при неколкократна смяна на собс-
твеността ТВ7 става четвъртата национална телевизия. Заради бър-
зия темп на печалбите на ТВ7, високите заплати, които привличат 
журналисти и продуценти, а и заради посредничеството на Ирена 
Кръстева, телевизията е свързвана с народния представител от ДПС 
Делян Пеевски, който тогава е в добри отношения с управителя на 
КТБ Цветан Василев.  

През 2013–2015 г. ТВ7 е собственост на офшорна компания. 
През 2013 г. няколко журналисти в „Капитал“, „Дневник“, „Медиа-
пул“ и българската редакция на „Дойче веле“ се опитват да предуп-
реждават в анализите си за опасността от овладяването на медиите 
чрез кредити от КТБ. През септември 2013 г. управителят на КТБ 
Цветан Василев изпраща писмо до централата на германската дър-
жавна медия „Дойче веле“, в което протестира срещу текстовете на 
двама журналисти – коментаторите Еми Барух и Иван Бедров.  

На 24 септември 2013 г. „Дойче веле“ спира отношенията с 
двамата журналисти Еми Барух и Иван Бедров, заради многократно 
„нарушаване на стандартите на медията“. През 2014 г. КТБ фалира. 

През септември 2013 г. редакцията се съобразява с оплаквани-
ята на Цветан Василев от Корпоративна търговска банка до центра-
лата на „Дойче веле“ и прави проверка дали авторите изразяват 
мнение без потвърдени факти. Това е един от най-показателните 
примери в историята на българските медии, в който чужда държавна 
медия се съобразява с влиянието, оказвано от български собственик 
на банка и допуска намеса в работата с български автори. Натискът, 
оказан върху „Дойче веле“, показва още един сериозен проблем в 
демократичните медии през 2013 г. – непрекъснатото настояване, че 
журналистите трябва да работят само с неоспорими факти, че 
трябва да основават коментарите си само на документи и безспор-
ни доказателства, може да доведе до пълно мълчание в медиите по 
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теми като банковата сфера, комуникации и мобилни оператори, об-
разование, здравеопазване и социални услуги. За тези теми табу го-
ворят и журналистите, които са съдени за клевета в изследването 
„Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България 
(Попова, Ж. и Попова, Сн. 2022). 

Казусът с фалита на КТБ и спирането на ТВ7 показва, че от 
2015 г. до 2022 г. съдът все още работи върху делата. В такива слу-
чаи медиите остават единственото средство за предупреждение на 
обществото за предстояща криза. В края на септември 2013 г. „Дой-
че веле“ преосмисля позицията си и кани Иван Бедров и Еми Барух 
за „бъдещо сътрудничество“. Разговорът за „журналистически стан-
дарти“ спира. В предходни изявления на медията се обяснява, че 
„Дойче веле“ има свой наръчник, който трябва да бъде спазван. 
Спирането на авторските материали под натиск на банката показва, 
че правилата за работа в отделните медии са добър начин за саморе-
гулация, но общите журналистически професионални стандарти на 
работа не са въпрос на отделна медия, нито на отделна държава, а са 
въпрос на обществено договоряне, така че журналистите да работят 
в полза на обществото, а не в полза на фирмите или институциите.  

След поканата на „Дойче веле“ Иван Бедров се връща като ав-
тор и пише до декември 2017 г. Еми Барух отказва предложението 
на държавната медия след провала й в защитата на свободата на 
словото. В интервю за сутрешния блок на bTV през септември 2013 
г. (водено от Генка Шикерова и Константин Караджов) Еми Барух 
казва: „Ние просто зададохме въпроса „Кой предложи Делян Пеевс-
ки?“ и този, който го предложи, ни уволни“. Еми Барух нарича това 
„натиск върху българската редакция“ и Иван Бедров сравнява пис-
мото на КТБ до „Дойче веле“ с писмата на колекторските фирми, 
които събират дългове със заплахата „елате вие, за да не дойдем 
ние“ (bTV, септември 2013). 

„Дойче веле“ отчита като грешка в текстовете на авторите си, 
че по темата КТБ не е било поискано становището на самата банка.  

Един месец след случая, на 14 октомври 2013 г. Верица Спа-
совска, ръководител на главната редакция на държавната германска 
медия „Дойче веле“ за Средна и Югоизточна Европа, публикува 
интервю8 с Цветан Василев, тогава председател на КТБ АД. В това 

                                                           
8 Спасовска, Верица, 14.10.2013. Интервю с Цветан Василев. Дойче веле. Available 
at: https://www.dw.com/интервю-с-цветан-василев/a-17155666 [Accessed 10 May 
2022]. [Spasovska, Vertca, 14.10.2013. Interview s Tcvetan Vasilev.] 
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интервю той обяснява, че през 2011 г. е бил консултант и минорита-
рен партньор на фонд за рискови институции на ТВ7, както и на 2 от 
7 дяла в дружеството ИПК – Родина АД, издателско-печатарски 
комплекс, с терен и сграда. Василев поставя себе си като лакмус за 
„обективността“: „Искам да добавя нещо в контекста на обектив-
ните и необективните медии и тезата, която изповядва Икономе-
диa. За това колко те са обективни, говори фактът, че в тази ме-
дия съществуват "черни" и "бели" списъци. Начело на черния спи-
сък вероятно съм аз, а за хората в черния списък или не се говори 
нищо, когато вече няма какво да се каже негативно, или се говори 
само негативно. Такива "черни" и "бели" списъци в TВ7 не съм чувал 
да има. Там има журналисти от всички цветове, които разполагат 
с пълна свобода.“ (Спасовска, „Дойче веле“, 14 октомври 2013 г.).9  

Така Цветан Василев става поредният медиен консултант, кой-
то чертае границите на журналистиката. На 10.07.2015 г. „Дойче 
веле“ излиза с анализ „Я, КТБ била пирамида!“, чийто автор е Иван 
Бедров. Цветан Василев е обявен за издирване заради делото КТБ, а 
той дава интервюта за медиите от хотел в Белград. През 2014 г. той 
емигрира в Сърбия десет дни преди да бъде издадена заповед за 
ареста му. През 2022 г. Сърбия отказа да върне Василев в България. 
Медийното му присъствие е имитация на фигурата на дисидент, 
който говори от чужбина за обвързаностите на правителството, про-
куратурата и медиите в страната, като уличава Делян Пеевски като 
основна фигура в този процес. Цветан Василев не инфомира общес-
твото за проблемите преди разрива между банкера и политика биз-
несмен. 

Историята на ТВ7 е изпълнена с многобройни препродажби на 
офшорни компании, така че свързването й с Ирена Кръстева или 
Делян Пеевски винаги ще бъде проблем за журналистите, които се 
опитват да стигнат до фигурата на „реалния собственик“, a така съ-
що и за изследователите на историята на телевизията от този пери-
од. Цензурата и натискът, икономическата и политическата обвър-
заност пораждат дори нова формулировка в речника и на журналис-
ти, и на изследователи, когато говорим за медийната зависимост в 
периода на повсеместно изкупуване на медийна собственост – 
„свързани с“, „телевизия на кръга“, „медиите от кръга на“. Журна-

                                                           
9 Бедров, Иван, 10.07.2015. Я, КТБ била пирамида! Дойче веле. Available at: 
https://www.dw.com/интервю-с-цветан-василев/a-17155666 [Accessed 10 May 
2022]https://www.dw.com/bg/ я-ктб-била-пирамида /a- 18574605] 



Жана Попова  
Саморефлексии на журналистите за цензура… 

 

 

97 

листи и изследователи нямат дори езиковите средства, с които да се 
назовава проблемът за сливането на политическа и медийна власт.  

 
Заключение 
Въпреки конституционната забрана след 1990 г., има случаи на 

цензура в българските телевизии. След 2000 г. журналистите свиде-
телстват за цензура и в частните телевизии, когато цялото предаване 
е спряно или някой от водещите е свален от водене на предаването 
след зададени въпроси.  

Журналистите, които напускат работа през 2013 г., все още 
могат да говорят пред обществото за проблема с оказвания натиск 
върху медиите. Анна Цолова и Виктор Николаев дават няколко ин-
тервюта след спирането на сутрешния блок през 2013 г. в bTV. През 
2016 г. Анна Цолова вече не коментира какво се е случвало и защо 
„Нова телевизия“ я сваля от ефир като водеща на сутрешния блок. В 
договорите на журналистите са заложени клаузи, които ги ограни-
чават да коментират фирмата, за която работят. Затова се появяват 
формулировки като „мълчанието е най-красноречиво“, „мълчанието 
е знак“. Но мълчанието е корпоративно изискване, а не символ-
на форма на протест срещу форма на насилие или натиск в редак-
цията на медия. Ако фирмите са уредили като търговски дружества 
договорите със служителите си така, че да гарантират мълчанието 
на журналистите, след случая с отстраняването на Анна Цолова от 
сутрешния блок през 2016 г. виждаме, че няма  никаква професио-
нална стратегия за справяне с цензурата. Въпреки сигналите за цен-
зура, няма реакция на нито една институция. Изследването показва 
много ясно, че от 1990 г. до 2020 г. цензурата е непрестанна част от 
работата в журналистическите редакции на държавната телевизия 
до 1998 г., виждаме проявите й и в новите частни телевизии, но ня-
ма нито едно съобщение за наказание на този, който осъществява 
цензура. Това се потвърждава и от редица изследвания през различ-
ни периоди за степента на икономически и политически натиск вър-
ху журналистите. Общественото обсъждане, разказването остава 
единственият начин за спасение на журналистите от повтарящ се с 
годините проблем. Забраната в законите на цензурата не води до 
никакви промени в законодателството за изработването на механиз-
ми за действаща защита на журналистите при съществуващия 
проблем.  

Анализът показва, че в много от случаите и директорите на 
БНТ, и журналистите в частни медии, и в държавна чужда медия 
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получават две основни обвинения: за липса на плурализъм и за 
необективност в работата. И двете изискват специални форми за 
доказването им, за да не остава обвинението като резонна причина 
за прекратяването на договора на медията с журналистите.  

Осмислянето чрез разказване на преживяването на цензура и 
натиск в медиите е свързано с травматично приемане на безпо-
мощното състояние, в което журналистите са оставени в медиите, 
когато им е отнета думата. Те изчакват да изтече договорът им, до-
като сами да се откажат от работата си в изданието или дори от 
професията си.  

Все пак директорите на БНТ след 1992 г. започват да използ-
ват думата „цензура“. Те назовават с „натиск“ стачките и протестите 
„вътре“ или „отдолу“ в телевизията от страна на журналисти и син-
дикални организации, но самите те са били обект на обвинения в 
цензура или те се оплакват от цензура.  

Можем ли тогава да откроим журналистически гласове (или 
мълчание) на нови дисиденти по време на демократичното управле-
ние след 1990 г.?  
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Abstract: The text is based on the author's long-standing research in gypsy 

slums, where those convicted of "preaching religious hatred" and "propaganda for 
war" targeted Bulgarian "Islamists" live. The harsh sentences handed down by the 
court of first instance and challenged by the Supreme Court gave rise to numerous 
doubts. The article analyses the reasons for issuing such sentences – too inconclusive 
and giving the impression of bias. At the time of the creation of this text, the case was 
returned to its very beginning. It remains to be seen whether it will be reinstated (with 
another panel) or permanently terminated. The question – how will the prisoners be 
considered for the years of imprisonment, for the material and moral damage inflicted 
on them – remains hanging for now. 
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Когато книгата ми „Религията като престъпление“ (Иванова 

2020) излезе, мотивите за издадените от Пазарджишкия окръжен съд 
присъди по дело № 44/2016 за „престъпления против мира“ и „прес-
тъпления против изповеданията“, популярно като „мегадело за ра-
дикален ислям“, все още не бяха написани. Успях да се запозная с 
тях в последствие, като много внимателно изчетох всичките им 700 
страници. Междувременно, през февруари 2021, Пловдивският апе-
лативен съд потвърди смущаващо високите присъди, определени на 
първа инстанция.1 

                                                           
1 https://trafficnews.bg/krimi/ahmed-musa-i-poddrazhnitsite-prisadi-vtora-instantsiia-
203190/, 19.02.2021 

https://trafficnews.bg/krimi/ahmed-musa-i-poddrazhnitsite-prisadi-vtora-instantsiia-203190/
https://trafficnews.bg/krimi/ahmed-musa-i-poddrazhnitsite-prisadi-vtora-instantsiia-203190/
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Почти три години (излежани от основния подсъдим Ахмед 
Муса в затвора) по-късно  Решение на Върховния касационен съд от 
април 2022 отмени решенията на двете първоначални инстанции и 
върна делото към самото му начало, като се мотивира с неяснота и 
дори липси в мотивацията на постановените присъди.2  

Пиша този текст, защото обширната мотивация на първоинс-
танционния съд (буквално приета от Апелативния, но оспорена от 
Върховния) предизвиква множество въпроси, свързани с моите изс-
ледвания в гетата на Пазарджик, Пловдив и Асеновград3, където 
живеят подсъдимите и техните едноверци4, обвинявани за изповяд-
ване на „идеологията“ салафизъм. (Че салафизмът е идеология, а не 
– религиозна доктрина в исляма, твърдят някои от вещите лица по 
делото5, чиято експертиза съдът е приел – за разлика от мнението на 
друго вещо лице – ислямския теолог д-р Сефер Хасанов.) 

В Мотивите са отбелязани детайли от биографиите и здравос-
ловното състояние на подсъдимите и техните семейства, които на-
пълно съвпадат с моите изследвания.  

Една от задачите, които си бях поставила и смятах за много 
важна, беше да определя момента на отприщването на „внезапната 
религиозност“ и мотивациите за това „отприщване“. При повечето 
от интервюираните – независимо дали са традиционни мюсюлмани, 
или прозелити – „внезапната религиозност“ се очерта категорично. 
                                                           
2 Решение № 60161/11.04.2022 г. по наказателно дело № 522/2021 г. на ВКС.  
3 Поддържам мнението си, изразено в книгата, че екипът на изследването 
„Нагласи на мюсюлманите в България – 2016“, проведено от Нов български 
университет и агенция „Алфа рисърч“ под мое ръководство, е (и до този момент) 
единственият, влязъл – и с количествена, и с качествена методика – във 
въпросните гета. Останалите изследователи (става дума за академични 
изследвания, а не за журналистически материали) са работили с 
правоохранителни органи, здравни медиатори и просветни кадри, но не са 
интервюирали самите „заподозрени“.  
4 Първоначално бях употребила понятието „съмишленици“, но реших, че то не е 
релевантно към изповядването на религия. 
5 Мотиви на Окръжен съд – Пазарджик за решенията по дело № 44/2016, с. 335-
336. Вещите лица, за които става дума в случая, са Весела Тодорова – докторант 
по арабска литература – и Милко Василев, чиято специалност не е съобщена. 
Съобщено е, че работил в ДАНС до 2010 година. 
От своя страна, Съдът е постановил, че носенето на „облекло, определяно като 
арабско“ представлявало „известна индиция за изповядването на салафитското 
течение на исляма“. В скоби е добавено, че това не било престъпление… 
(Мотиви:633) 
 

http://www.vks.bg/dela-s-izkliuchitelna-znachimost-i-interes/2022-04-11-ndelo-522-2021.pdf
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Най-отчетливият мотив за нейното „отприщване“ беше чудесното 
излекуване от лоша болест след засилването на религиозното усър-
дие или промяната на религията. (Такова поведение се наблюдава и 
в други общности – не само мюсюлмани и не само „радикални“.) В 
други случаи „внезапната религиозност“ е мотивирана от лични или 
семейни катаклизми. 

В Мотивите на Съда също става дума както за късно проявено-
то усърдие в религията, така и за тежкото здравословно състояние 
на някои от подсъдимите и/или техните близки (посочени са и се-
мейни катаклизми като смърт на дете), но не е спомената каквато и 
да е връзка между тях. Нещо повече: когато се цитира твърдението 
на Ахмед Муса, че се излекувал от шизофрения (болестта е потвър-
дена от медицински свидетелства), след като приел исляма, думата 
„излекувал“ е поставена в кавички – макар след това да се твърди, 
че оттогава насетне вече „нямал оплаквания“, а съдебно-
психиатричната експертиза установила неговия „много висок конт-
рол върху импулсите“, „ясното му съзнание“ и „всестранна ориен-
тация“. Експертизата отхвърлила „наличието на психиатрично разс-
тройство“. В същото време подсъдимият изразил готовност да „жер-
тва децата си в името на религията“, което съдът изтълкувал като 
тежка религиозна радикализация, а не – като „патология или абнор-
малност“…  

Съобщено е, също така, за онкологично заболяване на жена 
му, а диагнозите на майка му заемат половин страница. По средата 
на изброяването им се казва, че тя не е способна да се обгрижва са-
ма, в края – че е способна. (Мотиви:104-106, 655-656). 

Подсъдимият Светослав Манчев станал мюсюлманин през 
1999, подсъдимият Ангел Симов – през 2001 – след смъртта на дъ-
щеря си, подсъдимият Стефан Димитров – около 2011-2012, след 
като се разболял от „тревожно разстройство“. Подсъдимите Алек-
сандрина Ангелова и Орхан Бързак са със сериозни заболявания, а 
синът и жената на подсъдимия Стефан Александров - с множество 
диагнози (Мотиви:8-10, 12, 666-667,675, 678, 689). 

Каквато и да било зависимост между болестното състояние на 
подсъдимите и „внезапната им религиозност“ в Мотивите не е отбе-
лязана. Затова пък самата религиозност се третира като отрицателна 
характеристика. 

Характеристичните справки за подсъдимите (повечето – снети 
от Обвинителния акт) изглеждат като изработени с copy/paste. Те 
„не поддържат връзки извън религиозната си общност“, а „местните 
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жители ги определят като опасни и талибани и странят от тях“. „Не 
зачитат  българските закони“, „затворени са, агресивни и много ре-
лигиозни“… (Мотиви:671, 694) 

Длъжна съм да кажа, че личните ми впечатления, както и наб-
люденията ми върху отношенията на подсъдимите с хора от различ-
ни общности, значително се различават от негативните характерис-
тики, дадени им от повечето експерти. 

В Мотивите срещнах и едно, бих го нарекла, скандално твър-
дение: 

Вещото лице по психиатричната експертиза Попов (предпола-
гам – лекар) заявило: „…статистически доказан научен факт е, че 
хората от малцинството (в случая от ромската общност), които са и 
с ниско образование, с ниски доходи, са рисков фактор за извърш-
ване на престъпления.“ (Мотиви:231) 

Едва ли е нужно да посочвам, че вещото лице Попов е редно 
да бъде подведено под наказателна отговорност по чл. 162 от НК6 за 
проповядване на омраза, основана на етническа принадлежност. 
Вместо това обаче – благодарение и на неговата експертиза – подсъ-
димите (все от „ромската общност“) бяха осъдени по друг, съвсем 
аналогичен член - 1647 - за 

Проповядване на религиозна омраза 
Че проповедите на Ахмед Муса съдържали религиозна омраза 

твърдят свидетели с особен статут: Главният секретар на Главно 
мюфтийство по времето на Недим Генджев и всички т.н. „защитени 
свидетели“ с тайна самоличност, за някои от които е известно само, 
че са (или са били) служители на ДАНС. „Доказателствата“, посоче-
ни от тях за вината на Муса, са най-общо три: проповядвал според 
„идеологията“ салафизъм, чужда на общоприетата в България и до-
ри на Корана, призовавал към неспазване на светските закони, а са-

                                                           
6 Чл. 162 от НК: Който чрез слово, печат или други средства за масова 
информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин 
проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на 
раса, народност или етническа принадлежност, се наказва с лишаване от свобода 
от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с 
обществено порицание. (https://lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529) 
7 Чл. 164 от НК: Който проповядва или подбужда към дискриминация, насилие 
или омраза на религиозна основа чрез слово, печат или други средства за масова 
информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин, се 
наказва с лишаване от свобода до четири години или с пробация, както и с глоба 
от пет хиляди до десет хиляди лева. (https://lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529) 

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529
https://lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529


 BALKANISTIC FORUM 
Vol. 2/2022 

 
 

104 

мо на Шариата, поради което забранявал да се ходи на избори. 
(Свидетелят Иван Моллов – имамът на джамията „Абу Бекир“ в кв. 
„Изток“ - дори потвърдил в показанията си, че в Корана нямало заб-
рана да се ходи на избори…) (Мотиви:55-56). 

Най-сериозните „свидетелства“ за вината на Муса са за отно-
шението към другите – християни, юдеи, мюсюлмани, неизповяд-
ващи салафизма, наричани от него „неверници“.  Единствено според 
„защитените свидетели“ той настоявал, че „християните са подпал-
ки/гориво (има разнобой в показанията по отношение на понятието) 
за ада“. Нещо повече – всички християни щели да отидат в ада, а 
България щяла да се командва от ислямистите…  

Пак според „защитените свидетели“, преди проповедите на 
Муса, в махалата нямало никакви проблеми с религията. След това 
обаче един пастор бил пребит – само, защото е християнин. Пасто-
рът Бисер Ангелов наистина бил пребит, но доста преди инкрими-
нирания от процеса период. Според мюсюлмани (не салафити) – 
защото закачал жената на един от побойниците.8 В момента в кв. 
„Изток“ съществуват няколко евангелистки църкви, чиито пастори и 
енориаши са живи и здрави. А някои от евангелистите признават, че 
– макар да не харесват мюсюлманите – откакто станали религиозни, 
спрели да крадат…9 (Мотиви:63, 67) 

Ако приемем, че твърденията на „защитените свидетели“, за 
чието образование и специалности не знаем нищо, може и да са ре-
зултат от невежеството им в тази толкова сложна материя, не би 
трябвало да предполагаме това в случая с вещите лица.  

Експертите са изключително възмутени от призивите на Муса 
– при вземане на работа – да не се пренебрегват мюсюлманите за 
сметка на християните. Това било „дискриминация с религиозна 
мотивация“. Не им било известно такова изискване да е  кораничес-
ка норма. 

Загрижеността им за кораническата норма обаче силно изб-
леднява, когато акцентират – в проповедите на Муса – цитата (5:51):  
„О, вярващи, не взимайте юдеите и християните за ближни! Един на 
друг са ближни те. А който измежду ви се сближи с тях, е от тях. 

                                                           
8 (https://btvnovinite.bg/1663999107-Prebiha_evangelski_propovednik_v_ 
Pazardzhik.html) 
9 Теренен материал на автора (Пазарджик, февруари 2013, август 2016). 
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Аллах не напътва хората угнетители”.10 Въз основа на този корани-
чен текст, вещите лица установяват, че „налице е императивен апел 
за разцепление в националната общност – с религиозна мотивация“, 
защото „угнетители” можело да се разглежда като „дехуманизираща 
квалификация“, която „индиректно би могла да се използва като 
„мотиватор” за различни по вид радикални действия с ислямска 
обосновка“. (Мотиви:86–87, 343, 358) 

Оказва се, че и Коранът можело да бъде инкриминиран… 
След като „кредитира“11 инкриминирането на Корана, Съдът 

„не кредитира“ (т.е. игнорира) експертизата на единствения ислямс-
ки теолог, призован като вещо лице, Сефер Хасанов, който твърди, 
че: 

„В проповедите (на Ахмед Муса – Е. И.) се насърчава миро-
любиво отношение към друговерците, като за пример може да се 
дадат думите: „Мюсюлманинът е като едно дърво. Хвърлят камъни 
по дървото, а то им отвръща с плодове. Такова е нашето общество. 
Състрадателно и милосърдно.”12   

Едно от най-важните „доказателства“ за извършване на прес-
тъпно деяние, е превеждането, издаването и разпространението на 
книгата „Вероотстъпване“ (Шейхулислям… 2014), написана от ос-
новоположника на уахабизма Ал-Уахаб и придружена с коментари 
на трима съвременни ислямски теолози от Саудитска Арабия. Кни-
гата е преведена (от турски) от подсъдимата Александрина Ангело-
ва, издадена е в Истанбул и е разпространявана от повечето подсъ-
дими в Пазарджик и на други места.  

Текстът разяснява десетте вида вероотстъпване, които прев-
ръщат правоверния мюсюлманин в неверник. Предназначен е да 
предпази мюсюлманите от съзнателно или несъзнателно отстъпле-
ние от вярата. Наказанията, предвидени за вероотстъпване (сред 
които и „убиване“, акцентирано от вещите лица на първо място), 
засягат единствено мюсюлманите. „Вероотстъпник“ в никакъв слу-

                                                           
10 Това е точният текст на аята – според превода на Цветан Теофанов, цитиран от 
вещите лица Тодорова и Василев. В превода на други вещи лица (вероятно – от 
турски), „ближните“ са станали „приятели“. Отделен е въпросът, че някои 
арабисти и теолози оспорват правомерността и на двете понятия… (Вж. напр. 
Abdullah:222, както и експертизата на Сефер Хасанов по делото). 
11 Признавам, че преди да изчета Мотивите, не подозирах, че това понятие се 
използва и като съдебен термин в смисъл на „приемане“. 
12 Експертиза на вещото лице д-р Сефер Хасанов по Дело № 44/2016 на Окръжен 
съд Пазарджик. 
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чай не е равно на „неверник“, както се изтъква в повечето от експер-
тизите. Нещо повече – „Отстъпилите от вярата са по-опасни от не-
верниците!“ (Шейхулислям… 2014:17–18, 20, 78) 

Още в предговора е заявено, че: „Тази книга не застрашава 
свободния избор на човек, в какво да вярва, тя е напътствие с пре-
дупреждения за тези, които искат да срещнат Аллах като мюсюлма-
ни.“ 

Заявлението е подкрепено от аята (2:256), в който се казва 
„Няма принуда в религията.“ (Шейхулислям… 2014:7, 139) 

Цитирания вече аят (5:51) за „сближаването“ с неверниците е 
изтълкуван в смисъл, че е грях да обичаш неверниците заради рели-
гията им. В други случаи е позволено. (Шейхулислям… 2014:48)  

Нещо повече – изрично е подчертано, че ако правоверният е 
измъчван или заплашван със смърт, той има право да се отрече, сти-
га в сърцето си да остане мюсюлманин. Същото се отнася и за онези 
мюсюлмани, които живеят в „безверни държави“ (даден е пример с 
комунистическите), където ислямът бил преследван.13 (Шейхулис-
лям… 2014:110) 

До аналогични изводи стига и Сефер Хасанов в своята експер-
тиза: 

„Книгата изцяло излага една вътрешно-религиозна догматика, 
описваща превантивно определени действия, които водят до неве-
рие, без призив за конкретни практически действия.“ 

„От научна перспектива, в книгата няма внушение и пропо-
вядване на омраза на религиозна основа, тъй като съдържанието има 
отношение към неверието като явление, а не към неговия субект.“  

                                                           
13 Зададох на един от респондентите ми в пазарджишкия квартал „Изток“  въпроса 
какво би избрал между демокрацията и Шариата.  

„Ако кажа – демокрацията, значи отхвърлям Шариата. Значи съм 
неверник. Понякога демокрацията и Шариатът съвпадат: за опиатите, за 
кражбите… Аз живея в България. Тя не е шариатска държава. Иначе трябва да 
отида в Саудитска Арабия.“  

Въпрос: Искаш ли да живееш в Саудитска Арабия? 
     „Не.“ 

Въпрос: А България – искаш ли да стане шариатска държава? 
     „Не може.“ 

Въпрос: А искаш ли? 
       „Има 5 принципа, посочени от Пратеника, които ти позволяват да 

останеш в не-шариатска държава: учение, работа, болест, женитба, ако си там, за 
да проповядваш… Аз съм женен и проповядвам.“  (мъж, 56 г., Пазарджик, юли 
2016) 
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„В книгата няма изразена нетърпимост към проповядващи раз-
лична вяра, а единствено неприемане и отхвърляне на идеи, убежде-
ния и действия, противоречащи на Исляма от догматическа гледна 
точка.“ 

„В книгата няма проповядване на насилие по отношение на 
хора поради религиозните им убеждения. Смъртното наказание за 
вероотстъпничество е упоменато единствено в рамките на богослов-
ско-правната доктрина.“14  

Съдът обаче игнорира неговото мнение и приема експертизата 
на други вещи лица (Тодорова и Василев), според които: 

„Книгата… има за цел да формира и поведенчески нагласи към 
иноверците. Тя към това е ориентирана, това е и целта на 
индоктринирането.“ (Мотиви:360) 

Съдът „кредитира“ и показанията на свидетелката Моника Ве-
изова – приятелка на Александрина Ангелова, помагала при редак-
тирането и набирането на превода – която смятала, че книгата не 
трябва да се издава, защото щяла да създаде „много проблеми и 
конфликти“.  Съобщава още, че подсъдимата сама търсила издател, 
дори се обаждала в Главно мюфтийство (въпреки предупрежденията 
на Ахмед Муса да не го прави), откъдето й казали, че 
“мюсюлманите щели да се отвратят от исляма, ако прочетат тази 
книга“. А пък учени, завършили в Саудитска Арабия, били на мне-
ние, че авторът бил много „опасен“…15 (Мотиви:91-92) 

Още при запознаването си с Моника (Кадрие), облечена с дос-
та вталена рокля и хиджаб, я попитах защо – след като е редактира-
ла и набирала превода – не е подведена под съдебна отговорност, а е 
само свидетелка.  

„Защото всички знаят, че съм сираче и нямам пари. А майка й 
на Мелекшен (Александрина Ангелова – Е.И.) работи в чужбина и 
се надяват да изкрънкат от нея пари за гаранция“ – отговори жената. 
(Старцево, юли 2015) 

 
 

                                                           
14 Експертиза на вещото лице д-р Сефер Хасанов по Дело № 44/2016 на Окръжен 
съд Пазарджик. 
15 Собствените ми интервюта с неколцина ислямски теолози, завършили в 
Саудитска Арабия, показаха, че  мнението им доста се различава от показанията 
на свидетелката. Според тях, книгата въобще не е опасна, само е доста 
елементарна и буквалистична. (Теренен материал на автора, Сърница, Якоруда, 
Кочан, Лъжница, юли-август 2016) 
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Парите, като че ли, доста я интересуваха…  
Кадрие и Мелекшен доста разговаряли с Ахмед Муса за вой-

ната в Сирия и за Ислямска държава. Това е и по-тежкото от двете 
обвинения към подсъдимите – по Чл. 40716 – за 

Пропаганда за война  
Според свидетелката Веизова, Ахмед Муса казвал, че ще тряб-

ва да се ходи в Сирия, за да се „воюва в името на Аллах“. Тя му се 
противопоставила, а приятелката й – подсъдимата Ангелова – била 
съгласна с него. Самата Ангелова веднъж признала, че се готвели да 
заминават за Сирия, а при повторен разпит открекла това. (Моти-
ви:14, 61) 

Пред мене Александрина сподели: 
„Когато разбрахме, че са направили Ислямска държава, първо-

начално се зарадвахме: най-сетне мюсюлманите да имат своя дър-
жава! Не знаехме още за какво става дума. Даже решихме с мъжа ми 
да отидем там на екскурзия. После, като разбрахме… (Старцево, 
юли 2016) 

Не твърдя непременно, че ми е казала истината. Все пак, ман-
талитетът и поведението й ми се сториха по-подходящи за екскур-
зия, отколкото за битки „в името на Аллах“… 

Колкото до Моника (Кадрие), тя – вероятно – е сключила спо-
разумение със съда да свидетелства именно по този начин, за да из-
бегне скамейката на подсъдимите. В последствие с Александрина 
(Мелекшен) повече не бяха приятелки…  

Показанията на някои от подсъдимите са противоречиви. Пър-
воначално казват, че са разговаряли за Сирия (обикновено тези 
признания са направени в предварителното следствие), а в съда 
твърдят обратното. (вж. напр. Мотиви:15) 

Едни от най-важните доказателства, че подсъдимите са пропа-
гандирали за война и са симпатизирали на Ислямска държава, се 
намирали в техните Фейсбук профили. Тъй като не съм виждала 
тези доказателства и не мога да преценя точността, с която са преве-
дени текстовете17, ще ги цитирам от Мотивите.  
                                                           
16 Чл. 407 от НК: Който върши по какъвто и да е начин пропаганда за война, се 
наказва с лишаване от свобода до осем години.  
(https://www.lex.bg/laws/ldoc/1589654529) 
17 Защитата многократно настояваше за отвод на някои от преводачите заради 
неточни и преднамерени преводи. Съдът пренебрегна тези настоявания. Ще дам 
само един пример: Според превод на разговори, записани със специални 
разузнавателни средства, подсъдимите събирали пари за муджахидините от 
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Голямата част от доказателствата представлявали „рекламни 
материали на Ислямска държава“: „фотоси и видеозаписи с лидери и 
идеолози на местни терористични организации, видеоклипове, възх-
валяващи бойците, видео обръщения на водачи на групировки, ан-
гажирани във войната в Сирия и Ирак, изображения на халифа на 
Ислямска държава Абу Бакр ал Багдади и негови проповеди, шахи-
ди /мъченици/, загубили живота си, бойци в името на исляма, виде-
оклипове с извършени екзекуции от членове на “Ислямска държава” 
по различни начини“.  

Сами по себе си, така изброените доказателства (ако сме си-
гурни, че характерът им е  пропаганден, а не информативен) биха 
били достатъчни за постановяване на присъда. Изброяването им 
обаче е дословно последвано от заключението: 

„Обединяващият елемент на профилите е наличието върху 
материали, съдържащи се в тях, под различна интерпретация 
насложен или развят символът на терористичната организация 
„Ислямска държава” – знаме с „шахада”.“  (Мотиви:35) 

Шахадата всъщност представлява първия стълб на исляма – 
„Аллах е един и Мохамед е негов пратеник“ – надпис, който може 
да се види във всяка джамия и във всеки Коран. Обстоятелството, че 
терористична организация може да присвои този символ, не би 
трябвало да инкриминира неговия смисъл и наличието му на едно 
или друго място. 

Съдът обаче е припознал в материалите „ясен пропаганден ха-
рактер“, „ясно откроими призиви към насилие“, целящи „набиране 
на нови членове, включително за участие в бойни действия“. (Моти-
ви:45, 47) 

Във фейсбук профилите на подсъдимите били намерени мно-
жество нашиди18, възхваляващи – според съда – Ислямска държава 
и други терористични организации. Ще цитирам някои от текстове-
те – по превода на вещите лица, приет от съда, но оспорван от защи-
тата: 

„О, фронт на лъвове, заслужаваш да се говори с уважение за 
теб, независимо от това, което завистниците и враговете ти говорят 
за теб. Нашият фронт е винаги на първа линия, дори медиите 
свидетелстват за това, което никой не може да отрече. Ти си този, 

                                                                                                                                              
Ислямска държава. В последствие се оказа, че събраните пари (в размер на 10 лв.) 
били за някой си Муджахид, който имал проблеми… 
18 Мюсюлмански религиозни песнопения. 
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който ще върне Биляд Аш Шам (Велика Сирия). Сочат те като 
терористична (групировка), но кълна се в Аллах, това е чест. О, 
братя, приемете техните думи като комплимент. Кажете спешно на 
кръстоносците и на Америка, че техният гроб ще бъде в Сирия.“ 
(Мотиви:88). „Нашият водач Бин Ладен, о, ти, който всяваш ужас в 
Америка, със силата на вярата и картечниците ни ПК! Разрушихме 
Америка с цивилен самолет. Търговската кула стана купчина прах. 
Нарекоха ме "терорист", отвърнах им: "За мен е чест".“ (Моти-
ви:121) 

„Държава на исляма, символ на твърдостта, стъпчи 
вероотстъпниците, последователи на Сауд! Абу Бакр Ал-Багдади, ти 
който красиш мъжете, колко врагове на религията ужаси, сокол на 
джихада! Абу Бакр Ал-Багдади, повелителю на смелите! Чакаме 
думата „Хайде!”…” (Мотиви:214) 

Тези, наистина звучащи страховито текстове, са последвани от 
още едно (смятано от обвинението за изключително важно) „доказа-
телство“: В профила на подсъдимия Стефан Александров била ка-
чена снимка на Осама бин Ладен, който държи в ръце образа на са-
мия Александров. Колажът е придружен от надпис „Търси се Осама 
бин Ладен мъртъв“ и е снет от „Picjoke.net“ –  сайт за шеговити кар-
тинки. Подсъдимият твърди, че направил този колаж, „защото било 
модерно“. (Мотиви:31, 555) 

Съдът не приел смехотворното „доказателство“ – без обаче да 
обърне внимание на признанието, че картинката е „модерна“, свиде-
телстващо (както и множество от приведените цитати) за не особено 
високата грамотност и слабата възможност на повечето от подсъди-
мите да диференцират религиозните символи в същността им.  

Колкото до застрашителните послания на някои от нашидите 
(също показващи слаба грамотност – на подсъдимите или на прево-
дачите), те биха могли да са резултат от типичното за пазарджишки-
те „ислямисти“ поведение „напук“, откроено в множество от пре-
дишните ми наблюдения, както и в количественото изследване 
„Нагласи на мюсюлманите в България – 2016“. Поведение, което би 
могло да се квалифицира и като своеобразен бунт – следствие от 
отношението на макрообществото към тях. Не само твърденията на 
жителите от кв. „Изток“, че „Пазарджик е най-расисткият град в 
България“, но и интервютата, които направих с жители на града – 
българи и християни, както и някои медийни публикации, очертаха 
специфични характеристики, формирани твърде назад във времето. 
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Предполагаемите причини за тези характеристики съм изложила в 
книгата. (Иванова 2020:183–187) 

Особено изпъкна разликата с отдалечения само на 30 км. 
Пловдив. Признатият за най-голям авторитет сред пловдивските 
„ислямисти“ Йосиф Минчев дори подхвърли, че: 

„Пазарджиклиите лежат за келешлък. Снимали се между двама 
муджахидини, тениски, глупости. Предупреждавах ги да не си сла-
гат тия ленти и шапки.“ (Пловдив, февруари 2017) 

Едно от най-сериозните доказателства за вина (поне – според 
мене) би трябвало да бъдат посещенията в кв. „Изток“ на разни 
чужденци, подозирани за връзки с Ислямска държава. Тези доказа-
телства се намират в показанията преди всичко на „защитените  
свидетели“, както и на цитираната вече свидетелка Веизова. 

Свидетелите обаче никъде не обясняват откъде знаят, че въп-
росните лица, преспивали в джамията и на различни адреси в квар-
тала, са именно джихадисти, тръгнали да се бият за Ислямска дър-
жава.  

Съобщава се, например (от свидетел 006, служител в ДАНС), 
че някой си Саид Хюсеинович пътувал заедно с двама от подсъди-
мите до Сърбия, за да вземе жена си. Преди това бил в Турция, къ-
дето подсъдимите не го съпровождали.  „Съпровождали го два мик-
робуса с химически вещества, използвани за прекурсори за взривни 
материали.“ После бил екстрадиран от Турция в България (а не – в 
родината си – Сърбия или Босна и Херцеговина – не е ясно). Влиза с 
автомобил „Ауди“, придобит в последствие от близък на Ахмед Му-
са. (На друго място същият свидетел твърди, че с този автомобил 
Хюсеинович е „платил логистиката по престоя си в България“). Жи-
вял на различни места, също и в кв. „Изток“, в джамията, където 
изнасял проповеди със „салафитски идеи“. След това отишъл да се 
бие за Ислямска държава, а в момента на делото е вече покойник (не 
се казва как е умрял). 

Друг свидетел (005) уточнява, че Хюсеинович е босненец с 
френски паспорт. Бил „съден“ (не – осъден) в Босна за връзки с Ис-
лямска държава и дошъл в България веднага, щом излязъл от затво-
ра. „Аудито“ всъщност било продадено на племенника на Муса… 

Същият свидетел разказва и за Мурад Айълдъз – турчин с 
немски паспорт, който членувал в „мюсюлманска общност, симпа-
тизираща на идеите на Ислямска държава“, а във фейсбук профила 
му имало снимки с оръжие. Айълдъз се снимал, също така, и в ка-
фенето на джамията „Абу Бекир“ в кв. „Изток“.  
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От тези данни се прави заключението, че „територията на кв. 
Изток в ромската махала в Пазарджик е била обособена като логис-
тична база за преминаващи през България чуждестранни бойци, ка-
то логистиката се изразявала в осигуряване на транспортни средст-
ва, възможност за пренощуване в сигурни квартири и храна, като се 
предполага, че подс. Ахмед е бил определен за ръководител на тази 
логистична база.“ (Мотиви:71–73) 

„Установено“ било и лицето Изюдин Църновешанин, който 
бил обвинен (не – осъден) в Сърбия „за организиране и финансиране 
активности по набиране на сръбски граждани, които да преминат 
обучение в терористични лагери в Сирия и да се включат във 
военните действия там на страната на организацията Ислямска 
държава”. (Мотиви:100) 

В Мотивите е споменат и доклад на прокуратурата (а не – на 
съда) в Грац, Австрия, в който се твърдяло, че срещу лицата Мирсад 
Омерович и Дилавер Каравели19 било образувано наказателно дело 
за членство в „радикално-ислямистки религиозни общности“. Една 
от тези общности – „Рахмет“ в Линц – била „функционално и струк-
турно обвързана“ с „ръководената от Ахмед Ахмед от Пазарджик, 
България, група „Халифат“.20 Ахмед и други подсъдими били „забе-
лязани“ в джамията в Линц да слушат проповедите на Каравели. В 
доклада отново се появява автомобилът „Ауди“, но сега той се оказ-
ва дарен от общността „Рахмет“… 

В заключение австрийската прокуратура също намира, че в 
Пазарджик е възникнал „логистичен опорен пункт, който оказва 
подкрепа на преминаващите чуждестранни бойци от Западна Европа 
и Западните Балкани към Сирия“. (Мотиви:97-98) 
                                                           
19 Каравели, наричан от  пазарджиклии „Местур ходжа“, бил „засечен“ в 
джамията „Абу Бекир“ да изнася проповеди. В Мотивите веднъж е записано, че 
той е разследван за терористична дейност, а на друго място – че е осъден. 
(Мотиви:546, 664) 
20 Ахмед Муса е осъден през 2004 г. за връзки със забранената в Германия група 
„Халифатска държава“ на Каплан. Конкретното деяние, за което е подведен под 
отговорност, е появата в махалата на два лозунга с надпис „Държавата е халифат“. 
Според собствените му твърдения пред мене, по онова време той не разбирал ясно 
идеите на Каплан. Смята, че – за разлика от сега – тогава бил правилно осъден. 
Повечето ми информатори от квартала, а също и представители на мюфтийството 
твърдяха, че се свързал с „капланджиите“, защото чрез тях получавал помощи за 
цялата махала: храна, дрехи и други придобивки. (Пазарджик, април 2018) След 
2004 за група „Халифат“ вече никъде не става дума (включително – в 
документите на Съда). 
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Трудно ми е да проумея защо тези силно уличаващи подсъди-
мите твърдения не са използвани от Съда като основни доказателст-
ва за присъдата, а са приведени само като „отегчаващи отговорност-
та“ обстоятелства. (Мотиви:659-660) 

Като основни доказателства остават тениските и шапките с 
„логото“ на Ислямска държава (цитираната вече шахада), „знамена-
та“ на Ислямска държава и „муджахидинския жест“ (вдигнат нагоре 
показалец на дясната ръка, който все така бележи първия стълб на 
исляма – единобожието). Тези атрибути, с които подсъдимите се 
снимали – преди всичко на сватба през май 201421,  „доказвали“ без-
спорната им вина.  

Съдът намира, че съчетанието на атрибутите, всеки от които – 
сам по себе си – символ на исляма, означавало привързаност към 
„салафитския джихадизъм“, изповядван от Ислямска държава, и 
значи – пропаганда за война… Това твърдят и някои от свидетелите 
– преди всичко – защитените, а също така и Главният секретар на 
мюфтийството при Недим Генджев… Въпросните свидетели били 
напълно сигурни, че символите върху „знамената“ (някои ги нари-
чат „покривки“), тениските, шапките и пр. принадлежали на Ислям-
ска държава. А подсъдимите направо призовавали за война и щели 
да превземат България… (Мотиви:47, 52, 54, 56, 63-64, 68-69) 

Един от защитените свидетели (002) твърди също, че Ахмед 
Муса призовавал да „заемем бойни позиции и да застанем на стра-
ната на Ислямска държава“, за да „се наложи световният Халифат“. 
Прекопирал „муджахидинския жест“ с вдигнат нагоре показалец от  
Осама бин Ладен, който го бил направил пръв в света… (Моти-
ви:64-67) 

Разбира се, вещите лица не допускат толкова смехотворни 
грешки. Експертът Василев дори заявява, че „не приема израза 
„муджахидински жест“ като научно съобразен“, макар че някои от 
колегите му го използвали, за да обозначат призива за война.  
„Какво влага едно лице, когато използва този жест, знае само това 
лице.“ Допуска обаче, че езикът на омразата можел да включва и 
жестове… И напомня, че „забрана за публично използване на 
комбинираната символика – черен флаг с изписана с бял шрифт 
шахада (а под нея – „Печата на Мухаммад” – черен шрифт на бяло 
кръгло поле) – има в Германия, Австрия, Холандия и 

                                                           
21 Т.е. - преди официалното обявяване на Ислямска държава през юни същата 
година. 
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Великобритания, където посочената комбинирана символика се 
третира като знаме на Ислямска държава”. (Мотиви:353, 356-357) 

За най-важен експерт прокурорът обяви вещото лице Алекс 
Алексиев, който – и в експертизата си, и в изслушването по време на 
съдебно заседание – категорично твърди, че и проповедите на под-
съдимите, и книгата „Вероотстъпване“ били призиви към война с 
неизповядващите салафитското течение на исляма. Като най-
солиден аргумент вещото лице изтъква хадиса „Изпратен съм с меч 
до започване на служение към Въздигащия Аллах.“ (Шейхулис-
лям… 2014:32)  

Никой не се досети да го репликира с цитат от Новия завет 
(Матей 10:34), където Иисус обявява: „Не мислете, че дойдох да 
донеса мир на земята; не мир дойдох да донеса, а меч“… 

А Старият завет (също като Корана) е категоричен, когато 
проповядва единобожието: „Който пренася жертви на богове, освен 
на едного Господа, да бъде изтребен.“ (Изход 22:20) 

На никого през ум не му минава да подвежда под съдебна от-
говорност по Чл. 407 праведните християни, които вярват на свеще-
ните текстове.  

В края на краищата – по отношение на шахадата – съдът пос-
тановил „ясно разграничение, кога приема, че тя, включвайки 
печата на Пророка, е първият стълб на Исляма, и кога е символ и 
лого на „Ислямска държава“. Съдът решил така, защото множество 
свидетели потвърдили, че никъде в джамиите не били виждали 
„шахадата и Печата на Пророка, изписани и изобразени така, както 
те се изобразяват на знамената на „Ислямска държава“, които те 
ясно разпознават и различават от традиционните надписи в 
джамиите.“ Същото преценили и вещите лица: „…тази разлика е 
ясна и несъмнена – по начина, по който се изобразява шахадата и 
Печата на Пророка от „Ислямска държава“, който е много типичен, 
както и с оглед използваните цветове на тези символи от тази 
организация.“ (Мотиви:546–537) 

Дали трябва да мислим, че и свидетелите, и вещите лица не са 
стъпвали в джамия? 

Само един от подсъдимите (Александър Иванов) е осъден по 
различен член (33922) – за  

                                                           
22 Чл. 339 от НК: Който придобие по какъвто и да е начин, държи или предаде 
другиму взривни вещества, огнестрелни, химически, биологични или ядрени 
оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия или пиротехнически изделия, без да 
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Незаконно притежаване на оръжие  
При обиска в дома му била намерена бойна пушка „Щайер-

Манлихер”, модел М95, образец 1895 година, калибър 8 мм. и боеп-
рипаси за същото огнестрелно оръжие в два пълнителя с девет броя 
патрони 8 мм. В предварителното следствие подсъдимият обяснил, 
че е забравил за съществуването на пушката, която била на дядо му. 
После пък казал, че не познавал дядо си и видял пушката за първи 
път в съдебната зала. (Мотиви:16) 

В Мотивите не е посочено дали Иванов някога е употребявал 
въпросната пушка, дали тя изобщо е годна за употреба, или единст-
вената му вина е, че не я е предал в музей… 

В мотивацията на 
Присъдите 
е изрично подчертано, че деянията на подсъдимите не могат да 

бъдат защитени от българското и международното право – в онази 
тяхна част, която постулира свободно изповядване на религия. При-
веждат се и решения на Европейския съд по правата на човека в 
Страсбург, третиращи предимно равенството на половете… (Моти-
ви:499–500, 502–503) 

За Съда в Пазарджик е съвсем очевидно, че подсъдимите са 
действали в ущърб и на националната сигурност, и на обществения 
ред, и на народното здраве и морала, и – особено – на правата и 
свободите на други граждани.  

Причините за извършването на тези престъпления били 
„ниското им съзнание, неуважението им към установения в страната 
правов ред, незачитането на конституционните права и 
религиозните разбирания на гражданите, както и незачитането на 
установения в страната ни и от човечеството като цяло ред и 
правила по опазване на мира“. (Мотиви:708) 

Воден от убеденосттта си в очевидността на престъпленията, 
Съдът е постановил за Ахмед Муса най-тежкото наказание – 7 годи-
ни и половина лишаване от свобода при първоначален строг режим, 
като му е добавил  още една година23 заради „продължителната му 
престъпна дейност, изключително високата степен на обществена 
опасност на извършените от него престъпления, обстоятелството, че 

                                                                                                                                              
има за това надлежно разрешение, се наказва с лишаване от свобода от две до 
осем години. (https://www.lex.bg/laws/ldoc/1589654529) 
23 Чл. 407 предвижда лишаване от свобода до 8 г. Предвидените за някои видове 
убийства присъди (вж. Чл. 118-125 от НК) са по-ниски. 
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тези престъпления са станали достояние на стотици хора и са били 
публично извършени, обстоятелството, че подс.Ахмед… трайно 
извършва престъпления, свързани с омраза на религиозна основа.“ 
Тъй като извършените престъпления са против мира, подсъдимият 
не може да бъде реабилитиран дори след изтърпяването на наказа-
нието… (Мотиви:662) 

Останалите подсъдими са осъдени на различни срокове лиша-
ване от свобода при общ първоначален режим: 

– Четирима от тях – на три години и половина: Ангел Симов, 
на сватбата на чийто син в Пазарджик са били обличани тениските и 
шапките с „логото“ на Ислямска държава и е бил показван „муджа-
хидинския жест“; Йосиф Минчев от Пловдив (чиято жена е христи-
янка); и също така  – Орхан Бързак от Пазарджик и Стефан Димит-
ров от Асеновград, които имат предишни леки присъди по други 
членове. 

– Шестима – на две години и половина; сред тях – Рангел Или-
ев от Пловдив, купил в Турция тениските и шапките с цел продажба. 

– Двама – на две години, включително – собственикът на ар-
хаичната пушка. 

Само Александрина Ангелова, превела  книгата „Вероотстъп-
ване“, е осъдена на пробация с изпитателен срок четири години и 
половина. (Мотиви:665, 668, 670, 673, 677, 680, 683, 686, 688, 691, 
693, 696–697) 

Съдът е отнел „в полза на държавата“ 4 компютъра, 5 лаптопа, 
3 таблета, 972 книги, 1 пушка и 10 патрона. Тениските, шапките, 
лентите и „знамената“ са отнети „в полза на държавата“ с цел да 
бъдат унищожени. Останалите иззети вещи са върнати на собстве-
ниците. (Мотиви:699-706) 

Разноските по делото, които трябвало да заплати всеки от под-
съдимите, били в размер на 2 861,99 лв. (Мотиви:707) 

Решението си да потвърди присъдите Апелативният съд в 
Пловдив мотивира (в 621 страници) най-общо така:  

„… приема, че обжалваната присъда е правилна, обоснована и 
законосъобразна. При разглеждане на делото не са били допуснати 
съществени процесуални нарушения, довели до нарушаване правото 
на защита на подсъдимите. Събраните по делото доказателства са 
обсъдени от първоинстанционния съд внимателно и задълбочено, 
въз основа на което са направени и съответните правни изводи. На-
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ложените наказания са справедливи и отговарят на тежестта на из-
вършените престъпления.“24 

Върховният съд обаче отхвърли именно „правилността, обос-
новаността и законосъобразността“ на присъдите, като посочи лип-
сата на „ясно изразена възприета фактология, празнотата във факти-
ческите положения, фактическата неяснота в обвинителния акт“. 
Върховният съд подчерта, че „актът на Окръжния съд страда от 
липса на мотиви – процесуално нарушение от категорията на същес-
твените и абсолютно основание за неговата отмяна“. С връщането 
на делото на Окръжния съд в Пазарджик, върховните съдии остави-
ха на него решението за възобновяването му (с различен състав).25 

Делото беше възобновено през май 2022 като НОХД 167/2022 
и върнато на прокуратурата във фаза досъдебно производство. И 
отново пазарджишката прокуратура трябва да реши дали то ще про-
дължи с нов обвинителен акт, или ще бъде прекратено.26 

Засега остава неясен въпросът дали и как – при прекратяването 
му – подсъдимите ще бъдат възмездени за излежаните в затвора го-
дини, за невъзможността да напускат страната и да изхранват се-
мействата си с работа в чужбина, за нанесените им морални щети. 
Вероятно (както и в други случаи с осъдени в България и оправдани 
от Европейския съд по правата на човека „ислямисти“27) некомпе-
тентността на съда в старанието му да изпълни нечия политическа 
поръчка ще бъде възмездена от българските данъкоплатци. 

Още по-вероятно е набедените пазарджишки „ислямисти“ да 
останат забулени в тайнственост, а квалификациите на деянията им 
да бъдат все така изградени от недомлъвки и съмнителна фактоло-
гия.   

Защото тайнствеността ражда страх, а властимащите в повече-
то общества винаги се нуждаят от плашила, за да осигуряват властта 
си. Понякога произвеждат тези плашила. 

 
* * * 

                                                           
24 https://trafficnews.bg/krimi/ahmed-musa-i-poddrazhnitsite-prisadi-vtora-instantsiia-
203190/, 19.02.2021 
25 Решение № 60161/11.04.2022 г. по наказателно дело № 522/2021 г. на ВКС. 
26 https://bnr.bg/plovdiv/post/101651401/deloto-sreshtu-ahmed-musa-i-13-te-imami-
pak-se-varna-v-prokuraturata 
27 Вж. Иванова 2020:41–44. 
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Всичките ми изследвания (както и изследванията на други 
учени върху мюсюлманския „радикализъм“ в Европа и САЩ28) нед-
вусмислено показаха социалната, а не толкова – религиозната при-
рода на този (твърде спорен) термин. Изследователите изтъкнаха 
„религиозния“ екстремизъм и дори тероризма, мотивиран на пръв 
поглед религиозно, като отговор на систематичната социална мар-
гинализация на определени групи хора. Тези хора, наистина, са в 
голямото си мнозинство мюсюлмани, но мюсюлмани с определени 
характеристики: във Франция или в Белгия това са емигрантите от 
второ и трето поколение – вече европейски граждани, чието евро-
пейско гражданство съществува де юре, но де факто се отхвърля от 
мнозинството „традиционни“ европейци. В България това са преди 
всичко циганите, третирани като „втора ръка хора“ и откровено 
мразени от „традиционните“ българи.29 Някои „традиционни“ евро-
пейци пък стават мюсюлмани, защото това им се струва най-
лесният начин да осъществят бунта си към каквото и да било – со-
циално, професионално и дори семейно – отхвърляне.30 Немалко от 
българските цигани – предишни християни – също приемат исляма, 
за да се приобщят към голяма и престижна транснационална общ-
ност, но – и за да канализират (чрез религиозна санкция – според тях 
самите) спонтанния си бунт към социалната маргинализация.  

Цитираните изследвания показват също, че рестрикциите (заб-
рани, насилия или съдебни преследвания, основани понякога върху 
презумпции) най-често предизвикват обратен ефект. Зная, че балан-
сът между наказания и съмнения винаги е труден. Но поне опитът 
да го постигнем – вероятно – си заслужава… 

 
Библиография: 
Бурума, И. и Маргалит, А., 2006. Оксидентализмът, С., „Кралица Маб”. 

[Buruma, I. i A. Margalit, Oksidentalizmyt, S., „Kralica Mab”, 2006]. 

                                                           
28 Вж. напр. Бурума и Маргалит 2006, Еспозито 2003, Скот 2007, Roy 2004, Roy 
1994, Sfeir 2007. 
29Вж. изследването „Мнозинство и малцинства: нагласи към различните“, 
проведено през 2019-2020 г. от агенция „Алфа рисърч“ под мое ръковоство 
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%20Religions/final_analyse_results_graphics_31_03_2020.pdf) 
30 Според Оливие Роа (Роа 2017), 25% от френските джихадисти са късни 
конвертити в исляма. 
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Introduction  
The article is dedicated to the Nazarites spiritual community – an 

occult group, existed in the 1920s-1980s as a part of the eclectic based 
New Religious Movements (NRM) in Bulgaria (cf. Донкова, 2011). The 
aim is to study its structure and activities in the context of suppression 
of freedom of thought, conscience and religion and of escalating atheistic 
policy in the communist state. 

As the formation has not been studied so far, the historical 
reconstruction is made predominantly by primary sources. Due to the 
secret nature of the spiritual community, they are limited by number. The 
main ones for the period 1953-1976 are preserved in the personal archive 
collection of the writer and translator Borislav Georgiev, located in the 
Central State Archives in Sofia. This information is supplemented by 
other primary and secondary sources and is compared to existed re-
searches. As the names and destinies of many of the participants are 
unknown and most are no longer alive, the oral history interviews cannot 
be applied. 
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1. The Nazarites community: an inside look 
Preserved authentic sources indicate that in 1953-1988 a spiritual 

community of esoteric nature, which united people of different social 
status, place of residence and age, existed. Its traces are found in the doc-
uments of Borislav Georgiev (1928-2013) – translator, writer, specialist 
in Byzantine art. He became acquainted with the “spiritual circle” 
through members of the Universal White Brotherhood from towns of 
Pomorie, Pleven and Pazardzhik, with whom he communicated during 
his military service (1951-1953) (Бояджиева, 1997; Георгиева, 1995; 
see Лефтеров, 2018). 

The Nazarites spiritual circle was founded by Todor Sabkov 
Kosturkov (1888-1958) – a Protestant from the town of Panagyurishte 
and a resident of Pazardzhik. According to his young followers, the rea-
son for the creation of the Nazarites community was his stay in the Unit-
ed States, probably for study or employment: “Lonely and carried away, 
he devoted himself to spiritual work – reading, self-knowledge, contem-
plation from thinking and seeking Nazarites” (Георгиев, 1976: 4). 

This narrative is not credible, as there is no "Nazarene sect" in the 
United States. It is more possible that Kosturkov was attached to the 
Church of the Nazarene – a branch of the Baptist Church, founded in the 
19th century in Switzerland and part of the so-called First Wave of St. 
Spirit (Бюне, 1993: 13-15,27-31). It started the Pentecostal movement 
(1906-1908), and its members in Europe, called the Nazarenes, settled in 
Alsace, Southern Hungary and Vojvodina. After persecution in the early 
20th century, they emigrated mainly to Romania (Aleksov, 2006; Djurić 
Milovanović, 2017). In Bulgaria, the Nazarenes (called “treperisti”, i.e. 
who trembles) arrived from the Serbian Banat (Smederevo region) and 
settled in the Pleven region (Милетич, 1987: 496; Нягулов, 1999: 133). 
During the first two decades of the 20th century, some of them entered the 
so-called Tintchev’s wing in the Bulgarian Pentecostal movement (future 
Church of God), characterized by heterodox practices similar to the Naz-
arenes: strict moralism, asceticism, belief in prophecy and healing (Ал-
тънов, 2011; Ангелова, 2016: 49,77-78; cf. Държавна, 2017: 447-452). 

Probably after his return from the United States and before the First 
World War, Kosturkov formed a home spiritual and religious network of 
relatives and friends in Pazardzhik. After 1919, it evolved into a theo-
sophical and anthroposophical “circle”, changing its name to “Nazarites”, 
i.e. dedicated to God, vow to be perfect. 

In 1924, in Sofia, a group of Nazarites founded the “Isis” maga-
zine. It can be assumed that their activity was related to Kosturkov’s 
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group, given its composition. The main author of the magazine was 
Stoyan Dilovsky (1877-1946), who published with his probably spiritual 
pseudonym Tod. He studied philosophy in France, then taught in his 
hometown of Orhaniye (now Botevgrad), later became a merchant of 
phonographs and gramophone records in the capital city (Романски, 
2005: 128-131; Държавен, 1919). In 1920-1925 he published his own 
plays and poetry.1 Hypothetical participants in the Nazarites circle and 
authors of “Isis” magazine were also: Ivan Tolev – a publisher of Dilov-
sky and longtime editor of the occult “Vsemirna letopis” (World Chroni-
cle) magazine (Всемирна, 1921, 1922); Georgi Radev, Georgi Tomalev-
sky and Boyan Boev – editors of the “Zhitno zarno” (Wheat Grain) mag-
azine (1924-1944) – an issues of the Youth Occult Class in the Universal 
White Brotherhood, who had long ties with Deunov's followers in Pa-
zardzhik and probably with Kosturkov himself. Later adherents of the 
circle were Haim Tadjer – a dental technician and a close relative of 
Tolev, Dr. Eliezer Cohen – a mining engineer, and Sava Kalimenov – a 
printer and publisher. 

After the Second World War, the “circle was broken” – some of the 
participants died, others were interned or emigrated.2 However, 
Kosturkov gathered “new followers – educated, intelligent, smart, lit-
erate, among them there are completely illiterate and simple-minded 
people, a wide range” (Георгиев, 1976: 4), which he managed to moti-
vate, regardless of the atheistic policy led of the communist state. 

The Nazarites circle was separated from the theosophists and an-
throposophists in Bulgaria thanks to readings, declared over time as sa-
cred books. The most important of these were the Tod's “seven divine 
dramas of life”. 3 They were “inspired books” received from him in an 
intuitive way, dictated by the Heavenly Woman and recorded “at night, 
in the attic of the store”. Published in small editions, some of them were 
destroyed by the bombings in Sofia in 1944, but in the 1960s the circle 
acquired antique copies and made efforts “to fall into the wrong hands 
and outsiders” (Георгиев, 1976: 2-3). 

                                                           
1 Тод [Диловски, Ст.]. 1920; 1921а,б,в; 1922а,б,в,г; 1923а,б; 1925.  
2 Radev died in 1940, Tolev in 1942, Todd in 1946, and Cohen in 1956. 
3 Excerpts and reviews of them are published in Всемирна, 1921; 1922; Централен 
държавен архив (ЦДА) [Central State Archives], ф. 1319К, оп.1, а.е. 734, л. 30. 
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Stoyan Dilovsky – Tod Joseph Schneiderfranken 
– Bô Yin Râ 

 

The desire of Tod's sacred books not to become “uninitiated” is 
characteristic of secret societies, but it was essential for the Nazarites, 
because “only through them [the books] can Tod’s work be meaningful” 
(Георгиев, 1976: 4). Dilovsky's dramas were an eclectic read, combining 
elements of the ancient Egyptian religion, Buddhism, Christianity, theos-
ophy, anthroposophy, Rosicrucianism and Freemasonry (Георгиева, 
2008: 360-412; Илков, 2014). With abstract language, mystery and lack 
of drama, they explained the doctrine of Nazarites, which was supposed-
ly passed on to them directly by the Bogomils – in the 9th-14th centuries a 
Bulgarian religious heresy sect. 

According to Tod’s cosmogony, the divine couple Osiris and Isis 
began life. They created a kingdom of love, harmony and beauty. From 
their heavenly marriage was born Oros (God Logos), who saved the 
world through hierogamy with his mother. The new humanity was a de-
scendant of the God-man – a unity of mind and heart, and was to include 
only exalted and enlightened beings. Therefore, the purpose of human 
life was overcoming matter, liberation (rebirth) and reaching the king-
dom of God in the human heart, where the Universal Brotherhood lived. 
Spiritual hierarchies – stairs to light, could be reached through rebirth. 
This would put an end to the age of the mind, which supports tyranny, 
liberalism and selfishness (Георгиева, 2008: 360-412). Rebirth was the 
most important stage of evolution, the earlier a person died, the sooner he 
would be re-born (Георгиев, 1976: 1gr.). 

The Nazarites’ sacred books were also the works of the German 
artist Joseph Schneiderfranken – Bô Yin Râ (1876-1943), published in 
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1919-1936. Of the 32 volumes, mainly the first three were considered 
revelations sent by God. They were firstly translated by Georgi Radev, 
who published them both in the “Zhitno zarno” magazine of the Univer-
sal White Brotherhood (1924; cf. Томалевски, 1929), and in a separate 
edition (1929-1932) (Бо Ин Ра, 1929; 1931; 1932a, б). The spiritual cir-
cle used them, as well as editions in German and French and translations 
of members of the Universal White Brotherhood.4 This necessitated its 
own translation in the period 1975-1989.5 

Bô Yin Râ’s works were not an original philosophy, but a compila-
tion of various ideas from Buddhism, Hinduism, Christianity, and theos-
ophy. The main character in his doctrine of life was man – a god who 
acquired a magical image. He was programmed to have a perfect body 
and live in health, peace, and order, but instead he accumulates sins. 
Therefore, man must be reborn as the Living God through inner struggle 
and the search for truth. He must reject sorrow, gain strength, and be set 
free. Those who find truth and light will live in a realm of happiness and 
perfection, where nirvana will be achieved. 

In the documentation from the 1950s-1980s the names of at least 
52 members of the spiritual society are found, according to other sources 
their number was 70 (Георгиев, 1976: 3). The circle was built on the 
basis of blood relatives (spouses, parents and children, siblings, cousins, 
nieces, etc.), friends and professional networks (of artists, doctors, engi-
neers, and agronomists) (cf. Георгиев, 1976: 4). 6 It had an urban charac-
ter, was located mainly in Southern Bulgaria and was characterized by 
homogeneity and a high level of religiosity. Four generations participated 
in the community: those born in the 1880s, in the early 20th century, in 
the 1920s and in the 1940s. In the 1960s the leaders of the first genera-
tion handed over power to the third generation. The gender balance was 
observed in the membership, unlike other NRMs in Bulgaria, where the 
share of women reaches 70%. 

Most participants lived in Sofia and Pazardzhik, as well as in Plov-
div, Khaskovo, Stara Zagora, Varna, Montana, Pernik, and in the villages 
of Belotintsi, Rakitovo, Karabunar, Kaloyanovo, Golyamo Konare (now 
Saedinenie) and Komatevo. They carried out seasonal or labor migrations 
between these settlements. 

                                                           
4 Ibidem, а.е. 734, л. 15-15гр.; оп. 2, а.е. 298, л. 1. 
5 https://tsvetop.wordpress.com/tag/%D0%B1%D0%BE-
%D0%B9%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D0%B0/ 
6 ЦДА [Central State Archives], ф. 1319К, оп.1, а.е. 734, л. 8-8гр. 
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The center of the society was initially Pazardzhik, and later Sofia, 
as the formed network was guided by the spiritual leaders. The most rec-
ognized leader until his death in 1958 was the founder Todor Kosturkov. 
Unlike other NRMs, the address to him was not “teacher/master”, but the 
familiar “uncle”, consonant with the “grandfather” used in the Tintchev’s 
wing of the Pentecostal churches. His followers described him as a per-
son who creates “great closeness, sympathy and trust”.7 They emphasized 
his moral qualities (“entirely Eastern type of man of spirit”) and adored 
his charisma (Георгиев, 1976: 4).8 It is no coincidence that his sudden 
death saddens his fellows, who feel “orphaned”.9 

In the following years, leadership provoked destructive processes 
in the community. Not having authority, the new leader, the teacher Ana-
stassiya (Siika) Hristova-Tadjer (1908-after 1988), was subjected to seri-
ous criticism (Георгиев, 1976: 3gr.).10 At the end of the 1960s, the sculp-
tor Vladimir Ginovsky (1928-2014) imposed himself as a leader.11 By 
1989, he had managed to preserve unity and ensure the translation and 
distribution of sacred books. 

A harmonious internal hierarchy and stratification was established 
among the Nazarites. At its center was the leader, to whom everyone paid 
their respects12 and who must know the doctrine to perfection and have 
high morals. He was followed by the “initiates” – his blood relatives and 
neighbors, whose place could not be taken on other merits or with other 
qualities. They were advanced in knowledge and had the task of “raising” 
beginners.13 At the periphery of the network were new recruits who were 
kept at a distance and received “bird crumbs from [spiritual] food”.14 

Inclusion in the Nazarites community took place through kinship or 
lasting friendships. The initiates persistently attracted new members, but 
their initiation took place much later. 15 Until then, they were considered 
“weak” as opposed to “strong, dedicated”.16 “People in the circle are sep-
arated from the rest of humanity” and considered membership in it a se-

                                                           
7 Ibidem, а.е. 678, л. 1-2. 
8 Ibidem, а.е. 713, л. 1-1гр. 
9 Ibidem, а.е. 714, л. 1-1гр. 
10 Ibidem, а.е. 734, л. 8-8гр., 20-21гр. 
11 Ibidem, а.е. 734, л. 2-3гр., 42. 
12 Ibidem, л. 15-15гр. 
13 Ibidem, а.е. 1565, л. 3-3гр. 
14 Ibidem, а.е. 713, л. 14-14гр. 
15 Ibidem, а.е. 734, л. 10-10гр. 
16 Ibidem, л. 20-21гр.; а.е. 594, л. 7гр. 
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rious prestige and, accordingly, leaving it – a loss of symbolic capital.17 
The ritual of initiation is not known, there is no evidences that the adopt-
ed received special names, but everyone took a vow of silence.18 In case 
of betrayal, the member was warned and expelled, regardless of whether 
he had connected with another spiritual community or had become a “spy 
of authorities”. 19 Leaving the spiritual circle was accompanied by feel-
ings of loneliness, suffering and self-pity.20 

In Nazarites society, various collective actions were regulated, 
having a ritual character and acting as communication channels. One of 
the main duties of the Nazarites was to read and study the sacred books 
of Tod and Bo Yin Ra individually, with re-reading and taking notes. 21 
This activity was considered a means of self-cultivation, purification of 
the soul and healing from “parasitic spirits”.22 The ultimate goal was to 
understand the “laws of the Way of Liberation that the Buddha points out 
to humanity”.23 Therefore, an important duty of the adherents was to 
borrow, exchange, typewritten transcripts and distribute books.24 For this 
purpose, written correspondence was used, in which advice and 
instructions were given, dreams were interpreted, elements of Tod’s 
dramas were explained.25 

An important form of communication within society was the 
gathering to discuss spiritual topics, called “deep hours of conversation 
and intimate devotion to the mysteries of existence”.26 Groups of 3-5 
people gathered in private homes, and those higher in the hierarchy gave 
lectures to beginners.27 Meetings were held on holy days Friday (“the day 
when love envelops its creation”) or Sunday – “Feast of Them” (of the 
deities).28 After such gatherings, participants felt free, cheerful, 
supportive, and that the “prison [could] become a temple”.29 
                                                           
17 Ibidem, л. 16-17. 
18 Ibidem, а.е. 678, л. 7-9; а.е. 734, л. 2-3гр. 
19 Ibidem, л. 2-3гр., 15-15гр. 
20 Ibidem, л. 2-3гр., 14.  
21 Ibidem, оп. 2, а.е. 256, л.1-11,15-69; оп. 1, а.е. 1559, л. 1-1гр. 
22 Ibidem, а.е. 678, л.1-2; а.е. 734, л. 33-33гр.; оп. 2, а.е. 763, л.1.  
23 Ibidem, л. 5-5гр. 
24 Ibidem, л.2-3гр., 5-7, 11, 15-15гр.; 
25 Ibidem, оп. 1, а.е. 679, л.7-8гр.; а.е. 714, л. 1-1гр.; а.е.734, л. 6; оп. 2, а.е. 763, л. 8-
8гр. 
26 Ibidem, оп.1., а.е. 734, л. 4; а.е. 713, л. 8. 
27 Ibidem, л. 3-5, 9, 14-14гр.; а.е. 714, л. 2; а.е. 734, л. 9-9гр. 
28 Ibidem, а.е. 678, л. 7-9. 
29 Ibidem, а.е. 679, л. 13-13гр. 
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Every Nazarite sought through meditation a personal merging with 
the divine. It included “trance, deep convulsions and sighs in prayer”.30 
Contact with the transcendent was also made with other occult practices: 
dream divination, contact and exorcism.31 Dreams were interpreted to 
predict the future, to “read” God's signs, and to correct one's behavior.32 

The ethics of the Nazarites was based on extreme moralism and the 
pursuit of holiness.33 In the spirit of Protestant pietism and Pentecostal-
ism, and in line with theosophical ideas, they put the truth on a pedestal, 
so they valued pure relationships, preferred light, simple and covering 
clothes, practiced vegetarianism, and believed that “initiates” should re-
main virgins and childless.34 If, after all, they got married, it was ex-
pected to remain unconsumed and not be dissolved, because “everything 
is directed to that, to the higher, which has no name”.35 

The Nazarites often travelled to the village of Rakitovo for summer 
holydays, visiting relatives or buying real estates. It is located near Pa-
zardzhik and in the Rhodope Mountains, considered as a sacred mountain 
by most Bulgarian occult formations. Next to the village was the Tsigov 
Chark area, where according to legend lived the mythical hero Orpheus. 
The sect associated its origins with this ancient figure, as well as with the 
Bogomil heretics. In 1921 Peter Deunov, the leader of the Universal 
White Brotherhood, spent his summers there with his adherents, and on 
his advice Georgi Radev – a probable Nazarite and translator of Bô Yin 
Râ, spent the last days of his life at the Tsigov Chark (1940).36 Therefore 
it can be assumed that this was one of the sacred places for the communi-
ty. In the 1960s-1970s, its leaders Hristova and Ginovsky stayed in the 
village for a long time. 

The second sacred place of the Nazarites was established in the 
early 1970s. The then leader, the sculptor Vladimir Ginovsky, won a 
competition in 1963 for a monument to St. Cyril and St. Methodius in 
front of the National Library in Sofia. In 1972, a plaster prototype was 

                                                           
30 Ibidem, а.е. 734, л. 16-17. 
31 Ibidem, л. 22-23гр., 42; а.е. 713, л. 16; а.е. 1565, л. 2-2гр.; а.е. 388, л. 18-19; а.е. 
679, л. 15. 
32 Ibidem, а.е. 1573, л.1-1гр. 
33 Ibidem, а.е. 734, л. 24. 
34 Ibidem, а.е. 594, л. 7гр.; а.е. 1573, л. 1-1гр.; а.е. 734, л. 12, 24; оп. 2, а.е. 300, л. 1; 
а.е. 298, л. 1, 24. 
35 Ibidem, оп.1, а.е. 1559, л. 3-3гр.; а.е. 1565, л. 3-3гр.; а.е. 713, л. 10. 
36 https://beinsa.bg/students_s.php?s_type=plus&id=859&status=1&high=%D1%80% 
D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE#result_81447 

https://beinsa.bg/students_s.php?s_type=plus&id=859&status=1&high=%D1%80%25
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placed in front of the building, and the bronze original was unveiled on 
May 24, 1975 (Данов, Даскалов, 1974; Демирова, 1975). According to 
Borislav Georgiev (1976: 3) – a member of the circle, the two figures 
were in fact stylized portraits of the leaders of the Nazarites community 
T. Kosturkov and Vl. Ginovsky. Since the project of arch. Ivan Ivanchev 
envisioned a special layout of the adjacent garden (pavement of white, 
black and gray stones and stone benches) (Гиновски, 1978), it is 
reasonable to assume that the space was designed as a place of worship 
and meditation. According to Sava Kalimenov, a probable member of the 
Nazarites, the holy brothers were viewed as “bright spirits, with a sacred 
mission on earth to create the [Slavonic] alphabet”, so they were revered 
in occult circles (Табаков, 2003: 38). 

Georgiev was a man who was familiar with the two leaders and had 
an attitude towards art, so his information can be considered reliable. It is 
also confirmed by the journalist Alexander Beshkov – a friend of 
Ginovsky. The very place in front of the National Library had long been 
used by occult communities: long ago there was situated the Manege, 
where in 1922 the artist Vladimir Dimitrov-Maystora, a member of the 
Roerich Society, specially arranged his first exhibition; there was planted 
vegetation with a symbolic character, widely used by esoteric move-
ments: plane tree, cedar, ginkgo biloba, etc.; the library building had 
some architectural details that were usually used by Freemasonry. 

The sculptor himself explained in interviews that he was inspired 
by esoteric symbols (Egyptian sphinx) and occult artists (Leonardo, Paul 
Gauguin, Nikolay Roerich), that with the monument he wanted to “con-
vey the spiritual abstraction reflecting the inner plan of the work”. Ac-
cording to him, “Methodius was a warrior and is expected to radiate 
strength, will. Cyril was a philosopher, so his head is slightly thoughtful” 
(Йолова, 2013).37 The visual comparison shows the similarity of St. Cyr-
il not only with Ginovsky, but also with Dilovsky – Tod, and of St. 

                                                           
37 The erection of this monument has parallels with the actions of Agni Yoga – another 
occult community formed in the 1970s around Lyudmila Zhivkova, which like the 
Nazarites is based on Eastern religions and shows ideological and ritual similarities 
(belief in reincarnation, cult of sun and fire, vegetarianism, meditation, etc.). It used its 
positions in the government to elevate occult symbols and to create sacred sites 
representative of its own doctrine, i.e. the monument to Patriarch Evtimiy in Veliko 
Tarnovo (1978), the “Kambanite” (Bells) monument (1979), the monument to the 
Unknown Soldier (1981), the building of the National Palace of Culture and the “1300 
Years of Bulgaria” monument in front of it (1981) and others (Милев, 2018: 524-525, 
664, 687-691). 
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Methodius – wth Bô Yin Râ. That is quite natural, because they were 
both the central figures of the Nazarites – creators of their sacred books. 

 

  
Vladimir Ginovsky and Vanya 

Detcheva in front of the model, 1972.38 
The final version, 1974-1975. 

 
The Nazarites community illustrates well the so-called productive 

social exchange in small social groups, formulated by theorists Lower 
(2001) and Emerson (1978). In the spiritual network the exchange was 
direct, mainly of intangible goods and with informational and instrumen-
tal purpose, not material support. Usually the participants exchanged ide-
as, knowledge, letters and books, shared thoughts and feelings, helped 
and interacted in happy and sad events. Their emotional attachment was 
high and usually led to positive feelings (gratitude, satisfaction, interest, 
happiness, etc.).39 It predetermined the enhanced internal solidarity and 
lasting homogeneity of the group. On the other hand, a high emotional 
                                                           
38 ЦДА [Central State Archives], ф. 1319К, оп. 2, а.е. 866, л. 1. An indirect 
confirmation of the hypothesis that the monument was considered a sacred place by the 
Nazarites is the 1972 photograph of Ginovsky and his ex-wife Vanya Detcheva (also a 
community member) in front of the monument. It was purposefully preserved by B. 
Georgiev. 
39 ЦДА [Central State Archives], ф. 1319К, оп. 1, а.е. 734, л. 6. 
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level provoked extreme negativity when ending a relationship and being 
removed from the community. 40  

 
2. The Nazarites community: an outside view 
The creation of the Nazarites spiritual circle in Bulgaria was un-

doubtedly connected with the processes of massification of the Universal 
White Brotherhood after the First World War. The closed organization 
was based in Pazardzhik, where many of the founders of the Sacred 
Chain of Peter Deunov and the White Brotherhood came from or worked: 
Boyan Boev and sisters Darling and Maria Dospevsky were personal 
acquaintances of Kosturkov and directed young people to him in the 
1950s (see Баракова, 2020). The publishers of the three books of Bô Yin 
Râ Radev, Kalimenov and Cohen, were also among the young followers 
of Deunov (Табаков, 2003: 12,91).41 However, both spiritual communi-
ties wanted to be distinguished. Beinsa Douno said that Bô Yin Râ’s 
books were the work of the Black Lodge and were banned at the Izgreva 
(the settlement of the Brotherhood). On his turn, in the 1960s Ginovsky 
spoke out against Deunov and his followers.42 

Although their philosophical basis was identical and an intense 
communication of individuals was observed, the Nazarites circle also 
distanced itself from theosophists and anthroposophists (cf. Азманова-
Рударска, 2018).43 Inconspicuous, there was a connection between the 
Nazarites and the Pentecostal churches. At the time of severe persecution 
of the Nazarenes by the Yugoslav authorities in the 1950s (Aleksov, 
1999), the circle corresponded with fellow from the town of Vršac in 
Vojvodina from which a group of Bulgarians emigrated in the early 20th 
century (Милетич, 1987: 496).44 

In the mid-1950s, Borislav Georgiev wrote that the Nazarites were 
“strange and mystical, as I have never suspected before”.45 However, 
were they unknown to the authorities and society? Did the secret of their 
existence remained hidden for how long? In the absence of official 
documentation, including direct testimonies of the participants, the 
answers to these questions can only be assumed. It is indisputable that 
during the arrest and trial of B. Georgiev in 1964 a large part of his 
                                                           
40 Ibidem, л. 10-10гр.; а.е. 288, л. 27. 
41 Ibidem, а.е. 1096, л. 1-1гр. 
42 Ibidem, а.е. 713, л.16; а.е. 734, л. 15-15гр. 
43 Ibidem, а.е. 594, л. 7гр.; а.е. 734, л. 15-15гр.; оп. 2, а.е. 901; а.е. 867. 
44 Ibidem, оп.1, а.е. 1562, л.1. 
45 Ibidem, а.е. 594, л. 7гр. 
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documentation was confiscated, revealing his connections with the “sect” 
(Димитрова, 2019: 23). This fact, his hypothetical recruitment by the 
State Security and his subsequent attempts to “destroy from within” the 
spiritual circle caused him to be isolated and gradually removed from the 
community. For his part, in the 1960s-1980s, Vl. Ginovski showed 
marked proximity to the totalitarian authorities: he won competitions for 
large-scale sculpture projects, the Union of Bulgarian Artists gave him 
lucrative commissions, and the Culture Committee rented him a studio. It 
is difficult to judge whether these facilitations were the result of his 
reputation as a gifted artist or a gesture of authorities coming from the 
occult circle formed in 1973-1981 around Lyudmila Zhivkova – a 
chairwoman of the Culture Committee and a member of the Politburo of 
the Central Committee of the Bulgarian Communist Party (cf. Груев, 
2006). In any case, Ginovsky's ascending career provided the Nazarites 
with an opportunity to renew their lineup, to start new translations of Bô 
Yin Râ, and to distribute them to each other without difficulties. No 
pressure, confiscations of literature or other repressions were registered 
against the formation, although its activities were undoubtedly monitored 
and controlled by the State Security – the political police. However, there 
is no information whether the society knew about the existence of the 
“circle” and whether its activists were subject to marginalization or 
persecutions. 

 
Conclusions 
The establishment of the Nazarites spiritual community was a re-

sult of the socio-cultural changes that occurred in the early 20th century 
and especially after the First World War. It became part of the colorful 
palette of the NRMs, formed in Bulgaria through the transfer of 
knowledge from abroad and their connection with the enduring mytholo-
gy of the Orphism and the Bogomils’ heresy. Its survival during the 
communist regime, using atheistic policies and censored publicity against 
religious and spiritual communities, was due to various prerequisites: 
small number of members and their territorial dispersion, secrecy of its 
existence, adaptability of its leaders, cooperation of several generations 
and successful transgenerational reproduction, ability to use “niches” in 
the totalitarian information environment and interact with other NRMs, 
lack of ideas for political and social resistance, emphasis on self-
improvement and personal development, compliance with the complete 
severance of ties with foreign countries. 
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“Apart from the official religions, there were three occult schools 
in our country: the White Universal Brotherhood of Peter Deunov, the 
Theosophists of Sofroniy Nikov and the Nazarites of Todor Kosturkov”, 
summarized B. Georgiev (1976: 3). His statement is not precise enough, 
probably due to the ignorance of other occult communities that existed in 
Bulgaria in the 20th century, e.g. the Rosicrucian formation of Stoyan 
Zaimov in the town in Pleven, the Orthodox Holy Society of Christo 
Oustabashieff, the followers of Alexander Krastnikov and others (Naz-
arska, 2019; Назърска, 2021). 

Nevertheless, the Nazarites were an independent and original spir-
itual group, creatively reworking esoteric ideas (from theosophy, anthro-
posophy, Agni Yoga, Freemasonry) and elements of traditional religions 
(Buddhism, ancient Mediterranean, Christianity, Hinduism). However, 
the resulting alloy did not shape it as a “sect” (Troeltsch, 1976: 341-362; 
Johnson, 1971): the community did not represent the lower social classes, 
it did not live together or separated from the world, the power of its lead-
er was not absolute, it did not share extreme eschatological and apocalyp-
tic ideas, there was no clear opposition to the values of society. 

The Nazarites were a small, homogeneous, highly motivated social 
group, with a clearly defined identity and subcultural markers, with pro-
ductive social exchange, without “teacher/master/guru”, periodicals, spe-
cial worship places, rituals, learning mechanisms and more. They did not 
pursue mass like the Universal White Brotherhood, but relied on elitism 
like theosophical lodges; they did not aim at an external and effective 
manifestation of their high religiosity, unlike the Protestant churches; 
they did not show visible resistance to state atheism and the totalitarian 
regime, but worked to pass on their teachings to new generations and to 
preserve them in their authentic form. 
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Номинациите за Нобелова награда от България, според същес-

твуващия регламент за достъп до документите в архива към Нобе-
ловия комитет, са за мир и за литература. Първата е направена през 
1910 г., когато е издигната кандидатурата на Андрей Ляпчев за мир. 
Тези за литература са през 1912 г., когато е предложен Пенчо Сла-
вейков, през 1916 г. – Иван Вазов, през 1928 г. – Иван Грозев и през 
1943 г. – Ел. Багряна. Отделно от тях съществуват няколко предло-
жения за физика и мир през 30-те години, в които номиниращите са 
български, а предложените са чуждестранни учени. Лауреат от 
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всички български предложения е само Патрик Блакет, и то не в го-
дината на българската номинация, а много по-късно (1948).  

Настоящото изследване има за цел да представи българските 
кандидатури в периода 1910–1945 г. и да проследи пътищата на тях-
ната номинация – отношения, влияния и полемики, повлияли върху 
процесите по предложение и оценка на кандидатурите, като особено 
важна се очертава намесата на тайните общества в България. В цен-
търа на проучването попадат историите на Андрей Ляпчев, Пенчо 
Славейков, Иван Вазов, Иван Грозев и Елисавета Багряна. Пряко 
свързани с тях са и хората, които ги предлагат – Христо Славейков, 
Алфред Йенсен, проф. Иван Шишманов, проф. Михаил Арнаудов, 
проф. Стефан Младенов. В този немалък списък се причисляват и 
други (приятелски и/или професионално обвързани) лица, които са 
споменавани в различна степен – д-р М. Еренпрайс, А. Карлгрен, Д. 
Шишманов, Ж. дьо Вилроз и др. 

Първата инициатива за добиване на престижната награда при-
надлежи на Христо Славейков. Тя е отправена към Нобеловия коми-
тет през 1910 г., когато за награда за мир е предложен Андрей 
Ляпчев, а номинатор е самият председател на Народното събрание. 
Заслугите на А. Ляпчев са в областта на политиката, като най-
открояваща се е тази по обявяване Независимостта на България през 
1908 г. Конкретният принос на министъра на земеделието е конфис-
куването на железниците на Османската империя (Божинов, 2005).  

Като член на Демократическата партия А. Ляпчев се сближава 
с редица интелектуалци – с нейния председател Петко Каравелов и 
членовете А. Константинов, М. Такев, Д. Ризов и др. (Саздов, 1987, 
с. 55). Според Ек. Каравелова (1938, с. 3) най-голяма подкрепа 
Ляпчев получава от Алеко Константинов. Това е повод да бъде при-
ет както като общественик, така и като личен приятел в Каравеловия 
дом. С тези политически и обществени познанства Ляпчев се ут-
върждава като съществена част от „своеобразния триумвират Мали-
нов–Такев–Ляпчев“ (Божинов, 2005, с. 58) и през 1908 г. е избран за 
министър на търговията и земеделието. Събитията по обявяване на 
Независимостта на България започват от 30 август, като на 5 сеп-
тември избухва стачка в Източните железници (Цариградска, Од-
ринска, Пловдивска област). Още на 6 септември в телеграма до 
Фердинанд Ляпчев съобщава, че поради „съществения държавен 
интерес“ този участък е в ръцете на софийското правителство (То-
дорова, 1980, с. 77). В спомените си Ек. Каравелова (2003, с. 226) 
посочва, че Ляпчев е имал идея по присвоената линия да се пусне 
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локомотив с име „Петко Каравелов“. В тази връзка Христо Славей-
ков го предлага за Нобелова награда за мир1. За съжаление, липсват 
каквито и да е документи, писма или спомени за този факт, който 
остава в сянката на миналото. 

Второто предложение представлява първата литературна но-
минация и е свързана с емблематичен творец от последното десети-
летие на ХIX и първото на ХХ век – Пенчо Славейков. Като част от 
рода Славейкови и като близък с председателя на Демократическата 
партия – Петко Каравелов, той попада в кръга и на Андрей Ляпчев, 
което създава усещането за свързаност на личностите по Нобелови-
те кандидатури за мир и за литература. Пенчо Славейков изгражда 
културни и приятелски връзки и с двама видни представители на 
европейската научна и религиозна мисъл у нас – Алфред Йенсен, 
експерт по славянски литератури към Нобеловия комитет за периода 
1901–1921 г., и д-р Маркус Еренпрайс, софийски равин за периода 
1900 – 1914 г., а по-късно – и главен равин на Стокхолмската ре-
формистка общност. А. Йенсен посещава на няколко пъти България 
и посредством д-р М. Еренпрайс се запознава с писатели и общест-
веници, сред които и с творците от кръга „Мисъл“, като специални 
взаимоотношения създава с Пенчо Славейков и Мара Белчева 
(Шишманов, 1976, с. 387). За целите на изследването е важно да се 
отбележи, че д-р Еренпрайс защитава докторска степен върху проб-
лемите на кабалата от XIII век (Дадова), както и е един от инициа-
торите по основаването на Бенеберитската ложа „Кармел“ през 1911 
г. (Георгиев, 1986, с. 37). 

Кандидатурата на Пенчо Славейков се е превърнала в нарица-
телна за българските Нобелови номинации въобще. Тя е и най-
разпознаваемата от гледна точка на процедура (Темнялов, 1959; Да-
мянова, 1980; Асенова, 2017), макар немалкото премълчавания и 
неясноти, които я съпътстват, да пораждат и редица съвременни 
митове и манипулации. Ето накратко етапите и процесите на тази 
инициатива. На 30 януари 1912 г. Алфред Йенсен предлага българс-
кия поет за Нобелова награда за литература2 с поемата му „Кървава 
песен“ (Темнялов, 1959, с. 157). Пак през януари 1912 г. Йенсен със-
тавя и мотивировката за тази кандидатура (Дамянова, 1980). През м. 

                                                           
1 The Nobel Prize, Nomination archive, 
https://www.nobelprize.org/nomination/archive/show.php?id=4566. Последно посетен 
на 30.04.2022 
2 ЦДА [Bulgarian State Archives], КМФ 21, а.е. 259. 
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април същата година той пише становище пред Нобеловия комитет 
(Дамянова, 1980). Един месец по-късно, на 3 май 1912 г., той оттег-
ля предложението си в полза на Ярослав Връхлицки (Асенова, 2017, 
с. 493). На 10 юни 1912 г. в град Брунате на брега на езерото Лаго ди 
Комо Пенчо Славейков умира. 

Становището на А. Йенсен пред Нобеловия комитет изразява 
възхищението му към българския кандидат. Нобеловият експерт 
оценява високо заслугите на поета – „Изключителното значение на 
Славейков за българската литература се състои в това, че той я 
приближи до общоевропейската литература, без да жертвува нещо 
от своята национална своеобразност“ (Дамянова, 1980, с. 206). Безс-
порно А. Йенсен оценява като най-добро произведение Славейкова-
та „Кървава песен“. Като анализира подробно частите на поемата и 
откроява сюжетните белези, развитието на образите, диалозите, 
композиционните и стиловите особености на творбата, шведският 
докладчик констатира, че „историята на България е умело вплетена 
в „Кървава песен“ чрез характерни епизоди и подробности“, а 
„очертаването на образите е превъзходно“ (Дамянова, 1980, с. 220). 
При справка се забелязва, че критическите пасажи се припокриват с 
някои от изразените становища в писмата на Пенчо Славейков и 
Мара Белчева до Йенсен (Темнялов, 1959, с. 146–148; ЦДА 2593). 
Друг съществен момент е, че Нобеловият експерт предпочита да се 
опре на литературнокритическите наблюдения на д-р Кръстев – 
приятел и съмишленик на Пенчо Славейков, добре познат и на 
шведския славист.  

Освен д-р Еренпрайс и А. Йенсен, решаващо значение за под-
крепа на Славейковата кандидатура има и Мара Белчева. Приятели-
те му от кръга „Мисъл“ не съумяват да изработят адекватни меха-
низми за придвижване по-напред в конкурса – не успяват да се ан-
гажират с предложение, с мотивация пред Нобеловия комитет, нито 
организират лобистки срещи. Затова пък Мара Белчева се превръща 
в изразител на тежненията на П. Славейков – не скрива тегобите от 
политическите притеснения, на които е жертва българският поет, 
както и стремежа му за Нобелова награда. Нейната силна чувстви-
телност ще я отведат години по-късно в лоното на Бялото братство – 
тя става част от дъновисткото общество и селището „Изгрева“ в Со-
фия (Вачева, 2009, с. 70; Кирова, 1994, с. 165–195).  

                                                           
3 ЦДА [Bulgarian State Archives], КМФ 21, а.е. 259, л. 33–35. 
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Когато през 1911 г. възниква идеята за български литературен 
„Нобел“, в интелектуалните среди и литературните кръгове се 
оформят две мнения – от една страна, да бъде предложен Вазов, а от 
друга – Пенчо Славейков (Азманова-Рударска, 2017, с. 505–508). 
Вазовите приятели, в лицето на проф. Ив. Шишманов, Ив. Пеев-
Плачков, Ив. Евст. Гешов и др., проучват възможността такава кан-
дидатура да бъде доведена до успешен финал. За целта в периода 
декември-февруари 1912 г. проф. Иван Шишманов активно корес-
пондира с А. Йенсен. В няколко писма4 те разменят мисли по този 
повод. Първото си запитване проф. Шишманов прави на 27.12.1911 
г., като поставя следните въпроси – първо, има ли някакви изгледи 
Вазов да получи премията, и второ, на кого принадлежи инициати-
вата по предлагане (Шишманов, 1976, с. 387). Алфред Йенсен му 
изпраща писмо на 7. I. 1912 г., в което изразява готовност да док-
ладва „народния поет“ пред Комитета и се надява, че Шведската 
академия ще прояви голям интерес към кандидатурата му, като смя-
та, че Вазов се числи към „върховете на славянската литература“5. В 
същото време уточнява, че не е сигурен как ще се развие кандидату-
рата и не може да се ангажира с придвижването й напред в конкур-
са. Второто писмо на шведския експерт е един месец по-късно, на 7. 
II. 1912 г. В него той споделя разочарованието си, че сред депозира-
ните документи в Нобеловия комитет не вижда имената на българс-
кия кандидат. След това доста обстойно продължава с обясненията 
си по процедурата на номиниране и спечелване на „Нобел“ като 
процес, неподвластен на отделни фигури. Тук се откроява силното 
колебание на Алфред Йенсен, че изобщо би могло да се въздейства 
на Комитета и че вероятностите за успех на един славянски творец 
са доста по-малки, защото четенето на такова творчество се извърш-
ва през преводи. В следващия пасаж от писмото се изказва мнение-
то, което прави впечатление по-късно (през 1917 г.) и в доклада му 
като експерт, а именно – Вазов е добър лирик, но слаб белетрист (с 
изключение на „Под игото“). Текстът завършва с разочарование от 
несбъднатите очаквания на Йенсен да може да пледира за славянски 
творец: „а тъкмо тази година вярвах, че ще трябва да докладвам за 
трима славянски кандидати: Вазов, Славейков и Иво Войнович. Ни-

                                                           
4 Национален литературен музей [National Museum of Literature], фонд „Иван Ва-
зов“, № 1668 и № 1669. 
5 Национален литературен музей [National Museum of Literature], фонд „Иван Ва-
зов“, № 1668, л.1. 
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кой от тях обаче не е обявен!“6. Очаквано, тези отговори на Йенсен 
повлияват на решението Вазов да не бъде предложен през 1911 г. 

След активна кореспонденция с А. Йенсен проф. Ив. Шишма-
нов решава да не предлага Вазов през 1911 г. Писмото предложение 
пред Нобеловия комитет за „народния поет“ е с дата 20 септември 
1916 г.7, а вносител е проф. Ив. Шишманов. Докладващ върху Вазо-
вата кандидатура8 е Алфред Йенсен, в качеството си на експерт по 
славянски литератури към Нобеловия комитет. Изложението е депо-
зирано на 2 март 1917 г. В оценката си този път шведският експерт е 
твърде въздържан и премерен, а откроените специфики на Вазовото 
творчество са бегли и оскъдни. По всичко изглежда, че мнението му 
е формирано повече от критиката, рецепцията и отзивите върху Ва-
зовото творчество в родината и извън нея, отколкото от лични наб-
людения. Тъй като писмото предложение не е публикувано досега, 
тук се представят по-съществените моменти от него. 

С приносен характер в областта на лириката Йенсен откроява 
стихосбирките „Пряпорец и гусла“, „Тъгите на България“, „Избав-
ление“, „Поля и гори“, „Италия“ и „Звукове“. Като съществени за 
Вазовата поезия са посочени темите за социалното страдание, анти-
военната и пейзажна лирика, а от жанровото многообразие са отбе-
лязани като водещи литературните му балади. Емблематични за 
българския читател творби обаче остават недооценени от експерта 
към Нобеловия комитет. „Епопея на забравените“ според Йенсен е 
„донякъде риторично и поради еднообразната си тема леко 
отегчително произведение“, а претворяванията на историко-
патриотичната тема в сборниците „Сливница“ и „Легенди при Царе-
вец“ са несполучливи – „Вазов обаче сякаш не успява да придаде 
изключителна художествена или поетична стойност на тези 
исторически и легендарни теми“. Независимо от това, че посочва 
„Под игото“ като „най-важния“ и „най-силен“ роман на Вазов, Йен-
сен акцентира повече на сантиментално-сензационните белези на 
творбата и така я полага повече в сферата на популярното, отколко-
то на класиката – „силно романтизирано описание“, „съдържа цял 
куп приключения“, „занимателна книга“. За успешни възприема 
Вазовите сборници „Видено и чуто“ (1901), „Пъстър свят“ (1902), 

                                                           
6 Национален литературен музей [National Museum of Literature], фонд „Иван Ва-
зов“, № 1669, л.2. 
7 ЦДА [Bulgarian State Archives], КМФ 21, а.е. 403, л.1–3. 
8 ЦДА [Bulgarian State Archives], КМФ 21, а.е. 403, л. 4–24. 
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„Утро в Банки“ (1905) и констатира, че „Най-добре се справя в 
бодрия пътепис, в спомените от освободителните борби, както и в 
обрисуването на селски ексцентрици и чешити“. За повестта „Неми-
ли-недраги“ смята, че има „хлабава композиция“, а „Нова земя“ и 
„Казаларската царица“ са несполучливи.  

В заключителната част на своя доклад Йенсен полага творчес-
твото на Вазов редом с това на Пенчо Славейков и на П. Ю. Тодо-
ров, но всъщност принизява Патриарха – той не е пръв, а е след тях: 
„след скорошната смърт на поетите Пенчо Славейков и Петка 
Тодоров (вторият е и отличен драматург и лирически прозаик) 
никой писател в днешна България не може да оспорва почетното му 
(на Вазов – б.м., Е.А.) място на литературната сцена“. Въпреки, че 
приема заслугите на Вазов в областта на лириката, Йенсен отново 
изтъква своята подкрепа за Пенчо Славейков: „Но литературният 
Нобелов венец, струва ми се, изисква лавров лист, който след 
загубата на незаменимия Пенчо Славейков, навярно дълго време 
няма да разцъфти на българския Балкан“. Финалните страници на 
доклада обаче изразяват подкрепа за трети творец – според Йенсен 
чешкият поет символист и философ Отокар Бржезина „заслужава 
Нобелова награда за литература“.  

И в предложението за Пенчо Славейков, и в доклада си за Ва-
зов Йенсен реагира твърде субективно, което подменя безпристрас-
тността на оценката, придава й обструктивност, прави я лично пре-
живяване, а не обществено открояване, оставя усещането, че Нобе-
лова награда се печели не за заслуги, а за симпатии.  

Във Вазовия случай се оказва важна деятелността на проф. 
Иван Шишманов. Според изследователите на българското масонст-
во, проф. Ив. Шишманов е член на масонска ложа в чужбина (Бог-
данов, 1994, с. 103). За да осигури успех на Нобеловата номинация 
на Вазов, българският професор предприема редица действия – води 
оживена кореспонденция, пътува до Стокхолм през 1917 г., ангажи-
ра и българския дипломат там Ал. Греков. Епистоларното му нас-
ледство от този период съдържа свидетелства за срещи, разговори и 
планове, които имат конкретен адресат. Връзките му с А. Йенсен и 
д-р М. Еренпрайс (който междувременно е станал главен равин на 
Стокхолм) продължават. Например, в писмо от 3.IX.1917 г. до Ал. 
Греков проф. Шишманов уточнява, че е поканен на вечеря у сток-
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холмския равин9, където очаква да се запознае с още видни шведски 
общественици.  

През 1917 г. проф. Ив. Шишманов пребивава в Стокхолм от 1 
август до 11 октомври като изпълнител на тайна държавническа ми-
сия, свързана със защитата на националните интереси по време на 
Първата световна война, по-конкретно – да събира сведения за съ-
битията в Русия и подготвяния Конгрес на социалистите, а научните 
и образователни цели той използва за прикритие10. Там Шишманов 
се среща с редица скандинавски учени, посещава организацията на 
стокхолмските учени, писатели и художници, установява контакти с 
Натан Содерблом, Вастман, д-р Варбург, Арениус, Халстрьом, 
проф. Олаф Брок и др., често работи в Нобеловия комитет, където се 
запознава с неговия директор, както и провежда проучвания. Така 
важната правителствена задача съвпада с интересите за литературен 
„Нобел“, лобирането за Вазов носи още едно преимущество – той е 
„народният поет“. Регламентът на Нобеловия комитет изисква док-
лад върху кандидатурите да бъде представен пролетта – нещо, което 
Йенсен прави през март 1917 г. Есента на 1917 г. следват заключи-
телните заседания и оценки. Именно тогава проф. Шишманов се 
надява да постигне успех с познанствата си. Ангажиран в тази мно-
гопластова дипломатическа дейност, проф. Шишманов изключител-
но прозорливо осъзнава, че една Нобелова награда, и то на името на 
Вазов, означава символ на утвърждаване на България в междунаро-
ден аспект, зачитане на правата й и безапелационна защита на бъл-
гарската национална кауза. 

Иван Грозев е изненадата в редицата на българските кандида-
ти за „Нобел“ – дотолкова, че често липсва в изследванията на лите-
ратурните критици и историци. Известен е като изразител на рели-
гиозно-мистичната символика в българската литература от първата 
половина на ХХ век. Той е един от значимите представители на бъл-
гарския символизъм и кръга „Хиперион“ (Георгиева, 2008, с. 11), 
името му „се оказва константа, която измерва и с която се измерват 
културните и литературните прояви” (Божинов, 2019, с. 452), а 
текстовете му са наситени с „различни измерения на 
метафизическата рефлексия” (Джевиецка, 2016, с. 47). Творчеството 
му не попада в литературния канон именно поради специфичните 

                                                           
9 НА на БАН [Scientific Archive of BAS], Ф. 11к, оп. 3, а.е. 395, л.1. 
10 НА на БАН [Scientific Archive of BAS], Ф. 11к, оп. 2, а.е. 601, л.107. 
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му стилови тоналности – както на „интереса към езотериката”, така 
и на „херметичната си естетика” (Джевиецка, 2016, с. 40).  

Общественият и приятелски кръг, в който се вписва Ив. Гро-
зев, се изгражда около творческите му изяви в издания като сп. 
„Българска сбирка“ и „Хиперион“, в културни формации като „Бъл-
гарска драма“, „Българско родно изкуство“ и др. и се състои от вид-
ни личности за своето време – Ст. С. Бобчев, Ем. Попдимитров, Л. 
Стоянов, Ив. Радославов, К. Сагаев, Хр. Цанков – Дерижан. Член на 
Съюза на българските писатели, което го сближава с М. Арнаудов, 
Ст. Чилингиров и др. Става член на Теософската организация11 и 
масонска ложа „Зора“12, което опосредства познанствата му с Гр. 
Василев, проф. Н. Милев, Ал. Протогеров, G. de Villerose и др.   

Това предложение за Нобелова награда за литература от Бъл-
гария е направено от проф. М. Арнаудов13  през 1928 г. Иван Грозев 
е представен с драмите си „Златната чаша“, „Йов“ и „Семела“. Ар-
наудов определя Грозев като „изтъкнат български писател“ и „пре-
водач и представител на достойнствата на младата българска лите-
ратура“, а като доказателство за художествения талант привлича 
отзиви на Н. Дончев и G. de Villerose 14. 

Докладчик пред Нобеловия комитет по кандидатурата на Иван 
Грозев е Антон Карлгрен15. Отношението му към българския драма-
тург е като към „второстепенна звезда“, автор на „3–4 малки драми 
и една малка стихосбирка“, а Грозев смята за „автор, на практика 
напълно непознат не само извън България, но и в собствената си 
                                                           
11 ЦДА [Bulgarian State Archives], Ф. 264к, оп. 5, а.е. 1088, л. 42. 
12 ЦДА [Bulgarian State Archives], Ф. 401б, оп. 1, а.е. 17, л.1.  
13 ЦДА [Bulgarian State Archives], КМФ 21, а.е. 345, л. 1–13. 
14 Част от писмото предложение съдържа следните редове: „Що се отнася до 
външните данни за живота на изтъкнатия български писател, както и за неговите 
главни произведения, мога да насоча към предговора на френския превод на него-
вата драматична поема „Семела“, както и към предговора на неговата трагедия 
„Златната чаша“, също преведена на френски език. Характеристиките, дадени там 
от господата Дончев и Villerose, са, вярвам, достатъчни като първо въведение в 
творчеството на господин Грозев“ (Азманова-Рударска, 2018, с. 200). 
15 Антон Карлгрен (1882 – 1973) е професор по славистика в университета в Ко-
пенхаген. В периода 1921 – 1948 г. е избран за експерт по славянски литератури 
към Нобеловия комитет. По негово предложение са наградени Стефан Жеромски 
и Иван Бунин. Горещ привърженик на политическата история, в началото той 
приветства промените в Русия, пише статии за болшевишкия път от ленинизма до 
сталинизма, като в същото време се стреми да представи процесите на демократи-
зация (Stief, 1974, 221). 
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родина“. В „Златната чаша“ художествената интерпретация на бо-
гомилството „е почти разочароваща“, диалогът представлява „нес-
вързани изречения“, драмата „е без стойност“, „доста слаба“. Оста-
налите две произведения също не привличат вниманието на Карлг-
рен – докато в „Семела“ открива повтарящи се идеи, мотиви и теми, 
то драмата „Йов“ е изпълнена с „неразбираем символизъм“, 
„безвкусен лунапарк“, драматургът „транспортира цялата история 
до непоносимо бомбастичен регистър“, а творението му „на места 
буди присмех“. Затова никак не е учудващо острото и отхвърлящо 
кандидатурата заключение – „Грозев не може да бъде определен 
като забележителна литературна фигура“, „в ограничените културни 
кръгове на България тази личност успява да си спечели одобрение 
по начин, който четенето на литературните ѝ произведения не може 
да обясни. Преценяван единствено по тях, той не оставя 
впечатление за личност от висок калибър.“ (Азманова-Рударска, 
2018, с. 208–225). 

Един факт от живота на Грозев изпълнява роля на коректив и 
възстановява достойнствата на творбите му пред читателя. През 
1924 г. Грозев е командирован в Париж от Министерството на на-
родното просвещение, където драмите му „Златната чаша“, „Семе-
ла“ и „Йов“ са преведени на френски. Там се запознава с известните 
европейски поети символисти Пол Форт и Морис Магр16, а в перио-
дичния печат са публикувани няколко отзива за литературната му 
дейност. Изключително достижение бележи драмата „Златната ча-
ша“, която е играна на парижката сцена „Одеон“ (Art et Religion, 
1925, с. 4).  

Цялата процедура по предлагане и оценяване, свързана с Иван 
Грозев, сякаш е пропита с тайнственост, дори степен на мистичност. 
Това усещане се създава, от една страна, от премерените и дискрет-
ни действия на номиниращия, проф. М. Арнаудов, а от друга – от 

                                                           
16 П. Форт (1872 – 1960) е френски поет символист, част от писателската общност 
в Монпарнас. Проявява отношение и към театъра – основател е на „Théâtre d’Art“ 
(1890), както и е автор на драматургични творби. П. Форт представя на директора 
на театър „Одеон“ Грозевата драма „Златната чаша“. М. Магр (1877 – 1941) е 
френски поет, писател и драматург, известен с мистичните си творби. Последова-
тел на Е. Блаватска и основаното от нея Теософско общество. През 1935 г. предп-
риема кратко пътешествие до Индия. Занимава се с изследване на албигойството, 
публикува книга „Съкровище на албигойците“ в Русия (1938). Особено привлечен 
е от идеята, че катарите са пазители на Светия Граал. 
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замесените имена и фигури, още повече, че всички те се оказват 
принадлежащи към тайни общества. Проф. М. Арнаудов е член на 
масонска ложа „Зора“17, Ив. Грозев е известен теософ към ложа „Ра-
коци“, а малко по-късно и масон към ложа „Заря“, Ж. дьо Вилроз е 
теософ към структурите извън България. Именно „братята“ от 
Теософското общество и от масонското братство подпомагат и 
опосредстват Грозевата деятелност в и извън България. Всяка тяхна 
стъпка се оказва стъпало от стълбицата към Грозевия „Нобел“. Нап-
ример, през 1925 г. в сп.„Comoedia“ Димитър Шишманов в статията 
си „Le mouvement littéraire en Bulgarie“ посочва Грозев като „най-
абстрактният от всички“, „привлечен от теософски мечти“, а реал-
ността възприема, „като се усмихва спокойно и възторжено на вяр-
ващ, който „вижда“ и „знае“, който не бърза да извести света за отк-
ритията, защото иска първо да ги разшири, като оразличи същност-
та“ (Chichmanov, 1925, с. 3). Вторият пример е още по-красноречив 
относно ролята на тайните общества в номинацията на Грозев – 
Жорж дьо Вилроз. Неговият енигматичен, изпълнен с приключения, 
живот и до днес остава неразкрит изцяло. Той е един от приближе-
ните на граф Прозор, известен руски дипломат с влияние в евро-
пейските кръгове и изразител на мистичните общества. Вилроз 
опосредства пребиваването на Иван Грозев във Франция, като съ-
действа за познанствата му сред писателските и артистичните кръ-
гове, масонските и теософски среди. През 1927 г. мосю Дьо Вилроз, 
драматург, е един от българските делегати на Първия международен 
театрален конгрес. А в края на същата година във френската преса е 
публикувано съобщение, че се жени за френската писателка Ана 
Арманди, като техни свидетели по бракосъчетанието са Пол Форт и 
Морис Магр. (Азманова-Рударска, 2018, с. 204–207). Така, по силата 
на социални и политически познанства, лични приятелства, теософ-
ски обвързаности и силно масонско братство Грозев увеличава сво-
ята популярност и се утвърждава като значима литературна фигура 
през 20-те години на ХХ век – дотолкова, че да бъде един от претен-
дентите за „Нобел“.  

Предложение до Нобеловия комитет18 наградата за литература 
за 1943 г. да бъде присъдена на Ел. Багряна19 прави проф. Стефан 

                                                           
17 ЦДА [Bulgarian State Archives], Ф. 401б, оп. 1, а.е. 17, л. 2. Ложа „Зора“.   
18 The Nobel Prize, Nomination archive, 
https://www.nobelprize.org/nomination/archive/show_people.php?id=625. Последно 
посетен на 30.04.2022. 



Елена Азманова-Рударска  
Тайната страна на предизвикателството „Нобел“… 

 

 

147 

Младенов20 – изтъкнат филолог, езиковед и добър познавач на сла-
вянските литератури. Докладчик в Комитета отново е шведският 
славист Антон Карлгрен (Асенова, 2019), а отношението му към 
поезията на Багряна е сходно с проявеното към драматургията на 
Грозев. В статията си „Четирима мъже и една жена – поезията на 
Елисавета Багряна в Швеция“ Д. Асенова подробно разглежда кри-
тиката на шведския експерт. В доклада от 61 страници се разкрива 
тоталната му „мъжка и консервативна позиция“, а породените у него 
чувства при четене на Багрянината поезия са „отегчение и повторно 
отегчение“, като в цялото изложение експертът често става „ирони-
чен и дори саркастичен“. Антон Карлгрен определя произведенията 
на Багряна като „маргинален глас“ и „встрани „от световния оркес-
тър на поезията“, за творбата „Вечната“ смята, че „не е особено сен-
зационно откритие“, а като цяло поезията й е „поетична автобиог-
рафия“ – „става дума за „собствения [й] дневник от едно бурно жи-
вотоплаване“ (Асенова, 2019, с. 66).  

Случаят на Багряна е двойно подплатен със загадка. По мне-
нието на Д. Асенова (2019, с. 66), Багряна „няма шанс“ „поради 
двойния си недостатък – жена поет и представител на неизвестна 
литература“. И при тази кандидатка за Нобелова награда от голямо 
значение се оказва утвърждаването на творческите й достижения от 
и през френската преса. Два примера потвърждават това – статията 
на Л. Болийо „Poètes bulgsres d'aujourd'hui“ (сп. „Comoedia“, 1942, p. 
7), където е отделено специално внимание на поезията на Багряна; и 
статията на M. Lelis „Deux poetes bulgares“ (Lelis, 1943, р.7), където 
Иван Вазов и Ел. Багряна са посочени като представителни за бъл-
гарския поетически свят – утвърден класик, от една страна, а от дру-
га – изразителка на женските гласове в литературата. 

Изясняването на номинацията около Багряна извежда и друга 
фигура в публичното пространство – проф. Стефан Младенов. Него-
вата биография в основата си е известна, но встрани от публичното 
пространство остава членството му в масонска организация21. Това 
се потвърждава и от епистоларното му наследство22, което съдържа 

                                                                                                                                              
19 След поредното разсекретяване на документи в архива на Нобеловия комитет 
става ясно, че Багряна е номинирана два пъти – през 1943 г. (прехвърлена за 1944 
и 1945 г.) и през 1969 г. Тук се разглежда само първото предложение. 
20 НА на БАН [Scientific Archive of BAS], Ф. 154к, оп. 1, а.е. 987, л. 1. 
21 ЦДА [Bulgarian State Archives], Ф. 401б, оп. 1, а.е. 17, л. 4. Ложа „Зора“. 
22 НА на БАН [Scientific Archive of BAS], Ф. 154к, оп. 1, а.е. 421. 
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редица препратки към масонската му деятелност. В писмата от и до 
Дим. Гаврийски, П. Дървингов, П. Милюков, Г. Кулишев, Р. Мар-
към, Ал. Теодоров-Балан, Дим. Мишев и др. проф. Ст. Младенов 
дискутира публикации за сп. „Полет“ (масонско издание) или по 
въпроси, свързани с Възпитателния институт „Заря“ и др.  

Именно проф. Ст. Младенов пише отзив за книгата на д-р М. 
Еренпрайс и А. Йенсен. Изданието „Bulgarerna“ („Българите“), с 
предговор от А. Йенсен, е публикувано в Стокхолм през 1918 г. и 
представлява литературен сборник, който съдържа българския химн 
„Шуми Марица“, сведения за историята на България (от проф. В. 
Златарски и от дипломата Ал. Греков), географско (от проф. Ат. 
Иширков) и икономическо (от д-р Н. Сакаров) описание, политичес-
ка характеристика, народни обичаи, образование (от проф. Ив. 
Шишманов) и др. В литературната част е поместена критика от д-р 
Кръстев, Вл. Василев и А. Йенсен, както и произведения от Хр. Бо-
тев, Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. К. Яворов и П. Ю. Тодоров. Ре-
цензията на проф. Ст. Младенов излиза в сп. „Златорог“ едва през 
1921 г. и вероятно това е първият критически материал, който разк-
рива, че „само смъртта попречи на Пенча да получи Нобелевата 
премия, която щеше да му бъде дадена по доклад от Йенсена“ (Мла-
денов, 1921, с. 398). 

Сведенията за ролята на някои религиозно-мистични общнос-
ти в България до 1941 г., имащи пряко или косвено значение в пред-
ложенията за Нобелова награда, изскочиха сякаш между другото, в 
писмата и спомените на културни дейци, но именно тази субективи-
раща насока на материалите подчерта доколко определящо е било 
това за замесените в случаите. От посочените примери е видно, че 
важна мисия по номинациите изпълняват членове на различни нет-
радиционни религиозни формации – на Теософското общество (Ив. 
Грозев, G. de Villerose), на масонските ложи (проф. Ив. Шишманов, 
Ст. С. Бобчев, Ив. Грозев, М. Арнаудов, Дим. Шишманов, проф. Ст. 
Младенов), на Бенеберитската ложа (д-р М. Еренпрайс), на Дъно-
висткото общество (Мара Белчева). Сред тях безспорно най-силно е 
влиянието на масонството, което е „обхванало до средата на ХХ в. 
почти целия мъжки политически и стопански елит“ (Назърска, 2020, 
с. 75).  

Този преглед на архивните материали и тяхната публичност 
открояват проблеми, свързани със запазването на документи. Ето 
защо, въпросът „кой остава в архивите/ паметта неизбежно води 
до въпроса кой не остава?“ (Муратова, 2021, с. 16) и това се оказва 
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от съществено значение и за известността на Ляпчев, и за извест-
ността на Грозев. Тук важен е мотивът Защо не са оцелели архивни 
материали? За Андрей Ляпчев има сформиран личен фонд (ЦДА, 
НА-НБКМ), но в него липсва каквато и да е информация по темата 
за Нобеловото предложение. Иван Грозев пък няма личен фонд и 
само с „неконвенционални източници и методи“ (Муратова, 2021, с. 
5) е възможно да се открият данни. Трудно достъпни са сведения и 
за един от членовете на популярния Славейков род, Христо Славей-
ков, който остава в сянката на баща си и братята си. Малко по-
различен аспект придобива премълчаването около Багряна – то се 
дължи повече на неглижирането на въпроса за жената в обществото 
от този период. Дори Вазов и Пенчо Славейков не са пощадени от 
прикриването на факти. В техните случаи обаче популярността на 
авторите надделява тайната и я трансформира в съвременни митоло-
геми.  

Непопулярността на въпросите, свързани с номинациите за 
Нобелова награда, не се затваря в кръга на тайната само заради нес-
печелените награди. Безспорно тези липси в архивите се дължат и 
на изпитанията на времето – след 1945 г. (и по-точно след 1951 г., 
когато се създават българските архиви) се налагат нови стойности и 
нови измерения за ценността на документите спрямо социалисти-
ческата ангажираност или приемливост на фондообразувателя. Не-
що, на което не отговарят нито Андрей Ляпчев, нито Христо Сла-
вейков, нито Иван Грозев. Затова оценката на една или друга исто-
рическа постъпка е в пряка връзка не само с времето, в което се 
случва, но и с времето, което съхранява и запазва документа. Или, 
по думите на Н. Муратова, „За да има документи и история, от 
голямо значение е и разбирането за това, кой твори историята и чии 
действия са „исторически значими“ (Муратова, 2021, с.14).  

Темата „Нобел“ в българската култура битува по също нетра-
диционен начин – нейната дискусия се определя от нейното несбъд-
ване. Въпреки че кандидатите не печелят престижната награда, въп-
росът се оказва съществен поради факта, че тези процедури са повод 
за разгласяване на българските достижения, най-вече в областта на 
литературата. Взаимоотношенията, които се изграждат в развоя на 
предложенията, са важни, защото дават отговор на редица въпроси – 
защо е избрана точно тази кандидатура, как е подкрепена в българс-
ки и в международен мащаб, каква е популярността на номинирания 
и как тази кандидатура се възприема дори и днес. Именно тези по-
лемики и диалози в различните полета на научното и социалното са 
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в основата намеренията да се развият в инициативи по предлагане и 
от своя страна да надградят специфичните професионални изяви. 
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Tемата за политиките на съветската тоталитарна държава по 

отношение на малцинствена група като тази на талишите, на пръв 
поглед изглежда отдалечена в географското пространство на Южно-
кавказкия регион. Анализът на съветския и по-специално азер-
байджанския модел обаче може да се разглежда като важен ключ за 
разбирането на сходните репресивни политики към мюсюлманската 
общност в комунистическа България от 1950-те г. и по-специално на 
т.нар. „азербайджански опит“ (Иванова 2009, 375; Пашова, Водени-
чаров 2011, 7; Аврамов 2016, 187; Муратова, Зафер 2020; Муратова 
2021, Хаджъ, 2021, Хаджъ 2022). 

Съвременен Азербайджан, подобно на другите кавказки 
републики, се отличава с пъстър етнически състав на населението. 
Талишкото малцинство в Азербайджан населява югозападния 
регион на Каспийско море по иранската граница – регионите около 
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Астара, Ланкаран и Лерик. Подобно на азербайджанците, талишите 
се придържат към шиитския ислям и имат силни връзки с Иран, къ-
дето също има голяма талишка общност. Според преброяването от 
2009 г. в Азербайджан живеят 112 000 талиши (Бабиров 2019). През 
1959 г. – при поредното преброяване на населението, се оказва, че 
тази общност официално е изчезнала, за да се появи отново като 
официално признато малцинство 30 години по-късно.  

 
Изследванията на общността на талишите –  
методолoгически предизвикателства 
Много от „нетитулярните“ малцинствени общности в Съветс-

кия съюз не са признати бюрократично след 1930-те години, което 
ги прави много трудни за проследяване в съветските архиви. Докол-
кото архивите функционират като тип държавна политика, отразя-
вайки епистемологиите на времето, в което са създадени докумен-
тите, архивната видимост на нетитулярните малцинства в Съветския 
съюз намалява особено след 1930-те, тъй като държавата започва да 
ги разглежда като обект на асимилация (Stoler 2006, 9). В такива 
случаи архивите, в които работим като историци, не са просто хра-
нилища на източници и факти, а места, които понякога изключват 
повече, отколкото запазват (Weld 2014; Муратова 2021, 14).1 Освен 
това, достъпът до архивни документи за „невитринни“ в съвремен-
ността малцинства в Азербайджан е сравнително затруднен, особено 
за чуждестранни изследователи.  

Съветските исторически изследвания и етнографски анализи 
на „нетитулярните малцинства“ също намаляват с ескалацията на 
съветските репресивни политики от 1930-те г. По време на „Големия 
терор“2 голяма част от представителите на интелигенцията от мал-
цинствените общности, както и част от учените, които са ги 
изучавали – историци, лингвисти и писатели, свързани с предбол-
шевишкото или тюрко-персийското разбиране за азербайджанската 
националност, често се оказват жертви на репресиите. Това довежда 
                                                           
1 Всъщност, архивните отсъствия функционират като част от властта и могат да 
бъдат анализирани в различни фокуси – когато източниците се произвеждат (или 
не се), когато се (или не се) съхраняват или са (не)достъпни и когато историците 
ги използват или не се възползват от тях (Trouillot 1995; Stoler 2010; Goff 2020).  
2 Вълните на насилие и репресии, станали известни като „Големият терор“, 
започват през 1936 г. В Южен Кавказ той се припокрива с разпадането на 
Закавказката социалистическа федеративна съветска република и последвалото 
възникване на отделни Арменски, Азербайджанска и Грузинска ССР.  
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не само до заличаване на съществуващите знания, но също така 
служи като предупреждение за останалите оцелели, че изучаването 
на подрепубликанските малцинства в Съветски Азербайджан е 
потенциално опасно (Касумова 1996). 

Проблематична се оказва и устната история в случая с изслед-
ването на талишката общност в близкото минало. Някои изследова-
тели, които прилагат този метод за бившия Съветски съюз, очерта-
ват две „кризи на паметта“. Те смятат, че бившите съветски 
граждани са били закотвени от разпадането на хегемонистичните 
разкази и внезапните промени преди, по време и след прехода от 
съветска към постсъветска ситуация и по този начин „им е много 
трудно да осмислят собствените си спомени без подкрепяния и на-
сочван от политизирания исторически наратив“ (Khubova, Ivankiev, 
and Sharova 2009, 96). В тези анализи се подчертава и страхът като 
усложняващ фактор в устните истории и по-специално 
„кумулативния ефект от страха от публичното спомняне“ и 
историческия опит с репресиите (Khubova, Ivankiev, and Sharova 
2009, 113-121). В случая с талишката общност става въпрос и за 
сложен опит от съвсем близкото минало – кратковременното същес-
твуване през 1993 г. на Талиш-Муганската автономна република и 
постоянните опасения от сепаратистки настроения от страна съвре-
менния политически режим в Азербайджан (Altstadt 1992, 2017).  

 
Динамики на политиките към нетитулярните малцинства  
в Съветски Азербайджан – „коренизация“, „асимилация“,  
„сливане“… 
В продължение на десетилетия политическите и културни ели-

ти в различни съветски републики, включително и в Азербайджан, 
обсъждат контурите на своята националност вътре в самите репуб-
лики, а и с представители на Москва – като част от постоянните 
усилия на СССР за стандартизиране и определяне на националните 
култури, традиции и граници. Още в самото начало на съветския 
проект болшевиките изтъкват своя ангажимент за „национално 
равенство“ и премахване на „националното потисничество“ и изоб-
що неравенства, свързвани с колониалния режим на Руската 
империя. Равните права, независимо от националния или расов 
произход, през 1920-те г. се заявяват на общосъюзно и на 
републиканско ниво. Тези права на декларативно равнище са 
разширени за всички съветски граждани, включително народите, 
които не са имали републики, кръстени на тях – определяни като 
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„нетитулярни малцинства“ (Goff 2020, 3). Както отбелязва Тери 
Мартин, „съветската политика подкрепя националните форми на 
малцинствата и заменя модела на националната държава с 
множество нациоподобни републики“ (Martin 2001, 15). Политиките 
за „коренизация“ от края на 1920-те г. имат за цел именно да развият 
национални култури, езици, идентификации и елити в тези нетиту-
лярни общности.3 

С течение на времето обаче развиващите се различия във 
властта между категориите титулярни и нетитулярни 
националности в съветските републики стават все по-очевидни. 
Основните печеливши от политиките и практиките на „коренизаци-
ята“ са титулярните националности – азербайджанците в 
Азербайджан, узбеките в Узбекистан, арменците в Армения и т.н. 
Това се засилва след 1930-те г., когато нетитулярни малцинства, 
като талиши, кюрди, грузинци-ингилойци, аварци, тати и др. имат 
ограничен или никакъв достъп до сравними национални „права“, 
включително национална културна подкрепа, развитие на литерату-
ра на роден език и признание в „голямото семейство на съветските 
републики“ (Goff 2020, 3). В крайна сметка „коренизационните 
практики“ стават част от по-широк процес, който Франсин Хирш 
определя като „двойна асимилация“ – асимилацията на 
разнообразно население в национални категории и едновременно с 
това – асимилация на тези национално категоризирани групи в 
съветската държава и общество (Hirsch, 2005, 14). Този процес 
засяга в голяма степен „нетитулярни народи“, които все повече се 
сблъскват с асимилаторски натиск да се идентифицират като част от 
други категории националности, независимо дали по-голяма, „по-
развита“ националност или и най-често – с титулярната 
националност на републиката, в която живеят.  

Терминът „национално малцинство“ (нацмен, национальное 
меньшинство) винаги е бил двусмислен в съветски контекст, но 
най-често озачава негативно стереотипизиране на дадена общност 
като „изостанала“.4 В този контекст Джанет Клайн въвежда използ-

                                                           
3 Повече за „коренизацията“ в Съветски Азербайджан вж.: Baberowski 2003; 
Altstadt 2016. 
4 Понякога нацмен се използва по-широко, за да опише всички „неруси“, но в 
повечето случаи служи за обозначаане на нетитулярни малцинства. И 
понастоящем нацмен често се използва в руската всекидневна реч като етническа 
обида за означаване на някой, който не е от руски произход (обикновено за човек 
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ването на термина minoritization като процес, чрез който малцинст-
вата започват „да се разглеждат като опасност и заплаха за терито-
риалната цялост и суверенитет на „нацията“, а „мнозинството“ – 
като доминиращата група, облечена в привилегия и власт (Klein 
2019, 17-18). По време на Големия терор политическите лидери как-
то в Москва, така и в републиките все по-силно започват да съзират 
в нетитулярните малцинства потенциални заплахи както за сигур-
ността на съветската държава, така и за жизнеспособността на титу-
лярните нации.  

Според Джереми Смит Азербайджан е най-яркият пример за 
„републикански елитен национализъм“ в Съветския съюз. В аргу-
ментите си той подчертава структурното противоречие в съветската 
система – републиканските елити едновременно представляват 
Москва и ръководят титулярни национални общности в републики-
те, но интересите на тези две нива понякога се различават (Smith 
2011, 79-85). Другият тип асимилация описва евентуалното „слива-
не“ на признати националности в съветска нация, обединена чрез 
руския език.5  

От своя страна, ключовите компоненти на ленинската 
национална политика, включително етнотериториализмът и 
„коренизацията“, допринасят за т. нар. „вложен национализъм“ 
(nested nationalism) – рекурсивната, трайна и симбиотична връзка 
между националностите на мнозинството и малцинството в 
Съветския съюз, феномен, който е анализиран изчерпателно от 
Криста Гоф в изследването й „Вложен национализъм: създаване и 
разрушаване на нации в Съветски Кавказ“ (Goff 2020).  

„Сталинска конституция“ от 1936 г. бележи насоката на Съ-
ветския съюз към „социалистическата фаза на историята“. Франсин 
Хирш подчертава, че декларацията на Сталин за „социалистически-
те постижения“ от ноември 1936 г. „засилва цялостното усилие за 
по-нататъшно ускоряване на революцията и нейната програма за 
спонсориран от държавата еволюционизъм“ (Hirsch 2005, 271). 
Обявеният преход към социализъм означава повратна точка и в по-
литиките на съветската националност – момент, когато редица мал-
цинства са обявени за асимилирани, за да демонстрират съветския 

                                                                                                                                              
от Централна Азия или Кавказ). За хората от кавказкия регион по-честото 
негативно стереотипизиране е с етиката „горец“ (планинец). 
5 Тази асимилация на по-високо ниво остава по-развита на теория, отколкото на 
практика.  
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еволюционен прогрес и когато системата за национално-културна 
инфраструктурна подкрепа за нетитулярните малцинства започва 
значително да се свива (Goff 2020, 47).  

Към 1939 г. изразът „национално малцинство“ решително 
променя оценъчния акцент – „националните групи“ и „национални-
те малцинства“ вече престават да се приемат като синоними. „Наци-
оналните групи“ започват да се разглеждат като народности и наро-
ди, които могат да се превърнат в „съветски нации“. „Националните 
малцинства“, считани до този момент за „изостанали народи“, чиято 
етноисторическа трансформация може да илюстрира социалисти-
ческия прогрес, започват да се възприемат повече като застрашава-
щи диаспори на чужди държави, чиято „привързаност“ е извън съ-
ветската страна (Hirsch 2005, 290). Постепенно бюрократичното и 
физическото изтриване на много национални малцинства изиграва 
ключова роля в титулярното изграждане на нацията по времето, ко-
гато националната принадлежност започва да измества класата като 
най-значимия социален маркер в СССР. 

 
Талишите в Съветски Азербайджан – синдромът на  
„спящата красавица“ 
Талишите са пример за общност на нацмен, която през 1920-те 

г. получава ограничена подкрепа от страна на централните власти. 
Подобно на случая с кюрдите, дискусиите за талишите в Азер-
байджан са повлияни от наличието на талишка общност в съседен 
Иран. На партийна среща от 1928 г. в Баку, например, партийните 
служители изразяват опасения, че „отчуждението“ на талишите от 
съветския проект ги прави уязвими за чужда пропаганда и влияния. 
Едно от предложените решения е откриването на „културен фронт“ 
за противодействие на слуховете, разпространяващи се сред съветс-
ките талиши, че за тях е осигурена по-добра подкрепа в северен 
Иран (Гаджиева 2005, 86). В края на 1920-те години възможностите 
започват да се променят не само за талишите и кюрдите, но и за 
други общности. Периодът на Първия петгодишен план /1928–1932/, 
в който Сталин затвърждава контрола си над комунистическата пар-
тия, инициира и това, което Шийла Фицпатрик определя като „съ-
ветска културна революция“ (Fitzpatrick 1974). Указът от 1932 г., 
нареждащ коренизацията на регионите на националните малцинства 
в Южен Кавказ, предписва равни права на всички малцинства, но 
неравностойните ресурси, диференцираните очаквания и говоренето 
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за „културна революция“ оформят неформална йерархия на правата, 
подкрепата и признанието им.  

Към 1931 г. специален правителствен доклад идентифицира 16 
националности в Азербайджан и ги разделя на три еволюционни 
нива. Първата група включва арменци, германци, грузинци, гърци и 
волжски татари – тези националности, според доклада, имат „лите-
ратурно наследство“, училищна мрежа и квалифицирани учители за 
преподаване на роден език. Докладът групира аварците, талишите, 
лезгините, планинските евреи, асирийците и узбеките на следващо-
то ниво, твърдейки, че тези националности имат по-ниско ниво на 
културно развитие – отчасти защото местните образователни власти 
и Наркомпрос6 са свършили лошо работата си в „насърчаването на 
националния им напредък“. Други малцинства и по-специално оне-
зи, наречени „малки народности“ – цахури, джеки, крити, будухи, 
хиналуки, удини и др., са поставени на последното еволюционно 
равнище в разбирането за национално малцинство. Според доклада, 
не са положени никакви усилия в подкрепа на националното им 
културно развитие (езиково развитие, публикации на роден език, 
обучение на учители и др.).7  

Специално талишите са обект на „обследване“ по въпросите на 
„просвещението на националните малцинства“ в Азербайджанската 
ССР още през 1929 г.8 Тогава е организирана и т.нар „талишка екс-
педиция“, водена от известния етнограф Вели Хулуфлу /1894-1937/, 
заедно със Сергей Васильев, Алескер Алекперов /1895-1938/ и с 
участието на представители от талишката интелигенция като Зулфу-
гар Ахмедзаде /1898-1942/, Музафар Насирли /1902-1944/ и др. 

Интересът към изучаването на талишката общност не започва 
със съветската власт. Още през през 1850-те г. в Тифлис (Тбилиси) е 
организиран клон на Имперското руско географско дружество. 
Етнографи, свързани с Академията на науките и с Географското 
дружество, последователно описват талишите като част от персийс-
кия свят. Например в Кавказкия календар за 1888 г. се подчертава, 
че талишкият език е диалект на персийския и класифицира талиши-

                                                           
6 Народен комисариат по просвещението на РСФСР 
7 Государственный Архив Азербайджанской Республики (ГААР). Ф. 57, Оп.1, Д. 
864, Л. 110-113; Ф. 54, Оп. 7, Д. 15, Л.9–27. 
8 ГААР, Ф. 54, Оп. 7, Д. 54. 
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те като част от индоевропейското семейство.9 Учените, изучавали 
района, постепенно генерират знания, стереотипи и предположения 
за хората, обитаващи новите териториални придобивки на Руската 
империя, а техните публикации спомагат да се оформят държавните 
политики и практики (Radde 1886; Haxthausen 1884). В началото на 
20 в. географът и етнограф Петр П. Надеждин отбелязва, че 88 449-
те талиши в провинция Баку на Руската империя са тясно свързани с 
регионите Гилан и Мазандаран в Иран (Надеждин 1901, 154). 

В началото на 1920-те г. талишите и техния език и фолклор 
привличат интереса на филолога и востоковед Николай Мар (Марр 
1922), на етнографа Григорий Чурсин (Чурсин 1926) и на ираниста 
/и „талишовед“/ Борис Милер /1877-1956/. В анализите и на тримата 
се поставя въпросът, дали талишите представляват собствена наци-
оналност /т.е. „народ със собствено национално съзнание“/ като 
проучванията им включват и теоретизиране на етноисторията на 
талишите, както и въпроси относно връзките на талишите с техните 
тюркски съседи. Сред тези анализи обаче експертизата на Борис 
Милер има особена тежест. Лингвист от Академията на науките, 
специализирал в северозападния клон на иранското езиково семейс-
тво /напр. талиши, тати и кюрди/, Милер започва своите теренни 
проучвания сред талишите около началото на 20 в. и през 1930-те 
участва в разработването на програмите за „съветското образование 
и култура на талишите“, подготвяйки първата талишки граматика и 
учебник на талишки език в съавторство със Зулфугар Ахмедзаде 
(Goff 2020, 157). От този период до смъртта му през 1956 г. той е 
критичен към съветската политика в талишките региони и многок-
ратно осъжда манипулираните етнографски проучвания и преброя-
ванията. Така например през 1925 г. Милер критикува методиката 
на преброяването на населението, изказвайки подозрение, че броят 
на талишите умишлено е занижен, за да се оправдае азебайджанска-
та власт в региона. Милер добавя още, че талишите са били подло-
жени на “нежелана тюркификация“, тъй като все още нямат писмен 
език и поради това трябва да използват тюркски език в училищния и 
административния контекст (Миллер 1926). 

 Изследването на Милер „Талишкият език“ от 1953 г. е пос-
ледното основно изследване за талишите преди „изчезването“ им от 

                                                           
9 Кавказкият календар /1845–1916/ е първата етнографска, статистическа и 
историческа поредица на Руската империя за региона и използва и планиращите 
пътуванията региона. 
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преброяването през 1959 г. (Миллер 1953). Той класифицира тали-
шите като ирански етнос и отново оспорва докладите от преброява-
нето, като в това изследване се фокусира върху преброяването в 
Съветски Азербайджан от 1931 г. То регистрира официално 89 398 
талиши в републиката, но според Милер това не е точната цифра, 
тъй като 11 688-те жители на град Ланкаран например са преброени 
като азербайджанци (Милер 1953, 7-11). След смъртта му почти не 
остават критични експертни гласове, които да оспорват дефинира-
нето на споделени езикови и културни практики между талишите и 
„тюрките” и окончателно се възприема концепцията за „сливането“ 
на талишите с азербайджанците като легитимен мотив за официал-
ното изтриване на общността при преброяването през 1959 г.  

Съветските преброявания са неразделна част от динамиката на 
властта в републиките, тъй като подобно на етногенезата, те са и 
инструмент за управление и власт. Чрез предоставяне на данни за 
езиковия и национален състав на оделните републики, преброявани-
ята трябва да документират съветския етноисторически напредък 
(Holquist 2001).10  

В подготовката на преброяванията в най-голяма степен е из-
ползвана експертизата на етнографията – с цел да подпомогнат уси-
лията за „бързото завършване на консолидацията на кланове, пле-
мена и националности в съветски социалистически нации“ (Hirsch 
2005, 274). Част от тези усилия могат да бъдат проследени чрез про-
мяна на категоризацията на преброяването. Така например Второто 
общосъюзно преброяване (януари 1937 г.) включва списък със 109 
националности (националности), което е рязко намаление от 172-те 
народности, изброени в списъка на националностите при преброя-
ването от 1926 г. Следващото преброяване от 1939 г. се опитва да 
покаже още по-голям етноисторически напредък, като тогава се от-
читат само 62 „нации, национални групи и народности“. Това драс-
тично намаляване се постига с класификаторска ловкост – редица 
етнични групи, категоризирани преди това като „народности“, тога-
ва са счетени за недостатъчно напреднали, за да оправдаят това на-
именование и са „обединени“ с други, или преместени в отделен 
списък с „етнографски групи“ (Hirsch 2005, 288-290). 

                                                           
10 Данните от преброяванията са и стратегически значими, тъй като 
етнотериториалната структура на СССР стимулира връзките между 
националността и териториалните права, а оттам – и „титулярните статистически 
мнозинства“ в републиките (Arel 2002). 
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Преброяванията представят идиличната картина на консоли-
диране на титулярни социалистически нации в Южен Кавказ през 
1950-те г., но маскират практиките, допринесли за този „еволюцио-
нен напредък“ – националните депортации, икономически дефини-
раните разселвания и принудителните асимилации са сред „техноло-
гиите на политиките за населението“ (Üngör 2011, vii), които довеж-
дат до тези резултати (Goff 2020, 134).  

Според преброяването от 1939 г. талишите са 87 510 и предс-
тавляват петата по големина национална общност в Азербайджан – 
след азербайджанците, руснаците, арменците и лезгините. Те са най-
голямото малцинство, което няма етнични връзки с титулярно или 
основно (какъвто е случаят с лезгините в Дагестан) население на 
съседна република.  

През 1959 г. талишите официално изчезват – оказва се, че са 
преброени едва 85 души. Официалното обяснение е, че през 1959 г. 
талишите доброволно и масово се самоопределят като 
азербайджанци пред преброителите. И все пак, някои московски 
етнографи и картографи, подготвяйки материалите за преброяването 
през 1970 г. си позволяват да изкажат съмнение, че 
азербайджанските преброители изкуствено асимилират талишите, за 
да „представят техния регион като по-хомогенен в етническо 
отношение и азербайджанската нация като по-консолидирана“, 
отколкото е в действителност (Брук, Козлов 1967, 8). Криста Гоф 
цитира интервюта с талиши, които си спомнят, как преброителите 
работници „помагат“ да се поддържа официалната асимилация през 
следващите десетилетия: „По време на тези преброявания [от 1959 
до 1979] никой не ни попита за нашата националност или 
самоидентификация. Преброителните работници седяха в 
регионалната или селската служба и попълваха националния 
състав на населението преди въз основа на заповеди отгоре. След 
това ни дадоха да попълним останалите редове“ (Goff 2020, 137).  

„Изчезването“ на талишите е катализирано в голяма степен от 
амбициите на Н. Хрушчов за „изграждането“ на комунизма в СССР, 
заявени на XX конгрес КПСС през 1956 г. и особено на призивите 
да се намерят повече доказателства за съветските етноисторически 
постижения – тоест повече примери за успешни асимилации. Както 
философът Иван Цамерян аргументира през 1958 г. по отношение на 
теоретичните въпроси, свързани с изграждането на комунизма: „Не 
може да има преход към комунизъм в присъствието на малки на-
родности. Изглежда, че процесът на консолидация трябва да за-
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върши в периода на изграждане на комунизма“. За Цамерян това 
време е настъпило и той, както и неговите колеги трескаво търсят 
признаци, че съветските народи се събират и социализмът побежда-
ва „дребни“ национални различия (Цамерян 1958, 321). 

Съветските етнографи, които документират националните 
асимилации и съветския етноисторически прогрес, подчертават об-
щите черти в културата и ежедневието на съветските народи. Тех-
ните доказателства все повече се филтрират чрез теоретичните кон-
цепции за „сближаване“ на по-малки и по-големи националности и 
„сливане“ на нации като ключови компоненти на социалистическия 
прогрес. Тези теоретици на националността разделят сливането на 
народите на две отделни явления: “консолидация“11 и „асимилация“, 
като консолидацията трябва да се разбира като „процес на сливане 
на няколко народа /или значителни части от народи/ в един народ“ 
(Bromley, Kozlov 1989, 428). „Асимилацията“, която ираноговоря-
щите талиши преживяват по това време с тюркоезичните си азер-
байджански съседи се разглежда като по-рядка, по-трудна и по този 
начин – и по-впечатляващо постижение за съветската държава. През 
годините на управлението на Н. Хрушчов етнографите са насърча-
вани да продължават да търсят доказателства за съветския етноис-
торически напредък – т.е. за „консолидация“ и „асимилация“. От 
трибуната на XXII конгрес на КПСС през 1961 г., Хрушчов отново 
идентифицира нациите и националните идентификации като потен-
циална пречка за достигането на комунистическия идеал. Свързвай-
ки постигането на комунизма с необходимата етноисторическа про-
мяна, Хрушчов заявява, че се залага „нов етап в развитието на на-
ционалните отношения в СССР […] – по-нататъшното сближение 
на нациите и постигането на тяхното пълно единство“ (Titov 
2009, 15). Следва появата на голям брой етнографски, лингвистич-
ни, историко-географски и др. изследвания, оправдаващи съветския 
етноисторически „прогрес“ и официализиращи мита за доброволна-
та асимилация, включително и националното изтриване на талиши-
те. 

След като категорията на националността „талиши“ е изклю-
чена от преброяването през 1959 г., учените продължават да обсъж-
дат „асимилирането“ им в азербайджанската нация и утвърждават 

                                                           
11 „Етноисторическият прогрес“, който се описва в Дагестан например, е 
дефиниран като „консолидация на групи“, податливи на споделени общи 
териториални, икономически, езикови и културни ценности и произход 
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наратив, оправдаващ изчезването на това население. Процесите, 
които талишите преживяват в научните разработки е идентифици-
ран като „асимилация“, макар и не винаги да се използва точно този 
термин. По-често дефиницията е „сближение“ или „сливане“ с азер-
байджанската нация. Когато учени или административни служители 
споменават преброяването от 1959 г., те възпроизвеждат обяснение-
то, че всички талиши са се идентифицирали като азербайджанци. 
Например в публикация от 1970 г., представяща разнообразието от 
езици, говорени в СССР, лингвистът Магомед Исаев представя та-
лишите като етнографска гупа от иранското езиково семейство, но 
също така уточнява, че „талишите се консолидират с азербайджан-
ците в една социалистическа нация. Те са изцяло двуезични и по 
време на преброяването през 1959 г. се наричат азербайджанци” 
(Исаев 1970, 61).  

Показателен за инстументализирането на мита за асимилация-
та на талишите в съветската етнография е и случаят с дискусиите от 
1964 г. около защитата на дисертацията на азербайджанската етног-
рафка Атига Измайлова /1932-2006/ „Социалистическата транс-
формация на икономиката, културата и начина на живот на та-
лишите“ – един от редките примери за съществено изследване за 
талишите след 1959 г. (Измайлова 1964). На вътрешното обсъждане 
на текста през март 1964 г. в Кавказкия сектор на Института по ет-
нография в Москва, етнографът Вениамин П. Кобичев, съветва Из-
майлова да засили теоретичната си дискусия за „сливането“ на та-
лишите с азербайджанците във финалната версия на дисертацията 
си. В изказването си Валентин К. Гарданов подчертава, че основната 
насока на дисертацията трябва да бъде „сливането на малък народ с 
голям“ и че тя трябва да покаже как „процесът на сливането на та-
лишите с азербайджанците е започнал преди революцията и е про-
дължил по-интензивно в Съветски период“. Според него, по-дългия 
времеви вектор е необходим, за да може асимилацията на талишите 
да прилича на естествено явление, а не на измислен или принудите-
лен процес на етноисторическа промяна.12 Осем месеца по-късно 
при нейната кандидатска защита в Москва, научният съвет с ентуси-
азъм приема ревизираната версия на изследването. Александра 
Трофимова развълнувано отбеляза, че дисертацията вече илюстрира, 
как „много интересния процес на мирното, доброволно и съвсем 

                                                           
12 АРАН, Ф. 142, Оп. 10, Д. 386, Л. 19 и сл. – Цит. по Goff 2020, 161. 
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естествено сливане на малката народност на талишите13 и голямото 
съседство на азербайджанската нация се случва буквално пред очите 
ни“.14 

В модела на етноисторическо развитие, възпроизведен в целия 
Съветски съюз, нетитулярните народи са предопределени да се 
слеят в социалистически титулярни нации, естествено или чрез 
усилията на хората и политиките, посветени на осъществяването на 
социалистическия прогрес. По този начин нетитулярните 
идентификации се конструират като пречки за модерността на 
Съветския съюз и неговите социалистически нации.  

Едва при преброяването от 1989 г. талишите отново получават 
обществена видимост като отделна етническа група. Оказва се, че 
много хора от общността се страхуват да се регистрират като таки-
ва, опасявайки се потенциалните репресивни последици. Други от-
казват да го направят, тъй като смятат, че е по-престижно да бъдат 
регистрирани като азербайджанци или поне не виждат конфликт с 
идентифицирането си по този начин. И все пак, дори и при тези ус-
ловия, съветското преброяване от 1989 г. регистрира 21 196 талиши 
в Азербайджан – стръмно увеличение от 85-те самотни талиши, ре-
гистрирани през 1959 г.  

Джеймс Минахан в книгата си от 2004 г. „Различните народи 
на бившия Съветски съюз“ обяснява възстановяването на категория-
та „националност“ на талишите при преброяването през 1989 г. по 
следния начин: „Съветските власти, убедени, че талишите в Южен 
Азербайджан са изчезнали, не се опитват да ги преброят при преб-
рояванията от 1970 или 1979 г. […] Местните съветски власти, при-
нудени да преброят талишите като отделна етническа група при 
преброяването през 1989 г., с изненада установиха, че 21 914 души в 
региона все още упорито се регистрират като етнически талиши“ 
(Minahan 2004, 303).  

Броят на талишите в официалните преброявания оттогава се 
увеличава – през 2009 г. са регистрирани 112 000 талиши в Азер-
байджан, като неофициалните оценки определят техния брой между 
200 000 и 300 000.15 
                                                           
13 Която тя описва другаде в защитата като „изостанал и невеж народ, изгубен в 
забравен ъгъл на царска Русия“. 
14 АРАН, Ф. 142, Оп. 10, Д. 346, Л. 46. – Цит. по Goff 2020, 162. 
15 World Directory of Minorities and Indigenous Peoples - Azerbaijan: Talysh. Web. 
09.06.2022. 
https://www.refworld.org/topic,50ffbce5307,50ffbce56e2,49749d5946,0,,,AZE.html. 
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Заключение. Оспорвани идентичности 
Изтриването на националността чрез прекласификация на 

преброяването е един от основните начини за увеличаване на титу-
лярните мнозинства в съветските републики. „Държавното насилие“ 
изиграва съществена роля в опитите за създаването на „съветската 
нация“. Републиканската администрация в Азербайджан използва 
преброяванията на населението и партийните поръчки в съветската 
етнография, за да създаде разказа за „напълно доброволна и естест-
вена асимилация“ на талишите. Публичната тайна за 
(не)съществуването на това население се поддържа от структурно, 
символично и дори ежедневно насилие – особено между 1959 и 1989 
г.  

Преброяванията имат конститутивна власт и в Съветския съюз 
изиграват важна роля в „натурализирането“ на дискурсите за асими-
лацията на малцинствата. Съветските асимилационни теории и 
свързаните с тях повествователни стратегии, които етнографи, исто-
рици, философи, лингвисти, идеолози, политически служители и др. 
генерират и използват, за да оправдаят произтичащите от тях „изт-
ривания“ на цели общности са важни. Те привидно обясняват нео-
бяснимото и допринасят за „културата на секретността“, която под-
помага поддържането на мита за изчезването на талишите в Съветс-
ки Азербайджан. Какво обяснява силата и постоянството на този 
мит? Майкъл Таусиг, опирайки се на твърдението на Елиас Канети, 
че „тайната е самото ядро на властта“, смята че „където има власт, 
има тайна […], а в основата на властта е публичната тайна – онова, 
което е общоизвестно, но не може да бъде артикулирано“ (Taussig 
1999, 6-7). Изтриванията на хора, които никога не са напускали ра-
йоните, в които живеят – какъвто е случаят с талишите в Съветски 
Азебайджан, функционират като вид публична тайна в Съветския 
съюз. Очевидно е било добре известно, че преброяванията са мани-
пулирани и че талишите все още съществуват, но властта на дър-
жавническия наратив, съчетана с всеобхватен страх от репресии, 
поддържа официалното обяснение за тяхното изчезване. 

Това, че и в съвременен Азербайджан съществуват национални 
дисбаланси и недоразумения, не е изненадващо. И все пак, популяр-
ният отказ да се признаят асимилаторските и дискриминационни 
практики не само в Азербайджан води до много нежелани последи-
ци, включително маскиране на начините, по които миналият опит и 
практики продължават да оформят настоящите политики. 
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„I am not, of course, an Arab“ 
 (Vulnerability and Secret in Mohsin Hamid’s  
The Reluctant Fundamentalist and Exit West) 
 
 
 
Abstract: The article studies two novels by the English writer from Pakistan, 

Mohsin Hamid, The Reluctant Fundamentalist (2007) and Exit: West 2017, which 
earned him world fame with the uncomfortable questions posed by exposing the hidden 
dangers in our globalized world. The books appeal for people to be more tolerant in 
order to achieve true human oneness. In these two novels, the writer depicts how fear of 
the Other can be the leading emotion of entire societies; it tells the story of a world in 
which no one and nowhere can feel safe and secure. Although Mohsin Hamid's charac-
ters are constantly fleeing because they can't find their home anywhere, they always 
seem to be trapped in time because something dramatic and violent is happening eve-
rywhere and it prevents them from settling, home is not just a fixed place but it is also a 
place where major events do not take place. Through complex, nostalgic and ambigu-
ous images, Hamid sees fixation on grief and loss as a chasm between cultures. Both 
novels deconstruct racial and cultural codifications, presenting migrants as individuals 
with different personalities and traits, rather than as representatives of a particular 
religious or political group. 

Key words: tolerance; English literature; global culture; migrant literature 
 
 
 
It has not come as a surprise that Mohsin Hamid, a British writer of 

Pakistani descent, has twice been nominated for the prestigious Man 
Booker Prize as the voice of his generation. He is a writer who boldly 
invades anxious and secret spaces, exposing the hidden dangers of our 
global world, the transformations of identity, mass urbanization, the vi-
sion of possible world change, the impossible hope of achieving true tol-
erance and human sharing. Although he was born in Pakistan, Hamid left 
the country at a very young age to study at Princeton and Harvard, after-
wards he worked in New York and London in the banking sector. 
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 Most of his novels reveal closeness to the plots and his personal 
life. In fact, it is more precise to mention that in all the novels to date - 
«Moth Smoke» (2000), «The Reluctant Fundamentalist» (2007), «How 
to Get Filthy Rich in Rising Asia» and «Exit West» (2017) the writer 
draws attention to problems that are problems of the modern man in the 
globalized world, not only ones of the migrant or the foreigner. 

Hamid has become famous for his novel The Reluctant Fundamen-
talist (2007), for which the writer was nominated for the first time for the 
prestigious Man Booker Prize, and which, being screened, received wide 
publicity and raised lots of discussion. As this novel was written partly 
after 11th September, it is predominatly about a new world - a world 
where vulnerability and insecurity are everywhere; it tells of the inability 
to feel safe and secure wherever we are in the world. 

The Reluctant Fundamentalist (2007) captures the reader's attention 
on the ghost of the US counter-vision against the so-called incarnation of 
terrorism, the Islamic Other one: South Asians, Middle Easterners, Mus-
lims, Arabs, or those who vaguely resemble Muslims or Arabs. The main 
pathos of the novel, defended by its author, is that vulnerability has to be 
recognized and respected also regarding other peoples. Gradually, 
through complex, nostalgic, and ambiguous characters in the novel Ha-
mid describes America's fear of migrant crises, the concentration on grief 
and loss that leads the hero to the abyss arosen from frustration in the 
Western culture. 

One of the essential questions of the novel is if fear continues to be 
the leading emotion of the community, what can soothe the agitated 
world and allow the Other one, the foreigner to feel as a part of this 
community. Is there real tolerance, will brown skin and white skin ever 
become equal? In other words, this novel is a direct address to America 
after the tragedy of 11th September as a question of whether grief should 
turn into aggression against the alleged one as a Muslim, the one who is 
invariably perceived as a threat. 

The inhumanity referring to persons’ relations in a world where no 
one wants to understand anyone else different from him or her, the identi-
fication with the stereotypical notion of the fundamentalist of every Arab, 
changing the characteristics of humanity when led to extremes, could be 
seen in the novel The Reluctant Fundamentalist. One of the events in the 
novel is very indicative of this: in the parking lot the hero is called "fuck-
ing Arab" by a stranger, and his language is ridiculed (- "akhala-
malakhala," perhaps, or "khalapal-khalapala") and he feels how, without 
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being a ferocious man, he takes in his hands the bar he carries in his car 
to protect his independence and humanity. 

I am not, of course, an Arab. Nor am I, by nature, a gratuitously 
belligerent chap. But my blood throbbed in my temples, and I called out, 
“Say it to my face, coward, not as you run and hide.” He stopped where 
he was. I unlocked the boot, retrieving the tire iron from where it lay; the 
cold metal of its shaft rested hungrily in my hands, and I felt, at that 
moment, fully capable of wielding it with sufficient violence to shatter 
the bones of his skul. (Hamid 2007: 134)  

But can modern man even talk about independence? Changiz has 
realized that the Self is multiple and interdependent, and this insight is 
his or her ability to generate empathy and sharing in an alienated world. 
For him, as well as for Erica, the feeling of home transcends geograph-
ical boundaries, as well as the borders of the state, because the home is 
inside/ within the other person. Hiding some otherness in himself/herself 
means being non-sovereign, and this is perhaps the greatest vulnerability 
in the world (see Donnelly 2019). Realizing that humans are "not auton-
omous beings" because we are all dependent on each other, Changiz re-
bels against insecurity and exploitation (Hamid 2007: 197). 

Identifying with (Am)Erica (it is a letter game with the heroine 
name), the hero crosses the boundaries between East and West, between 
Muslim and Western. His point of view illustrates Butler's claim about 
the Self as conciliarity (Butler 2015: 68). By uniting a wide range of 
people, insecurity and vulnerability create alliances that reject the politics 
of exclusive identity (Ibid.). 

Both in The Reluctant Fundamentalist and in Exit West, one of the 
main themes is the theme of mutual suspicion and mutual misunderstand-
ing between East and West. Hamid depicts frugally and vividly a raw 
world of drones, bombs, drugs, love, fatigue, crime and a vague hope for 
change. A hope that comes mostly in the form of a dream door to a new, 
fantastically different world, open in the vast suture of wounded humani-
ty. 

The protagonists in Exit West should put up with the schism that 
tears them apart if they want to survive, but it is difficult and it even 
seems impossible. The dictatorship, the escape that turns them into emi-
grants, the difficult and long entry into the wonderful new world, which 
does not turn out to be what they think, the memories of loved ones 
abandoned in the homeland, the traditions they carry with them and their 
changing dreams - all this in the novel is depicted against the backdrop of 
the catastrophic feeling of the world - a flaming yawn. The protagonist 
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Saeed's point of view in the novel is of a man who is Pakistani but also a 
resident of a new country. This duality, the view both external and inter-
nal, from the past and from the present, from the "inbetween" space actu-
ally makes the suggestions of the text especially valuable. Neither the 
past nor the present seem attractive in this text. Both the homeland and 
London are portrayed as places of greyness and aimlessness for the 
younger generation, a generation that does not believe in their gods, 
smokes marijuana or psychotic mushrooms, and has with no clear hopes 
and no future. This mapping depicts both "homes" - the homeland and 
the new land, as external space – according to Lotman's terms: not com-
fort and security, but threat and insecurity. 

The plot of the novel, filled with slits and gaps, leaves unclear 
number of facts and events. In its reporting style, stories unrelated to the 
main plot methodically appear: an accidental bomb destroying a truck, 
sexual violence unjustified, the kiss of two old men who do not speak a 
common language, met each other in an unknown city, no maid who 
feels more valuable among strangers than in her daughter's home… The 
purpose of these stories is to embed a different touch in the reality of the 
modern world - full of riots, refugees, murders, ambitions and sudden 
relationships. Perhaps, they are searching for that secret "special door" 
that brings salvation.  

The characters move through time and space, jumping from one 
chaos to another, from one reality to another. The transition is often not 
described in detail: we could see the cognitive shock thanks to which 
Nadia and Saeed accept the changes. Their phones carry them "to places 
far and near," and the freedom to communicate contrasts with barbed 
wire, camps, gangs, and blockades. 

In Mohsin Hamid's novel the sky is populated with drones and 
bombs, but also with beautiful stars. In his homeland Saeed likes to look 
at the stars through a telescope and imagine them over the Atacama De-
sert - large and clean. When the electricity in the foreign country goes 
out, the huge sky, crowded with stars over the ghost towns for Nadia and 
Saeed is a symbol of true beauty. In fact, in the novel, the characters of-
ten look for the landmark of the stars, the Milky Way, and often talk 
about trips and stars. In an overcrowded world where there is no place for 
beauty, the stars are the dream of true beauty and humanity. That is why 
the constructions around London, which are supposed to shelter the com-
ing migrants, are revealed as a halo of constellations. It is of no coinci-
dence that the end of the novel returns to the stars over Chile and the 
Atacama Desert: a symbol of adventure - life. 
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The novel Exit West is a work on the border between the political 
and the psychological, about the lives of migrants, about the tricks they 
use to survive, to find work or food, about unwanted assimilation. In a 
war-torn world, it seems strange to the narrator that as they continue to 
do their work, the next moment people simply die. Amid the devastation, 
the escape, the filth, the hunger, the insecurity, the hot water that Nadia 
finds to bathe in is an emanation of luxury, and this ordinary human com-
fort is an accusation against inhuman living conditions. 

However, migrants are not only described in the style of sympathy. 
Many of them are said to have knives and pistols to protect themselves 
from government forces in "dark" London; a migrant is said to have at-
tacked a local foreman with a knife. But the story also shows the attacks 
and fury of the nativists, who also hurt Nadia and Saeed, the burning of 
migrant blocks, etc. Exit West shows that each case has to be depicted in 
the context of its own social, cultural and political integrity, and that gen-
eralizations deepen stereotypes, hatred and racial prejudice. The writer 
Hamid vividly conveys how the presence of refugees in cosmopolitan 
London provokes xenophobic riots and reactions. "Refugees are no long-
er perceived as inanimate objects, but as natural forces that can damage 
and eradicate the national welfare system in the country" (Baglama 2019: 
151). By using verbs such as flow, hit, pour into, overflow, stretch and 
others, the myth of the threat of otherness is consistently constructed. 

When talking about London, the narrative, though outwardly im-
partial, describes it in words reminiscent of a place of military or combat 
operations, and the measures taken by the government such as "with-
drawal, destruction and surrender" sound like measures taken against an 
enemy. In Exit West xenophobia, keeping foreigners in ghettos, watching 
them from drones, helicopters and balloons, and their lack of real sociali-
zation force people like Nadia and Saeed to flee all the time. The novel 
deconstructs racial and cultural codifications by presenting migrants as 
individuals with different personalities and traits, rather than as repre-
sentatives of a particular religious or political group. (See Balglama 
2019: 152). Thus, the western city is depicted not as an open and tolerant 
society, but as a nativist and conservative space that seeks to demonstrate 
its superiority. 

Raising the issue of Europe's socio-political borders, Exit West 
(2017) questions the existence of borders. Although they have disap-
peared in the novel, according to N. Ukar, they are already perceived as 
points of discrimination (Ukar 2019). Following the French philosopher 
Balibar, the researcher talks about institutional policies that deprive refu-
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gees of any sense of belonging. The border in this case is rather a con-
structed notion with a different function. It is a form of control, Ukar 
continues, following Balibar. Borders are drawn invisibly to protect a 
country's national identity or traditional and cultural principles, because 
they are hardly passable as described in the London chapters of Hamid's 
novel (Ibid.). 

The dream of discovering a new world, without pain and war, is in-
directly present throughout the novel. It is no coincidence that in one of 
the alternative universes of the novel, the suicide bomber chooses life, 
and the Brazilian and the Dutchman exchange a kiss. Although the pro-
tagonists of Mohsin Hamid are constantly fleeing because they cannot 
find their home anywhere, they always seem to be trapped in time, be-
cause something dramatic and violent is happening everywhere, which 
prevents them from settling down; home is not just a fixed place, but it is 
also a place where major events do not take place. Hence, its instability 
as an image. 

The style of Hamid's novels is simultaneously concise, outlining, 
the plot is unfinished and it always leaves a mystery for the reader to 
complete it. It is up to the reader to decide whether the protagonist is bad, 
good, rebellious or conciliatory, or just a person with a lot of accumulat-
ed pain, to whom globalization systematically shows its indifferent face. 
The message of the novel shows us how what is happening today, dicta-
torships and wars provoke the need for the heroes of the diaspora to find 
their place. The homelessness of the "displaced" person, the ugliness of 
the world, which is not equally tolerant to all, are realized against the 
backdrop of the event as a place of introspection, when the identity is 
shaken. 

The Reluctant Fundamentalist and Exit West show the danger of 
invisible borders that continue to exist and be supported, shows the dan-
gers of the beasts within us, whether we are on the one side or the other 
of the border. Mohsin Hamid offers the narrative of the story as a meet-
ing place where one can find a common ground for existence and bridge 
the gaps between those who directly experience the migration and those 
who imagine it. But it is also a novel about the changes we are all subject 
to as human beings, the migrations we experience in one way or another, 
the borders we transcend, the time that changes us, even if we do not 
want to, because "we are all migrants in the time" (Hamid 2017: 209), as 
the narrator says at the end of the tenth chapter. The journey in the novel 
is a constant journey inward, to the human, which always runs away from 
us. Considering Changiz in The Reluctant Fundamentalist, it is obvious 
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that we cannot isolate ourselves in the "armour of denial" (Hamid 2007: 
95), and this conviction, which is also the narrator's one, responds to But-
ler's assertion that being hurt and vulnerable makes you think of others, 
of those whom your life and well-being depend on, and grief is a way of 
inclusion but not of speculation (Butler 2004). 

Mohsin Hamid insists that the comfort of national borders is insuf-
ficient for a contemporary, and in his novels he hopes that recognizing 
human vulnerability, realizing interdependence among people, and a 
sense of unity can create a collective struggle against insecurity to build 
societies one day, based on true diversity and equality. 
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Abstract: Socialist realism is a style of idealized realistic art of the XX century. 
Having had a widely-spread influence in the countries where communism was a pre-
dominant system of government such as Kosovo, it took upon the role of a teacher who 
sets out the norms on how writers should go on and about their writing, norms which 
were known to be rigid and had previously obtained the approval of the communist 
party. Subsequently, socialist realism in Kosovo was of service to the communist ideol-
ogy. It encompasses a didactic mission which paves the way for the Albanian communi-
ty onto the norms of the new communist way of living by using literature as a propa-
ganda tool to shape the readers’ convictions towards having a positive outlook of com-
munism as a whole. On the other hand, this way of doing literature targets and lashes 
out at anything and everything that does not reflect the communist ideology, especially 
the Albanian customs and traditions’ system which had the good fortune of being on 
opposite sides of the latter. The effects of such a war on the Albanian traditions which 
lasted for half a century, are still very much present in the Albanian way of living even 
today, because when communism was eradicated for good, as a governing ideological 
system, it did not take all of its misfortunes with it. The main purpose of this paper is to 
complete the previous studies’ findings on socialist realism in Kosovo with new findings 
that have solely to do with the relationship between socialist realism and the Albanian 
customs and traditions. 

Key words: socialist realism; communism; Albanian family; Albanian society 
 
 
 

1. Introduction 

The communist ideology first emerged as an ideological system of 
thought in Kosovo in 1919 (Bajrami, 1982). In its early stages, this 
ideology had little to no influence and had very limited propagation 
capabilities among the masses. However, things started to change in the 
following years where communism becomes the leading totalitarian 
authority in Kosovo. Firstly, during the Second World War, communist 
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partisans would play a crucial role in spreading the communist ideology 
among the masses and after the Second World War, the communist 
partisans’ rise to power would contribute in communism to be the sole 
governing party. Communism used literature and art among other tools to 
ideologize people. The art which first emerged in the Soviet Union and 
was of service to the communist ideology was to be known as socialist 
realism and as such was put into use to support the communist ideology 
and was later on spread among other communist countries (Ann 
Jefferson, David Robey, 2004, 239). Subsequently, the authors of 
socialist realism in Kosovo were also high officials of the communist 
party with prominent figures including Sinan Hasani, Rexhai Surroi and 
Hivzi Sylejmani. Socialist realism became an officially-supported and 
state-protected movement in Kosovo by the communist state after the 
Second World War. The socialist realism in Kosovo is mostly reflected 
in the romantic genre. With novels being lengthier, the chances for the 
latter to effectively carry forward the communist ideology were higher.  

Sinan Hasani, who would later go on to become the president of the 
Former Yugoslavia, would come to be known as the most renowned 
author of the socialist realism in Kosovo. He would write the following 
novels: Rrushi ka nisë me u pjekë [The grapes have started to ripen] 
(1957), Nji natë e turbullt [A turbulent night] (1961), Ku ndahet lumi 
[Where the river divides] (1963), Djaloshi me dekoratë [The guy with the 
decoration] (1967), Era dhe Lisi [Wind  and oak] (1973), Fëmijëria e 
Gjon Vatrës [John Vatra's childhood ] (1975), Për bukën e bardhë [For 
white bread] (1977) and Përroi i vërshuar [Flooded stream ] (1980). 
Rexhai Surroi, who was a high diplomatic official under the communist 
rule wrote the following novels: Besniku [Loyal] (1959), Pranvera e tretë 
[The third spring] (1971), Orteku I [Avalanche I] (1974) and Orteku II 
[Avalanche II] (1974). Lastly, Hivzi Sylejmani, who is considered to be 
one of the founding fathers of the communist system in Kosovo, wrote 
the following novels: Njerëzit [People] (1966), Fëmijët e lumit tim [The 
children of my river] (1969) and the novel in the form of a manuscript, 
Njerëzit II [People II] which would be published in (2009). Even though, 
the socialist realism literature in Kosovo was used as a propaganda tool 
in the hands of the communist authorities, it is worth mentioning that 
during the said period of time, a different kind of literature emerged, a 
literature which did not comply with the rules and directives of the 
socialist realism approach since communism in Kosovo was deemed to 
be more liberal compared to the same system of government reflected 
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throughout other communist countries and as such it allowed the progress 
of a literature not compatible with the socialist realism art form.  

When the novels influenced by the socialist realism were being 
written in Kosovo, the country was a member of a confederation known 
as Yugoslavia within which the Albanian community was a minority. 
This confederation greatly consisted of Slavs where its name had also 
derived from, Yugoslavia – The Slavs of the south. Before the Second 
World War, the relationship between the majority Slavs and the minority 
Albanians was far from being settling. Former Yugoslavia prior to the 
Second World War was governed by the Slavic king Alexander I who 
was characterized by a nationalistic approach taken towards the Albanian 
minority: there was no education conducted in Albanian; institutionalized 
education was carried out in Serbian and as such it was filled with 
Serbian nationalism which lead the Albanian community to not partake 
in such schools; Albanians were deemed as enemies of the state and were 
exiled to Turkey etc. The Albanian community which remained in 
Kosovo, due to a lack of education remained illiterate, which resulted in 
the customary and traditional way of living to become a predominant 
system in their lives. Socialist realism after the Second World War would 
find the Albanian community: illiterate, skeptical towards the governing 
authority which up until then had prosecuted them; not on best terms 
with its neighboring Slavs; closely bound to tradition etc. All of the 
abovementioned aspects are reflected in this literature as something that 
had been left behind from a distant past and as such they must be 
changed or eradicated as they go against the communist dispositions. 
This constitutes one of the reasons why these elements were deemed as 
archaic characteristics of the Albanian society, backward in nature and 
petite bourgeoisie etc. (Hasani, 1980c, 65). Socialist realism on such 
grounds would become the leading aspect of the new communist way of 
living. The socialist realism art would be reflected in the discourse of 
novels; on one hand the art itself hyperbolizes anything and everything 
that is communist-bound whereas on the other hand it satirizes with what 
is not communist-bound including the Albanian history, culture, customs 
etc.  

The socialist realism novels automatically placed the Albanian 
traditions and customs in a bad light. The positive and negative aspects of 
the stories covered by such novels are not determined based on the way 
the latter had been written but as such they are predetermined from the 
communist governing bodies with the aspects that are in favor of the 
communist ideology being deemed as positive so that the general public 
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would come to grow fond of them and those who go against the 
communist ideology were scrutinized and deemed as negative so that the 
general public would come to see them with animosity.  

Communism as a totalitarian ideology does not seek to disprove its 
ideas by comparing them to any other form of social organization, it does 
not promote confrontation and it does not seek to compete. The discourse 
used in such literature is that of hyperbole and not of a discourse which 
questions the latter or tries to disprove it.  

The characters of the novels belonging to the socialist realism era 
are categorized into positive and negative characters. Communists 
constitute for positive characters whereas traditional Albanians are 
portrayed as negative characters. Prioritizing communist ideas within 
these novels has even managed to touch upon the dialogues and the plots 
of these novels as a whole. In order to promote the communist ideals 
before its readers, the socialist realism novels are characterized by the so 
called “endless dialogues” with a lot of dialogue and little action 
(Lahusen, 1997, 2). In such novels, long meetings between communists 
are reflected through long conversations that give out in detail the 
communist political stances of the time, making such novels borderline 
monotonous. Nonetheless, such an approach was deemed as very 
practical in making the communist ideas known to its readers by striping 
the artistic value of the publications and mainly focusing on having the 
core message come across accurately.  

 

2. Findings 

The communist system used the socialist realism art as a tool to 
impose its authority on the Kosovo Albanians who at the time were 
leading traditional lives. While the Albanian tradition system had the 
fortune of being on opposite sides of communism, that did not exempt 
the latter from being attacked by socialist realism novels in complete 
disregard of any ethical or stylistic criteria.   

 The communist system in every single one of the countries it 
became an authoritative system on, aimed at starting over from scratch 
and building a new world where the communist ideals would be at its 
core, and that is also what it tried to do with Albanians. The socialist 
realism novels in Kosovo explicitly called for the assimilation of the 
traditional Albanian individual and its transformation into a communist, 
upholding the communist ideals such as the ones being upheld in the 
Soviet Union. These novels also called for a general disregard for the 
past, straying away from tradition, separating the individual from one’s 
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family, friends etc. and then integrating the Kosovo Albanian individual 
into the communist model of life. This underlines the totalitarian 
tendency that communism had in controlling the lives of the Albanians 
living in Kosovo by means of dehumanizing them and turning them into 
tools of service to communism. The forceful administering of the 
communist life model lead the people in Kosovo to go from a culturally 
diverse group of people to becoming all the same, typical communists. 
Any individual who was different from the set out communist “type” 
would be accused and be deemed as an enemy and as such they would be 
isolated and eliminated since communism also propagated and 
encouraged the revolutionary character over enemies inciting violence 
and killings against those who dared to go against it.  

In socialist realism in Kosovo, individuals are seen as mere 
elements of an ideological maneuver which had to show themselves as 
worthy in acting upon the ideas which were proclaimed by the 
communist system. The forceful administering of the communist ideals 
upon the Albanian social life resulted in the disintegration of the 
traditional Albanian family. As a result of this literature, the reputation of 
the individual within his or her family and social circle was lessened, the 
trust in the latter reached its lowest point as the individual was then seen 
as merely a manipulated element from the communist system against his 
or her family, friends and social circle. This happened because 
communism, in order to achieve its ideological goals, managed to 
dehumanize the individual in its entirety and to transform the latter into a 
slave in service of the communist party. Only as such did the individual 
have a purpose within the communist ideology and the socialist realism 
novels.  

The communist ideology emerged as a very harmful political 
doctrine of the XX century with tremendous negative consequences 
reflected in the Kosovo society while using a propagandistic literature to 
create and establish its very own utopian system. Nonetheless, the use of 
literature from this ideology is an argument in that when such humankind 
values; literature and art, are misused and instrumentalized by a certain 
social group whether it being political or ideological, it can result in 
catastrophic consequences to the individual.  

 

3. The post-communist crisis in Kosovo 

The Albanian society in Kosovo which lead a traditional way of 
living, after the Second World War would be subjected to tremendous 
pressure from the communist system to change its ways and transform 
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itself into a communist-bound society. This exercised pressure would 
eventually pay off as since after the end of the Second World War, the 
Albanian society would live in communism for the next half a century. 
To accomplish a total ideologization of the masses, communism as an 
ideology used state-lead apparatuses, one of which was the 
instrumentalization of the art to be of service to its ideals, something 
which was made possible through the socialist realism literature. The 
main objective of this literature was to lead people away from the 
traditional way of living and have them be loyal to the communist 
system.  

In the 90s, after the fall of communism in Former Yugoslavia 
which Kosovo was a part of, a grave crisis unfolded in what was to be 
known as the post-communist crisis. Alongside communism, the idea of 
the state of utopia surrounding the latter was also shattered and the 
individual found itself in a difficult reality left behind by the communist 
ideology. From a social point of view, communists had not established 
healthy and prosperous relationships between the different nationalities 
co-existing in Former Yugoslavia up to that point which lead to the latter 
raging into war against each other. This war lasted for 10 years and as a 
result many people died in a war which culminated in the biggest and 
worst act of genocide committed after the Second World War, the 
Srebrenica genocide.  

It is very challenging to determine the exact impact that the 
socialist realism literature had in aiding the communist propaganda 
system with the system also using other state-lead apparatuses as means 
to an end. Nonetheless, the socialist realism literature should be held 
accountable in what lead to the degradation of the society as a whole 
during the communist era. The Kosovo literature of the time has been 
interpreted from different artistic and literary points of view, but 
unfortunately it is yet to be interpreted from the social impact it had in 
promoting communist ideals firstly due to the general fear it invoked 
from the communist state and secondly, due to the lack of 
interdisciplinary studies conducted. Interpreting the influence that the 
socialist realism literature had in ushering and promoting communist 
ideals remains an obligation to be fulfilled by future studies on the said 
literature.  

 

4. The socialist realism approach and the Albanian traditions 

The socialist realism novels in Kosovo are novels which were 
written in a particular location in Kosovo, a location which 
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demographically consisted of Albanians. The Albanian people possess a 
specific and unique culture and tradition compared to other nations as it 
has orally passed on its customary rules and directives from one 
generation to another, rules which today can be found compiled in 
Kanuni i Lekë Dukagjinit [Canon of Leke Dukagjini]. This compilation 
sets out the rules on the very unique way of living of the Albanian people 
whether those being bound to one’s family, society, social, economic, 
cultural life etc. aspects which the communist system sought to fight 
alongside any other opponents on its way at the time. In comparison to 
other communist countries who fought other “enemies”, in Kosovo, the 
main enemy of communism were the Albanian traditions.  

4. 1. The socialist realism approach and the traditional Albanian 
family 

The socialist realism as an art for included more than just literature, 
it was an ideological scheme bound to change the world, a very strict and 
rigid way of life as it sought to eliminate any and every living alternative 
other than the one leading towards communism. To accomplish this 
transformation, this ideology always set out from a practical reality 
which needed changing and in Kosovo’s case, this reality was reflected 
in the shape of the traditional Albanian way of living which had to be 
changed to benefit the new communist way of living.  “Undeniably, the 
revolutionary development or the way to socialism was understood 
according to the Party's current doctrine of communist construction.” 
(Gutkin, 1999, 38). Therefore, the first target of the socialist realism, 
something which had to be changed by any means necessary was the 
Albanian tradition system which as a result was subjected to criticism, 
satire, mocked at so that its competence in the general public would 
diminish and substituted by the communist ideals. In socialist realism, 
tradition is not subjected to criticism and attacks as a whole. Subjected to 
criticism are only specific components such as the traditional family, the 
traditional social organization of the society, the traditional Albanian 
individual etc.  

The socialist realism novels are seen to heavily criticize the 
traditional Albanian family. In the traditional Albanian family, the heads 
of the family, the mother and the father, play a tremendous role in 
managing and regulating the latter. It is against the two head family 
figures that the socialist realism literature focuses its criticism upon by 
using derogatory labels to smear their characters in front of its readers 
and to relativize the main pillars of the Albanian family so that they 
would no longer have the trust of the other family members. In Rrushi ka 
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nisë me u pjekë [The grapes have started to ripen] (Hasani, 1957), the 
mother is labeled as “a silly old lady” (Hasani, 1980a, 178), the father is 
labeled as ‘a fool’ (Hasani, 1980a, 178), ‘a liar’ (Hasani, 1980a, 234), ‘a 
dog’ (Hasani, 1980a, 285) etc.  

In socialist realism novels, we see how children humiliate their 
parents, their mother and father: they do not listen to their parents and 
they act against their will, they also shame them for being backward. The 
novel Rrushi ka nisë me u pjekë [The grapes have started to ripen] 
(Hasani, 1957) starts with the father, Aliu, having his daughter engaged 
to a peasant who practices traditional rules with the engagement 
eventually breaking off due to their communist children. Similarly, 
without their parents’ approval, communist children collectivize lands 
(Hasani, 1980f) and build cooperatives (Hasani, 1980f), they do not 
practice religion (Hasani, 1980b, 105), “they disavow traditional 
costumes” (Hasani, 1980b, 35), “they listen to music” (Hasani, 1980c, 
165), “they dance” (Hasani, 1980c, 165), etc. qualities which are seen as 
an attempt to decompose the traditional aspect of Albanian families 
through their children. Such practices call for communists not to respect 
their family members i.e. father, mother, brother etc. The socialist 
realism seeks to eliminate the sense of care one has for his or her family 
and have it be focused on the communist party instead. Socialist realism 
also seeks to fight the traditional Albanian family by applying the 
dialectic materialism in that it minimizes the duties and responsibilities 
one has towards his or her traditional family while maximizing the 
importance that the same attributes have towards communism. In Rrushi 
ka nisë me u pjekë [The grapes have started to ripen] (Hasani, 1957) we 
see members of the traditional family displaying trivial traits and 
attributes such as: “they exercise violence against women” (Hasani, 
1980a, 50), “they look to hide cigarettes from one another” (Hasani, 
1980a, 50), “they look on how to share food around the table” (Hasani, 
1980a, 50) etc. In comparison, communist characters in the same novels 
are portrayed as dealing with non-trivial deeds which concern the society 
as a whole: “they die fighting for freedom” (Hasani, 1980a, 62), “they are 
educated” (Hasani, 1980a, 58), “they seek to democratize the society” 
(Hasani, 1980a, 58), “fix the roads” (Hasani, 1980a, 58), “provide water 
to both cities and villages” (Hasani, 1980a, 58) etc. All of this was done 
intentionally in an attempt to show how much superior communism is in 
comparison to the traditional Albanian family.  

4. 2. Socialist realism and the traditional setting of the Albanian 
society 
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Similar to the concept of family, the Albanian social life before the 
Second World War was set out upon traditional principles. It was 
regulated according to the social directives of Kanuni i Lekë Dukagjinit 
[Canon of Leke Dukagjini] with the latter setting out who the leaders 
within the society are and the responsibilities assigned to each of its 
members. It also set out the rules regarding the economy of the family 
and the punishments issued in cases where irregularities had been 
foreseen within the society etc.  

The communist ideology sought to eradicate the traditional setting 
of the Albanian way of living through socialist realism by deeming it as 
archaic in comparison to the communist way of living which at the time 
was reflected as the latest achievement of humankind with rules and 
principles which were ethically-sound and advanced, looking to install 
the idea of economic and cultural prosperity to its subjects. The Albanian 
way of living in these novels was attacked, mocked and criticized. On the 
other hand, the communist way of life was idealized to be more 
appealing to the readers. What is randomly evident in this literature is the 
work which is carried out in communist cooperatives with the intention 
of idealizing the way of life in communism: the work is carried out 
collectively, boys and girls, Serbs and Albanians, Muslims, Catholics and 
Orthodox alike (Hasani, 1980c, 121). These groups of people “eat in the 
same restaurants” (Hasani, 1980c, 85), they “travel in different capital 
cities around the world to take part in different conferences and 
seminars” (Hasani, 1980c, 121), they “go to the movies together” 
(Hasani, 1980c, 84, 165), they “play pool” (Hasani, 1980c, 160), they 
“go out for drinks” (Hasani, 1980c, 160), “listen to contemporary music“ 
(Hasani, 1980c, 165), “go for walks after work” (Hasani, 1980c, 198 and 
243) and everyone “owns their own house” (Hasani, 1980c, 156). The 
families are small with up to three family members (father, mother, and 
child) with some of them even having “out of wedlock children” (Hasani, 
1980c, 157). Underlined in such a description was often a submerged 
sexual enlightenment aimed at the younger Albanian generations in order 
to draw them closer to communism as reflected through the 
abovementioned travels abroad. While participating in different seminars 
and conferences, we see married individuals have sexual encounters with 
young women even in the form of orgies e.g. "Everyone was already hot: 
Boshku had just not entered Lepurusha's breast. The raven was pulling 
Sylarma towards him, the Sheriff was stroking Gojadema's hair, and she, 
as if in vain, did not take her eyes off him. Hana and I started to blink our 
eyes." (Hasani, 1980c, 123). This passage calls upon a sexual encounter 
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between groups of people by explicitly describing the overall setting of 
the encounter itself.  

Socialist realism novels also reflect upon women being unfaithful 
to their husbands by having lovers (Hasani, 1980c, 192 and 200) aiming 
to diminish the ideals of the traditional family by attributing such 
‘progressive’ traits to the communist society. Such a description of the 
communist life in the 50s and 60s of the XX century carried out by the 
socialist realism novels of the time was that of a hyper reality to the 
Albanian reader in Kosovo with it being extremely idealized and far-
fetched from the real world. The main goal of such an approach was to 
draw the Albanian individual living in Kosovo out from the existing 
reality of his or her everyday traditional working life and to amaze the 
latter with communist illusions. The socialist realism novels sought to 
hypnotize the individual with easy and simple things to achieve such as 
one’s wellbeing, wealth, the great number of lovers one might have, 
small families and different trips to different cities (Belgrade), different 
parts of the city (parks, squares, hotels and restaurants etc.) as a reality of 
a chosen society which the reader could easily become a part of if he or 
she becomes a communist.  

The goal benefits of the communist way of living are set out as 
easily achievable compared to the goal benefits of the traditional way of 
living. The individual in Kanuni i Lekë Dukagjinit [Canon of Leke 
Dukagjini] can only attain certain social positions or ranks when he or 
she reaches a certain age and a certain life experience because Kanuni i 
Lekë Dukagjinit [Canon of Leke Dukagjini] looks for experienced 
individuals to lead. Knowing such rules and directives, the socialist 
realism novels sought to do the complete opposite: communists are seen 
to go up the ranks in much easier fashion with the sole criterion being the 
embracing of the communist ideology. The socialist realism intentionally 
focuses on such storylines in order to make communism seem more 
appealing to the Albanian society especially when it comes to the 
younger generations, having them believe they can attain high public 
offices and become public officials much faster in comparison to the time 
it would take to do so in the traditional way of living set out by Kanun of 
Lekë Dukagjinit [Canon of Leke Dukagjini].   

Socialist realism criticizes the traditional Albanian way of living 
even in matters of its relations with members of other nationalities. Prior 
to the Second World War, the relations in Former Yugoslavia between 
the majority Slavs and the minority Albanians were tense as there were 
violence, murder and eviction practices carried out by Serbs towards 
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Albanians. Communism through socialist realism novels sought to strip 
the Albanian population from their past and have them become oblivious 
to the practices inflicted upon them by the Serbs by becoming brothers 
with them. The objective of communism was to distinguish between 
those who are communists and those who are not communists and as 
such, showing a complete disregard for one’s nationality. The centuries’ 
long conflicts between different nations do not bare any importance in 
the communist system. Subsequently, in this literature there are always 
two communist protagonists (a Serb and an Albanian) and two non-
communist antagonists (a Serb and an Albanian). In both of these groups 
we have people belonging to both nationalities, Serbs and Albanians as to 
showcase that the nationalistic distinction between them is not important 
unless the distinction has to do with whether  they consider themselves 
communists or the contrary: In Rrushi ka nisë me u pjekë [The grapes 
have started to ripen] (Hasani, 1957) Kadri and Stojan are positive 
characters whereas Syla and Stanku are negative characters; In Nji natë e 
turbullt [A turbulent night] (Hasani, 1961) Selmani and Millani are 
positive characters whereas Alia and Vukoja are negative characters etc. 
Here, the authors of socialist realism manipulate the history of the two 
nations: their differences are minimized, the animosity between them is 
diminished, only certain positive aspects of their past are taken into 
account with the main distinction between them being whether they are 
communists or not.  

By idealizing communists, socialist realism mocks the distinctive 
symbols of the nations co-existing in Former Yugoslavia such as their 
traditional clothing, food, religious beliefs etc. Socialist realism does not 
see such symbols as a celebration of diversity but as obstacles that need 
to be eradicated in its quest to merge all of the diverse cultures into a 
single one, that of communism. In Rrushi ka nisë me u pjekë [The grapes 
have started to ripen] (Hasani, 1957) we encounter the detailed 
description of the traditional Albanian, Serbian costumes (Hasani, 1980a, 
91), descriptions aimed at highlighting how tradition has divided people 
based on one’s culture, faith etc. The same goes for other notions as well 
e.g.: “One eats pork whereas another does not” (Hasani, 1980a, 64), “one 
takes decisions in odas” (traditional Albanian housings) (Hasani, 1980a, 
50) and “the other taking decisions in educational institutions” (Hasani, 
1980a, 58), “one dies for his or her family members (Hasani, 1980a, 52) 
and “the other dies in the name of Yugoslavia” (Hasani, 1980a, 63) etc. 
As a result, the socialist realism novels propagate that Albanians must 
stray away from their traditional clothing, their traditional food and 
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religion as they seek to establish a communist society without any trace 
of past traditions involved. The authors of the socialist realism are 
“dictator” artists (Perov, 2015, 4) who seek to destroy anything that has 
been before them, nothing means anything before their communist ideals 
whether them being ancient social symbols such as clothes, food, religion 
etc.  

4. 3. Socialist realism and the traditional Albanian characters 
The characters in the socialist realism novels are classified into 

positive characters and negative characters: communist characters are 
deemed as positive whereas non-communist characters where traditional 
characters are included are deemed as negative. These novels take a very 
explicit stance towards their characters, on one hand they hyperbolize the 
positive characters (communist characters) and on the other hand they 
insult and use derogatory language towards negative characters 
(traditional characters).  

Positive characters who are communists are idealized both in 
appearance and personality. Positive characters are men who are “witty” 
(Hasani, 1980b, 60), “wise” (Hasani, 1980b, 22), “smart” (Hasani, 1980c, 
42), “educated” (Hasani, 1980b, 22), “devious” (Hasani, 1980b, 60), 
“brave” (Hasani, 1980b, 60), “practical” (Hasani, 1980c, 69), 
“determined” (Hasani, 1980c, 69) and “fair” (Hasani, 1980c, 69), 
“patient” (Sulejmani, 1989, 67) (Hasani, 1980b, 87) and “loyal” (Hasani, 
1980b, 87). These characters have always been humane and kind as they 
are seen to “save children from drowning in rivers”, “putting themselves 
in harm’s way to save others” (Hasani, 1980b, 22), or they are described 
as “children who fight against the occupiers, traitors and wealthy people” 
(Hasani, 1980f, 37), which in principle is typical of children who belong 
to the communist system as they are expected to think, judge and act as 
an adult would to the extent that they come to think of themselves as they 
have been born a communist: “ They came to think that they were 
Marxists even before they knew what Marxism meant” (Sulejmani, 2009, 
66). These characters “have never had a disagreement or a dispute of any 
kind with anyone” (Hasani, 1980b, 73), with the most important thing 
being that communism portrays them as characters who are “morally and 
politically sound” (Hasani, 1980c, 27) etc. These characters “do not 
discriminate based on one’s nationality”. In Nji natë e turbullt [A 
turbulent night] we have Millan (Serbian), Todorov (Bulgarian), and 
Abedin (Albanian). These novels do not discriminate based on religion 
either: Abedin and Sylejman are Muslim, Uncle Mark is Catholic 
(Hasani, 1980b, 105) and they work alongside one another in favor of the 
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common communist goal. The opposite pans out when it comes to the 
negative characters. The positive characters of such novels are also often 
described as being “handsome and beautiful” as to positively appeal to 
the readers. They are “honorable” (Hasani, 1980b, 47), “strong” (Hasani, 
1980b, 22), with “strong hands” (Hasani, 1980c, 73), “big-bodied” 
(Hasani, 1980c, 246), “good-looking” (Hasani, 1980c, 42), “young” 
(Hasani, 1980c, 42), “beautiful” (Hasani, 1980c, 42) etc.  

Women in communism are also described using such idealized 
features: they have “big breasts”, “thin eyebrows” and “tiny waists” 
(Hasani, 1980b, 35). These characters whether them being male or 
female are opposed to tradition therefore as soon as they are exposed to 
communism, they embrace it (Hasani, 1980b, 35). They are against 
traditional denominations and oppose them fervently:  “"Sir Meto, are 
you telling me something?" Even though I realized that he was in a 
difficult situation, I shouted at him angrily: - I did not have a father or a 
grandfather, sir!” (Hasani, 1980c, 147).  

This distinction is also evident in the way they look and the way 
they dress as to highlight the superiority they feel in comparison to the 
way traditional individuals dress. "Berat, in order to be distinguished 
from ordinary citizens, wore a hat without a mold with a clutch on the 
side and a gold watch and ring in his hand. He was dressed in a black 
cloth set and tight pants.” (Hasani, 1980b, 35), in some cases they even 
wear “kapotë dhe shapkë” [hood and hat] (Hasani, 1980c, 103), whereas 
communist women distinguish themselves from the traditional clothing 
by wearing “high-heeled shoes” (Hasani, 1980c, 114), “holding small 
purses under their armpits” (Hasani, 1980c, 114), “wearing red lipstick” 
(Hasani, 1980c, 114) etc. Everything that is good reflected through the 
positive characters makes them look artificial: facing any challenge these 
characters do not waver, they do not get tempted, in other words, these 
characters are enslaved in the model of a new idealistic individual 
compared to a real person. These characters display no weaknesses, 
passions or desires other than those about communism. This system 
shapes the positive character to be filled with positive utopian traits and 
aims at imposing such a character to the masses through its literature 
where this sort of character prevails.  

On the other hand, traditional characters described in socialist 
realism in Kosovo are the complete opposite of the communist characters 
as they are deemed to be negative in these novels. These characters are 
misjudged, ill-defined in terms of character and appearance in order for 
the reader to see them as bad and label them as negative. These 
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characters are portrayed as “being flawed”, “stealing other pupils’ bread” 
(Hasani, 1980b, 16), “beating others” (Hasani, 1980b, 16), “they painted 
the doors with dung” (Hasani, 1980b, 74), etc. They are deemed as 
‘heartless’ (Hasani, 1980b, 61), ‘brainless’ (Hasani, 1980b, 61), ‘power-
hungry’ (Hasani, 1980b, 66), “politically immoral and treacherous” 
(Hasani, 1980b, 61). They are described as people who would “snitch on 
their friends to the fascists for the right amount of money” (Hasani, 
1980b, 78). 

The characters in such novels are described as being “lazy” 
(Hasani, 1980c, 154), “archaic” (Hasani, 1980c, 65), and antisocial 
(Hasani, 1980c, 71) up until the point where they are not even able to 
lead a healthy sexual life (Hasani, 1980b, 62). They are reflected as 
characters who distinguish between their offspring, they love their sons 
more than they do their daughters (Surroi, 2008, 37), they do not work 
like communists do but spend their time gossiping (Hasani, 1980c, 45), 
and getting wealthier through embezzlement (Hasani, 1980f, 50). In 
comparison to positive communist characters, these characters are 
described as “ugly” so that the reader will get repulsed by them. These 
characters are “black-faced” (Hasani, 1980b, 67), they have crooked 
teeth (Hasani, 1980b, 59), and their heads are “deformed” (Hasani, 
1980c, 43), “they have humps on their backs” (Hasani, 1980c, 244), they 
have “green raging eyes” due to them being deceitful (Hasani, 1980b, 
86). Due to their appearance they terrify the readers: “he narrowed his 
eyes so much that it frightened me ... “ (Hasani, 1980c, 27), they also 
have “teeth like hooks” (Hasani, 1980c, 29).  

These characters have “gouged eyes” and “bad demeanor” (Hasani, 
1980c, 71), and they are described as having “big ears that cover their dry 
faces” (Hasani, 1980c, 86). In comparison to the positive characters who 
fashion modern clothing, the negative characters wear traditional 
clothing. Aliu, a fascist spy wears plis (a traditional Albanian headwear) 
(Hasani, 1980b, 67). While communists believe in science, traditional 
characters are connected to religion up to the point where they want to 
murder communists because they are godless (Hasani, 1980b, 68). 
Similarly, the negative Catholic characters are seen as trying to get rid of 
Muslims just because they belong to a different religion than them: 
“Vukoja could not wait for the opportunity to blow his mulan directly 
against the Muslims” (Hasani, 1980b, 110). The negative characters are 
heavily sealed within their own traditional mentality however some of 
the positive characters do not draw distinctions between the nationality 
and religious denominations. The negative characters go as far as 
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committing murder on the basis of someone being of a different 
nationality and religious denomination as underlined by the character of 
Georgin (Catholic Bulgarian) who kills Xhema (Muslim Albanian) and 
curses at him “mamkata “Shumkarska” [using profanity towards his 
mother] (Hasani, 1980b, 96). 

This is how communists managed to categorize people into good 
and bad through their novels. In these novels even the traditional female 
characters are deemed as “ugly” so that the reader will be repulsed by 
them and not look to approach them in any way, shape or form. 
Traditional female characters are described as “ugly” with “short and 
thick bodies” (Hasani, 1980c, 166), with their faces being “bloated and 
black” (Hasani, 1980c, 166), their backs “hunched” and their mouths 
“crooked” (Hasani, 1980c, 167).  

Through this sort of description of the traditional Albanian man, 
the authors of the socialist realism period have managed to strip the real 
Albanian individual from Kosovo from their way of living while 
deeming anything and everything related to them as being “undesirable”. 
When these novels are read, it seems as if a flawed individual is 
described and not a real Albanian person as most of the latter’s 
characteristics are diminished. Deeming traditional characters as evil was 
the chosen way of communism to instill in its readers a conviction that 
people must choose the communist model of an individual rather than the 
traditional one.  

 
5. Conclusion 

Through socialist realism, communism in Kosovo sought “to 
achieve specific military, economic, and political goals by reshaping the 
social subject through sophisticated cultural management of the subject's 
imagination, desires, values, and, more generally, the processes of 
identity construction.” (Skrodzka, 2020, 4). To achieve such goals, this 
art form sought to impose communist ideals by any means necessary 
even if it meant the dehumanization and the complete transformation of 
the Albanian individual. In the XX century, the general consensus was 
that in many art forms the human figure is seen to be dehumanized i.e. 
cubism and the technological advances which have transformed the latter 
into a robot but in no other art form is the human figure more 
dehumanized than in that of socialist realism with it seeking to strip the 
individual from any and every single quality so that they communist 
ideals triumph. Regardless of the fact that socialist realism is a literary-
artistic movement, its end goal is nothing short of an ideological 
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transformation, therefore in such an art form, the literary aspect is 
completely neglected and diminished while the communist qualities are 
hyperbolized. Speaking of such artistic work of art, it seems as if the 
latter has lost its purpose by reflecting an ideological purpose instead of 
an artistic one. But, the socialist realism literature in Kosovo is seen as 
such, didactic, moralizing and whose text quality is measure in pragmatic 
findings it has achieved in society instead of being measured by its 
artistry.  

It seems paradoxical, but the socio-historical conditions make 
Albanians more connected with tradition when the communist ideology 
came to power and for this reason, the Albanian tradition became the first 
target that this ideology will attack because “the presence of alternative 
in all fields, including literature and art, were considered very dangerous 
and strongly fought”(Gjikaj, 2019, 27). Socialist realism in Kosovo from 
the previous study we see that it tries to undo everything Albanian for the 
new life in Kosovo to be in accordance with communist principles. In 
this war, which was one-sided because no one defended the Albanian 
tradition, the traditional Albanian family and the traditional Albanian 
organism will suffer. The communist ideology as a totalitarian system 
that was in the texts of socialist realism will use every possible means to 
degrade these parts of the Albanian tradition in the eyes of the reader, to 
the use of a very vulgar language towards tradition, which was seen more 
clearly in the portrayal of traditional characters above which language is 
atypical of literature. This literature demands that the traditional 
Albanian family be dissolved, the ideology takes the place that the father, 
mother, brother, sister, wife, child, etc. previously had in the individual. 
Communism wanted the individual only if he had this ideology as his 
first and last goal. "Socialist realism was a myth" (Shaitanov, 1996, 44), 
which called for only communism to decide on human life, its future, its 
tastes, desires, hatreds, etc., and not Albanian tradition. In this literature 
we see that the control of the individual is great, the map of his 
movements is narrow, the choice he has to make is imposed, because 
here only communism is accepted as the only option. In our 
interpretation, passing from one problem to another (traditional family - 
society - characters) the idea is created that the ideology has gone from 
squeezing the individual more and more, in fact, the ranking was made 
for matters of analysis, because the novels of socialist realism begin with 
all these together, at once, with a very heavy literary and very dogmatic 
atmosphere. All this because this literature is very engaged in 
propagating the communist system to the masses so that readers at the 
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time of reading have a clear path to follow, communism, entertainment is 
something marginal, readers can enjoy it or not, does not make any 
interest in this literature. 
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Тайната съпътства често човешкия живот и намира различни 

измерения в зависимост от предназначението и функцията си. Тя е 

свързана с факти, събития, информация и обстоятелства, които чо-

векът трябва да скрие от останалите, да спести на някого по различ-

ни причини или да запази за себе си, за да не му навреди; да го 

предпази от информация, която често засяга лични или професио-

нално-житейски проблеми; или пък да запази единствено за себе си 

като информация. В действителността лексемата е развила разнооб-

разни функционални значения, свързани с различни сфери от живо-

та и затова наименованието тайна откриваме в толкова много ус-

тойчиви и свободни съчетания. Някои от тях са развили терминоло-

гично значение, докато други пазят своята свободна дистрибутив-

ност и образуват интересни съчетания: 

– държавна тайна – съчетание, което означава неразгласява-

нето на важни за всяка една държава мерки, свързани със сигур-

ността, класифицираната информация и др.; 
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– търговска и производствена тайна – факти, информация, 

решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в 

тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели 

необходимите мерки (дефиниция според Закона за защита от 

конкуренцията); 

– църковна тайна – тук има изключително разнообразие по 

отношение на тайната и на посвещенията в тайнство, свързани със 

спецификата на църковния ритуал като общуване между човека и 

Бога; 

– лекарска тайна – засяга всички сведения, които пациентът 

споделя с лекаря специалист, както и медицинската документация, 

свързана с процеса на лекуване на пациента и спецификите на забо-

ляването; 

– военна тайна – съчетанието е развило специфика в значени-

ето, свързана със секретна или свръхсекретна информация, която 

има отношение към различни военни операции, фронтови действия, 

планирани стратегии и прочее. 

 По отношение на обема на понятието също се открояват две 

основни съчетания, които определят дали става дума за нещо нетол-

кова важно, което трябва да бъде скрито като информация (малка 

тайна), или пък става дума за изключително важна информация, 

която на всяка цена трябва да бъде запазена като данни само между 

определени лица; не бива да достига до други и да бъде разпростра-

нявана. Тогава тайната е голяма и обикновено крие важни за човека 

и за живота му факти и обстоятелства. В последно време в различни 

телевизионни формати се срещат и заглавия на филми и на предава-

ния с компонент лексемата тайна, които най-често съдържат чисто 

практически съвети в помощ на различни житейски ситуации. В 

Наказателния кодекс пък по интересен начин вместо лексемата лъжа 

е използвано съчетанието „затаявам истината“, тоест крия истината; 

лъжа. Многообразието от значения и употреби в разговорната реч, в 

диалектите и в книжовния език налага и интереса на изследователи-

те към абстрактната, тематичната и концептуалната лексика в изс-

ледванията на българските езиковеди (Борисова 2021; Сталянова, 

Крейчова 2017; Миланов 2021 и др.).  

По отношение на обсега тайната може да бъде публична и това 

съчетание днес се използва много често, когато трябва да се изрази 

някакъв факт, за който е направен опит да бъде скрит от общество-

то, но всъщност той е достояние на широк кръг от хора: Публична 

тайна е, че разходите от бюджета няма да стигнат за финанси-
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ране на здравеопазването. При това съчетанието публична тайна 

днес развива значение на негативност за явление или действие от 

действителността, което по същество е притеснително; представя се 

пред обществото по един начин, а всъщност се знае, че това не е 

точно така. 

В настоящото изследване са проучени значенията на лексемата 

тайна в българските диалекти на базата на ексцерпиран материал от 

Архива на българските диалекти към Катедрата по български език 

на Софийския университет, както и въз основа на материалите от 

Архива на Секцията по българска диалектология към Института за 

български език „Проф. д-р Любомир Андрейчин“ към Българската 

академия на науките“1. Основната научна хипотеза, която се приема 

в статията, е, че разнообразието от варианти в диалектите и в някои 

фолклорни текстове се дължи на два основни фактора: 

1. Разнообразието от словообразувателни модели, които оп-

ределят някои нюанси в значението на лексемата в срав-

нение с книжовноезиковата формация. Това разнообразие 

се обяснява и с различните реалии, които означават общо 

нещо скрито и потайно: скрити (тайни) места, хора, скри-

ти от обществото отношения; начини за опазване на тай-

ната и характеристики на лица, които могат или не могат 

да опазят тази тайна; различни действия, свързани с опаз-

ване на тайна и др. 

2. Силно развита приспособеност към различни части на 

речта, в основата на семантиката на които стоят значения, 

свързани с глагола крия и негови различни контекстови 

синоними като внимавам, тая се, мълча, дебна, пазя 

нещо в тайна, спотайвам и др. 
Целта на изследването е да събере наличния материал в двата 

големи архива, свързани с диалектите на българския език, както и да 

проучи речниците към описанията на български диалекти, в които е 

регистрирано значението на лексемата тайна. 

В речниците на българския език са дефинирани следните ос-

новни речникови значения по отношение на лексемата. Синонимни-

                                                           
1 Изказвам сърдечна благодарност на проф. д.ф.н. Василка Радева – за 

съдействието при събирането на материала от Архива на Катедрата по български 

език, както и на доц. д-р Илияна Гаравалова от Секцията по диалектология към 

Института за български език на БАН за оказаната помощ при събирането на 

материала от Архива им. 
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ят речник на българския език посочва няколко основни синонима: 

загадка, енигма, потайност, мистерия, секрет, дискрeтност, не-

известност. Струва ми се, че този ред може да бъде разширен с още 

лексеми, които изразяват подобно значение, например думата кон-

фиденс често се употребява в речта на младите хора, но не е отразе-

на в речника. В Тълковния речник на българския език са изведени 

няколко значения:  

1. Това, което се пази да не се узнае от другиго. Умееш ли 

да пазиш тайна• Това е моята тайна; 

2.  Загадка, неяснота. Как работи тая машина, си остана 

тайна за мене; 

3. Обикн. мн. Тайнственост, потайност. Тайните на 

мафията. Тайните на нощния живот. 

За целите на изследването е важно да бъдат представени и ня-

кои избрани концепции, свързани с етимологичния произход на ду-

мата тайна. Според Силвия Борисова лексемите тайна и тишина 

произлизат от латинското tacitum, което означава тих, мълчалив. 

Изследователката разгръща задълбочено философски аспекти от 

същността на двете лексеми, като отбелязва, че актът на мълчанието 

символизира „съкровеността на духовното извисяване, самопоз-

нанието, умното дело“. Борисова се позовава на източници, които 

обвързват тишината и мълчанието с духовното израстване и обоб-

щава, че tacitum не означава просто „неиздаващ звук“, а също така 

„подразбиращ се“ и „загатнат без пряк израз“, което го отличава от 

действието sub silentio (Борисова 2019). 

В българските диалекти лексикалното богатство и разнообра-

зието от диалектна лексика се обуславят от спецификата на ежедне-

вието на диалектния носител. Значенията на думите в българските 

говори обикновено номинират факти и събития от действителност-

та, пряко свързани с бита и ежедневието на човека. Това не пречи 

обаче често с помощта на словообразувателни модели да се образу-

ват наименования, които са абстрактни, но точно назовават опреде-

лени същини и номинират определения явления от живота. Така 

например от думата тайна и наставката –(л)ък се образува лексемата 

тайналък, която означава тайно място, скривалище; място, което 

се знае от ограничен брой хора. Така се оказва, че с помощта на 

суфиксалния словообразувателен метод диалектите, а и книжовният 

език, разполагат с голям брой възможности за образуване на думи, 

които отразяват по-специализирани значения или пък абстрахират 

назованото от първоизточника. 
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В говора на село Кипилово (Еленско) е регистрирана употре-

бата на лексемата спатии за тайните на човека. Вероятно тази упот-

реба е мотивирана и от популярните игри на карти, където спатиите 

имат своя функция, а човек обикновено крие картите си, за да може 

стратегически да победи противника си. В израза Не мога да ти 

хвана спатиите (Кипилово) се има предвид именно това, че има 

тайни стратегии; тайни планове, които остават неясни за другата 

страна; добре прикрити са и се превръщат в тайна за самия човек. 

Най-разпространена в българските диалекти, разбира се, е лек-

семата тайна, която обхваща почти цялата езикова територия. Па-

ралелно с нея се срещат изолирани употреби на по-екзотични наи-

менования като козни – в някои Смолянски говори; смугели – в 

Пирдопско; контики – в село Черноок (Провадийско). Междумет-

ното съчетание шушу-мушу също се среща в голяма част от бъл-

гарската езикова територия и означава буквално говоря нещо тихо, 

скрито, за да не ме чуят други хора; споделям информация с опре-

делен човек, тайно от други хора. С него е свързана и поговорката 

Шушу-мушу къща разваля. Лексемата жунжуна пък е регистри-

рана в говорите около Асеновградско, Девинско, Смолянско и озна-

чава тайна, която вече е разкрита; тайна, която е достояние и на 

други хора. Кратка извадка от Архива за подготовка на Идеографски 

диалектен речник към Катедрата по български език на СУ „Свети 

Климент Охридски“ показва употтребите на тези лексеми в някои 

български диалекти: 

К`ОЗНИ мн. Смол // СПАТ`ИИ мн. Елен (Кипилово), КОНТИКИ 

Черноок (Провадийско) // СМ`УГЕЛИ Пирд(Смолско)//Т`АЙНА ж. 

Монт (Винище), Паз (Синитово), Плов (Крислово), Разгр 

(Дряновец);ЖУНЖ`УНА Асгр, Дев, Смол – Тайна, направена 

достояние, разкрита. 

В българските народни говори и в различни фолклорни текс-

тове са регистрирани разнообразни фонетични и словообразувател-

ни модели, в основата на които стоят различни мотивационни приз-

наци, свързвани с опазването или неопазването на тайната. Законо-

мерно това разнообразие се разполага в различни части на речта: 

съществителни имена, прилагателни имена, глаголи, наречия. Тай-

ната в народните говори може да се свързва с различни характерис-

тики:  

1. Неразкрита информация; 

2. Скрито място; 

3. Агент/детектив; 
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4. Начин, по който действието се извършва скрито от оста-

налите. 

В говора на село Туран, Смолянско например е описан глаго-

лът тайнадисвам, който означава внимавам, наблюдавам. Най-

често действието е свързано с тайно наблюдение над някого и с 

изострено внимание по отношение на човек или действие. В Чанак-

ча пък за тайно място се използва лексемата тайналък: 

Дидем мъничко на тайналък. 

Наставката –лък е много продуктивна в българските диалекти 

и в българския книжовен език. С нея се образуват множество лексе-

ми, които назовават различни реалии – комшулък, гювезенлък, 

тарикатлък и др. 

В художествените текстове на Петко Славейков например се 

среща в употреба лексемата тайеник/тайник, с която възрожденс-

кият творец номинира понятието скривалище, познато и до днес в 

книжовноезиковата формация. 

Много често се употребява в българските диалекти наречието 

тайната, което допълва глаголното действие, за да го обозначи като 

нещо незабележимо за някого: Излезни, ама тайната, за да не раз-

бере тата (БДМП). 

В българските диалекти се употребява и лексемата тайник, 

чрез която се обозначава лице таен агент или пък лице детектив (За-

бърдо, Асеновградско). В Костурския говор пък е регистрирана 

употреба на тайно като наречие: тайно работе шпионите. Като 

приглаголно пояснение се среща и лексемата тайном в говора на 

село Върбница, Софийско: Чаршии са тайном затвараа. В Охрид 

лексемата е с друг фонетичен облик – тайнот – Майка му секи път 

му носила тайнот за вечеря.  

 Най-богата откъм значения и суфиксални вариации като че ли 

остава групата на глаголите и на причастията. Неслучайно именно 

тук се наблюдава по-голямо разнообразие от действия, свързани със 

значението „тая се, крия се от някого, спотаявам се“. 

Таил са (причастие) – Момчето под чергата било будно, ама 

са таило, ушка не чуе и не види (Врачеш, Ботевградско). 

Глаголът тая се осъществява няколко значения в различни 

български диалекти: В Рибарица, Тетевенско например означава 

мълча. С това действие се свързва основната характеристика на 

наименованието тайна: да запазиш мълчание по отношение на спо-

делени от друго лице факти и обстоятелства, които не бива да стават 

достояние до други хора; да не разпространяваш конфиденциална 
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информация. С наименованието конфиденс (пълен конфиденс) 

лексемата се среща в някои северозападни говори от Белослатинско-

плевенската група: Долни Дъбник, Горни Дъбник, Петърница, Тръс-

теник и др. Употребата е регистрирана в речта на по-млади езикови 

носители и вероятно е част от езиковата мода и езиковото подража-

телство, свързани с използването на чужди думи, възприемани като 

по-модерен еквивалент на съществуващата родна дума. 

В диалектите се среща и употребата на глагола дебна със зна-

чение тая се. Като мотивационна база вероятно тук отново е осмис-

лена идеята да се скриеш, за да проследиш някого, въпреки че гла-

голът дебна има и народно етимологично обяснение в някои говори, 

свързано с други значения. В Чепинци, Смолянско глаголната лек-

сема е развила по-специализирано значение: дебне за куче и котка. 

В Ботевградско например глаголът тая се означава „скрил 

съм се някъде и мълча“, което отново препраща към основното 

значение: крия, мълча, пазя нещо в тайна. Може би именно зара-

ди това значение глаголът е често предпочитан във фолклорните 

текстове: 

 

Недей дете, недей се ти увлича,  

и чувства нежни по мене не таи... 

     (Н. Кауфман, 1968, БГП 422) 

 

Със значение „пазя нещо в тайна“ глаголът се среща в Ради-

лово, Самоковско, Софийско, Плевенско, Годечко и др. В Курило, 

Софийско се среща и с разновидност спотайвам се, откъдето е мо-

тивирано прилагателното потаен за потаен човек, който винаги се 

пази и крие и върши нещата незабелязано от другите. В говорите 

около Банско също се срещат такива употреби на лексемата: йа знам 

що таеш ти ф кашчи. Какоф ле нош тае Петър ф поасо. В нес-

вършен вид глаголът се използва и в други български диалекти със 

значение „пазя в тайна, крия, тая“: тийа таят нещо от мене. 

 В редица отглаголни съществителни имена, както и в някои 

прилагателни имена също се е пренесло и запазило значението „пазя 

нещо в тайна“: 

– тайенье: запазване на тайна, премълчаване – Напрек испу-

ведника и ликодну тайеньету (Банатски говор). 

– тайене: пазене/държа нещо в тайна – Тетевенско; 

– лексемата тайна като прилагателно се среща в различни съ-

четания: тайна любов (Копривщенско, Шуменско, Благоевградско 
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и много други); тайна вечеря, вероятно по аналог с библейското 

понятие за тайната вечеря (с. Върбница, Софийско); тайно море 

(Софийско); в горнооряховско лексемата е развила по-специфично 

значение „суха болка“, което вероятно се е осъществило по пътя на 

преноса на значения или по аналогия.  

 В българските говори с корен и значение тайна са се образу-

вали и значения за наименованието на човек, който много мълчи, 

тоест на него може да се разчита, че може да пази тайна. Обикнове-

но за такъв човек се използва и изразът „гроб е“, тоест при никакви 

обстоятелства няма да предаде тайната информация. Подобен израз 

е Заключвам си устата, обикновено съпроводен с жест, който на-

подобава цип през устата и изхвърляне на ключ, тоест тайната е 

добре заключена; съхранена е и няма да бъде предадена по-нататък. 

В Златоград за такъв човек се използва съчетанието тайна бабу-

лька, който означава човек, който много мълчи. Не само пази тай-

на, но е и мълчалив по природа. С още по-специализирано значение 

пък се използва конструкцията тайна буба си, с която наричат чо-

век, вършещ всичко тайно от другите; доносничи (Черногорово, 

Пазарджишко).  

В съвременния ученически жаргон почти в цяла България се 

използва съчетанието скрита лимонка, с което се обозначава човек, 

който има тайни намерения за нещо, но умее да си прави сметките и 

се разкрива, когато за него е изгодно; таи неподозирани реакции и 

може неочаквано да реагира по проблем, без преди това да е дал 

повод да се разбере, че има отношение към него. 

Много интересна е употребата на наречието таешком, регист-

рирана и описана от М. Младенов в Ихтиманския говор. Тя е инте-

ресна не само заради наставката, но и заради осъществените в гово-

ра значения: свръхтайно, свръхскрито извършвам нещо, без да 

ме забележат. 

  Краткият поглед върху състоянието на лексемата тайна и 

близки до нея лексеми в българските диалекти показва, че се наб-

людават разнообразни словообразувателни модели, с които се обра-

зуват различни лексеми, които изразяват значението пазя нещо в 

тайна. Съвсем закономерно в диалектите са се запазили някои ду-

ми, които отразяват по-специфични нюанси от семантиката на ду-

мата и това е свързано с бита и ежедневието на диалектния носител, 

съхранили типични за говора характеристики, пренесени в словното 

богатство и опазващи идентичността му сред останалите български 

говори.  
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Abstract: The aim of this paper is to explore the linguistic view of the world in 

two Balkan and related languages – Bulgarian and Croatian. Тhe secret is a concept in 
the process of the division of the world, because it is a fundamental and global part of 
the understanding of reality, and the linguistic representation of this perception is an 
essential part of building the Balkan image of the world. The object of the research is 
the semantic space of the secret in the modern Balkan languages and the system of 
phraseology and idiomatic expressions that participate in the construction of the con-
cept of secret. Тhe secret is conceived and conceptualized similarly in the Bulgarian 
and Croatian languages, it is presented as an object or substance. There is a partial 
overlap of the semantic field secret with silence and non-speaking, in some cases with 
silence and darkness. The different metaphorical schemes building the view of the world 
are presented. The conclusion is that we could speak of a common Balkan understand-
ing of a concept, a piece of the puzzle of the Balkan linguistic picture of the world, 
which is yet to be explored, described and reconstructed. 

Key words: linguistic view of the world; metaphorical schemes; Balkan lan-
guages 

 
 
 
Целта на настоящия текст (статията е част от оперативната ра-

бота по проект „Практикум по български език“ № 80-10-31 от 
10.05.2022 г.) е да изследва езиковата картина на тайната в два бал-
кански и родствени езика – българския и хърватския. Езиковата кар-
тина (или образ на света) е начинът, по който носителите на отдел-
ните езици членят и осмислят действителността, специфичния мо-
дел на възприемане на абстрактните същности и предметите от зао-
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бикалящия ни свят. Езиковата картина представлява „интуитивна 
представа за реалността“ (Руднев 1999: 287). В езика намират отра-
жение както когнитивните процеси на възприятие на даден факт от 
действителността, така и натрупаното знание и традиция в осмисля-
нето на този факт, като езиковата картина не представлява отраже-
ние на дадени специфични черти или характеристики, а по-скоро е 
модел, според който определен социум проявява своите възгледи.  
„Картината на света, разположена между обективното познание и 
субективно-личностното оценяване на фактите (у различните автори 
– концептуална схема, концептуален модел на света, модел на света) 
обхваща в едно концепти, образи, представи за света и човека в не-
го, схеми за действие и поведение и т.н. и е сложно преплетена с 
цялата система от знания и операционни структури, които наричаме 
жизнен опит (Петрова 2003: 9). 

 Балканската езикова картина на света е обект на проучване в 
последните години (вж. Петрова 2003, Петрова 2017 и др.), като из-
следователите насочват интереса си към отделни фрагменти, които 
изграждат езиковата картина, представят нейни различни градивни 
елементи. Особено внимание се обръща на осмислянето на концеп-
тите, в разбирането на концепт като „функция на структурирането 
на знания в съзнанието на човека (Попова, Стернин 2007: 81 – 82). 
Тяхното изследване изисква специално внимание от страна на ези-
коведите, тъй като езикът рефлектира колективното съзнание, т.е. 
културата на определено етническо общество в неговата цялост, 
нейните вербални проявления, лексикални изразни средства, свър-
зани с традициите, символите, ритуалите, народния манталитет и 
психология, с фолклорния и религиозния дискурс, с ценностната 
система и общия поглед върху света (Добрикова 2015: 7).  

Приемаме, че тайната е концепт в процеса на члененето на 
света, защото е основна и глобална част от осмислянето на действи-
телността, като езиковата репрезентация на това възприятие е съ-
ществена част от изграждането на балканския образ на света. При 
лингвистичния анализ на концептите се прилагат следните методи: 
„компонентен анализ на семантиката на ключовата дума-
наименование на концепта, анализ на синонимите и дериватите на 
ключовата дума, анализ на съчетаемостта на ключовата дума (както 
на свободните, така и на устойчивите словосъчетания), анализ на 
паремиите и афоризмите, обективиращи дадения концепт, психо-
лингвистичен експеримент (показване на асоциативното поле на 
концепта), анализ на текстове в различен тип дискурс“ (Шейгал, 
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Арчакова 2002). Редица автори посочват, че „основните средства на 
вербализацията (обективизация) на всеки концепт са думата, фразе-
ологизмите, словосъчетанията, структурната система на изречение-
то и дори цял текст, ако  в него се разкрива същността на който и да 
е концепт“ (Алифиренко 2003: 8). 

За целите на настоящото изследване съсредоточаваме внима-
нието си върху устойчивите словосъчетания и фразеологизми с 
компонент тайна, защото, от една страна, пълният лингвистичен 
анализ на избрания концепт би бил доста обширен, от друга – „бал-
канската фразеология е хранилище на много от старите културни 
концепти на етноса. Едновременно с това, отразената в нея езикова 
концептуализация, като особена вербална система от идеи, образи и 
асоциации, е жив процес. Тя е свързана с когнитивни механизми, 
които ни помагат да разберем както природата на човешкото мисле-
не изобщо, така и трансформациите на смисъла в речевата дейност 
на всеки езиков колектив. Взаимодействието на езика и културата 
днес представляват интерес не само в етнолингвистичен и типоло-
гичен план, но и с оглед на това каква е спецификата на взаимодейс-
твието им в дадения синхронен срез, как актуалната лингвистична и 
екстралингвистична среда влияе върху съдържателния план на ези-
ковата единица“ (Петрова 2017: 371). Обектът на предложеното изс-
ледване е семантичното пространство на тайната в съвременните 
балкански езици (основно български и хърватски) и системата от 
фразеологизми и устойчиви изрази, които участват в изграждането 
на концепта тайна.  

Тук е необходимо да направим следното уточнение относно 
хърватския език – за целите на изследването работихме с фразеоло-
гични речници на хърватския език, издадени в периода от 1982 го-
дина (Матешич 1982, Менац, Финк Арсовски, Вентурин 2014 и др.). 
Съществуват и фразеологични речници на сръбския език (Оташевич 
2012, Миленкович 2006), като и на босненски (Чоралич, Миджич 
2012, Махмутович 2012, Мушович 2016), черногорското езикозна-
ние все още не разполага с фразеологичен речник на черногорския 
език. Тъй като фразеологията е един от най-старите лексикални 
пластове във всеки език, изследвайки езиците -„наследници“ на 
сърбохърватски език, можем да предполагаме, че фразеологичното 
богатство на съвременния хърватски език е до много голяма степен 
сходно с това на сръбски, босненски и черногорски език. Затова би 
могло да се предполага, че езиковата картина на света и концептът 
тайна в хърватски ще бъде до голяма степен идентичен с концепту-
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ализацията му и в сръбски, черногорски и босненски (за проблема-
тиката на възприемането на сърбохърватски в съвремието и съот-
ношенията между езиците-наследници виж напр. Кордич 2010 или 
Крейчи 2018). 

Езиковият материал, анализиран в настоящото изследване, е 
разнообразен. При събирането му бяха използвани различни източ-
ници. Фразеологизмите и устойчивите словосъчетания са извлечени 
от възможно най-представителните тълковни и фразеологични реч-
ници на съвременните книжовни балкански езици, както и от корпу-
сите на българския и хърватския език. Анализиран е и медийният 
език (онлайн издания, сайтове на информационни агенции и др.). 

Ключова е информацията, която се съдържа в речниците на 
съответния език, защото наличието на езикова репрезентация на 
даден концепт говори за неговото утвърдено място в езиковата кар-
тина на езика, защото „книжовният език е носител на нормата и ези-
ковите факти, намерили място в него, са разпространени и наложени 
сред целия езиков колектив. Концептите, които са изразени чрез 
средства на книжовния език, са непременно част от концептуалната 
система на дадения етнос и биха могли да се разгледат в тяхното 
неделимо единство и взаимно допълване. Освен това, по този начин 
езиците са равностойно представени в анализа от гледище на коли-
чеството и характера на езиковите единици“ (Петрова 2007: 9-10). 
От друга страна, именно във фразеологичния пласт на езика са съх-
ранени и фосилизирани възприятията на езиковата общност относно 
осмислянето на реалността. „Фразеологичните единици и образно-
мотивираните думи (метафори) изразяват културните значения, за-
щото образите, или системата от образи, съдържащи се в семантика-
та на националния език, обуславят зоната на съсредоточие на кул-
турната информация в естествения език“ (Симеонова 2007: 478). 

Известно е, че семантиката на всеки фразеологизъм не предс-
тавлява механичен сбор от семантиката на думите, влизащи в него-
вия състав. Тези устойчиви изрази се характеризират с т.нар. фразе-
ологично значение, тоест семантика, основана на, но и далеч надх-
върляща значенията на компонентите. „Фразеологичното значение е 
самостоятелно смислово цяло, „израснало“ над конкретните лекси-
кални значения. Но няма съмнение, че то е плод и на когнитивни 
процеси, провокирани от чувствен опит, знания, асоциации, „избух-
нали“ в съзнанието под натиска на вербално-образните комплекси 
на отделната лексема“ (Петрова 2018: 173). Именно във фразеоло-
гичното значение изследователите търсят отражение на познавател-
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ните процеси, залегнали в осмислянето на даден концепт и вплита-
нето му в езиковата картина на света. Фразеологизмите представля-
ват хранилище на мисловни преобразувания, асоциации, образно и 
функционално преработване на идеи, понятия, съществени за носи-
телите на дадения език. „При описание на концептуалното съдържа-
ние на фразеологизмите в текста ние изхождаме от трактовката на 
концепта като идея, включваща в себе си не само абстрактни, но и 
конкретно-асоциативни и емоционално оценъчни признаци, като 
когнитивна категория, сложна смислова структура, представляваща 
синтез на структурираното познание. Структурата на концепта има 
многопластова, йерархична организация. Неговите различни нива 
имат различна степен на абстракция, могат да получат различен 
вербален израз“ (Мелерович, Мокиенко 2007: 404). 

Концептът тайна е изследван в руски и френски език (Безру-
кова 2015), като авторката посочва, че „Ключовата дума пряко свър-
зва изследваното понятие с две групи свързани понятия, които оп-
ределят следното: „а) фактът на укриване на информация и неговите 
обстоятелства и б) характеристиките на информацията, които зат-
рудняват нейното получаване“. Лексикалните единици, образуващи 
понятието „тайна“ в руския език и „mystère“ във френския език, мо-
гат да бъдат класифицирани според 1) свободно съчетание и 2) ус-
тойчиво съчетание“. Тъй като пълното лингвистично изследване на 
който и да е концепт представлява обширно описание, обект на ин-
терес на нашето изследване са устойчивите словосъчетания, в които 
се реализира концептът тайна в избрани балкански езици. 

Приведените примери в настоящото изследване са от медиите 
(онлайн издания, информационни агенции, сайтове и под.), както и 
от Българския национален корпус (достъпен онлайн на адрес: http:// 
dcl.bas.bg/, който съдържа разнообразни по тематика текстове от 
публицистиката и художествената литература), а също и от Хърват-
ския езиков корпус1. Езиковият материал ни показа няколко посоки 
на осмисляне и метафоризация на тайната в българския и хърватс-
кия език. Изследването на метафоричните схеми при описването на 
езиковата картина на света е ключово за разбирането й, защото „ме-
тафоризацията, лежаща в основата на концептуализацията на дейст-
вителността, при която се пренасят образни схеми от една концеп-
туална сфера в друга, е постулирано като фундаментална когнитив-
на операция от Д. Лейкъф и М. Джонсън още през 1987“ (Симеоно-
                                                           
1 Достъпен на http://riznica.ihjj.hr/philologic/Cijeli.whizbang.form.hr.html 
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ва 2007: 478),  т.е. посоките на метафоризация отразяват най-пълно 
начините на осмисляне на дадените явления. Метафорите, отразени 
в устойчивите изрази и запечатани във фразеологичния фонд, не са 
случайни, а са „средство за концептуализация, за изграждане на по-
нятие“ (Петрова 2003: 50). В анализа на езиковия материал в бъл-
гарски и хърватски език отчетливо се откроиха следните метафо-
рични схеми: 

 
1. Тайната е предмет, материален по своята същност, който 

е скрит, невидим за очите, или успешно прикрит. Тайната може 
да се хване, тя е достъпна за тактилните усещания, затова в езикова-
та картина тя може да се държи, носи се или се притежава 
(имам/нямам тайни).  

Нося тайна  
Изглеждаше сякаш винаги се усмихва вътрешно, като че ли 

носи някаква чудесна тайна в себе си. (Сидни Шелдън, Пясъците 
на времето, 1998, преводач: Юри Михайлов) 

Държа тайна 
Ако получите дискетите, ще държите най-голямата световна 

тайна в момента. (Ралф Питърс, Изменникът, 1999, преводач: Ели-
савета Маринкева) 

 
Продължавайки тази метафорична схема, а именно, че тайната 

е предмет, който може да бъде скрит, българският език ни предлага 
фразата не остава / няма скрито-покрито в значение „не е тайна, не 
остава скрито или тайно“.  

Заглавието на настоящия доклад съдържа именно тази фраза, 
защото тя беше първата, която асоциирахме, разсъждавайки за тай-
ната и езиковата реализация на този концепт. За наше учудване този 
израз не се открива в нито един от фразеологичните речници на 
българския език, няма примери с него и в Българския национален 
корпус2. Но той е особено активен в публицистичната реч (напр. В 
Instagram няма скрито-покрито. Там инфлуенсърите 
демонстрират по какъв начин се будят, по какъв начин се хранят, 
някои даже излъчваха онлайн раждането на децата си, а някои 
даже качват фотоси от тоалетната, написа каналът във vbox73, 

                                                           
2 http://search.dcl.bas.bg/ 
3 https://novini247.com/novini/v-instagram-nyama-skrito-pokrito-tam-influensarite-
pokazvat-kak-se-budyat_3997309.html 
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Няма скрито-покрито: Младото гадже на Кали не пуска ръката й 
в Неапол4, Няма скрито покрито! Вижте кой е новият мъж до 
Преслава5). 

Възприемането на тайната като  предмет се детайлизира в 
схващането, че тя може да се скрие, да се съхранява на тайно, 
скришно, труднодостъпно място, тоест, че тайната е нещо скрито. В 
българския език това осмисляне е реализирано чрез израза къде се 
крие тайната на нещо, тайната се крие в нещо. 

Къде се крие тайната на подобно красноречие, с каквото из-
веднъж може да заговори някой невеж и непросветен човек под на-
пора на истинска страст и дълбока скръб? (Жорж Санд, Индиана, 
1981, преводач Пенка Пройкова) 

...моментално осъзна, че тук се крие тайната на вечния жи-
вот. (Майкъл Скот, Алхимикът, 2009, преводач: Иван Иванов) 

Mračna tajna rumunskog komunizma skrivena u zidu kockarnice 
(https://www.slobodnaevropa.org/) 

 
Следваща детайлизация на метафоричното осмисляне на тай-

ната като предмет с материални характеристики е нейното предста-
вяне като обект с определено тегло. Тайната е тежък предмет, носи 
се тежко, човек се огъва под тежестта й. От друга страна, когато 
даден човек се освободи от носената тайна, му олеква, тоест от него 
се премахва тежестта й.  

В този миг си спомням за Никола и колко много тази тайна 
тежи на сърцето ми и съм на ръба да й призная всичко. (Марк 
Гейл, Вечеря за двама, 2004, преводач: Таня Виронова). 

Да, Анри д’Албаре — отвърна Андроника — макар, че не зна-
ете каква тайна тежи върху живота на тази девойка, все пак тя 
си остава достойна за вас!  (Жул Верн, Архипелагът в пламъци, 
1973, преводач Георги Куфов). 

Искам да кажа истината, мадам, защото и аз си имам една 
тежка тайна. (Морис Дрюон, Отровите на короната. Прокълнати-
те крале, 1982, преводач: Никола Георгиев) 

Možda ni one/oni ne mogu izdržati preteški teret tajne. (Vjesnik 
online)  

                                                           
4 https://www.marica.bg/lajfstajl/nqma-skrito-pokrito-mladoto-gadje-na-kali-ne-puska-
rakata-y-v-neapol-video 
5 https://blitz.bg/shoubiznes/nyama-skrito-pokrito-vizhte-koy-e-noviyat-mzh-do-
preslava_news388652.html 
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2. Следващата посока на осмисляне на тайната е нейното възп-

риемане като субстанция, в която се поставят различни предме-
ти. Тайната може да ги обгръща, забулва, скрива от чуждите очи. 
Тоест тайната се представя като субстанция, която обхваща, заоби-
каля, обгръща други предмети или субстанции.  Езикова репрезен-
тация на тази метафоризация в българския език са изразите: нещо 
остава в тайна, забулен в тайна, обвит в тайна, обгърнат в тайна, 
в хърватски biti obavijen tajnom, zaogrnuti što velom tajne.  

Остава в тайна: 
Така всичко ще остане в тайна и ще изглежда като че аз съм 

пристигнал там направо от къщи (Хариет Бичер Стоу, Чичо Томова-
та колиба, 1985, преводач:Анна Каменова) 

Изразът забулен в тайна не е дефиниран във фразеологичните 
речници на българския език. В Корпуса на българския език има дос-
та примери за употребата на този израз, като любопитното тук е, че 
той се среща в художествени текстове, преведени от чужд на бъл-
гарски език, тоест изразът представлява избор на преводачите, 
сметнат е за актуален и разбираем от българския читател. 

....атиняните и без това не са доволни от нашия забулен в тай-
на мирен договор. (Гор Видал, Сътворението, 1989, преводач Не-
забравка Михайлова) 

На малкото открито пространство в нозете на Богинята танцу-
ваха три шаманки от най-висшия и забулен в тайна ранг, облечени 
в костюми на лешояди... (Теранс Маккена, Храната на боговете, 
преводач: Юлиян Антонов) 

Каквото и да пише за Того чуждестранният печат, всеки ред за 
него е забулен в тайна. (Крайцерите. Роман из живота на един 
мичман, 1989, преводач: Юлия Пенева-Павлова) 

Впрочем за него всяка размяна на многосричкови думи беше 
обвита в тайна. (Тери Прачет, Захапи за врата. Истории от света на 
диска, 2002, преводач: Владимир Зарков) 

Тайна, в друга тайна заровена, обгърната в тайна. (Робърт 
Джордан, прероденият дракон, 1999, преводач: Валери Русинов). 

Naime, i taj je dio slučaja obavijen tajnom te on danas ne zna je li 
mu kći silovana i od čega je zapravo umrla. (Vjesnik online) 

Zaogrnut velom tajne za jedne je (Božo Miličević iz Cibone) 
iznjedrio konačno rješenje. (Vjesnik online) 

3. Тайната като място за съхранение. Продължението на идея-
та, че тайната е подобна на скрит контейнер, в който се съхра-
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няват предмети като идеи, мисли, информация, е реализирано в 
изразите пазя в тайна, държа в тайна, съхранявам в тайна. 

Изразът пазя в тайна в корпусното търсене показа най-
многобройни резултати, което е несъмнено доказателство за негова-
та актуалност 

Навикът ме караше да пазя плановете си в тайна, докато не 
наближи датата на заминаването. (Робин Хоб, Шутът и убиецът, 
2009, преводач: Венцислав Божилов). 

Чрез теб ще търся друга информация. Неща, които предпочи-
там да пазя в тайна ( (Робин Хоб. Кралска поръчка, 2001, преводач: 
Юлиан Стойнов). 

Защо запази в тайна истината за семейството ми? (Кристофър 
Паолини, Бризингар, 2009, преводач: Симеон Цанев). 

Искам да запазя в тайна твоето име, докато се намираш на 
този остров. (Джоана Линдзи, Любовницата на пирата, 1996, прево-
дач: Диана Кутева). 

Жан и Рири не криели нищо един от друг и Жан не държал в 
тайна, че е влюбен в Мари-Луиз. (Съмърсет Моам, Човекът, който 
имаше съвест, преводачът не е посочен) 

Макар всички, в това число и Мин, да бяха особено предпаз-
ливи на тази тема, никой не държеше в тайна факта, че двете са 
усмирени. (Робърт Джордан, Колелото на времето, 1993, преводач: 
Валери Русинов) 

Същата семантика се съдържа и в съхранявам в тайна: 
..но досега поне двете бяха успяли да съхранят в тайна, че 

съветите, които дава на Егвийн, съвсем не са свидливи. (Робърт 
Джордан, Колелото на времето 8: Пътят на кинжала, 2000, преводач: 
Валери Русинов) 

 
Езиковата картина на тайната и в двата езика свързва семан-

тичните полета на тайната и мълчанието (премълчаването), като 
между тях се наблюдава частично припокриване, макар и перифер-
но. В езика пазенето на тайна се обвързва с мълчанието и се реали-
зира в изразите дума не обелвам, не проронвам и дума, държа си 
езика зад зъбите, гроб съм.  

Тълковните и фразеологичните речници също дефинират тези 
изрази като такива, свързани с опазване на тайна, със стремежа да 
не се споделя ненужна или нежелана информация, тоест и лексиког-
рафските дефиниции обвързват мълчанието и пазенето на тайна: 
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Не проронвам и дума / не обелвам нито дума. Мълча, нищо не 
казвам, не продумвам. (Вътов 2019) 

Държа си езика (устата)/ държа си езика зад зъбите. Въз-
държам се да говоря, мълча си, за да не кажа нещо, което не трябва 
да кажа. (Вътов 2019) 

Държа си езика зад зъбите. Въздържам се да говоря или вни-
мавам какво говоря, обикновено за да не кажа нещо необмислено, 
неуместно или нещо, което не би трябвало да се знае от други. (На-
нова 2005) 

Držati jezik za zubima. Šutjeti, suzdržavati se od govorenja (iz 
opreza, od straha itd.) (Менац, Финк Арсовски, Вентурин 2014) 

Ето за какво те е изнудвала Тасин, нали? Искала е пари, за да 
си държи езика зад зъбите? (Робин Хоб, Придворният убиец, 2001, 
преводач: Крум Бъчваров) 

Кристоф не умее да си държи езика зад зъбите — горчиво 
отбеляза Джоди. — На кого ли още е казал? — Не зная. (Елизабет 
Крейн, Незабравимо време, 1994, преводач: Георги Стойчев) 

Изразът гроб съм семантично обвързва пазенето на тайна с аб-
солютното пазене на тишина и липсата на говорене, в българския 
език е широко използван израз за най-стриктно пазене на тайна, из-
раз на коректност към партньора в разговора и увереност, че тайни-
те му няма да бъдат разкрити. Фразеологичните речници дават 
следните тълкувания на този фразеологизъм: 

Гроб съм жарг. Запазвам пълно мълчание по някакъв въпрос. 
(Вътов 2019) 

Гроб съм. Мога да пазя тайна, способен съм да мълча, когато е 
нужно. (Банова – Димова 2014) 

Мълча като гроб/мълча като пукал. Упорито, напълно, съвсем 
мълча, нищо не продумвам. (Нанова 2005) 

Šutěti kao grob. 1.  ne progovoriti ni riječi, ništa ne govoriti, 
uporno šutjeti. 2. ne odavati tajnu, znati čuvati tajnu (Менац, Финк Ар-
совски, Вентурин 2014) 

Šutěti kao grob.Čuvati tajnu kao svetinju, ne odati što; ne 
progovoriti ni riječi (Матешич 1982) 

Изразът е често употребяван в художествената литература, 
както на роден език, така и преводна, активен е и в медийния дис-
курс в следните реализации: гроб съм, не съм гроб, ням съм като 
гроб, мълча като гроб: 

Хайде, казвай си тайната. Може да си сигурен, че съм гроб. 
(Марк Гейл, Вечеря за двама, 2004, преводач: Таня Виронова). 
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...толкова са сигурни, че когато си играя в някой ъгъл или в бе-
седката, се държат, сякаш съм глуха, и си приказват какво ли не, аз 
обаче не съм гроб и после разказвам на сестра ми и двете се смеем, 
после и на Лазар, и тогава той ме гледа в очите (Емилия Дворянова, 
Госпожа Г, 2001) 

Но ти си човек от семейството и можеш да пазиш тайна. — 
Абсолютно! Ням съм като гроб и тъй нататък. (П.Г. Удхаус, Гафо-
вете на Арчи, 2000, преводач Тодор Кенов) 

Но — и той строго погледна Сам — ако наистина ме обичаш, 
ще мълчиш като гроб. (Дж. Толкин, Властелинът на пръстените, 
1990, преводач: Владимир Николов) 

Ni drugi nisu bili bolje sreće: ona je o svojoj prošlosti šutjela kao 
grob. (Dubravko Horvatić. Olovna dolina, str. 26) 

Nego njegove tajne ne zna i onako nitko, samo on, — dà, i majka... 
i ona znade, no majka je kao grob (Viktor Car Emin. Pusto ognjište, str. 
14) 

Любопитна посока на обвързване на говоренето (а не само на 
мълчанието) и пазенето на тайна откриваме в израза шушу-мушу. 
Речниците не са еднозначни в описването и дефинирането на семан-
тиката на този израз: 

Шушу-мушу. Тайни приказки, заговорничене, съзаклятничене. 
(Ничева 2002) 

Нанова предлага съвсем различна дефиниция на този израз, 
която не е обвързана семантично с пазене на тайна: 

Имам (имаме) шушу-мушу с някого. Намирам се в любовни 
отношения с някого, в интимна връзка съм с някого. (Нанова 2005) 

В Корпуса на български език има само един пример с този из-
раз, назоваващ приглушено говорене, шепнене, споделяне на пове-
рителна информация (тук откриваме и звукоподражателна функ-
ция): 

Дребни подкупчета тук-там, шушу-мушу с оръфляците от ги-
шетата и направил си пълно извлечение. (Димитър Кирков, Любов в 
ада, 1989) 

Описвайки концепта тайна, наблюдаваме още две семантични 
полета, които частично се припокриват. Светлината и тъмнината 
(отсъствието на светлина) са метафорично обвързани с казването на 
истината и пазенето на тайна (срв. и Миланов 2021). Тайните неща 
се държат на тъмно, в тъмнина. Такава дефиниция на израза на 
тъмно предлагат и фразеологичните речници: 
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На тъмно. Тайно, незаконно, без да има публичност. (Вътов 
2019) 

Когато дадена информация или тайна стане публична, всеиз-
вестна, тогава тя излиза на бял свят, лъсва, някой я вади на бял свят: 

Вадя (изваждам, измъквам, изнасям, изкарвам) на бял свят. 
Разкривам нещо, правя така, че да се узнае от всички; разгласявам. 
(Вътов 2019) 

Изваждам/вадя на бял свят. Правя нещо да се узнае от всич-
ки, да стане достояние на всички; разкривам нещо. (Нанова 2005) 

Вадя на бял свят (изваждам, изкарвам, измъквам, изнасям, по-
казвам на бял свят, наяве). Правя някакъв факт, обикн. компромети-
ращ, всеобщо достояние; разкривам, разобличавам някого. (Ничева 
2002) 

Истината семантично се обвързва със светлината, яснотата, 
при разкриването й тайната излиза наяве, тоест критата информа-
ция, държана на тъмно, се осветява и се превръща в достояние на 
всички. 

„Oni koji se boje da će istina izaći na vidjelo služe se takvim 
podmetanjima“, kratko je komentirao ministar unutarnjih poslova Šime 
Lučin (Vjesnik online) 

Dosada je šutio kao pravi športaš. Ali ne će li i ta tajna izaći na 
vidjelo? (Antun Bonifačić. Mladice, str. 10) 

Е, ти ли си Фейчанд? — Бях Фейчанд, но тайната излезе на-
яве. (Иън Арвайн, Сянка по стъклото, 2005, преводач: Владимир 
Зарков) 

Нищо чудно, че тайната излезе наяве. Този човек има слава-
та на втори Шерлок Холмс. (Дороти Сеярс, Лорд Питър прави оглед 
на трупа, 1984, превод: Владимира Начева-Тракова). 

 
Изводи: 
Анализираният езиков материал недвусмислено показва, че 

тайната се осмисля и концептуализира сходно в българския и хър-
ватския език. В изследваните езици тя е представена като предмет 
или субстанция. Наблюдава се частично припокриване на семантич-
ното поле ТАЙНА с МЪЛЧАНИЕ и ПРЕМЪЛЧАВАНЕ, в някои 
случаи с ТИШИНА и ТЪМНИНА. Всичко това насочва към извода, 
че бихме могли да говорим за общо балканско осмисляне на един 
концепт, една част от пъзела на балканската езикова картина на све-
та, която предстои да се изследва, описва и реконструира. 
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Abstract: The introductory part of the article deals with discussing and explor-

ing the term “mystery of faith” from a theological point of view. The lexicographic 
definition of the word “mystery” is followed by a description of the Christianization 
processes in the history of Europe and the Balkans. In the second part of the article, 
some well-known and lesser-known facts related to the linguistic and confessional issue 
are discussed, which in connection with the terms “mystery of faith” and “mystery” to 
a certain degree, shaped the historical events in Slovakia and Bulgaria. The circum-
stances of the adoption of Christianity in the territory of both countries are mentioned, 
with a special emphasis on the interpretation of the Great Moravian mission and the 
perception of the tradition of Cyril and Methodius. The author points out cases where 
the confessional orientation and the linguistic question have become an instrument of 
ideology in the hands of secular or ecclesiastical power. 

Key words: mystery (of faith); Christianization; Great Moravian Mission; (tra-
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The holy mysteries or sacraments can be seen or analyzed from 

various perspectives, for example from the point of view of pastoral and 
moral theology or from the point of view of canonical law. In this con-
text, we will first focus on the notion of the “mystery of the faith” from a 
theological point of view, especially in the context of liturgical practice. 
However, we will not present ourselves with the main mystery of the 
faith, which is considered the Mystery of the Holy Trinity, or with the 
mystery of the Eucharistic Sacrifice of the Body and Blood of Christ, nor 

                                                           
1 This paper was created within the grant project of the Ministry of Education, Science, 
Research and Sport of the Slovak Republic VEGA 1/0666/21 Perception of the 
Supernatural in Slavic Languages and Cultures with the Accent on West and South 
Slavic Area II. 
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will we analyze any of the other holy mysteries.2 We will pay attention to 
the ambivalent perception of Christianization processes and their reflec-
tion in the linguistic interpretation of legendary narratives and historical 
texts within Central Europe and the Balkans, with a special focus on the 
territory of Slovakia and Bulgaria. Here we consider it necessary to add 
that the terms “sacramentum” and “holy mystery” are not in opposition, 
but identical, which was underlined by Pope Emeritus Benedict XVI. In 
his apostolic exhortation on the theme of the Eucharist called The Sacra-
mentum caritatis is divided into three parts, each containing the lexeme 
“mysterium”: mysterium fidei (mystery of faith), mysterium celebrandi 
(mystery we celebrate) and mysterium vivendi (mystery we live).3 For the 
sake of completeness, it is necessary to mention the lexicographic charac-
teristic of the word “mystery”, which is in its Slovak form “tajomstvo” 
defined by the Slovak Dictionary as follows: 1. something unknown, 
unexplored, mysterious, incomprehensible and 2. something is hidden 
from others, which must not be revealed, must be kept secret, secrecy 
(1964: 485).   

 The following text will indicate some contexts corresponding to 
the confessional and linguistic issues which significantly influenced 
events in Europe, including Slovakia and Bulgaria. These will mostly be 
facts that have become the subject of fabrication or partial/complete mis-
interpretation, mainly for political reasons. In the indicated contexts, the 
phenomenon of Christianization, which had a fundamental influence on 
the geopolitical and sociocultural direction of Europe and the Balkans, 
naturally offers itself.  

In the 2nd century A.D., fighting took place on the territory of con-
temporary Slovakia, which is depicted and celebrated by the victory col-
umn of Marcus Aurelius built in Rome. Historian Cassius Dio recorded a 
remarkable event dating back to 172, also depicted on the triumphant 
column and known as the rain miracle or golden rain. When Marcus Au-
relius’ soldiers had nothing to quench their thirst with due to lack of wa-
ter, they knelt down and made their prayers to God. Rain and storm broke 
out, dispelling the enemies. Many proofs, and especially the Emperor’s 
letter, publicly announced that the Romans had won this war through 

                                                           
2 The Catholic and Orthodox Church recognize the following seven sacraments (holy 
mysteries): baptism, confirmation, the eucharist, repentance, the priesthood, marriage, 
and the anointing of the sick, with the term holy mystery si being preferred in the 
Orthodox Church as well as in the Greek Catholic Church.  
3 Benedict XVI Sacramentum caritatis. Trnava: SSV, 2007. 
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God’s Providence. The legend of the rain miracle lasted until the 5th cen-
tury A.D. Even in the 4th century, a forged letter by Marcus Aurelius was 
fabricated, which was to confirm the merits of Christians in the summon-
ing of this rain (Segeš, Šeďová 2010: 107–108).  

There are several similar legendary and verified historical stories in 
the history of mankind, including Christianity. The socio-politically 
adapted legend of the miraculous rain had essentially no tragic conse-
quences. However, it was different in the case of the medieval persecu-
tion of “Devil’s servents”. In the 13th century, witchcraft was declared a 
crime against the church and the state, and those considered witches were 
punished by hanging, and from the 14th century by burning at the stake. 
In 1252 Pope Innocent IV. ordered the use of torture in investigations. 
When the handbook on the conduct of inquisition processes Malleus Ma-
leficarum (Hammer of Witches) was published in 1487, unprecedented 
persecution of people began, often because the secular or ecclesiastical 
power wanted them to be removed (Lengyelová 2013). In terms of the 
number of victims, one of the largest massacres carried out in a matter of 
hours in the name of the true faith was the organized assassination of the 
Huguenots on the night of St. Bartholomew, which took place in Paris at 
the end of August 1572. In a single night, the number of victims exceed-
ed 10,000. The struggle between the Huguenots and Catholics grew into 
wars motivated religiously and politically, as a group of high Catholic 
nobility fought for power and influence with a group of Protestant nobili-
ty (Skladaná 2012: 24). This event is reflected in the established phrase 
Bartholomew’s Night, which is still used metaphorically to denote brutal 
intervention against a group of people who are uncomfortable for the 
ruling elite or as a figurative name for mass murders in general.  

 Evidence of the Christianization of the territory of Slovakia even 
before the Great Moravian Mission is the well-known letter by which 
Prince Rastislav addresses the Byzantine Emperor Michael III. asking 
him to dispatch an educated and versatile teacher. However, Rastislav 
had previously addressed the then Roman Pope Nicholas I, who could 
not comply with his request because he did not have priests who spoke 
the Slavic language. It is clear from the letter’s wording that the Slavs 
living in Great Moravia had been visited for a long time by missionaries 
from Byzantium, the Venetian region, but most certainly from southern 
Germany, which was then part of the Frankish Empire. In this context, 
the question rightly arises as to what the Great Moravian Mission meant 
for the territory of Slovakia when at the time of the arrival of Constantine 
and Methodius in 863 A.D., intensive Christianization had been taking 



Mária Dobríková  
The Secret of Faith or Language in the Shackles… 

 

 

221 

place here for about three-quarters of a century. From the point of view 
of the then ruler Rastislav, it was an effort to build an independent church 
organization headed by a bishop and reduce the dependence on the 
Frankish clergy. From a church-religious point of view, the arrival and 
activities of the Cyril and Methodius mission meant the deepening of 
Christianity, as evidenced by the establishment of a school for the educa-
tion of priests and the gradual introduction of the Christian legal order.  

Prince Rastislav was sent teachers from Byzantium who were able 
to establish and run a vocational school for the education of priests in the 
Slavic language of the time, which was something unheard of. The pri-
mary task of the Thessalonian brothers was to approve the texts that were 
to form the basis of the Slavic liturgy. They, therefore, turned to the Ro-
man Curia to ask for a review of the authenticity of the faith contained in 
the Slavic translation of biblical texts and liturgical books. The long pro-
cess was born in a difficult debate, as neither the pope nor other church 
dignitaries mastered the Glagolitic script. Constantine’s defence of the 
Slavic alphabet and liturgy was based on strong ideas and arguments, 
such as: “Doesn’t rain come from God in the same way for everyone?” 
Doesn’t the sun shine on everyone too? Don’t we all breathe the same 
air? Are you not ashamed to mention only three languages and order 
other nations and tribes to be blind and deaf?”4 The dogma of trilingual-
ism was eventually overcome, and although Constantine died in Rome in 
869, Methodius, on his return to Great Moravia, continued his missionary 
work for the next twelve years with the approval of Rome. The fact that 
the Great Moravian state was able to claim the favour of the then powers 
determining European affairs (Byzantium, the Frankish Empire, Rome) is 
a testament to its important international cultural and political position. 
Contacts between Great Moravia and Bulgaria, which are associated with 
the later development of Old Slavic culture, literature and education, 
were important in international relations.  

Magna Moravia (833-906/907) was the first major Slavic state ev-
er. Its central territory corresponded with today’s territories of Moravia, 
Slovakia and the areas of northern and central Hungary. Slovakia offi-
cially considers it to be the predecessor of its statehood, as evidenced by 
the text of the Preamble to the Constitution of the Slovak Republic: “We, 
the Slovak Nation, bearing in mind the political and cultural heritage of 

                                                           
4 From the Life of Constantine, quoted by Hladký, Juraj etc. 2013. Cyrilo-metodské 
replikácie byzantsko-slovanskej kultúry v interpretácii. Trnava: Pedagogická fakulta 
TU, p. 37. 
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our predecessors and the experience gained through centuries of struggle 
for our national existence and statehood, mindful of the spiritual bequest 
of Cyril and Methodius and the historical legacy of Great Moravia...5 In 
addition, Slovakia has a two-armed cross symbolizing the tradition of 
Cyril and Methodius, who probably brought it to the territory of Great 
Moravia from the Byzantine Empire, where it appeared on coins since as 
early as the 7th century A.D.6 Nevertheless, the relationship of the Slo-
vak public to the Cyril and Methodius tradition is not clear. Sts. Cyril and 
Methodius were missing among the patrons of churches until the 18th 
century, and there is no information about altars and worship services 
dedicated to them at which believers would remember their legacy (He-
tényi, Ivanič 2017: 78-79). Cyril and Methodical themes are later present 
in several works by poets like Ján Hollý, Ján Kollár, Pavel Jozef Šafárik 
and the generation of Ľudovít Štúr and his followers.7 After the estab-
lishment of the Czechoslovak Republic (1918), respect for the saint 
brothers became a matter of course for both the Catholic and Evangelical 
Churches, both of whom perceived them as national patrons. However, 
such an attitude did not prevail among political elites. In the legacy of 
Sts. Cyril and Methodius, the Czechoslovak government found only an 
ideological platform for the unification of Slovaks, Czechs and Moravi-
ans. Although after the regime change in 1948, it was not disputed that 
Cyril and Methodius were missionaries, in line with contemporary trends, 
i. e. in the spirit of Marxist ideology, it was their cultural and educational 
mission that was specifically emphasized. Attitudes towards the tradi-
tions of Great Moravian and Cyril and Methodius took on a political di-
mension in the 21st century as well. Representatives of some Slovak po-
litical parties marginalize them and perceive the forcible termination of 
their educational activities in Great Moravia as the act of allegedly saving 
Slovakia from orientation to the East. Personalities of Great Moravian 
history also became the subject of political agitations and, consequently, 
coalition-opposition disputes.  

The Bulgarians adopted Christianity in 865 under the rule of Khan, 
later Prince Boris I. (852-889). The historical step of his rule was the 
reception of exiled disciples of Sts. Constantine Cyril and Methodius of 

                                                           
5 Compare: https://www.ustavnysud.sk/ustava-slovenskej-republiky 
6 Compare: https://www.cas.sk/clanok/640912/slovenska-republika-ma-25-rokov-ako-
vznikol-nas-statny-znak/ 
7 Followers of Ľudovít Štúr (1815–1856), leader of the Slovak national awakening and 
the codifier of the Slovak literary language. 
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Great Moravia who find very favourable conditions for their activities in 
Bulgaria. On his initiative, the Preslav and Ohrid literary schools were 
established; he introduced the use of Bulgarian in the country and re-
placed the Byzantine clergy with Bulgarian one. During the reign of his 
son Tsar Simeon (893-927), who was himself literary active, there was 
such a flourishing of Bulgarian literature that this period in the history of 
Bulgarian literature was named golden. 

The marginalization of the legacy of Cyril and Methodius was in-
conceivable in Bulgaria even during the period of building socialism, 
when the atheistic worldview prevailed. Although without the attribute 
“saints”, their name was used to name the most important cultural and 
educational institutions, squares and streets throughout the country. The 
celebrations of May 24 took place to celebrate their legacy, today this 
day is a national holiday called Day of the holy brothers Cyril and Meth-
odius, of the Bulgarian alphabet, education and culture and of Slavic 
literature. Despite the extremely favourable perception of the Cyril and 
Methodius tradition, an ideological undertone can be found in the Bulgar-
ian environment in connection with it. To illustrate that language can also 
be used as a tool of linguistic ideology in the context of the Holy Broth-
ers, we quote the text of a postcard from 1961, which is mentioned by the 
Bulgarian linguist Ivo Penčev in his study of language manipulation: “All 
the best for the holiday of Bulgarian and Slavic literature. Cyril and 
Methodius, joy and happiness of all Slavs in the world ... !!! Rejoice, you 
too, who are learning and studying this document in the new conditions 
of the progressive and socialist establishment and its new and truly faith-
ful cadres!!!” (Penchev 2019: 261). 
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„Робинзон Крузо“ и „Чичо-Томовата колиба“ 

 
 
Abstract: The paper addresses the problems of presenting two classic novels, by 

D. Defoe and H. B. Stowe, during the time of totalitarian rule. Unspecified abbrevia-
tions and interferences in the text significantly distort the originals and affect the au-
thor's messages. The attention is paid to the influence of the paratexts used to forged the 
reception to the direction pointed by the Party, including illumination of the characters 
from different ideological rays. This stage in the critical perception of the works turns 
out to be especially deconstructive for the Biblical references, themes, images and mo-
tifs. 
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„Робинзон Крузо“ и „Чичо-Томовата колиба“ са сред първите 

преведени белетристични творби на български език. На „Робинзон“ 
са направени десетки преводи и адаптации1, като в историята на 
българските преводи могат да се откроят няколко периода2. „Преди 
появата му не е имало английски роман, достоен да носи това име и 
никоя книга (освен Библията) толкова широко приета сред всички 
класи”, разкрива Moor (1958, р. 222). „Чичо-Томовата колиба“ в све-
                                                           
1 За периода от неговата първа официална поява на български език през 1849 г. до 
този момент (2022) са направени над 35 превода с общо над 85 издания на 
различните преработки, адаптации, части от романа или целия вариант. 
2 Тези периоди са обособени от Пилева като детство (първоначална рецепция 
през детски адаптации – първите преводи от средата на XIX в.), юношество (от 
появата на по-близки до оригинала до първите преводи от английски от началото 
на XX в.), застой (период на цензура 1944–89) и зрялост (поява на пълни преводи 
след 1989) (2016, pp. 195–244). 
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товен мащаб също си съперничи с Библията по продажби, а влияни-
ето ѝ в българска среда се дължи на многохилядните тиражи. Въп-
реки че не попадат под преките удари на цензурата – не са включени 
в списъците със забранена литература, но съдържащи библейски 
образи, препратки и мотиви, тези творби са превеждани основно 
през руски език, където вече е минала дългата ѝ ръка за освобожда-
ване от всякаква връзка с вяра и религия. 

За двамата автори обаче могат да се отбележат редица факти, 
сочещи богословската основа и теологическите им интереси, които 
съпътстват творческите им занимания3. Дефо напр. започва с рели-
гиозна поезия, изобличителни памфлети срещу властта и официал-
ната църква и с дидактични трактати, с цел да популяризира пури-
танската вяра и произтичащия от нея морал4. Стоу не спира да изс-
ледва факти и събития, свързани с робите и ролята на църквата, из-
дава „Ключ към Чичо-Томовата колиба“ (1853), още един роман 
срещу робството и около 40 книги, между които исторически рома-
ни, репортажи, биографии. 

Психологизмът и философските прозрения в двата романа са 
засилени, като героите израстват духовно и се доближават до Бога 
след преминаване през изпитанията. Използваните от двамата авто-
ри библейска лексика, идиоми, явни и скрити цитати представляват 

                                                           
3 Даниел Дефо учи няколко години в училището на Джеймс Фишер, след което 
получава много добро образование в академията на преп. Чарлс Мортън – усвоява 
практически знания по история, математика, география, френски, италиански, 
испански, латински и гръцки, което го подготвя за презвитерианска служба. След 
завършване на академията Дефо достига до извода, че не е „призван” за такова 
свято дело и се отказва от идеята за духовна работа.  
Х. Б. Стоу израства в посветено християнско семейство, възпитана с ежедневни 
молитви, ерудирани богословски дискусии, четене на Светото писание, 
посещаваща редовно църква и литературни клубове, а като майка и детска 
учителка, съзира нуждата от адекватни действия против по-нататъшното 
разпространение на робството в иначе цивилизованата си страна. Хариет, редом с 
баща си Лиман Бичър – един от най-популярните за времето си 
свещенослужители – и шестима от братята си – също духовни служители, 
предлага друга визия за християнския живот – едно пионерско дело, преобразило 
типичната пуританска загриженост за морала в нещо приятно и приемливо. 
Идеите на нейния съпруг Калвин Стоу за просветено съзнание и морална 
реформация намират успешен израз в художественото ѝ дело. 
4 Библейски цитати и алюзии се откриват и в писмата на Дефо, а критиците като 
цяло признават библейския идиолект в стила му (вж. Lemon, R., E. Mason et al. 
(eds). The Blackwell Companion to the Bible in English Literature. Chichester: Wiley-
Blackwell, 2012, р. 345,349). 
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твърде широка основа в творчеството им, както и умението им да 
правят алюзии с Писанието. Отношението им към Свещените 
библейски текстове следва да се отчита при текстуален анализ и 
работа с преводи и преработки на произведенията им5. А духовният 
потенциал и на двете истории да оцелеят толкова години и след 
толкова преводи, преработки, съкращения, адаптации, 
пренаписвания, дори груби намеси, подкопаващи темелите на текс-
та, е впечатляващ (вж. Пилева 2018). 

В „Робинзон Крузо“ още с предговора се подчертава 
„преднамерената религиозна основа” на творбата, за да послужи 
съдбата на героя за морално и религиозно „поучение за другите” 
забелязва Георгиева (2003, р. 55). Романът може да се чете и като 
духовна (авто)биография – един твърде успешен за XVII в. жанр, 
който актуализира библейски архетипи, приложени към истории на 
обикновени хора пред духовна дилема6. Над двадесет явни 
библейски цитати се откриват в оригиналната творба на Дефо, както 
и множество референции и препратки към Свещеното писание. 
Религиозната образност в романа е пряко свързана с темите за 
отношенията човек – Бог, свой – чужд, родител – дете. Дефо 
разказва историята на героя, използвайки библейски типове: 
трапезата в пустинята, скитащите се евреи, блудния син, Йона, Йов, 
Илия, Йезекил и др., като при срещата си с познатите типове чита-

                                                           
5 Редица критици се спират именно на този аспект от творчеството им: за Дефо, 
вж. Hunter, P. The Reluctant Pilgrim: Defoe’s Emblematic Method and Quest for Form 
in Robinson Crusoe. Baltimore: John Hopkins UP, 1966. Sutherland, J. Daniel Defoe, a 
Critical Study. Boston MA: Houghton Mifflin, 1971. Starr, G. Defoe & Spiritual 
Autobiography. Princeton NJ: Princeton Univ. Press, 1965.; за Стоу, вж. Visser, I. 
„(In) Famous Spirituality: Harriet Beecher Stowe's Uncle Tom. Spiritus: A Journal of 
Christian Spirituality, 2008 Spring; 8 (1): 1–22. Trapp, J. Biblical Motifs and Stowe's 
Prophetic Voices in Uncle Tom's Cabin. University of Maryland, 1990. Lewis, G. 
Message, Messenger and Response: Puritan Forms and Cultural Reformation in Harriet 
Beecher Stowe's „Uncle Tom's Cabin”. Lanham: Univ. Press of America, 1994. 
Kimball, G. The Religi ous Ideas of Harriet Beecher Stowe: Her Gospel of 
Womanhood. New York: Mellen Press, 1982. Evans, C. „The chief glory of God [is] in 
self-denying, suffering love!” – true religion in Harriet Beecher Stowe's „Uncle Tom's 
Cabin. The journal of religion; 92  (2012), 4, 498–514. 
6 „Духовните биографии, измислени или реални, обрисуват мъжа и жената 
отделени от Божието присъствие и се развиват до момента на духовното 
новорождение”, като представят общ сценарий: протагонистът е сляп за Божието 
присъствие, не разпознава очевидните прояви на Божия гняв и деградира духовно, 
докато накрая не се срещне със смъртта и не се покае, за да бъде изкупен, 
обобщава Starr (1965, рр. 55–57; 80–81, 106). 
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телите могат да предвидят случващото се и да се идентифицират с 
героя в някоя от фазите на пътуването му, по наблюденията на Hino-
josa (2012, рр. 646–647). Архетипът на сюжета се открива в 
библейския мотив за грехопадението – младежът избира да 
престъпи родителската воля – „неговият първороден грях” – и това 
предопределя трудностите, в които му предстои да попадне. В света 
на Дефо, където всичко е структурирано според библейския ред, 
„нищо не се случва без причина и тази причина произхожда от 
Божията воля”, както отбелязва Bertrand (1995, р. 35). Робинзон 
няма нужда от медиатор, за да оформи религиозните си възгледи на 
острова, а се обръща директно към Бога, като очаква Той да му 
говори лично. 

Първите български преводи на „Робинзон Крузо“, направени 
от Райно Попович (1841), Иван Богоров (1849) и Йоаким Груев 
(1858) през езици посредници, използват версията на Йоахим 
Кампе7 Робинзон младши, смятана за най-сполучливата преработка 
на романа. В нея акцентът върху религиозното е многократно 
засилен, като преводите успяват да го предадат8, а молитвите са в 
съответствие с православното светоусещане. Преводният вариант на 
Петко Р. Славейков (1868), независимо че не ползва оригинален 
текст източник, се смята за най-добрия и четивен вариант преди 
Освобождението и най-близък до оригинала9. Предадени са точно 
библейските сравнения, благодарствените молитви, четенето на Пи-
санието всяка сутрин и вечер. „Въпросът за развитието на религията 
не е представен в каноническата система на англиканската или коя 
да е друга църква, а към религиозните възгледи, застъпвани от част 
от философски настроени просветители”, и това „са най-
интересните страници на романа”, отбелязва с право Аретов (1985, 
рр. 25–26).  

Владимир Полянов, Методи Мавродиев (1937) и  Витомир 
Саръиванов (1938) са първите преводачи от английски език. Те 
запазват библейските мотиви за ежедневния хляб, молитвите, 
четенето на Библията, както и асоциацията с блудния син. В 
                                                           
7 Joachim Campe (1746–1818) – един от изтъкнатите педагози на Немското 
просвещение, богослов, който развива значителна литературна дейност, вж. още 
Андреева (1974, р. 36). 
8 „Бог заплатил Робинзону с благополучие в търпението му в бедите”, отбелязва 
Филипов (2004, р. 28). 
9 Също така езикът е „жив, сочен”, а в използването на народно-разговорна 
лексика той надминава останалите, вж. Минкова (1990, р. 68). 
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повечето преводи до този период личи взаимовръзката 
престъпление – наказание. Нравоучителните части, свързани с 
изпитанията, акцентират върху библейската поука, а катаклизмите 
принуждават Робинзон да направи правилния избор. Невинаги 
обаче в тях се споменават постите и разговорите за боговете, а на 
„чудото” с поникналите зърна започва да се търси логично 
обяснение. Изпускат се аналогии с библейски герои и някои от 
молитвите постепенно отпадат10.  

Така се стига до периода 1944–89, когато са печатани само 
преводи, оголени откъм всякакви библейски теми и мотиви – 
липсват асоциативните връзки с блудния син, първородния грях, 
покаянието и опрощението, библиите11, които намира и спасява ге-
роят от потъващия кораб. Водещият за времето социалистически 
реализъм12 приема за вредни и упадъчни понятия като християнство 
и вяра в Бога, поради което отговорните за преводните издания 
политредактори със замах заличават дори и намеци за подобна идея, 
а в някои случаи направо забраняват публикация. Това води до 
застой, дори регрес на преводите. Печатани са основно три 
варианта, ограбени13 откъм религиозна образност. 

В строго придържащия се към руския преразказ от Корней Чу-
ковски превод на Георги Жечев (1954) липсва всякакво 
споменаване на Бога14, освен ироничното „господ-бог” при чудото 

                                                           
10 Вж. превода на преразказа на Елисавета Мур (1932), където са спестени 
библейските препратки или са заложени имплицитно, липсва кулминационният 
момент с боледуването на героя и покаянието му, както и разговорите за боговете 
на диваците и покръстването на Петкан. 
11 В зависимост от това кога е превеждан романът на Даниел Дефо, трите библии, 
които намира неговият най-популярен герой, са включени, редуцирани или 
напълно изключени от българските преводи, наред с другите библейски теми, 
образи и мотиви. Вж. Пилева (2017, рр. 225–234). 
12 Соцреализъм – художествен стил на литературния реализъм, появил се през ХХ 
век с политическа насоченост и основна задача да насърчава и задълбочава идеите 
на социализма и комунизма. Ролята му е да обслужва партийните цели. 
13 Още самият автор се е бунтувал всячески срещу подобни посегателства, 
пиратски съкращения и изменения, които засягат неговата творба: „по този начин 
се отнема от стойността на книгата, тя се оголва откъм всички рефлексии, и 
религиозни, и морални, които са не само най-голямото богатство на творбата, но 
са определени да носят огромна полза на читателя” (По-нататъшните 
приключения на Робинзон Крузо, 1719) и ги сравнява с пладнешки обир или 
влизане с взлом в чужд дом. 
14 Докато в оригинала Бог (God) е използвано над 160 пъти, Господ (Lord) – 14, 
Исус (Jesus) – 9, Христос (Christ) – 8. 
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със семената и случайно изреченото „за бога” от Аткинс, липсват и 
библейските алюзии, а това е най-издаваната версия – цели 9 пъти, с 
внушителни тиражи15. В предговора на Чуковски героят е 
представен като „трудолюбив и настойчив труженик”, който „не 
отстъпва пред каквито и да било пречки и в края на краищата 
постига всичко, което иска”; „той се бори с непокорната природа и я 
заставя да му се подчинява” (1965, р. 5). Той е силно идеологизиран, 
вярата в Бога – заличена, а фокусът пада върху човека, 
самодостатъчен за себе си. Пророческото слово на бащата тук става 
„предсказание”, провидението – „съдба” и „случайност”. Нито една 
библия не се появява в тази адаптация, съответно липсва 
ежедневното четене на Словото и примиряването на персонажа с 
Бога. В равносметката добро – лошо няма акценти, свързани с 
Божията насока, а чудото с поникналите семена е обяснено с 
размътване на разума и наречено „глупава мисъл” (1965, р. 69–70), 
липсват поученията за вярата, а всичко се свързва с обичаи, нрави. 
Изчезнало е условието, което Робинзон поставя на капитана – да 
освободи Ксури след 10 години, ако стане християнин. Последното 
пътуване преди корабокрушението става за злато, с цел да се 
подчертае вредата от търговията изобщо. Романът остава с отворен 
финал, т.е. не е уточнено какво намира Робинзон при връщането си 
в родния град.  

През 1945–46 година се появява в две издания с общ тираж от 
9 000 бр. кратка преразказана версия на Пелин Велков, безспорно 
талантлив автор на детски разкази и романи, преводач на десетки 
творби от руски език, работил като главен редактор и директор на 
„Народна младеж” (1945–65). Но всъщност това издание е вид 
съкращение на предходния превод на А. Гечева (1942)16, което се 
открива лесно по съвпадащите топоними и антропоними, както и по 
еднаквите илюстрации в двете издания. Идеологическата рамка си 
казва думата и само за три години са отнети дори и малкото 
запазени при Гечева споменавания на Бога и Библията, която вече 
                                                           
15 Между 1954 и 1983 излизат 7 издания на същия превод с внушителния тираж от 
общо 275 615 броя, като само седмото е с тираж 100 115. Инерцията на превода 
продължава и след Промените – две издания на същия превод от 1997 и 98 г., без 
посочен тираж. 
16 Най-вероятно и преводът на Гечева е от руски, към което навеждат 
обръщението „ну” (с. 80), формата „виноват” (с. 104), някои от имената с 
остатъци от падежни окончания (вж. Дефо, Д. Робинзон Крузо. Прев. А. Гечева. 
София: Жеко Маринов, 1942). 
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не присъства в спасените от кораба вещи. Единствено съдбата и 
случаят влияят по някакъв начин на живота на Крузо. Още Гечева 
прави значителни съкращения на религиозните и библейските 
мотиви – липсва съновидението, молитвите, душевната промяна на 
протагониста, разговорите му с Петкан за Бога, а испанецът е лишен 
от религиозна принадлежност. В заключението е споменато за 
евентуалните последващи приключения на Робинзон, за прототипа 
му – Селкирк, както и за завръщането му по-късно на острова. 

Подобни проблеми се откриват и в популярната адаптация на 
Ф. Аустин в голям формат с цветни илюстрации на Балтер и превод 
на Св. Златаров от италиански (1973). Тиражите на този превод са 
по-малко, но надхвърлят по брой копия превода на Георги Жечев17. 
Този вариант не съдържа никакви индикации за духовните 
преживявания на героя. Протагонистът благодари няколко пъти на 
случая или съдбата (тук Бог изобщо не присъства), липсват 
библиите и молитвеника, календарът губи формата на кръст, 
Робинзон престава да вярва в чудото със семената, а при болестта си 
спомня единствено думите на бащата. Испанецът не е „християнин“, 
не става въпрос за боговете на Петкан и Робинзон. На гърба на 
титулната страница на изданието е поместена информация за автора, 
а на корицата се открива кратка бележка за романа – Робинзон е 
наречен „разумен труженик” с „някои черти, характерни за 
буржоазна Англия – стремежът му да забогатее на всяка цена”, 
което почти повтаря предговора на Чуковски. 

За тези преводи важи изцяло споделеното от О. Иванова в пос-
леслова към „По-нататъшните приключения на Робинзон Крузо“: 
„Всяко издание след най-първото може да се разглежда като комен-
тар на книгата, а не като произведение на Дефо, с изразяване на 
лично отношение, което не съвпада непременно с авторовото. На 
места текстът е направо „оглозган“ и са останали само „костите“ му 
– маркерите на сюжетната линия“ (2021, p. 292). 

Разгледаните преводи, печатани в периода 1944–89 и в 
близките няколко години, изпускат целенасочено фундаментални 
авторови теми и мотиви – религиозните. Единственото изключение 
за този период представлява преводът от френски на Вела 

                                                           
17 Между 1973 и 1980 излизат 4 издания с общ тираж 350 282 бр., а през 1994 г. 
пето издание без посочен тираж. 
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Каралийчева (1946)18. Той също е съкратен и не е от оригинала, но в 
него прозират някои библейски мотиви – благодарността към Бога, 
кръстът календар, трите тома библии, които Робинзон чете по време 
на боледуването, търсейки ежедневно напътствие. А в първата 
година на демокрацията (1989) излиза пълният превод на „Робинзон 
Крузо“ от Огняна Иванова с бележки под черта и посочени 
библейските стихове, в който става пълно възстановяване на биб-
лейската образност, заложена в оригиналната творба. Присъстват 
всички библейски алюзии, молитвите на Робинзон и на останалите 
герои, явните аналогии с блудния син, с живота на Йон и Йов, 
препратките към Саул и Соломон. Проблемът обаче е неоправдано-
то мълчание за качествата на превода и брилянтното дело на прево-
дачката. След дълго търсене на издател и редица откази, книгата е 
издадена в „Отечество“, където работи О. Иванова, и впоследствие 
нейната началничка, също преводачка, заявява, че не можела да 
предложи превода за годишната награда на СПБ, защото било „кон-
фликт на интереси“. В имейл след публикуването на моето изслед-
ване през 2018 г. О. Иванова с благодарност, но и с болка споделя: 
„Не че съм очаквала награда, но тази книга и досега остава най-
важният ми превод (от има-няма още стотина книги) и ми се искаше 
поне да видя някаква критика. Но никога никой нищо не написа за 
нея, поне доколкото аз знам.“19 А нейният „Робинзон Крузо“ не са-
мо заслужава най-висока оценка и награди, но и да бъде преиздаван 
и промотиран като класически образец на преводното изкуство. 

Романът на Даниел Дефо освен патриотична и национална, 
става „книга на бялото племе”, както твърди Русев (1938, р. 37), 
значима и днес, когато все повече се актуализира обменът между 
културите. Затова е неоправдано решението тази класическа творба 
да се свали от учебната програма за 9. клас през 2016, а проектът да 
бъде преместен в 6. клас вместо „История славянобългарска“ пре-
дизвиква ожесточени спорове сред обществото20 и в крайна сметка 
националистическото надделява над общочовешкото. Поради факта, 
че програмите се подготвяха на части, се изгуби цялостният поглед 
на съдържанието им и Робинзон остана без своя остров в българско-
                                                           
18 Общо 4 издания между 1946–49 г. с тираж 21 000 бр. и едно издание от 2000 г. 
без посочен тираж.  
19 Имейл от 06.05.2020, личен архив от кореспонденцията с О. Иванова. 
20 „Историята“ на Паисий се изучава както в часовете по литература в 9 кл., така и 
по история – в 7., 8. и 10. кл. и ако битката не беше между тези знакови творби, 
вероятно Робинзон би надделял и останал в учебниците. 
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то образование21. Книгата на Дефо обаче е не само извор на богата 
обща култура, но може да се ползва като енциклопедия за обучение 
на подрастващите и наръчник по оцеляване при извънредни обстоя-
телства, от каквито се оказва, че има дори все по-голяма нужда. 

Рецепцията на българските преводи на романа „по Дефо” е 
дълга и трайна – от първите преведени англоезични текстове, като 
достига зрялата си фаза едва в края на ХХ в.22 Рецепцията на 
оригиналното творчество на автора обаче е твърде закъсняла и доста 
бедна.23 В последните години се появяват някои издания с 
методически бележки, но липсват достатъчно предговори и 
послеслови, студии и монографии, които да представят по-обхватна 
информация за автора и цялостното му творчество, за да придобие 
то цялостния си рецепционен облик пред българския възприемател. 

 
До голяма степен „Чичо-Томовата колиба“ (1852) повтаря съд-

бата на „Робинзон“ – появяват се много съкратени, преразказани и 
адаптирани за деца версии, но въпреки това е определена като „кни-
га без възраст“ от Станчева (1991, р. 15). Тя не само е знаково про-
изведение с автор жена – Хариет Бийчър-Стоу, но това е първият 
американски роман с главни действащи лица чернокожи, което дава 
силен тласък на дебатите против робството и на противопоставянето 
между Севера и Юга. Преведено на повече от шестдесет езика, това 
не е обикновено повествование за няколко герои, обединени от роб-
ската си съдба, а енциклопедия на живота на негрите24 от средата на 

                                                           
21 Единствената просвещенска творба е „Приключенията на Гъливер“ на Дж. 
Суифт, която съдържа много повече социокултурни пластове и е по-трудна за 
възприемане в дълбочина от средностатистическия ученик. 
22 Правени са подробни хронологични описи на излезлите български преводи на 
романа Робинзон Крузо, някои от които придружени с изследване на рецепцията 
(вж. Ковачева 1969; Аретов 1985, Станчева 1989 и др.), които дори само 
статистически свидетелстват за големия интерес към творбата. 
23 От романите му с по-симптоматично влияние са преведени единствено „Мол 
Фландърс“ (1947), „Дневникът на чумавата година“ (1983) и „Новите 
приключения на Робинзон Крузо“ (1993); „Капитан Сингълтън“, преведен от О. 
Иванова чака да намери издател, а „Роксана“ е в творческите планове на същата 
талантлива преводачка. „Полковник Джек“ остава все още непознат за българския 
читател, както и третата част на „Робинзон Крузо“. 
24 Думата е използвана във всички български преводи на произведението, 
независимо от геополитически и културни стереотипи. В български контекст 
думите негър, негърче все още не са натоварени с пейоративно значение, а 
означават „лице от негроидна раса“, като етимологията на думите негърка и 



 BALKANISTIC FORUM 
Vol. 2/2022 

 
 

234 

XIX в. с описания на природата, религията и бита в цялата им конк-
ретност и специфичен колорит. Освен библейския пласт, в книгата 
на Стоу се откриват редица цитати на англоезични поети и класици 
на словото, звучащи актуално и днес.  

Главният герой на Стоу има роля на „патриарх“ на семейство-
то и на обществото роби, които се събират в неговата колиба на до-
машни богослужения. Разкрива се атмосферата в живота на негрите 
извън трудовото им битие, като най-голямата опора в живота им е 
християнската религия, вкоренена в семейната вяра. Именно ко-
либата се оказва центърът, от който тръгват различните сюжетни 
линии и който ги притегля обратно. Фактът, че там се провеждат 
религиозни събрания, е предаден подробно само в първите преводи 
от XIX в. Преводите на романа от ХХ в., особено издаваните по со-
циалистическо време, не само са съкратили тази най-важна част от 
текста, а се опитват да въплътят негативно отношение към вярата. 

Първият преводач на романа на Стоу, Димитър Мутев, пуб-
ликува първите части на страниците на редактираното от него сп. 
„Български книжици“ (1858–59), като се придържа близо до ориги-
нала, въпреки използването на руски източник (вж. Пилева 2017: 
177–193). Главите са представени цялостно, както и допълнителният 
текст – предговор, а преводачът умело предава мрежата от думи, 
чрез които се противопоставя материалното – колибата с груби дъс-
ки, счупените столове, щръбото гърне – на чистотата, духовния глад 
и хармонията в дома. Затова може да се каже, че Мутевата превода-
ческа задача е сполучливо решена – текстът става четивен и силно 
въздействащ. Този превод дори днес, ако се изключи остарялата 
лексика и промените в правописа, не създава затруднения при про-
чит, тъй като предава коректно отделните детайли. Описанията из-
пъкват със своята плътност пред читателя, картината разкрива всич-
ки детайли. Представени в пълнота са песните, смехът и плачът на 
събраните за молитва герои. 

Подобен превод предлага изданието от 1898 г., видно още от 
предговора, като това е единственият пълен превод на книгата на 
Стоу, за съжаление анонимен. От една страна, може да се каже, че е 
подобрил някои пропуски на Мутев, но се срещат и недотам обмис-
лени решения. Най-ценното е, че предава цялостно главите с всички 
детайли и диалози, вкл. религиозните песни. При преработката на 
                                                                                                                                              
негърче е свързана с тъмния цвят на кожата, т.е. чернокожи (вж. Kreytchova and 
Stalyanova, р. 2017: 147–156). 
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Мавров и Палашев (1911) на основата именно на този превод вече 
са спестени част от основните композиционни моменти25. Някои 
диалози са съкратени, а молитвеното събрание е предадено само в 
три абзаца и без диалозите, като е запазено, че „Том се ползваше 
пред своите другари с влиянието на патриарх“ (вж. Стоу, 1911, р. 
27). Предговорът към изданието пояснява причините за написване: 
„от християнска любов и горещо съчувствие към угнетените и 
унижените“; какво описва: „истински случки“ и какво постига ав-
торката: „възбудила дълбоко състрадание към несносното 
положение на робите от черното племе и спомогнала на 
американския народ да разреши въпроса за робството на негрите“ 
(пак там, р. 3). Споменат е моментът, когато по време на богослуже-
ние в нея изпъква сцената със смъртта на Чичо Том, а поантата е, че: 
„Безсмъртното ѝ произведение Чичовата Томова колиба и до сега 
развива в сърцата на читателите стремеж към светлината и истината 
и възбужда у тях любов към Бога и ближния”.  

След 1944 г. започват и по-сериозни намеси в текста. За прево-
да от 1946 г. на Св. Славчев, който, въпреки съкращенията, може 
да се каже, че в много отношения става сполучлив, вероятно поради 
факта, че е от английски и благодарение на редакцията на А. Кара-
лийчев – майстор на детските приказки. Поетичният образен език 
личи още от началото, но по малко се отхвърлят чисто религиозните 
дейности на героите – за събранието не е уточнено, че е молитвено, 
не са цитирани текстовете на химните и това, което чете Джордж от 
Библията. През 1949 година се появява превод на М. Марчевски от 
руски. Тук личи руското влияние в лексиката и словореда. Въпреки 
че включва абзаците за „молитвата“, Бог и Библията са с малки 
букви – вече явно наложило се правило на цензурата. Описанията на 
Том като патриарх и на религиозното събрание са съкратени. 
Църковните песни са преведени буквално, но не са богословско 
издържани. Все пак това остава най-подробният превод от ХХ в. 
Сложен остава въпросът с паратекстовете от периода, първите пет 

                                                           
25 Преводът на К.С., издаден през 1919 и преиздаден през 1931 г., също е 
преработка на този от 1898 г., без обаче да е посочено, като вероятно са взети под 
внимание някои подобрения на Мавров и Палашев. Идентичен текст се появява и 
в „превода“ на Вл. Рангелов през 1937 г. със същото заглавие, същите абзаци и 
имена на героите. Забелязват се само няколко разлики в лексиката. Друг превод 
компилация е този на Б. Вечеров от 1937 и преиздаден през 1992 г., където 
предговорът напълно съвпада с този на Мавров и Палашев, но в текста личи 
известна редакция на лексикално ниво. 



 BALKANISTIC FORUM 
Vol. 2/2022 

 
 

236 

от които не съдържат никакви предговори или послеслови с 
информация за автора или обстоятелства покрай написването на 
текста.  

Така се дава началото на преводи, отказващи коректност към 
оригинала. В периода на засилваща се политизация книгата на Стоу 
се натоварва с функцията да предизвика отрицателно отношение и 
непримиримост към „западния насилник и потисник“ и се използва 
предимно за идейно-нравствено и класово възпитание на 
подрастващите26. Преводът на Марчевски проправя пътя за този на 
Анна Каменова, като при по-внимателно изследване се вижда, че 
нейният превод представлява една на моменти сполучлива, в други 
– не толкова, редакция на неговия27. Това е най-тиражираният и 
познат на съвременната четяща аудитория – над 10 издания в пери-
ода 1944–1989 г. с над 535 00028 копия. Но преводачката поставя 
романа на Стоу в съвсем друг контекст, различен от този, в който е 
написан. Едва по-късно се появяват послеслови – в изданията от 
1969 и 1979 г., написани съответно от Владимир Филипов (редактор 
на първото издание на превода на Каменова от 1954 г.), а в тези от 
1978, 1985 и 1989 г. – от самата преводачка. Те са отчуждени от мо-
мента на писане (и превеждане) и не отчитат рецепцията на романа 
в българска среда. 

Послесловите се оказват призма, през която прочитът става 
идеологически, индикатор на ново литературно съзнание, а текстът 
бива „предпазен“ от ненужни индивидуални посоки на интерпрета-
                                                           
26 Една от основните цели в 45-годишната партийна политика, неподминала 
литературата, e да се изтръгнат християнските корени на българите – нещо, което 
не се случва дори по време на петвековното османско робство. Така 
комунистическата идеология деформира до голяма степен литературния процес, 
намесвайки се фатално в хода му, като старателно прикрива религиозните аспекти 
в книгите. 
27 Известна като последната българска аристократка, благородница във времето на 
диктатурата, Анна Каменова (псевдоним на Анна Михайлова-Стайнова) се вписва 
в литературния и културен живот между войните – тя работи в българската 
секция на ПЕН клуба, владее няколко чужди езика, превежда, сътрудничи на 
периодични издания. В светоусещането на творбите ѝ се таи нещо „йовковско 
като отношение на българина към другите етноси и вероизповедания“ (вж. 
Зографова 2006, р. 163). Каменова е автор с уравновесен и трезв поглед върху 
българската култура, но тя става проводник на културните възгледи, доминиращи 
във времето между двете световни войни, а след 09.IX.1944 г. – и на 
социалистическите. 
28 На три издания не са посочени тиражите, а след 1989 излизат още 6 издания с 
превода на Каменова без посочен тираж, последното от които от 2015 г. 
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ция. Със своя социалистическо-критически тон те осъществяват 
опит за извеждане на различни смислови принципи и изграждане на 
нов литературен вкус (вж. още Пилева, 2013, рр. 105–121). Такъв 
подход се вписва идеално в канона на социалистическия реализъм: 
„научаваме за живота и характера на американското негърско насе-
ление – за неговия хумор, за неговите способности и психика” (Стоу 
1969, р. 351). Не за културата, бита, вярата, Бог! В абзаца за значи-
телните слабости на книгата се маркира, че писателката е „дъщеря и 
съпруга на пастор”, съответно „била възпитана в религиозен дух” и 
се стига до парадоксалните тези: „Стоу е показала неволно, макар и 
по косвен начин, позорната роля на черквата, която помага на ро-
бовладелците, като учи негрите на смирение и покорство. Неволно 
тя показва, че и добрите намерения на някои отделни хора не могат 
да премахнат злините на съществуващата в САЩ система“ (Стоу 
1969, р. 351). Каменова по-късно тенденциозно заявява: „Въпреки че 
Х. Б. Стоу е отрасла в религиозна среда – баща ѝ е бил пастор, а 
съпругът ѝ професор по богословие – тя се е придържала към досто-
верността на събитията...” (Стоу 1985, р. 309). Подобни тези, освен 
че демонстрират тотално непознаване на протестантската религиоз-
ната култура и практика, са извадени от контекста на книгата, а 
клишетата звучат банално днес.  

Двамата автори на послесловите се намесват директно в ре-
цептивното битие на книгата на Стоу, довеждайки прочита до други 
хоризонти и очаквания. Единодушно отказват коментар на линията 
с религиозните истини, теми и мотиви, заложени в произведението, 
което показва некоректност спрямо творбата. Техните подсилени от 
педагогическите институции твърдения прерастват в директиви, 
предзадаващи срещата на неосъществените все още читатели с ху-
дожествения текст, а изобилието на преизданията спомага за нала-
гането им. Чрез подобен дискурс рецепцията бива подменена и ад-
ресатът – „спечелен“ за каузата на новия подход. Обслужен е цялос-
тният прочит чрез идеологеми от различно време и пространство. 
Това има пряка връзка с факта, че през целия ХХ в. книгата се печа-
та в съкратени и адаптирани варианти, под предлога, че е детско-
юношеско четиво.  

С помощта на издателски бележки или премълчавания относно 
религиозно-християнския светоглед на авторката на романа и на 
героите, в съответствие със съществуващата критическата интерп-
ретация, у нас се е създал отчасти превратно разбран образ на кла-
сическата книга. Дори названията на главите от оригиналното аме-



 BALKANISTIC FORUM 
Vol. 2/2022 

 
 

238 

риканско издание, започващи с мото от Свещеното писание, не са 
предадени коректно. В симптоматичната четвърта глава в превода 
на Анна Каменова личи в най-голяма степен отдалечаването от ори-
гинала. Чуждото бива замаскирано и Том става обикновен работник, 
символ на класовата борба, като му е отнето положението на „пат-
риарх в религиозните дела“. Появяват се термини като маси, потис-
нати класи и т.н., съвсем нетипични за времето на написване на 
книгата. Нарушен е ритъмът, който трансформира и модуса на озна-
чаване. В социалистическия превод не се отчита, че авторката ос-
мисля чрез библейската образност проблема за робството и че цяла-
та символика в книгата копира библейската. По този начин се е по-
лучил един твърде далечен от оригинала, заличаващ много от смис-
лите превод, ако не и различен роман с герои, оголени изотвътре, 
лишени от радостта и опората им във вярата, както и от типичната 
им речева характеристика. Така се губят следите от изначалната 
философия на книгата. Безапелационното отнемане на религиозното 
съдържание, пренареждането и манипулирането на текста с оглед на 
политическите ситуации носят огромна вреда на рецепцията му, 
както и умишленото избягване на публикации и монографии за ця-
лостното творчество на Хариет Бийчър-Стоу. Изпусната е и главата 
Conclusing Remarks с думите за мисията на християнската църква 
като стожер на вечния закон и анализите на автора, съдържащи мно-
го културни алюзии. 

От съвременна гледна точка този превод не може да изпълни 
функциите си, да бъде жизнеспособен и пълноценен. 
Пренебрегнатите детайли от битието на героите, тясно свързано с 
вярата, лишават посланието на книгата от най-съществената му 
функция – да предизвика коренна промяна на накърняващите 
човешкото достойнство взаимоотношения. Загубили са се дори 
красотата на поетичния образен език на авторката, алегоричните 
внушения, сравнения и библейски метафори, въпреки че в 
творчеството на самата преводачка не се долавя липса на 
художественост, лиричност и дори религиозни мотиви.  

Основният проблем на българските преводи от ХХ в. е, че тек-
стът заживява на местна почва вече класифициран като детски и 
това, от една страна, спомага за възприемането му, но от друга, къса 
връзката с оригинала. Нито един от преводите на „Чичо-Томовата 
колиба“ не е лишен от грешки и недостатъци, но непростимо остава 
посегателството върху текста по времето на социалистическия реа-
лизъм. А след като са подкопани темелите на оригиналния текст, 
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става изключително лесно да се манипулира рецепцията на романа. 
Ако се погледне историята на преводите, се оказва, че само няколко 
от по-пълните преводи са авторски – този на Димитър Мутев, на 
анонимния преводач от 1898 г., на Светослав Славчев, на Марко 
Марчевски. Всички останали представляват някакъв вид преработка 
или компилация. В периода на издателската експанзия след 
Промените не се появява нов цялостен превод на романа, нито на 
друго произведение на Х. Бийчър-Стоу.  

Библейските теми, образи и мотиви са неделима част от 
композицията и на „Робинзон Крузо“, и на „Чичо-Томовата колиба“  
и всяко посегателство върху тях ограбва от богатството на 
авторовите идеи. Всяка от необоснованите в т.нар. „век на превода“ 
рационализации, допълнени от съкращаване на изречения и замяна 
на едни части на речта с други, деформират, изличават, осакатяват 
оригиналния текст. Ако се проследи как се е изменяло възприятието 
на преводния текст в зависимост от променящата се политическа 
ситуация, може да се открие преминаването му през социологизма 
на двадесетте години на миналия век към социалистическия 
реализъм в тоталитарно време, като големите теории на ХХ в. не 
могат се да се освободят от идеологическия контрол. А фокусът и на 
двамата англоезични романисти в исторически план остава преди 
всичко прякото говорене на истината – една така да се каже 
пророческа служба. Отчитайки качеството на българските преводи, 
критиците забелязват, че най-точните и пълните са с огромна време-
ва дистанция от настоящето, а колкото по-близки до него се оказват, 
толкова по-съкратени и осакатени стават, с изключение на цялост-
ния превод от О. Иванова на „Робинзон“ от 1989 г. Остава нуждата 
да бъдат запълнени системно белите петна в преводната литература 
– и откъм автори, и откъм заглавия, но и откъм пълни и качествени 
преводи, предаващи многопластовостта с всички библейски образи, 
алюзии и символи. 
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On British travelers in Albania from the Georgian era  

to Edwardian era: Studies and travelogue 

 
 

Abstract: This paper is a summary of the tradition of British travelers in Alba-
nia during the 19th century until the First World War. Referring to British history and 
British cultural traditions, these travelers are classified between two periods: from 
Georgian era to Edwardian era. British travelers began to visit Albania frequently, 
especially from the time of the rule of Ali Pasha Tepelena, through whose pasha’s terri-
tory traveled many British agents, missionaries, and adventurers, including the eminent 
poet Gordon Byron and his friend John C. Hobhouse, and Dr. Henry Holland. The first 
part of the paper deals with the main studies for travelogue literature, listing the au-
thors and their studies according to the order and study approaches. As there are hun-
dreds of books with travel notes from British travelers on Albania and Albanians, the 
second part of the article focuses only on some of the most famous British travelers, 
such as Edward Lear, Arthur Evans, Edith Durham, Henry N. Brailsford and Aubrey 
Herbert. 

The purpose of this paper is to make a chronological history of British travelers 
in Albania and historical literature on this literature genre of British travelers who 
traveled and describes Albania of late modernity. 

Key words: British travellers; Albania; travelogue; travel writing; Byron; Edith 
Durham; travel diaries 

 
 
 
Introduction 

In the early 1800s, Napoleon Bonaparte's wars turned the Mediter-
ranean into a hot area of international politics, where the interests of 
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France, Great Britain, the Russian Empire and the Ottoman Empire 
clashed. At this time, in the Ottoman territories of the Ionian Sea, an Al-
banian pasha (Fleming, 1999, 111-125) reached that level of autonomy as 
he had become so empowered that he dared to think of independence 
from Istanbul. He was Ali Pasha Tepelena (1744 - 1822), a cruel man but 
also a very agile and capable politician, whose territories included the 
whole south of present-day Albania and most of Greece. In the courtyard 
of his palace in the city of Ioannina, many soldiers, diplomats, agents and 
missionaries (Koçollari, 2009, 213-230) flocked, especially from Great 
Britain and France, (Veliu, 2010) two countries that needed to seduce this 
pasha who was pursuing multiple policies simultaneously, with the sultan 
on the one hand, with the Russian tsar on the other, as well as the French 
and the British (Ushtelenca, 2009), at the same time. Even Albanological 
studies arose from this type of literature, as it was especially the German 
diplomat Johann Georg von Hahn, author of two books with travel writ-
ings on Albania, who in 1854, in Vienna, published a 4-volume book 
entitled “Albanisische Studies” (Hahn, 1854). It is in this historical con-
text; Albania became the Balkan country for which most travelogue liter-
ature was produced. Specialized librarians, Shpëtim Mema and Lindita 
Bubsi, have published a two-volume bibliographic book entitled "Al-
banica", where in the second volume, there is a list of 382 publications, 
most of them with travel writings, published only between the 1800s – 
1849 (Mema, 1988). 

So far, many scholars have written about these travelers and their 
works, but mainly, the studies have focused on some of the more well-
known names, and most of them have been treated very little. In the long 
list of over 300 travelogue writings for Albania, about 1/3 of them were 
written by British authors (Abdullahu, 2016, 81-83). The first author to 
write about travelogue books on Albania was the polyglot writer and bib-
liophile politician Mithat Frashëri. In the years 1927 - 1929, under his 
literary pseudonym Lumo Skendo, he wrote in the magazine "Diturija" 
about 30 articles about these books (Frashëri, 2012). 

A very important work of this genre of literature, which unfortu-
nately has not yet been translated into English, is the work of the scholar 
Shpëtim Mema of 1988: "Albania and Albanians in the works of English 
travelers in the first half of the 19th century". The problem with this book 
is that since it was written during the communist regime in Albania, the 
author was forced to be selective, as he wrote in the preface: "We have 
avoided a priori, tendentious and even malicious anti-Albanian views, 
which are partly noticed in the works of travelers, who came to Albania 
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with certain political goals and with the predisposition to see the Albani-
an reality with dark glasses and to speak ill of it” (Mema, 1988, 9). A 
similar study, but for French travelers, was published in 1998 by Veli 
Veliu. It is entitled "Albania and Albanians in works of French travel 
writers of 19th century" and in it, are analyzed about 100 works of 
French travelers (Veliu, 1988). For the French travelers who have written 
about Albania, the most publications have been made by the scholar Lu-
an Rama, who has published many books, but very important is his study 
"Remote guests: impressions of French travelers during the 19th century 
in Albania", where he has reviewed the works of 21 French travelers 
(Rama, 2012). 

English literary scholar Afrim Karagjozi has written three bio-
graphical books about the three most famous English travelers who have 
written about the Albanian orbit: George Gordon Byron, Edward Lear 
and Mary Edith Durham. In 1997, Karagjozi published a specialized bi-
ography of the English poet and painter Edward Lear, focusing on his 
travels in Albania during the mid-nineteenth century (Karagjozi, 1997). 
Then in 2010, he wrote a very extensive study of the poet Byron, ad-
dressing in particular Byron's journey to Albania and references to Alba-
nians and Albania, in his well-known work "Childe Harold's Pilgrimage" 
(Karagjozi, 2010). Similarly, he has written a specific biography of the 
English anthropologist Mary Edith Durham, the absolutely most famous 
traveler who wrote about Albania (Karagjozi, 2012). Although much 
shorter than the other works, Afrim Kragjozi has written a study only for 
female English travelers, or as he called them, for "English ladies", where 
he has treated the works of 12 English travelers who traveled through 
Albania from 1864 to 1939 (Karagjozi, 2016). Mariaconcetta Costantini 
also wrote an article about two English travelers, namely Emily Anne 
Beaufort and Edith Durham. In her article entitled "Women Travelers to 
Albania in the Long Nineteenth Century: Two Case Studies", she treats 
these two travelers as part of a specific sub-category of Victorian travel 
writing - the travel reportage written by women who visited Albania in 
the long nineteenth century - to demonstrate the pervasive influence of 
nineteenth century tropes associated with popular fiction” (Costantini, 
2020, 1-21).  

But perhaps the most well-known study of women travelers across 
the Balkans is the summary edited by John B. Allcock, and Antonia 
Young, with 15 different studies of travel writers who have written about 
Balkan countries from the late 19th to the early 20th century: “Black 
Lamb and Gray Falcons: Women Travelers in the Balkans” (Allcock & 



Meliha Brestovci, Durim Abdullahu, Faik Sahiti  

On British travelers in Albania from the Georgian… 

 

 

245 

Young, 2000). This book is titled after the book of the British traveler 
Cecily Isabel Fairfield (1892 - 1983) named Rebecca West, who in 1941, 
published her work in two volumes for a 6-week trip with her husband, 
through Croatia, Dalmatia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro and 
Macedonia, entitled "Black Lamb and Gray Falcons: A Journey Through 
Yugoslavia" (West, 2000). A special category of authors who have writ-
ten about their travels in Albania are the missionaries of the British and 
Foreign Bible Society (BFBS), who as travelers sold copies of Bible 
translated into Albanian (Krasniqi, 2012; Krasniqi & Ahmeti, 2016). 
Their reports describing their travels through Albania, preserved in the 
BFBS archive, were selected and published by the scholar Xhevat Lloshi 
in the work "Treasures for the Albanian language of the British and For-
eign Bible Society 1815 - 1883" (Lloshi, 2017). Such are the diary ac-
counts of their travels through Albania, of the British Protestant mission-
aries: Alexander Thomson in 1867, Alexander G. Davidson in 1868 and 
Edward von Lear in 1869, published in the short summary "Bible Ways 
in Old Albania" (Thomson, 1992). The most comprehensive study for 
this category of British travelers, who traveled through Albania as reli-
gious missionaries, was done by David Hosaflook, who wrote his doctor-
al thesis exactly as the title suggests, on "Albania and The Albanians in 
the Annual Reports of the British and Foreign Bible Society (1805 - 
1955)” (Hosaflook, 2017, 23). 

As some of the British travelers have also been diplomats, studies 
on the history of British diplomacy in the Balkans often have chapters on 
British travel literature on Albania and Albanians culture. Diplomat and 
scholar Mal Berisha, has written about the circumstances in which they 
traveled through Albania and wrote about Albanians about 30 travelers, 
in his book "Albanian - British Realities: History, Diplomacy, Culture" 
(Berisha, 2015, 19-106). Although Daut Dauti also devoted fewer pages 
to this, he published two works on the Albanian question in British di-
plomacy and foreign politics, where he wrote about the books of British 
travelers and their influence on the formation of British opinion about 
Albanians in the 19th century (Dauti, 2020, 38-49).  

In 2018, the National Library of Kosovo established a collection of 
about 100 books on travel writings for the Albanian world. On this occa-
sion, the creator of this collection, Durim Abdullahu, published a book in 
the form of a bibliographic catalog for 70 of these works, entitled "Alba-
nian Travel writing: Albania and the Albanians in works of travelers and 
missionaries 1800 - 1945" (Abdullahu, 2018). Of all the British travelers 
who have written about Albania, the most famous as a historical figure is 
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the prominent romantic poet, George Gordon Byron. Although much has 
been written about Byron, in fact, about his trip to Albania, Byron only 
wrote in letters to his mother, where he tells his mother that he is not 
keeping notes because his companion John Hobhouse is keeping a diary 
(Bhattacharji, 2010, 41-43). George Gordon Byron and his friend John 
Cameron Hobhouse, traveled through Albania for 45 days: from Septem-
ber 29 to November 12, 1809. They left Malta on September 19, 1809, 
and arrived in Preveza on September 28, where they disembarked the 
next day. On October 1, Byron and Hobhouse met in Salora with their 
Albanian companion Elmaz, and on October 3 they arrived in Arta. On 
October 4, they left for Ioannina where they stayed until October 10, 
when they left for Tepelena. From October 15 to 17, the two stayed in 
Libohova, and spent the night in Qestorat, and the next day went to 
Erind. From October 19 to 23, Byron and Hobhouse stayed in Tepelena, 
where they met at least three times with Ali Pasha Tepelena. Between 
October 26 and November 3, they stayed in Ioannina and it was here on 
October 31, 1809 (Frashëri, 2009, 14-19) that Byron began writing his 
Childe Harold’s Pilgrimage” (Byron, 2004, 22-23). Byron's trip is best 
known from his friend Hobhouse's diary, consisting of 32 letters, 16 of 
which talk about their trip to Albania. Unburdened by any task or mis-
sion, Hobhouse records in his diary very direct observations, such as this 
one in which he describes the Muslim Albanians of Ioannina, as he was 
there during the month of Ramadan, when Muslims fast: “The Turks 
(Muslims M.B.) continued firing long enough to exhaust their cartridge-
pouches, and as they used balls, according to custom, the Greek inhabit-
ants closed their window-shutters and remained at home; … The mina-
rets of all the mosques were illuminated and everything seemed to show 
that the approaching season was not considered as one of penance, but 
devoted to merriment. … Then is the time for paying and receiving visits, 
and for the amusements of Turkey, puppet-shows, jugglers, dancers, and 
story-tellers. At one o’clock in the morning, after prayers, the dinner 
commences, and the carousal lasts till day-break, when the Turks retire to 
rest, and do not rise till mid-day (Hobhouse, 1813, 76-77). Albanian Vi-
zier Ali Pasha Tepelena was also visited by another British traveler, Dr. 
Henry Holland, who stayed in Ioannina from late October 1812 to mid-
April 1813, during an 18-month journey through Portugal, Spain, Alba-
nia, Greece and Turkey. Describing the village of Zitza, on the outskirts 
of Ioannina, Henry Holland recalls the poet Byron as he writes: “Lord 
Byron, who visited the place, has celebrated its scenery in the stanzas of 
his Childe Harold; and it unquestionably merits this applause, though 
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inferior to many other points of landscape that I have seen elsewhere in 
Albania. The village contains only about 120 houses, and a Greek monas-
tery” (Holland, 1815, 476).  

 
Tirana by Edward Lear (1848) 

 
In the middle of the 19th century, the English poet and painter Ed-

ward Lear traveled several times through Albania. He passed through 
Albanian lands several times, but two trips made in 1848 and 1849 are 
important, for which he kept a diary with many details (Levi, 1996). Dur-
ing his first trip from September 9 to November 12, 1848, Edward Lear 
traveled to Bitola, Ohrid, Struga, Elbasan, Tirana, Kruja, Lezha, Shkodra, 
Kavaja, Berat, Apollonia, Vlora, Tepelena, Gjirokastra and Ioannina. 
Fascinated by the beautiful natural landscapes, he returned to Albania 
after a few months, for a second trip made from April 24 to June 9, 1849, 
during which he kept fewer notes. Edward Lear published his diaries in 
1951, in a book entitled "Journals of a Landscape Painter in Albania", 
which is a masterpiece of travelogue literature of the 19th century Alba-
nia. In the notes of September 28, 1848, when he went to Tirana, the 
painter Edward Lear wrote in his diary: “The first thing to do was to visit 
Machmoud Bey, Vice-Governor of Tyrana, to procure a Kawas, as 
guardian during a day’s drawing. […] But even with the guard, it was a 
work of trouble to sketch in Tyrana; for it was market, or bazar day, and 
when I was tempted to open my book in the large space before the two 
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principal mosques […] – a great part of the native impelled by curiosity, 
pressed closely to watch my operations, in spite of the Kawas, who kept 
as clear a space as he could for me” (Lear, 1851, 104-105). During his 
travels in Albania, Edward Lear painted more than 50 paintings, mainly 
of the main cities he visited and of the pristine natural landscapes he en-
countered in Albania, at a time when European modernity had not yet 
penetrated. They are among the earliest images of Albania, almost in the 
same year when the first photos in Albania would be shot. The following 
painting is one of the paintings he made in Tirana, although with great 
difficulty, as he described it in the diary (Lear, 2008, 80-91).   

Before becoming very famous as an amateur archaeologist for the 
discovery of Knossos's palace in Crete, Arthur Evans also spent several 
years in the Balkans, first spying in Montenegro and then in Dalmatia 
and Bosnia and Herzegovina in 1875. Because he knew the terrain, Evans 
was engaged as a reporter for the Balkans by the Manchester Guardian 
from 1877 to 1881 (Wilkes, 1976, 25-28). In 1878, while working as a 
reporter, Arthur Evans made many archaeological observations during 
his travels to Shkodra, Durres, Pristina, Lipjan, Ulpiana, Fushë-Kosovë, 
Prizren, Peja, Kaçanik, Skopje, etc., which he published in 1883 and 
1885, divided into four parts, under the title "Antiquarian researches in 
Illyricum" (Evans, 1883, 1-167; Evans, 2006, 80-83). Along with his 
archaeological observations, Arthur Evans has made very analytical ob-
servations on the traditional and religious character and culture of Alba-
nians, writing: “Albania is like Bosnia in this respect, that the Mahome-
tan population is Turkish neither in race, language, nor sympathies. Here, 
too, there exists still a half-feudal aristocracy, and each of the Albanian 
Begs has his clannish following of true-believers, and resembles a High-
land chieftain of a century or so back. The clan organization is far more 
developed than in Bosnia, and the Begs are proportionately more power-
ful. But what chiefly distinguishes Albania from other provinces lies in 
the peculiar characteristics of the race. By nature, quick, energetic, intol-
erant of control, skeptical, and fickle, the Skipetar, unlike the Slav, has 
ever made freedom all in all, and religion a question of secondary im-
portance. 'Religion goes with the sword' is an Albanian proverb; and 
whenever his profession of faith stands in the way of his interests your 
true Arnaout does not hesitate, at least outwardly, to conform to a more 
convenient creed. Thus, about Prisrend and elsewhere there are thousands 
of Roman Catholics (Crypto-Catholics they are called) who made a pub-
lic profession of Islamism to avoid the vexations to which as rayahs they 
were subjected” (Evans, 1878, 141-142).  



Meliha Brestovci, Durim Abdullahu, Faik Sahiti  

On British travelers in Albania from the Georgian… 

 

 

249 

However, the absolutely most famous traveler who wrote about Al-
bania in the first half of the 20th century, was Mary Edith Durham (1863 
- 1944), who from 1901 to 1914, traveled for long periods throughout 
space where Albanians live in the Balkans (Medawar, 1995). From the 
notes kept in her diaries, Edith Durham published several books on the 
Albanian issue within the Balkans (Durham, 2015, 151-162); on the tra-
ditions and history of the Albanians; the relations of the Albanians with 
the other Balkan people (Durham, 2015, 61-100; Durham, 2015, 58-65) 
on the Balkan wars (Durham, 2015, 73-98) the anti-Ottoman uprisings 
and political organizations of the Albanians, as well as the customs, 
tribes, customary law and everything that has to do with the daily life of 
the Albanians. Edith Durham was so closely associated with Albanians, 
and the Albanians of the northern highlands especially loved this English 
artist, that they called her "Mountain's Queen" or "Planinska Kraljica " 
(Tanner, 2014, 87). After a trip that Durham made in the summer of 1908 
to the province of Kosovo and other northern parts of Albania, Edith 
Durham returned to England and from the travel notes she wrote what is 
considered by all scholars to be her masterpiece and one of the best 
books ever written about Albanians, which made a lot of noise in the 
English public of the time "High Albania" (Durham, 2015, 5).  

Often accompanied by a Catholic villager named Mark Shantoja, 
Edith Durham rode almost to every area and province of Albania, leaving 
behind a rich ethnological collection (Young, 2014, 125-128) and an al-
bum of over 450 photographs, which are preserved in Royal Anthropo-
logical Institute in London (Cyrillo & Higgins,2022) . In addition to her 
books, Edith Durham has written many articles in newspapers and many 
correspondences written with important Albanian intellectuals and politi-
cians (Durham, 2001; Frashëri, 2004). Edith Durham was almost inevita-
ble from other Britons who were interested in Albania in those years. In 
1903, she led a British aid mission to Macedonia with a well-known Eng-
lish journalist named Henry Noel Brailsford. After returning to England 
in 1906, he published a book that was the result of his mission entitled 
"Macedonia: its Races and their Future", where he has a long chapter on 
Albanians. In this chapter he describes the late Ottoman Kosovo as fol-
lows: “If Koritza is the capital of Lower Albania and of the milder Tosks, 
with their quasi-Hellenic civilization and their new and bloodless cult of 
letters, Prizrend is a center of the wilder Gheg race; and when I visited it 
in June, 1903, it was all agog with the Albanian revolt against the imposi-
tion of the Austro-Russian reforms. A strategic railway, which seems to 
carry no freight but cannon, no passengers save soldiers or prisoners of 
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war, leads through a narrow glen from Uskub to the little village depot of 
Ferizovitch — a place which won some celebrity a year or two ago by 
rising in revolt against its Turkish Mudir (sub-prefect), and driving him 
forth minus his ears. At Ferizovitch Albania begins” (Brailsford, 1906, 
262). In the later period, Durham had another friend interested in Albani-
ans, the energetic politician and diplomat Aubrey Herbert, who, like 
Durham, fell in love with Albanians and co-founded the Anglo-Albanian 
Society. Herbert kept diary entries during his travels of 1904, 1907, 1909, 
1912, 1913 and 1918, published after his death in 1924 in “Ben Kendim, 
a Record of Eastern Travel”. It is here that he describes the leader of the 
Kosovar fighters, Isa Boletini, whom he visited in his tower in Boletin, 
Mitrovica, on August 27, 1912, writing: “As he did so, a dozen shots 
rang out just outside. Instantly his clansmen swarmed into the room, tak-
ing arms down from the wall. They walked upon dancing feet and their 
eyes glittered. Issa jumped up with a rifle in his hand and said to me, 
"The house is surrounded by the Turks. I am going to fight my way out.” 
I said to him, "This is not my quarrel, but I will come with you, and if 
you are taken, the Turks will not shoot you if I am there.” He said "No, 
you are my guest. My honor will not allow this thing. You protect my 
son.” Issa and his men poured out. Some stayed and kept me in. As he 
did so, a dozen shots rang out just outside. Instantly his clansmen 
swarmed into the room, taking arms down from the wall. They walked 
upon dancing feet and their eyes glittered. Issa jumped up with a rifle in 
his hand and said to me, "The house is surrounded by the Turks. I am 
going to fight my way out.” I said to him, "This is not my quarrel, but I 
will come with you, and if you are taken, the Turks will not shoot you if I 
am there.” He said "No, you are my guest. My honor will not allow this 
thing. You protect my son.” Issa and his men poured out. Some stayed 
and kept me in (Herbert, 1924, 107-108). 

 
Conclusion 

Due to the close diplomatic relations of Britain with Ali Pasha Te-
pelena in the first two decades of the 19th century, there was a very rich 
travelogue literature about Albania written by British diplomats, mission-
aries and various artists. British travelers are the authors of about 1/3 of 
all books with travel writings about Albania and Albanians. They trav-
eled from the Georgian era to the Edwardian era, through eras when trav-
el was part of non-formal education especially for the British aristocracy. 
The poet Georg Byron and his friend John C. Hobhouse fell in love with 
the exotic Albania of colorful costumes, were fascinated by the Albani-
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ans with beautiful bodies and participated in the parties organized by Ali 
Pasha Tepelena. The poet and painter Edward Lear was amazed by the 
virgin beauty of Albanian nature, of which he painted over 50 paintings 
that have a great historical value as images. The famous archaeologist 
Arthur Evans wrote his observations as a witness of a time when the Bal-
kans and especially the Albanians were boiling with anti-Ottoman upris-
ings, while he was also interested in the archeological treasures that Al-
bania had inherited from ancient times. Together with her two English 
friends, H. N. Brailsford and A. Herbert, the anthropologist Mary Edith 
Durham wrote the books with the most general data and the most in-
depth analysis of the Balkan people, as a result of the good knowledge of 
the Albanian world, due to her traveling for about 15 years. The greatest 
value of British travelogue books - as well as of other travelers - is that 
this literature genre is a very rich historical source that brings other data 
from official sources. Through them one can study the history of daily 
life in Albania during the 19th century until the First World War. Alt-
hough many travel study papers have been published, due to the sheer 
number of travel notes, there are still many little-known travelers whose 
works have not been fully studied for the historical information they con-
tain. 
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Abstract: The Albanians are an ancient people in the Balkans with very rich 
oral literature, but very late written literature, which was not written until after the 15th 

century. The late documentation certainly has to do with the existential and historical 
circumstances that our people lived through. Compared to the age of the people and 
their oral history, this literature seems to have emerged so late in terms of the author-
ship of women writers. They were characters before they became women writers. 

The written literature is simply late in comparison to the antiquity of the people 
and their oral texts in terms of the authorship of women writers. Before they were char-
acters, they were authors.  

If we look at the chronological context of Albanian literary historiography, first 
we had the literature about women, then the literature of women authors, and lately, 
more and more influenced by secular literature, we have started to create and read 
feminist literature of our women authors, so we call this literature gender literature.  

In the process of development of Albanian literature (over time and geographical 
space), in this paper, I treat the woman from her character to her creativity. I have 
treated her in this paper both comparatively and influencing and empirically: from the 
referential level to the narratological level. 

Key words: Albanian literature; European literature; inter-influence; charac-
ters; author; gender literature 

 
 
 
I. Literature about women 

Albanian literature has long written about the representation of 
historically famous women, starting with Queen Teuta and beyond, and 
the construction of their image through the centuries in popular literature. 
However, the boundaries between the real and mythical images of 
women often occurred between the real and mythical figures, and 
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between the figure with the historical paradigm and the imaginary figure. 
This tendency to put the historical figure of the woman on a par with the 
imaginary one is not only a concept of Albanian literature but of the 
entire literature of the Balkans and the Mediterranean, in which woman 
was the cause of all kinds of struggles, including artistic ones, from the 
will to sacrifice to the Trojan War. Referring to Gérard Genette's theory 
on the construction of the structure of the literary work as a complex 
system of ways and means, we would say that the theme of the woman in 
the best creativity is outlined by three concepts: the confession, i.e. the 
oral discourse or writing that constitutes a fable; the story as the object of 
narrativity, which implies the act of narration; as the structure of the 
construction of the literary work; and its character typology. (Genette, 
1985). 

According to Thomas A. Schmitz, women were also defined as 
"the other", in opposition to and in contrast to men, and this difference 
was usually found wanting: Women are not human beings in the full 
sense of the word. In philosophy, art, and literature, women are usually 
the object to which the male subject directs his gaze and desire (Schmitz, 
20119: 230). 

With this tendency, i.e. the treatment of the subject of women in 
literature, special literary creations were written by almost all writers of 
Albanian literature without exception, even by leading writers and 
representatives of all literary and historical periods, such as Pjetër Budi 
(biblical literature), Hasan Zyko Kamberi (bejtexhi literature), Jeronim 
de Rada, Zef Serembe and Naim Frashëri (romantic literature), Anton 
Zako Çajupi (realistic literature), Lasgush Poradeci (modern literature) 
and Jakov Xoxa, Petro Marko, Rexhep Qosja, Ismail Kadare and Nazmi 
Rrahmani (contemporary literature), who created typical and atypical 
female characters as historical representatives with modern and 
postmodern literary dimensions. It should be recalled that in the 20th 
century, under the influence of European and world literature and literary 
trends, the popular figure of the Albanian woman in Albanian literature 
was created mainly by writers such as Sterio Spasse, Mustafa Greblleshi, 
and especially Haki Stërmilli. 

Thus, the woman and her world have been historically traced and 
artistically realized in Albanian literature, both as a real and imaginary 
figure, typical and emblematic for all generations of readers, in poetry 
and prose, and even in theatre, such as Rina e Serafina Topia (De Rada, 
1839), Emira (Santori, 1839), the woman from the Bukuria series 
(Beauty, Naim Frashëri, 1890), Tana (Anton Zako Çajupi, 1910), Dija 
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(Haki Stërmilli, 1936), Afërdita (Sterio Spasse, 1944, 1954), Vita (Jakov 
Xoxa, 1967), Plaka Nicë (Old Lady Nica, Ismail Kadare, 1963), Malsorja 
(Highlander Lady, Nazmi Rrahmani, 1965), Mbretëresha Teutë (Queen 
Teuta), Trashja (The Overweight), Romana (Rexhep Qosja, 1978, 1974), 
Zoja (The Lady, Ramiz Kelmendi, 1971), Nita (Josip Rela, 1954), Dora 
D'Istria (Emin Kabashi, 2001), Drenusha (Le Hind, Nebil Duraku, 1980), 
Futa (Noir, Sabri Hamiti, 1988), etc. 

Not only the women writers but also the research that has recently 
opened the discussion on the subject of women in literature, albeit with a 
new approach, have not been freed from their myth. At the same time, 
Albanian writers reflect in their works both the national and the European 
heritage, from ancient times to our own. The female characters of the 
Albanian writers of the Middle Ages and the national Renaissance have 
physical features and artistic references and reflect many aesthetic and 
thematic features of historical and literary characters of the Western and 
Eastern civilizations, while the characters of the literature of the first half 
of the twentieth century reflect not only the literary space of Antiquity 
and the Middle Ages but also the features and contemporary eras. This 
aspect of mutual influence was recognized many years ago by the 
researcher Rexhep Qosja when he stated that: "In Renaissance literature, 
there are no female characters who do not have within them one of the 
most important masculine virtues, or all of them together. They are 
almost always beautiful, ges. 

 

I.1. Inter-influenced thematization 
In the Albanian literature in general, regardless of type-nuanced 

developments and literary genres in certain historical-literal periods, from 
the very beginning, it was prose, written by men or women writers, no 
matter what their aesthetic tendencies were, as well as their approach to 
the classic or contemporary themes, with female or male gender 
characters, would be influenced by the subjects first of all historic and 
nostalgic motives, within which the great historical drama of the inner 
world of the Albanian woman is built. Prism of national and social 
relations in general and family relationships in particular, get here 
dimensions of sacrifice and serious tragedy, in which the characters spin 
in a vicious circle, unable of overcoming and salvation, where emotional 
ties fade.  

It is no coincidence that novels, dramas and other works of Italian, 
German and even Russian literature became very popular in this period. 
Several novels, dramas and other works were translated into Albanian. It 
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is no coincidence that translation and publishing of the works such as 
Michel Zevaco’s “Bridge of Sighs”, Maxim Gorky’s “The Mother”, 
Tolstoy’s “Anna Karenina” and “Kreutzer Sonata”, Chekhov's novels, 
Alexandre Dumas, fils’ “The Lady of the Camellias”, Alphonse Daudet’s 
“Tartarin de Tarascon (Tartarin of Tarascon)”, Balzac’s “Gobseck” as 
well as other works of Shakespeare, Tolstoy, Khayyam, Petrarch, Dante, 
Tasso, Hugo, Manzoni, Goethe, etc. all began in the 30’s.  

In Albanian literature in general, regardless of the typological 
developments and literary genres in certain historical-literary periods, it 
has been prose from the beginning, written by men or women, regardless 
of their aesthetic tendencies, as well as their approach to the classical or 
contemporary themes, with female or male gender characters, would be 
influenced by the themes mainly historical and nostalgic motifs, within 
which the great historical drama of the inner world of the Albanian 
woman is built. The prism of national and social relations in general, and 
family relations in particular, takes on dimensions of sacrifice and serious 
tragedy here, in which the characters spin in a vicious circle, incapable of 
overcoming and redeeming themselves, in which emotional ties fade.  

It is no coincidence that novels, dramas, and other works of Italian, 
German, and even Russian literature became very popular during this 
period. Several novels, dramas, and other works were translated into 
Albanian. It is no coincidence that the translation and publication of 
works such as Michel Zevaco's Bridge of Sighs, Maxim Gorky's The 
Mother, Tolstoy's Anna Karenina, and Kreutzer Sonata, Chekhov's 
novels, Alexandre Dumas, fils' "The Lady of the Camellias", Alphonse 
Daudet's "Tartarin de Tarascon", Balzac's "Gobseck" as well as other 
works by Shakespeare, Tolstoy, Khayyam, Petrarch, Dante, Tasso, Hugo, 
Manzoni, Goethe, etc. all began in the 1930s.  

This period is also marked by many literary figures, especially 
women, who have their own approach to the female and male 
protagonists of literature, history, or even Balkan and European 
mythology. Gjon Zaveri from Sterjo Spase's novel "Nga jeta në jetë - 
Pse?!" (Life after Life - Why?!) and Goethe's Werther are similar not 
only in their psychological and philosophical concepts of behaviour, but 
also in their novelistic fate. Gjon Zaveri, an emblematic figure of the 
novels of early modern Albanian literature, is, unlike his contemporaries, 
a historical hero, a young man with European education. His behaviour, 
his communication with his contemporaries and society, his monologue 
in the novel reflect the European existentialist philosophy of Nietzsche 
and reach to that of Schopenhauer, etc. He reflects the European 
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literature of his time in the struggle against the medieval Albanian feudal 
philosophy of the contemporary mentality, which he tries sacrificially to 
change. Mother Pelageya from Maxim Gorky's The Mother is the most 
influential character in Albanian literature, even though she takes on 
other dimensions thematically that fit the Albanian domain: a defiant 
mother who stands up to all forms of social injustice, especially in her 
struggle for liberation. Afërdita, the character in Sterjo Spase's novel 
"Afërdita" and "Afërdita përsëri në fshat" (Afërdita back in the village), 
falls into this domain. Cuca from "Cuca e maleve" (The Mountain 
Maiden), female characters from Kolë Jakova's plays, including the old 
lady Nicë from Ismail Kadare's novel "Gjenerali i ushtrisë së vdekur" 
(The General of the Dead Army) and Vita from Jakov Xoxa's novel 
"Lumi i vdekur" (The Dead River) are typical models for characters in 
Albanian literature. The receptive dimension of Afërdita even goes so far 
that she becomes a cult and is often perceived as a protagonist with a 
historical character. Her influence was so great in Kosovo after 
publication that a school in a Kosovo village was named after her. Her 
cult thus takes on similar dimensions to that of William Tell, a popular 
hero from Schiller's drama in European literature. The examples 
highlighted are just some evidence that 20th-century Albanian literature 
draws heavily on European literature, not only with the major historical 
and occasionally universal themes but also with the tendencies of 
aesthetic and contemporary philosophy, if not modernism, especially 
with the concepts of destiny and the tragic lives of its characters.  

 
II. The literature of a woman writer 

Literary works by women authors have been written and published 
in Kosovo for more than three decades. Although the number of women 
authors was limited in the beginning, their number and value gradually 
decreased within a short period of time. Unlike other women authors 
such as Edi Shukriu (Qosja, 1985), Flora Brovina, and Miradije Ramiqi 
(Rugova, 1982) who found their way into the Albanian literary 
anthology, the first names to appear with a particular artistic output, 
especially in the field of poetry, such as Sheherzade Shkreli, Sadete 
Emërllahu, Merushe Gjoshaj, Afërdita Skënderi, are not mentioned in it. 

Some of these women writers, who began their works in the 1980s, 
become somewhat individualized with their literary work in the 1990s: 
Fakete Rexha, Lindita Aliu, Nerimane Kamberi, Hida Halimi, Xheraldina 
Buçinca-Vula, Punëtorie Ziba, Teuta Arifi, Ilire Zajmi, Teuta Zymberi, 
Valentina Saraçini. During these years, women writers were not only 
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engaged in poetry to prove their creative sense (although they were 
doctors, scholars, etc. by profession) but also in other literary fields. ), 
but also in other literary genres: drama, novel, literary criticism (Shefkije 
Islamaj, Hida Halimi, Resmije Kryeziu, Drenusha Zajmi), translation 
(Lindita Aliu, Sazana Çapriqi, Ilire Zajmi, etc.), literary studies (Shefkije 
Islamaj, Resmije Kryeziu), painting (Miradije Ramiqi), etc. 

In recent years, a number of books by women have been published. 
Unlike the previous women authors who continued to be influenced by 
tradition, they brought in new values and very authentic studies. These 
include Helena Kadare, Diana Çuli, Mira Meksi, Mimoza Ahmeti, Elvira 
Dones, Flutura Açka, Violeta Allmuça, Brunilda Zllami, etc. 

Women's literature in Kosovo is characterized by a special side of 
their work: prison literature, i.e. literature created by them in Yugoslav 
prisons. While some women writers who were still young at the time, 
such as Have Shala, Akile Dedinca, Myrvete Dreshaj, Zyrafete Muriqi, 
stood out for their texts written in the margins of daily newspapers, 
others such as Teuta Hadri, Ramize Abdullahu stand out for their war 
diaries. These women writers and other prisoners remember a large 
number of poems and even artistic portraits of family members left in the 
books of the prison library. Their epistolary texts, written in hundreds of 
letters, expressed through allegories, metaphors, and other symbolic 
language their ideas about life, philosophy, divided countries, freedom, 
national unity, and so on. 

 
III. The gender literature 

In the historiography of Albanian literature, it is high time to deal 
with feminist literature, which in Kosovo is mainly referred to as a genre 
of poetry, whereas in Albania it is referred to as prose. Indeed, many 
authors have recently dealt with the position of women in Albanian 
society, focusing on the position of women in contemporary urban 
society. However, the issue of gender in literature has been discussed in 
other forms of literature such as essays and commentaries rather than in 
literary works, such as by Musine Kokolari (researcher, political 
scientist, prose writer, and translator), Jolanda Kodra (Italian naturalized 
in Albania, researcher, and translator), Elena Kadare (novelist and 
screenwriter), Diana Çuli (poet and prose writer), Klara Kodra 
(researcher and writer), Ana Lalaj (translator and writer), Mimoza 
Ahmeti (poet), Mira Meksi (translator and writer), Flutura Akça (poet 
and writer), Elvira Dones (screenwriter and writer), Teuta Arifi (political 
scientist and author of numerous literary works and political and cultural 
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analyses), Sazana Çapriqi (researcher and translator), Drenusha Zajmi 
(novelist and analyst), Nerimane Kamberi (researcher and writer), Ilire 
Zajmi (journalist and writer), etc.  

After the fall of communism in Albania, a branch of artists from 
the diaspora emerged in Albanian literature who wrote in their mother 
tongue, but more in the language of the country where they live. There 
are only a few cases where women writers became famous not through 
their mother tongue but through the criticism of the country they live in. 
"Their names appear here and there in the press - says Ismail Kadare 
(2015) - but usually rarely, much less often than they should. Elvira 
Dones, Ornela Vorpsi, Ani Wilms, Luljeta Lleshanaku, Besa Myftiu, 
Lindita Arapi, Ledia Dushi, Jonida Godole in a series that can never be 
complete. Their names are generally sonorous and beautiful. They 
themselves and their books also bear titles in different languages such as 
English, German, Italian, English, Greek" (2015: 122). 

In recent years, to the astonishment of literary scholars, the number 
of women writers who have fully developed their creative individuality is 
not small, and we would like to highlight writers such as Elvira Dones, a 
prose writer and scriptwriter of standard European short fiction who 
initially made headlines for her adventure out of Albania rather than for 
Albanian and European literature; Ornela Vorpsi, Luljeta Lleshanaku, 
without whose poetry no anthology of new Albanian poetry would have 
appeared; Besa Muftiu, Lindita Arapi, Ledia Dushi, who will long be 
remembered for their linguistic discourse in addition to the aesthetic 
values of the poetic text.  

Originally, as mentioned earlier, most of them came from different 
families and heritage. Most of them were also not known for their literary 
creativity, and they were all very young. Almost all of them belonged to 
a new generation of high school students who already had foreign 
language skills: English, French, German, and even Russian, while 
Italian was considered their second language. And so it is no coincidence 
that most of them started using German in their letters, which was later 
continued in English; others started using Italian, which was later 
continued in French, and only some of them continued writing literature 
in Italian, and finally, some of them continued writing in Albanian.  

Inundated by professional, social, and even political and national 
obligations, the Albanian creative woman, in general, is still unable to 
find a physical and mental corner to realize her literary self. Her creative 
shelter seems to be too narrow to reflect herself within the existing realm. 
And if one day she can fully direct her energy towards finding herself, 
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the history of Albanian literature will know more than a youth and a 
Serafina (De Rada), more than a tringë (Gjergj Fishta) of years (J. Xoxe), 
more than a bird (Ndre Mjeda) of knowledge (Haki Stëmilli) already 
created by women writers, and more than characters, than their 
archetypes. Thus we have more than an eye-burial (E. Dones, 2000), 
more than a bute or a lady (Sh. Islamaj), more than a single woman (F. 
Açka), etc. They are, according to researchers Tevo & Lekomt, 
intermediate beings who stand between real people and the authors who 
create them (...) and that in these cases characters have been created, i.e. 
artistic types very similar to them but with a concentration of 
characteristics even more pronounced than those that are more real than 
the living beings themselves, but always conceived and shaped like 
human beings. (Tevo, P. & Lekomt, Zh., 2000: 204). 

 

Instead of the conclusion 

With her sensuality, the creative woman has given Albanian 
literature a complementary dimension and a higher emotional and artistic 
value, even if she was only a "heroine" or her image. 

With her subjective self, she created the identity and the aesthetic 
and ethical ideal for herself and for Albanian literature. With her creative 
inclination and sensibility, she connected Albanian literature with world 
literature in terms of its concerns, feelings, ideas, and thoughts, i.e. with 
its individuality, subject, and comparative greatness. 

By referring to a list of names above, in relation to this paper, a list 
of short bio bibliographies of women authors - representatives of 
Albanian literature - we intend to consider the problem of evaluating 
Albanian literature as important by presenting the point of view of 
women authors and their wonderful works, as well as to re-functionalized 
the demand for revision since today we cannot speak of a symbolic 
number of women authors, nor of modest aesthetic values created by 
women. The images of women in literature and in their wonderful works 
have long since overcome the stereotypes about them. 

So instead of a conclusion, we bring a list of women writers - 
representatives of Albanian literature: 

Musine Kokolari (Gjirokastër, 1917-1983), is an author of short 
story collections: Siç më thotë nënua plakë (As my old mother tells), 
Tiranë, 1941); Sa u-tunt jeta (How life swayed), Tiranë, 1944; Rreth 
votrës (Around the Hearth), Tiranë, 1944. 

Jolanda Kodra (Lolanda Guazzoni) (Romë, 1910 – Romë, 1963) 
(Rome, 1910- Rome 1963) was a writer, critic and translator of Italian 
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origin, who spent almost her entire life in Albania. Published at Hylli i 
Dritës, Star light, Përpjekja shqiptare, Albanian endeavour,Fryma,Spirit, 
Njeriu dhe Tomori, Man and Tomor, while he attached the greatest 
importance to Migjen and Ndre Mjedë, whom he translated into Italian. 

Meri Lalaj (Pogradec, 1943), is an author of stories and memoires 
collections: Dashuria e ndaluar (Forbidden Love), Tiranë, 2013, 
Lasgushi në Poradec, (Lasgush in Poradec), Tiranë, 2003 and a 
translator, among other things, of writers like: Sergei Yesenin, Dickens, 
Lermontov etc. 

Elena Kadare (Fier, 1943), is a novelist, plays and a screenwriter. 
She is the author of novels and play collections. Një lindje e vështirë (A 
difficult birth), Tiranë, 1970; Një grua nga Tirana (A woman from 
Tirana), Tiranë, 1990; Bashkëshortët (Spouses), Paris-Tiranë, 2002; Kohë 
e pamjaftueshme (Insufficient time), Tiranë, 2011. 

Klara Kodra (Tiranë, 1945), is a researcher, writer and a 
translator. She is the author of stories and poems collections: S’janë 
lulebore (They’re not snowdrops), Tiranë, 1987; Pasqyra magjike 
(Magic Mirror), Tiranë, 1999, Vjen pranvera (Spring comes), Tiranë, 
2009, and studies collections as well: Vepra poetike e Zef Serembes 
(Poetical work of Zef Serembe), Tiranë, 1975; Poezia e De Radës (Poetry 
of De Rada, Tiranë, 1988); Pinoku, Liza në Botën e Çudirave dhe Piter 
Pani si shprehje e figurës së fëmijës në letërsinë botërore (Pinocchio, 
Alice in Wonderland and Peter Pan as an expression of child figure in 
world literature), Tiranë, 1998; Tipologjia e poemës arbëreshe (Typology 
of the Arbëresh poem), Tiranë 2001; Dramaturgjia e arbëreshëve të 
Italisë (Dramaturgy of Arbëreshi folks in Italy), Tiranë, 2004; Rrënjët e 
lisit (Oak roots), Tiranë 2011; Jul Variboba në kontekstin e letërsisë 
shqiptare (Jul Variboba in the context of Albanian literature), Tiranë, 
2011. 

Natasha Lako (Korçë, 1948), is a writer and a screenwriter. She is 
the author of poem collections: Marsi brenda nesh (March within us), 
Tiranë, 1972; E para fjalë e botës (The world's first word), Tiranë, 1972; 
Këmisha e pranverës (The spring shirt), Tiranë, 1984; Yllësia e 
fjalëve (Constellation of words), Tiranë, 1986; Natyrë e qetë (Quiet 
nature), Tiranë, 1992; Thesi me pëllumba (The bag of doves), Tiranë, 
1995; and the novel Stinët e jetës (The seasons of life), Tiranë, 1977. 

Flora Brovina (Skënderaj, 1949), is a writer, journalist, doctor and 
an activist of human rights and national freedom. She has published 
several poetry collections: Vërma emrin tim (Call me by my name), 
Prishtinë, 1973; Bimë e zë (Plant and voice), Prishtinë, 1979; Luleborë 
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(Snowdrop), Tiranë, 1988; Mat e çmat (With the tape it measures), 
Prishtinë, 1995 and Thirrje e Kosovës (Call of Kosovo), Prishtinë, 1999. 
She is the winner of several international assessments. 

Edi Shukriu (Prizren, 1950), is a writer, archaeologist, university 
lecturer and a political activist. She is the author of many works in the 
field of archeology and history, and the author of many literary works of 
poetry: Sonte zemra ime feston (Tonight my heart is celebrating), 
Prishtinë, 1972; Përjetësi (Eternity), Pejë, 2011; Nënqielli (Subsky), 
Prishtinë, 1999; Syri i natës (Night Eye), Prishtinë, 1985; Legjenda e 
Hasit (The Legend of Has), Tiranë, 1985; Gjakim (Bloodiness), Prishtinë, 
1978; The author of novel Pasqyra e Thyer (Broken Mirror), Prishtinë, 
1985, paly collections: Kësulëkuqja e rrokaqiellit (Skyscrapers’ Little 
Red Riding Hood), Prizren, 1995, Lkeni i Hasit (The Lake of Has), 
Prishtinë, 1992; Kthimi i Euridikës (The return of Euridik) Prishtinë, 
1986 etc. 

Shefkije Islamaj (Likovc, 25.10.1953 -). One of the prominent 
scholars in Albanian philology. Author of several scientific works in the 
field of linguistics and especially linguistic stylistics, such as: Sinonimet 
në gjuhën shqipe (Synonyms in the Albanian language), Prishtinë (1982); 
Veçoritë leksiko-semantike dhe stilistike të gjuhës së veprës letrare të 
Jakov Xoxës (Lexical-semantic and stylistic features of the language of 
the literary work of Jakov Xoxa), Tiranë, 2000); Gjuha e Gjergj Fishtës 
I-I,(Language of Gjergj Fishta I-II), Prishtinë, 2012; Kultura e gjuhësore 
dhe përdorimi estetik i gjuhës (Linguistic culture and the aesthetic use of 
language), Prishtinë, 2002; Gjuha, ligjërimi dhe fjala (Language, 
discourse and speech), Prishtinë (2004); Gjuha, teksti dhe konteksti 
(Language, text and context), Prishtinë, 2014; Gjuha, gjuhëtarët dhe 
shkrimtarët (Language, linguists and writers), Prishtinë, 2017; as well as 
the novel Mos më thuaj se më ke parë ëndërr (Do not tell me anymore 
have you seen a dream), Tiranë, 2004, etc. 

Miradije Ramiqi (Year, 11. 9. 1953, -). Painter and poets. She has 
published the works: Drithërimë ngjyrash (Trembling of colors), 
Prishtinë, 1981); Shi në pasqyrë (Rain in the mirror), Prishtinë, 1990; 
Zogu i parajsës (Bird of paradise), Pristinë, 1991); Pëshpërimë mbretërie 
(Whisper of the kingdom), Prishtinë, 2000; Kthimi i heshtjes së thyer 
(Return of the broken silence), 2011. 

Elvira Dones, (Durrës, 1960), is a novelist, screenwriter and a 
bilingual writer. She is the author of novels written or translated into 
Albanian, Italian and French: Dashuri e huaj (Foreign Love),Tiranë, 
1997; Kardigan (Kardigan), Tiranë, 1998; Lule të gabuara (Wrong 
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Flowers), Tiranë, 1999; Yjet nuk vishen kështu (The stars do not dress 
like this), Tiranë, 2000; Ditë e bardhë e fyer (The white day insulted), 
Tiranë, 2001; I love Tom Hanks (Tiranë, 2002); Më pas heshtja (The 
silence afterwards), Tiranë, 2004; Luftë e vogël e përkorë (The 
abstemious little war), Tiranë, 2011; Hana (Hana)Tiranë, 2007; Ditë e 
bardhë e fyer (The white day insulted), Tiranë, 2011 dhe Më pas heshtja 
(The silence afterwards), Tiranë, 2004. 

Mira Meksi (Vlorë, 1960), is a novelist and a translator. She is the 
author of novels: Frosina e Janinës (Frosina of Janine), 2001; Porfida – 
Ballo në Versailles (Porfida–Ball in Versailles), 2006; E kuqja e demave 
(The Red of Bulls), 2009; Mallkimi i Priftëreshave ilire (The Curse of 
Illyrian’s Priestesses), 2014; Planeti i ngrirë dhe Fantazma me sy njeriu 
(Ghost with Human Eyes), Tiranë, 2000; Mali i shpirtrave (The 
Mountain of Spirits), Tiranë, 1994; Buzë të panjohura gruaje (The 
Unknown lips of a woman), Tiranë, 1997; Leximet e ndaluara dhe 
shkrimet e fshehura (The Language of Truth), Tiranë, 2011; Magjistrica 
e 12 pasqyrave (The Sorcerers of 12 mirrors), Tiranë, 1996 etc. She has 
translated many from the world literature writers: Dumas, M. Yourcenar, 
M. Duras, Baudelaire, Lamartine, Rimbaud, Marquez, Borges, Neruda, 
Paz, Sabato, Allende, Javier Marias, Vargas Llosa, Saramago, Fuentes, 
Cela, Lorca, Bernardo Atxaga, etc. 

Diana Çuli (Tiranë, 1961), is a novelist, plays and a screenwriter. 
She is the author of novels and story collections: Jehonat e jetës (Echoes 
of life), Tiranë, 1980; Zëri i largët (A distant voice), Tiranë, 1983, Dreri 
i trotuareve (The deer of sidewalks), Tiranë, 1986; Rekuiem (Requiem), 
Tiranë, 1992; ... and Nata u nda në mes (The night divided in two), 
Tiranë, 1993; Diell në mesnatë (The midnight sun), Tiranë, 2000; Engjëj 
të armatosur (The armed angles), Tiranë, 2006; Gruaja në kafe (Woman 
in the café), Tiranë, 2009. 

Mimoza Ahmetaj (Krujë, 1963), is the author of poems 
collections: Pjalmimi i luleve (The Pollination of Flowers), Tiranë, 
2003; E fshehta e rinisë sime (The secret of my youth), Tirana, 1990; 
Bëhu i bukur (Be beautiful), Tirana, 1986; Sidomos nesër (Especially 
tomorrow, Tirana, 1988; Delirium (Delirium), Tirana, 1994; Gruaja 
haluçinante (A hallucinatory woman), Tirana, 2006. 

Flutura Açka (Elbasan, 1966), is a writer, editor, poet and a 
novelist. She is the author of literary works: Tri vjeshta larg (Three 
Autumns Away), Tiranë; Mure vetmie (Walls of Solitude); Festë me 
ankthin (Feast with Anguish), Tiranë, 1997; Kënga e Aretuzës (The Song 
of Arethusa); Kurth’ i diellit (The Sun Trap) and Zbathur (Bearfoot), 
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Tiranë, 2007. Also, she has published novels: Vetmi gruaje (Woman’s 
loneliness), Tiranë, 1998; Kryqi i harresës (Cross of oblivion); 
Hiri (Grace); Ku je? (Where are you?); Kukullat nuk kanë Atdhe (Dolls 
without a Homeland, Tiranë, 2013). 

Teuta Arifi (Tetovë, 1969), is a poet, analyst and a politician. She 
is the author of poetry collections: Gjeografia ime (My geography), 
Shkupi, 1996; Shatë ditë magjike (Seven magic days), Shkup, 1998 and 
gender analysis collections: Feminizmi ekzistencialist (Existential 
Feminism), Shkup, 1997. 

Drenusha Zajmi Hoxha (Prizren, 1970). Publicist and writer. 
Author of works: Engjëjt vdesin ndryshe (Angels die differently), 
Prishtinë, 2009; Krrokamat (Crackling), Prishtinë, 2013); Vishe botën me 
buzëqeshje (Dress the world with a smile), Prishtinë, 2011. 

Nerimane Kamberi (Preshevë, 1967). Researcher, journalist, 
translator and poet. Author of works: Hoteli Grand dhe reportazhe tjera 
(Grand Hotel and other reports), Prishtinë, 2019; Anjesa dhe shtatë 
pikturat, (Anjesa and the Seven Paintings, Prishtinë, 1988; Blue-Xhinet e 
grisur (Blue-ripped Jeans), Prishtinë, 1991; Një ditë ndoshta (One day 
maybe), Prishtinë, 2006. 

Ilire Zajmi (Prizren, 1971), journalists and poet. He has published 
several works: Këmbanat e mëngjesit (The Morning Bells), Prishtinë, 
1991; Fashitja e ëndrrave rrebele (The Fascination of Rebel Dreams, 
Prishtinë, 1996; Un treno per Blace (Nje tren per Bllace), Bari 1999; 
Baladë e bardhë (White balade), Prishtinë, 2000; Amnesia (Amnesia), 
Prishtinë, 2011; Era (Wind), Prishtinë, 2014. 
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Abstract: The “Transitional period” occupies a special place in the history of 

old Georgian Literature. It is at this time, at the turn of the XVIII - XIX centuries, when 
the great changes in the political or spiritual life of the Georgian nation are marked, 
which have radically changed the public life of the Georgians and, to some extent, the 
consciousness as well. These changes were followed by the greatest literary event of the 
XIX century, Georgian Romanticism, the chronologically preceding period of which the 
so-called “Transitional period” coincides with the existence of a directly preceding 
literary phenomenon of Romanticism in Europe, known as “Preromanticism”. 

Therefore, this period is a kind of “preparatory” stage for Romanticism and, 
quite logically, is considered as “Preromanticism”. Representatives of Georgian “Pre-
romanticism” and later Georgian Romanticists of the XIX century translated and intro-
duced to the public the works of Voltaire, Rousseau, Cornell, Racine, Lafontaine, Hugo, 
Mickiewicz, Heine, Derzhavin, Pushkin, Lermontov and others. 
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So-called “Transitional period” occupies a special place in the his-

tory of old Georgian Literature. It is at this time, at the turn of the XVIII - 
XIX centuries, when the great changes in the political or spiritual life of 
the Georgian nation are marked, which have radically changed the public 
life of the Georgians and, to some extent, the consciousness as well. 
These changes were followed by the greatest literary event of the XIX 
century, Georgian Romanticism, the chronologically preceding period of 
which the so-called “Transitional period” coincides with the existence of 
a directly preceding literary phenomenon of Romanticism in Europe, 
known as “Preromanticism”. It is noteworthy that the term “Preromanti-
cism” was first introduced in French literature by Daniel Monroe and 
refers to the period from publication of Rousseau’s “New Eloise” up to 
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1824, that is, the period that preceded and even conditioned Romanti-
cism. The term “Preromanticism” replaced “Sentimentalism”. 

As is well known, Romanticism is the logical continuation of the 
literary direction that is called “Sentimentalism”, Sentimentalism is the 
firstborn of 18th century of the English reality. Instead of the mind as the 
source of cognition, by recognizing the feelings, by contrasting rational 
and emotional categories, and by giving preference to the latter, Senti-
mentalism has sharply opposed Classicism. 

Unlike the classicists, the sentimentalists’ orientation was directed 
not at pompous performances or great tragedies, but at depiction of eve-
ryday, ordinary events. They rejected the prevalent manner of writing 
according to pre-established rules and relied entirely on their own feel-
ings and fantasies. The sentimentalists rejected the theory of classicism – 
about the necessity to maintain a strong boundary between “low genres” 
and genres. They preferred the genres that gave the writer more oppor-
tunity to naturally express the feelings of their own or of the characters of 
the work. 

Sentimentalism is a complex and contradictory phenomenon. As an 
ideological-artistic orientation of the XVIII century, it cannot be equated 
with the Enlightenment at all, moreover, in a number of cases Sentimen-
talism foresignified Enlightenment philosophy crisis (e.g. in England), 
involving motives that were unknown and detrimental to the historical 
optimism of the enlighteners, although it differently manifested itself in 
different European countries: The sentimentalists’ works in England con-
tained mood of socialism, skepticism and pessimism (Goldsmith’s 
“Abandoned Village”, Young’s “Night-Thoughts”, etc.); in France and 
Germany Sentimentalism largely merged with the enlightenment litera-
ture, which made it significantly different from English Sentimentalism. 
Clarion calls, active, free action of individuals, etc. have already been 
mentioned here. However, both French and German sentimental litera-
ture mentions motifs characteristic of English Sentimentalism (e.g.: Goe-
the’s “Sorrows of Young Werther”): idealization of passive feelings, ex-
cess of emotions, and so on. In the works of Jean-Jacques Rousseau, rev-
olutionary protest is combined with a criticism of the idea of progress 
and civilization. 

It is noteworthy that it was Jean-Jacques Rousseau, this greatest en-
lightener, who is considered as one of the first romanticists in the world 
literature. His world-famous novel “Julie or the New Heloise” was con-
sidered by romanticists as a “poem written as prose” and compared to 
Mozart’s music. The New Heloise is thought to have been written under 
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the influence of the novel “The Adventures of Clarissa Harlowe or the 
Young Lady” by the famous English sentimentalist Richardson (1689 - 
1761), however, Rousseau introduced many novelties in the novel and 
with its help he became the first apologist for freedom of human feelings 
and their beautiful inner world in the whole world. 

The works of Jean-Jacques Rousseau, especially his famous philo-
sophical treatises, were translated into Georgian by famous writers, edu-
cated nobles and public figures of the “Transitional period”. Rousseau’s 
name is first mentioned in one of the poems of the poet Dimitri Tuman-
ishvili. 

In 1800, the youngest son of Erekle II, Pharnaoz Bagration (1772-
1852), translated “Thoughts on different subjects. By J.J. Rousseau”, in 
which Rousseau’ viewpoint on God, conscience, virtue, benevolence, and 
other matters are given. 

It has been established that David Bagrationi’s work “New Sheikh” 
was created under the influence and inspiration of Jean-Jacques Rousseau 
“Julie or New Heloise”. It should be noted that the translation of Al. 
Chavchavadze’s of the treatise is guided by Rousseau’s ideas from be-
ginning to end. 

Despite Rousseau and the great influence of French literature of 
this period in general on his contemporary literature in various countries, 
England is still considered as a classic country of Preromanticism. 

Literary interpretation of European or Russian ideological move-
ments is obvious in the Georgian literature of the “Transitional period”. 
Samples of this are “Republican” ideas, the apologetics of the educated 
absolutism, the manifestation of Voltairianism and Lutheranism, the ob-
session with Bonapartism, the Encyclopedism, and so on. As a result of 
direct or subconscious influence of these factors, the main theme of liter-
ature of the nineteenth century is the description of the complex spiritual 
feelings of the common man, social life and nature, its interest is directed 
at the humane upbringing of an individual, transformation of the family 
and the society according to the ideals of justice. Despite this common 
social interest, the writers of the nineteenth century are characterized by a 
more pronounced individuality, differ a lot from each other in thinking, 
themes, and style rather than majority of the representatives of ancient 
Georgian literature. The main themes of the old Georgian literature most-
ly consist of religious feelings, love of a woman and a man and heroic 
adventures. Artistic techniques blessed with traditions vary little with 
different authors. Its source of inspiration is the holy books and works of 
Persian poetry, however, from time to time in this literature a writer with 
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a strong artistic individuality intrudes, who breaks recognized norms, 
updates themes and acts as a reformer of the erudite literary language 
through folk speech. Such are some hagiographers, historians, and most 
of all - Shota Rustaveli, Sulkhan-Saba Orbeliani and David Guramishvili. 

It is noteworthy that both old and new Georgian literature, both re-
ligious and humanistic, both erotic and social-reformist, have common 
features, such as strong patriotic consciousness and high moral idealism, 
both of which are the greatest moral factor in the development of Geor-
gian culture. 

The “Transition period” from the old to the new Georgian literature 
actually develops many literary themes characteristic of the old writing, 
although this does not mean that the poets of the “Transitional period” 
did not create many new ones in terms of literature. 

The source of inspiration for the figures of this period is the genius 
creation of Rustaveli and the classic works of old Georgian literature. 
“Knight in the Panther’s Skin” still remains the criterion for evaluating 
true poetry. Every poet’s cherished dream is equality with Rustaveli. 
However, some figures of the “Transitional period” called “Knight in the 
Panther’s Skin”, a “flirtatious monument” and could not reconcile it with 
the clergy. Such a view had many opponents (including George XIII 
himself). Prince Ioane formulated a relatively correct understanding of 
Rustaveli's poem at that time in his “Kalmasoba”: “Knight in the Pan-
ther’s Skin” is exactly a moral education and whoever uses it, will bear 
that fruit.” 

This or that literary face, artistic method or style characteristic of 
classical writers is widely used in the works of the figures of the “Transi-
tional period”. For example, the “realistic” principles (Archil, Peschan-
gi), notable for the “Renaissance” period, also show themselves in the 
“transition period”. 

The literature of the “Transitional period” presents all the motifs 
and genres of poetry of the previous period: sadness and grief, world re-
proach, amour, friendship, satire, humor, pamphlets or various poetic 
comparisons, social and subjective moments, political destiny of people 
immigrated abroad, general philosophical reasoning. 

The dominance of verse persists. “Transitional period” is character-
ized by a tendency of versifying prose works. During this period there is 
a part of versified Nativity, prayers, Life of Kartli and others. Saba, 
Mamuka, Guramishvili and Besiki are used for versification. There are 
new types of versification: laborious, egrisian, agrarian and a ring-like 
verse, introduced by Archil). 
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The use of the poetic heritage of old literature is accompanied by 
new moments. In terms of the themes, new problems are encountered in 
parallel with the issues from the previous period: the issue of Russian 
domination in Georgia, the life of emigrants in Tsarist Russia, Fate of 
Georgia, etc. 

Old Georgian ecclesiastical and secular writings continue to exist 
in the literature of the “Transitional period”. Representatives of ecclesias-
tical literature are Iona Khelashvili, Anton II, Varlam Eristavi. Drama-
turgy, epos and lyric poetry develop noticeably. The epos develops into 
subgenres such as novels, historical poems, didactic and adventurous 
works. 

The translation activities have been significantly strengthened. 
Works are translated from Russian to Georgian as well as from Georgian 
to Russian. The Georgian writers of the transition period have translated 
M. Lomonosov, Al. Sumarokov, G. Derzhavin, M. Chulkov, A. Ni-
kolsky, V. Ozerov, Iv. Khemnitser, V. Ruban, V. Zhukovsky, N. Karam-
zin and Al. Pushkin. The writers of the European Renaissance and Age of 
Enlightenment are translated by and sometimes directly the writers of 
Russian literature. The works by Voltaire, Montesquieu, Condillac and 
other French enlighteners were translated by David Bagrationi (Baton-
ishvili), Giorgi Avalishvili, David Cholokashvili, Iese Garsevanishvili, 
Ioane Batonishvili and Al. Chavchavadze. Some Georgian writers (D. 
Bagrationi-Batonishvili, Gr. Mukhranel-Bagrationi, D. Tsitsishvili and 
others) even became followers of Voltaire. 

As for the issue of translation from Georgian to Russian, “New 
Sheikh” was published in Russian during the “transitional period” (1804 
“History of Georgia”, 1812 “Journey” by R. Danibegashvili) and others. 

Folklore is experiencing a renascence. The writers use both trans-
lated and original folk art. Tbilisi folklore is developing – there are many 
ashughs in the mentioned epoch: Shamchi Melko, Ioseb Amiridze 
(Keshim Dardimandi), Stefane Fershangishvili and others. At the turn of 
the XVIII-XIX century es, the so-called “translated folklore” was estab-
lished, the source of which, on the one hand, is traditional Oriental folk-
lore, on the other hand – Russian verbal folklore and European poetic 
folklore intruding Georgian with its help. Russian folklore accompanied 
Georgian translations of mythological books. The authors of the mytho-
logical works are Dimitri Bagrationi, Solomon Leonidze, David Rector, 
David Bagrationi-Batonishvili. “Verbal folklore” in translations is called 
“community song”.  
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“Transitional period” or Georgian Preromanticism develops trans-
lated folklore and mythology, through which it creates a qualitatively 
new stage for Romanticism through mastering of folk treasures and mo-
ments of proximity to nature. At the same time, for European Preroman-
ticism the powerful connection with mythology and folklore is remarka-
ble, which is presented by the most prominent work of this age the “Os-
sian Songs” preserved in the oral folk tradition of the Scottish Highland-
ers. The interest caused by “Ossian” in Georgia was great. There is an 
incomplete anonymous translation of Ossian in Georgian literature of the 
“transitional period” based on the Russian translation. “Two Scottish 
Community Songs” are also translated from Scottish folklore (from Rus-
sian sources) – by Giorgi Avalishvili and an unknown author “for the 
Scottish Vashti or Soldier Aspirations”, which was later used by Ioane 
Batonishvili. It should also be noted that in the era of Romanticism we 
already pay special attention to folklore (this period belongs to the pro-
duction of the first records of the myths of Amiraniani and Medea by the 
representative of Georgian Preromanticism, Teimuraz Bagrationi in his 
famous work “History from the beginning of Iveria”… published in Pe-
tersburg in 1848). Moreover, there are quite enough examples of inter-
pretation of national folklore in Georgian Romanticism, however, nation-
al mythology is less visible here. Russian and European Romanticism 
widely uses the forms of ancient and national mythology. As for Geor-
gian Romanticism, the topic of other mythological characters other than 
Amiran and Prometheus is not mentioned here. The latter is represented 
also relatively little (although Amirani’s topic, Amiran and Prometheus’s 
problem is of international importance in Georgian folklore). 

An important legacy has left us in the “transitional period” in the 
travel and memoir genre. The authors of the travel works are Gabriel 
Ratishvili, Nikoloz Onikashvili, Grigol patronymic Ioane Batonishvili, 
Grigol patronymic Ioane Bagration-Mukhraneli (poem “Grigoliani”), 
Rafiel Danibegashvili (published in Russian in 1818) Giorgi Avalishvili 
and Teimuraz Batonishvili. The content of the works is mainly a descrip-
tion of the life of Russia and Europe. 

Georgian emigrant groups living in Russia in the XVIII century and 
the first half of the XIX century experienced a significant increase. As it 
is known, during the “Renaissance”, due to various political events, 
Georgian kings and their relatives had to live at the court of the kings of 
Iran, Turkey and finally Russia. The Georgians abroad were actively in-
volved in literary and social activities. This is the basis of Georgian im-
migration literature in Tsarist Russia. In the broad sense of the concept of 
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“immigrant poetry”, almost all poets of the “transitional period” can be 
considered as representatives of the immigrant culture, forasmuch as they 
left or were forced to leave their homeland and emigrate to Russia. 

This epoch is recognized by historians as the era of late feudalism, 
which implies the moment of the emergence of a new, bourgeois class in 
the heart of feudalism and, consequently, the emergence of the corre-
sponding ideology. The works and the viewpoints of the critical Europe-
an writers of feudalism are intruded in the Georgian literature of the Re-
naissance and in the public consciousness. In the XVII - XVIII centuries, 
many worthy followers of the great figures of the Renaissance and En-
lightenment ages appeared in Georgia. Sulkhan-Saba Orbeliani, Vakh-
tang VI, David Guramishvili, Gaioz and David Rectors could be boldly 
set next to the European enlightener encyclopedists. The Georgian liter-
ary language of this period is rich in terms expressing revolutionary ide-
as: “Lutheran”, “Calvinism” (Calvin’s doctrine), “Freemasonry”, “Vol-
tairianism”, “Poplica” (Republic), “Encyclopaedia”, “Party” and others. 
This stage of the Renaissance ages is evaluated by Sh. Nutsubidze as 
follows: “Due to the lack of public support, the influence of the West 
only affected the upper layers and only some of their representatives, the 
rush of the princes and other representatives of the aristocracy was thus 
prepared for Western science and philosophy, which opened the door to 
the French Enlightenment of the 18th century and, in particular, Voltairi-
anism in Georgia.” 

It has been established that Luther had followers in Georgia 
(Mzechabuk Atabagi, a figure of the XVI century), as well as critics. For 
example, Archil (1647 - 1713) wrote in his characterization of Luther and 
Calvin (1509 - 1584): “Luther strives for truth” (“Confused poems”), and 
“Calvin is a bad speaker”. 

Luther is mentioned in Sulkhan-Saba Orbeliani’s “Journey”, in var-
ious notices of Gaioz Rector, Ioane Rustvel Kobulashvili, Giorgi Ava-
lishvili and Gaioz patronymic Taka Baratashvili. Giorgi Avalishvili’s 
words express general tendency towards Luther at that time: 

“I do not believe what the Pope commands! I do not believe what 
Luther, Betsa and Calvin wrote, I do not believe in the Trinity”. 

As is well known, there was an event in Europe and Russia of the 
XVIII century that went down in history as “Freemasonry”. The spelling 
of the word in the main languages is as follows: in French – “Frank ma-
cons”, in English – “Freemasons”, in German – “Freimaurer”, and in 
Russian – “фармазон” (see A.S. Pushkin “Eugene Onegin”). The Geor-
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gian equivalent of this current “ფარმაზონი” (mentioned by the poet D. 
Saakadze) is derived from Russian. “Mason”, or “Freemason” literally 
means a free-spirited mason, handicraftsman. This term later acquired the 
meaning of a free thinker and expressed the lodge of free thinkers in Eu-
rope and Russia of the XVIII century. Freemasonry received the most 
perfect form in England, from where it spread to the whole continent of 
Europe and to Russia. The members of the Masonic lodge were Karam-
zin, Radishchev, I. Yelagin (considered as the Grand Master of the Rus-
sian Masonic Lodge and recognized at the Masonic World Center in Eng-
land), A. Sumarokov, Ip. Bogdanovich, V. Lukin, I. Schwartz, P. Mai-
kov, M. Shcherbakov, I. Lopukhin, N. Novikov, V. Zolotnitsky and oth-
ers. 

It should be noted that Georgians participated in the lodges of the 
Russian Freemasons: M.P. Baratashvili, S. Dodashvili (although he dip-
lomatically denies that he was not a member of the Masonic lodge), Do-
nauri and so on. Among the immigrant writers the appeal of the poet 
Demetre patronymic Bakhuta Saakadze (XVIII c.) to Dimitri patronymic 
Giorgi Bagrationi (1746-1826) is known, where it is obvious that Free-
masonry was famous in XVIII century Georgia. 

As far as “Freemasonry” (“ფარმაზონობა”) was accused of “De-
nial of Christ” in certain circles of Georgians, accordingly, some consid-
ered it as an atheistic movement. 

Although “Freemasonry” meant being a follower to Voltaire, by its 
mystical character it was a phenomenon of religious content. The repre-
sentatives of this doctrine used Solomon’s “Ecclesiastes”, “Psalms” – 
“Davitni”, rich biblical lyrics. “Denial of Christ” is unimaginable for the 
members of the Masonic lodge, despite their active participation in the 
Enlightenment movement and the event of encyclopedism. Moreover, 
Freemasonry, which was finally banned in Russia in 1822 (its radical 
opponent was Catherine II), acknowledges the supreme power of God as 
its Creator. It is against hierarchs only. According to the Freemasons, 
faith needs no mediator, they are the archenemies of the “spiritual fa-
thers”. Symbolism, allegory (Иносказание) ritual lyrics were common 
among Masons. Many members of the Masonic community who fol-
lowed the enlightenment philosophy soon became ardent opponents of 
the enlighteners. 

While describing the “Transitional period”, R. Siradze notes: “The 
transition of the period means that it can be attributed to both the old and 
the new. But there is also a natural question – if we evaluate this period 
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as a whole, what tendency can we consider to be leading in it?” And then 
he adds: “This period was called “transitional” for obvious reasons, at 
that time some streams of the old writing were preserved, but a new writ-
ing had already begun. In general, great changes took place at this time, 
the like of which are rare in the history of Georgian literature”. (Siradze 
R. 1978). 

The main novelty was the establishment of a new “I” in literature, 
i.e. establishment of a new worldview, in short –entry of a new person, 
new perceptions (it is a completely different issue, how perfectly this 
novelty was realized artistically). 

The question, which tendency should be considered as main in the 
“transitional period” (among other factors), is answered by a correct un-
derstanding of the event that has been established in the history of litera-
ture by the term “Europeanism”. We’d also emphasize that the priority 
among the “sudden changes” of this time belongs to it. 

“Europeanism” as a term has been repeatedly deciphered in the sci-
entific literature. Fr. Nietzsche’s definition is interesting, insofar as “Eu-
ropean” and “modern” or “current” are mutually adequate, synonymous 
concepts. It even expands the cultural-historical and even geographical 
boundaries of the “European” to such an extent that it refers to America 
as the “daughter of European culture”. However, for Nietzsche, “even in 
Europe our cultural term includes not distant and all peoples, but only 
those who have a common past – in the form the Greek and Roman 
worlds, of the Bdible and Christianity”. 

In the confrontation of Eastern and Western cultures, the moment 
of recognizing the priority of either of them is excluded. This controversy 
is extremely conditional. European culture owes Oriental, namely Arabic 
art or science a lot. In this respect, Eastern culture is a much more origi-
nal phenomenon than Western. 

Despite the large number of contradictory opinions, we agree with 
the opinion that Georgian literature is of an outlined European nature 
from the very beginning. Mario Pique, the Italian translator of “Knight in 
the Panther’s Skin”, wrote: “Georgia has always had its eye on the West, 
which is an almost extreme branch between Iran and Turkey”. And alt-
hough Georgia is an “extreme branch” of Europe, here, as in all countries 
with high culture, not only the events opposite of the common Eastern 
norms were observed, but also the common European. As paradoxical as 
it may sound, these deeply national events closely connected Georgia 
with the common intellectual life of the mankind. 



Tamar Vephkhvadze  
European Discourse in the “Transitional Period”… 

 

 

277 

The principle of spiritual maximalism is fundamental in the con-
cept “European”. It is this particular aspiration to reflect the personal-
individual world of a human being that distinguishes the notions of Euro-
pean literature from Oriental literature. Here not the physical, external 
parameters create the criterion of beauty, but the beauty of the inner, 
mental, essential values. Western civilization is an identical phenomenon 
of Christian civilization, and in the Christian conception, according to 
Hegel, “a man as such is free, the freedom of the spirit is a fundamental 
feature of his nature”. 

The actualization of the interest in the psychic content of human 
existence is a key feature of the Western aesthetic tendency that defines 
the peculiarity established by the term “Europeanism” in art. 

Therefore, the question is, to what extent did “Europeanism” man-
age to “europeanize” Georgian literature, if it, as such, had taken place in 
our literature? 

Georgian literature had been genetically related to European litera-
ture from the very beginning. The proof hereof is even its brilliant hagi-
ography and hymnography. And the Renaissance age is a completely new 
stage in formation of the Georgian phenomenon of “Europeanism”. Prior 
to that, it was carried out with the introduction of Christianity, which, in 
some sense, would imply “Europeanism” in Georgian thinking. 

Aestheticization of thinking is considered to be a novelty of the 
Renaissance. Its general theoretical starting-point is the maximum close-
ness of true philosophy and theology. The new interpretation of the doc-
trines of “two kinds of wisdom”, the synthesis of earthly and theological 
wisdom, led to universalization of Renaissance thinking. The inner con-
tradictions of the Renaissance are the search for world harmony, the pur-
suit of the agreement of the higher and external (higher and this world) 
wisdoms, obtaining anthropocentrism, confrontation of aesthetic individ-
ualism or subjectivism with abstract monumentalism (action-extreme 
expansion of space is meant). 

In the study of the phenomenon of the World Renaissance, many 
ideas have been expressed about the synthesis of the “Eastern” renais-
sance as about the precondition of the common renaissance institute. As 
it is known, Sh. Nutsubidze recognized Neoplatonism as the basis of the 
Renaissance. Sh. Nutsubidze for the first time in the theory of the “East-
ern Renaissance” presented the similarity of the “Knight in the Panther’s 
Skin” with the Western literature on the basis of Areopagitica. Old Geor-
gian literature typologically belongs to the Western group of literatures. 
Thus, the Ilia’s understanding of the term “Europeanism” implies, on the 
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one hand, the spreading of the Enlightenment ideology here, and, on the 
other hand, the beginning of the structural changes of the Georgian tradi-
tional versification, which is related to the works of D. Guramishvili. 

In the XIX century, new Georgian literature begins with Romanti-
cism, which naturally continues the great traditions of old literature and 
is the next stage of its development. 

At the turn of the XVIII-XIX centuries, with the loss of Georgian 
national independence and the violation of the highly privileged status, 
the pessimistic-nostalgic mood in the works of King’s poet children (Ma-
riam, Ketevan, Mirian, David Bagrationi) intensified to the extreme. The 
beginnings of Georgian Romanticism inside the immigrant poetry signif-
icantly deepened in their poetry. These beginnings have a long history in 
Georgian literature, but this fact in itself does not mean the existence of 
Romanticism as a literary phenomenon in ancient Georgian literature. As 
J. Chumburidze notes: “Romanticism and realism have always existed in 
literature, but certainly not as an established direction, not as a school. 
Better, romantic and realistic tendencies have always had place in litera-
ture, but one is romantic sentiments and the other is romanticism as a 
certain style as a certain literary direction, which begins theoretical for-
mulation and which dominated due to certain social conditions. In this 
way, it belongs to the late 18th and early 19th centuries” (Chumburidze 
Dj. 2001). 

The romantic direction that covered the entire civilized world is 
known to be the achievement of Christian, European countries. For non-
Christian people it is a subject of training and infatuation. Non-European 
peoples did not take a creative part in this event. Thus, they remained 
beyond the literary, aesthetic or ethical norms of Romanticism. The tradi-
tions of Christian literature, the chivalrous poetic romance idealized in 
the courtly love of the medieval West, and the poetic spirit of Catholi-
cism are recognized as the precondition of Romanticism in Europe. Nu-
merous literary works on these issues exist in the form of the essays of 
the first theorists of Romanticism (Germaine de Staël, H. Heine, Renan, 
Carlyle, Shelley, I. Tenn, B. Brandes, Brunwitter, etc.). 

The main characteristics of the romantic direction are subjectivism, 
individualism (although these signs have distant roots in the history of 
European literature) and, most importantly, the primacy of the emotional 
beginning over the mind, the intellect. 

The painful sensation of the feebleness of the human mind has led 
to a kind of turning to the spiritual values that have been the main subject 
of Enlightenment criticism. This was one of the natural reasons for the 
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great interest of the romanticists in the Middle Ages and, moreover, in 
the spiritual culture created by Christianity. 

The area of spread of Romanticism is wide. It is noteworthy, that 
on each particular culturally complete national ground, the romantic di-
rection takes on its own national expression. The emergence of Romanti-
cism in Georgian literature is the result of the organic development of its 
national literature. Poetic spirit, mysticism and chivalrous poetic romance 
is strongly expressed in the centuries-old Georgian literature, which dates 
back to the Middle Ages. Georgian medieval literature ends in the XVIII 
century. It makes way to new literary tendencies, forms and directions, 
which, “coming from Europe, will naturally merge with the literature 
created in Georgian reality by its literary traditions”. 

As we have mentioned, the “Transitional period” from the “old” to 
the “new” period significantly deepens the beginnings of Georgian ro-
manticism originated in the depths of the immigrant poetry. Therefore, 
this period is a kind of “preparatory” stage for Romanticism and, quite 
logically, is considered as “Preromanticism”. Representatives of Geor-
gian “Preromanticism” and later Georgian Romanticists of the XIX cen-
tury translated and introduced to the public the works of Voltaire, Rous-
seau, Cornell, Racine, Lafontaine, Hugo, Mickiewicz, Heine, Derzhavin, 
Pushkin, Lermontov and others. 

European literary and thinking traditions and forms of expression 
were reflected in their work. Democratic values related to state thinking 
came from Europe. 

Georgian Romanticism, like Preromanticism, originated on national 
ground, however, both Georgian and European Romanticism and Prero-
manticism have common theoretical foundations. The essence of Geor-
gian Preromanticism and Georgian Romanticism was determined by 
three things: the national-literary tradition, the socio-political situation in 
Georgia and the European literary-philosophical thinking. 

The importance of the “Transitional period” or Georgian Preroman-
ticism in the emergence and development of new Georgian literature is 
very great. One of the most significant novelties of the new Georgian 
literature was that it was connected with the official beginning of the 
translation of lyrical poetry in our country. Such a tradition did not exist 
before. Epos and works of religious-philosophical content were mostly 
translated. Translated literature was also important in the formation of 
new Georgian literature from an artistic-stylistic viewpoint due to its ty-
pological relation to Romanticism. 
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Abstract: Tosko Iliev, after graduating as a lawyer in 1922, goes to Vienna to 

study singing. When he returns in Bulgaria, he is forced to perform in some administra-
tive works to gain for himself. Towards the middle of the 1930s he finds himself and 
becomes one of the Stara Zagora’s opera enthusiasts and creates the prototypes of 
numerous operatic characters. He later becomes the first director of the brand new 
State Opera of Stara Zagora, but Tosko Iliev is forced to resign due to the ambitions of 
communist party members. Despite of all, he continues upholding the true values of the 
art and to create until his very last earthly moment. 
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Кой е Тоско Илиев? Ако отворим „Енциклопедия на българс-

ката музикална култура” (БАН, 1967, 257), ще открием кратка ста-
тия за този артист. Роден в Борисовград (Първомай) на 1 септ. 1895 
г.1, 2, 33 Завършил право в СУ „Климент Охридски” през 1922 г. 
Следващата година заминал за Виена, където частно учил пеене при 

                                                           
1 ДА – Стара Загора, ф. 47, оп. 1, а.е. 5, л. 5. 
2 На с. 148 в краеведското издание „На този ден”, с автори Св. Димитрова и др. 
(http://ekb.szlib-
zk.eu/index.php/component/booklibrary/111/view/56/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%
D0%B3%D0%B8/172/na-tozi-den-130-godini-ot-zhivota-na-stara-zagora), като 
месторождение на Тоско Илиев е посочен гр. Стара Загора, но в редица други 
източници е гр. Първомай.  
3 Първомай е месторождението му и според Енциклопедия на българската 
музикална култура (БАН, 1967, 257). 
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Андерсен. Завърнал се в родния град, организирал и ръководил хор 
и оркестър към музикалното дружество при читалището. Няколко 
години учителствал, изнасял концерти съвместно с Димитър Ненов 
в помощ на пострадалите от Чирпанското земетресение. През 1933 
г. постъпил в трупата на Старозагорската опера – единствената из-
вънстолична оперна трупа по това време, с която епизодично рабо-
тят като режисьори Стефан Македонски и Христо Попов, певецът и 
режисьор Димитър Христов, а след 1945 г. и Драган Кърджиев, до-
тогавашен главен режисьор на националната ни опера, но завършил 
образование в Германия, неудобен на т.нар. „народна власт”, увол-
нен и интерниран в провинцията. 

През 1946 г. Старозагорската опера е одържавена. За пръв ди-
ректор е назначен Тоско Илиев – той е най-логичният избор: парти-
ен член още от 1918 г., завършил юрист с административен опит, 
певец, повече от десетилетие носещ основния теноров репертоар на 
трупата. Изредени са и основните роли, и някои от наградите на пе-
веца. 

За Тоско Илиев информация се открива и в томовете „Българ-
ски оперен театър” (Бикс, 1976), (Бикс, 1985), и в монографията 
„Оперното дело в Стара Загора” (Драганов, 1970). Отделни разпиле-
ни публикации из местната периодика и специализираните издания 
се спират на негови певчески и актьорски постижения в съответните 
постановки, за които са писани. Повече светлина върху трудния пе-
риод след одържавяването на оперния театър в Стара Загора и пре-
междията на дотогавашния оперен състав и неговия ръководител, 
произтичащи от новите условия и претенциите на партийните ръко-
водители, хвърля изследването на Светла Димитрова4, което за съ-
жаление все още не е публикувано.  

Никъде обаче не са описани спомените на хората от онова 
време. Никола Драганов прилежно отбелязва в монографията си, че 
д-р Лазар Владиславов, член на Настоятелството на Старозагорската 
опера, се е запознал във влака с Тоско Илиев. Заговорили са се, док-
торът е разбрал, че насреща му седи тенор с качества. Докладвал, 
поканили певеца в Стара Загора. Тоско Илиев се отзовал на покана-
та. Представили го пред трупата, която към момента (1933/1934) 
няма тенор. И го помолили да изпее нещо. А …дали знае нещо и от 

                                                           
4 Димитрова, Светла. Културните институции в Стара Загора (1944 – края на 50-
те години на XX век). Дисертация, Великотърновски университет „Св.Св.Кирил и 
Методий”, 2004. 
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„Гергана” на М-ро Георги Атанасов, защото тя е най-често изпълня-
ваното произведение. И когато Илиев преминал и това изпитание, 
всички в салона на някогашната сладкарница към ресторант „Бълга-
рия” си отдъхнали облекчено – трупата отново ще се сдобие с тенор 
и представленията могат да продължат! 

Тоско Илиев се премества със семейството си в Стара Загора. 
Но трупата е съставена от ентусиасти, които се занимават с опера в 
свободното си време, а деня си посвещават на различни професии. 
Тоско Илиев няма как да бъде назначен като тенор и да получава 
заплата. Съпругата му е гимназиална учителка, по-лесно може да се 
уреди назначение, а за него издействат да започне като книговоди-
тел в Старозагорската община, после като библиотекар.  

Когато през 1995 г. Старозагорската опера празнува своята 70–
годишнина, не са единици тези, които разказват как с ръкавели вър-
ху ризата и с кръпки на задната част на панталона, пристегнат с ти-
ранти, Тоско Илиев през деня неизменно бил в библиотеката, а ве-
чер… Вечер се превъплъщавал в Никола – „Гергана”, Алфред в 
„Травиата”, Марио Каварадоси в „Тоска”, Херцога на Мантуа в „Ри-
голето”, граф Алмавива в „Севилският бръснар”, Бенджамин Фран-
клин Пинкертон в „Мадам Бътерфлай”, Фауст в едноименната опера 
на Гуно, Княза в „Русалка” на Даргомижски, Канио в „Палячо”… И 
не само пресътворявал тези герои, той създавал въобще представите 
за тях сред местната публика. Защото, като изключим Никола, граф 
Алмавива и Алфред, той е първият им старозагорски интерпретатор. 
Явно е влагал целия си талант, а и завидния си интелект, и огромна-
та си любов към изкуството, за да създаде образи, оставили така 
трайни дири, свежи дори след повече от половин век и цяла галерия 
следващи техни интерпретатори – наши и чуждестранни! 

За тази огромна любов към оперното изкуство говори красно-
речиво и решението му – дипломиран юрист да препаше престилка-
та на прислужник и да мие чаши из виенските кафенета, за да може 
да се издържа, а и да плаща уроците си по пеене! Защото родителите 
му, дребни земеделски стопани, са настоявали да учи право, а него-
вото сърце все го теглело към музиката. Изпълнил достойно синов-
ния дълг, взел решение с цената на всичко да последва мечтата и 
повелята на сърцето си. Имало дни, в които няколкото неизползвани 
от клиентите бучки захар били единствена му храна… Един ден 
обаче получил писмо от съпругата си, че макар да уважава желание-
то му да учи пеене, тя и малкият им син буквално гладуват. Тоско 
Илиев незабавно писал на баща си. Обърнал се към него с молба да 
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продаде една от нивиците, които му е нарекъл, да даде парите на 
снаха си, за да може все пак да довърши обучението си във Виена. 

Когато приключил и се прибрал в България, мечтите му за 
оперната сцена бързо били попарени. Несъстоятелните предложения 
и уклончивите отговори от ръководителите на Софийската опера5 
(Божкова, 1975, 29) го принудили да се прибере в родния град и да 
подхване каква да е работа, за да започне най-после да издържа себе 
си и семейството си. Да, той сформирал и ръководил хор и оркестър 
към музикалното дружество при читалището, но работил като 
…бирник в Борисовградската община (13 ноем. 1930 – 1 февр. 
1934), неколкократно учителствал (14 март 1927 – 14 септ. 1927; 28 
ян. 1928 – 12 ноем. 19306), а датите навеждат на мисълта, че вероят-
но е учителствал по заместване. От цитирания Протокол № 265/25 
март 1943 г. във връзка с кандидатстването му за длъжността 
„Уредник-библиотекар” при Старозагорската градска община, нау-
чаваме, че дипломата му за висше юридическо образование е с № 
3466/25 април 1922 г., че към 25 март 1943 г. той вече е служил „18 
години 6 месеци и 11 дни, в които „Ръководител бюро” и други 
длъжности”, а също, че като библиотекар има „три повишения за 
изслужени 6 години”. От тези справки е видно, че Тоско Илиев е 
почти 40-годишен, когато прави своя дебют с партията на Никола в 
„Гергана” от М-ро Георги Атанасов на 15 април 1934 г. пред старо-
загорската публика, откъдето започва кариерата му на тенор – за 
съжаление, след доста пропуснати години. 

Въпреки незавидното си финансово положение, старозагорс-
ките оперни деятели7 реализират множество турнета, изцяло на соб-
ствени разноски, из цяла Южна България, няколко и на север от 
Балкана, като по този начин популяризират оперното изкуство и 
                                                           
5 „…нов „реформаторски” удар разтърси Операта” – пише Зл. Божкова и обяснява 
как са уволнени вече известни оперни артисти, после викани отново за конкретни 
партии, други са допускани да пеят и изнасят централни роли, но със статут 
„стажант-артисти”, т.е. без заплащане. За амбициите на отделни ръководители, 
довели до подобни сътресения през разглеждания период, разказват в спомени и 
по-късно правени интервюта доста от артистите, преки участници в събитията. 
6 Данните и датите са въз основа на „Протокол № 265/ 25 март 1943 г.”, съставен 
от държавния контрольор Андрея Вълев, проверяващ документите във връзка с 
подаването на заявление от Тоско Илиев за заемане на длъжността Уредник-
библиотекар при Старозагорската градска община; Архив на Държавна опера – 
Стара Загора, п. П3: Тоско Илиев. 
7 Подвизаващи се под имената „Южнобългарска районна опера” в периода 1828 – 
1943 и „Старозагорска общинска опера” през 1943 – 1946 г. 
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печелят уважението на публиката, но и на професионалистите от 
столицата. Веднъж учители и общественици от Айтос направили 
жива верига с настояване трупата да изнесе представление и в тех-
ния град, та той не е по-лош от Бургас; друг път радневски първен-
ци, след изнесен спектакъл, горещо молят и настояват за още и Тос-
ко Илиев е принуден, извън планираната програма, да изнесе самос-
тоятелен песенен концерт, въпреки умората.  

От около десетилетие старозагорските оперни труженици пи-
шат изложения до висшестоящи инстанции, до министерството, с 
молби въз основа на постигнатите до него момент резултати да бъ-
дат признати за филиал на столичната опера. Когато на 1 април 1946 
г. Старозагорската опера е одържавена със заповед на министър 
Димо Казасов и най-после е получила и признанието на властима-
щите, радостта е голяма. Но краткотрайна! 

След 9.IX.1944 г. политическите промени в България водят до 
промяна и в организацията и управлението на театрите, съответно и 
в репертоара и прочита му. Политбюро, провеждащо редовни засе-
дания почти всяка сутрин от 7 до 12 часа още от м. септември 1944 
г., взема конкретни организационни решения за управлението на 
страната, а и за пропагандата и агитацията, книгоиздаването, печата, 
партийната просвета, народната просвета, радиото, работата сред 
писатели, художници и пр. (Исусов, 1978, 34). И дава предписания 
за всичко, във всяка една област (Еленков, 2018) на политическия, 
стопанския и културния живот, въпреки че няма как да разполага с 
подготвени специалисти, вещи във всички области (Исусов, 1978, 38 
– 50), още повече представители на работническа партия, която до 
него момент е била в нелегалност. Вещи специалисти, партийни 
членове, макар не достатъчно на брой, естествено има8, но в бол-
                                                           
8 Само в Старозагорската опера те са двама – Тоско Илиев и първостроителят 
Златан Станчев, който от началото на ХХ век подготвя редица музиканти и е 
основният „виновник” единствено старозагорската оперна трупа да 
просъществува самостоятелно от 1925 до 1946 г., да подготви в този период 18 
премиери с изнесени над 1000 представления и да не прекъсне дейността си дори 
когато софийската трупа е евакуирана след бомбардировките над София. 
Известно е, че нееднократни опити за създаване на оперни трупи са регистрирани 
на много места в България дори и преди старозагорския: в Русе през 1919, 1924–
1927, 1929 г., във Варна през 1920–1922, 1922–1923, 1929–1930 г., в Пловдив през 
1919–1920, 1920 – 1921, 1921–1923, 1922, 1933, 1940–1941 г., в Бургас 1920–1921, 
1928 г., в Плевен 1919–1920, 1934 г., във Велико Търново 1932–1934 г. и др. 
Единственият успешен е в Стара Загора! Трупата оцелява, просъществува и се 
развива, като основна заслуга за това има Златан Станчев. 
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шинството си те са вече на възраст и, ако и да споделят левите идеи, 
не одобряват курса за въоръжена борба, поет през 1941 г., не вземат 
дейно участие в нея, съответно са подложени на остра критика и 
лишени от правото да заемат отговорни постове след 9.IX.1944 г. 
(Исусов, 1978, 38). 

Сред изключенията от тази партийна линия е Тоско Илиев, 
назначен за директор на одържавената опера и е логично да се пред-
положи, че това особено дразни новопостъпилите в състава на тру-
пата партийни членове. Ако до одържавяването решенията са се 
вземали на общи събрания, благотворителността се е считала за ес-
тествена, инициативността се е уважавала, то след одържавяването 
се оказва, че абсолютно за всичко първо трябва да се пита и да се 
получи разрешение от София. Включително за даване на благотво-
рителен спектакъл или за назначаването на досегашните членове на 
трупата, повечето с години доказвали и качествата си, и отношение-
то си към това изкуство. Още през 1946 г. новоназначени в оперния 
колектив, но и новопостъпили в партията9 учредяват своя първична 
партийна организация (ППО). Членуващите 24 души, предимно тех-
нически и обслужващ персонал, възприемат организацията си като 
коректив в управлението на културната институция. (Димитрова, 
2004). Директорът Тоско Илиев (също партиен член, но доста по-
отдавнашен) е принуден да дава отчет за всяко свое действие и да 
обсъжда с ППО всяко решение. Обикновено са недоволни от него-
вото управление, партийните членове често изказват становище, че 
е прекалено „мекушав” по отношение на колектива. В началото на 
1948 г. работата на директора се разглежда и обсъжда на няколко 
събрания на организацията на БРП (к) в операта (Димитрова, 2004). 
Основният въпрос, всъщност – главното обвинение, е, че Тоско 
Илиев не взема достатъчно мерки срещу „фашистките и реакцион-
ните прояви” на изпълнителите. Нарочно извикан представител на 
ГК на БРП (к) обаче се произнася в защита на директора (Димитро-
ва, 2004). 

В този период към трупата е привлечен Драган Кърджиев, ес-
тествено с разрешението на Комитета за наука, изкуство и култура – 
София. Във водената по въпроса преписка Тоско Илиев се позовава 
на липсата на постоянен режисьор в Стара Загора и освобождаване-

                                                           
9 Виж напр.: „Диригентът Ромео Райчев и „благата“ на социализма” – 
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=999700 
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то на Кърджиев от поста му в Софийската опера. Старозагорската 
опера приютява и други интернирани артисти – певиците Елисавета 
Йовович и Катя Спиридонова, по-късно и тенора Георги Белев, все 
певци с доказани професиални качества и международна известност. 
И двете артистки в спомените си неизменно споменават мнозина от 
старозагорските си колеги и най-вече директора Тоско Илиев с топ-
лота и благодарност. Защото въпреки разместването на социалните 
пластове, въпреки създаващите се от това междуличностни напре-
жения, отношението към тях е било топло, по човешки сърдечно, 
дори съчувствено. В отговор на исканията на Отечественофронтовс-
кото правителство за повсеместно „прочистване” от „вражески и 
противонародни елементи” – „верни представители на реакцията, 
отявлени или прикриващи се зад някоя отечественофронтовска пар-
тия опозиционери”10 и в защита на досегашните си и нови колеги 
Тоско Илиев многократно пише и обяснява (юридическото му обра-
зование и някогашната му административна практика си казват ду-
мата!), че артистите не са членували в профашистки организации, че 
с малки изключения техните интереси са към изкуството, а не към 
политиката. Той е причината чистка в операта на Стара Загора да 
няма – отчита изследователят Светла Димитрова. Единственият му-
зикант, свързан с операта и попаднал в лагерите, е военният капел-
майстор Петър Спиридонов, който – макар епизодично – е дирижи-
рал и оперни представления. 

Освен колегите си, директорът Тоско Илиев е принуден да за-
щитава и изборът на заглавия. В поредната преписка, изх. 
№230/21.4.194711, четем: „Всичко в миналото се нагаждаше според 
наличните сценични и кадрови възможности”, защото не е можело 
”да се говори сериозно за каквато и да било репертоарна политика”. 
В писмото си до председателя на Комитета за наука, изкуство и кул-
тура (КНИК) от април 1947 г., Тоско Илиев обяснява също, че Опе-
рата все още не е натрупала достатъчно професионален12 опит, за да 
следва напълно препоръчаната от София репертоарна политика. 

                                                           
10 ДА - Стара Загора, ф. 47, оп. 1, а.е. 5, л. 8. 
11 ДА – Стара Загора, ф.47, оп.1., а.е. 8, л. 10. 
12 Непрекъснато след 1946 г. се изтъква любителският характер на трупата до 
одържавяването ѝ, което впоследствие се превръща в клише. Така се омаловажава 
въобще стореното от 1925 до 1946 г. и се забравя, че с тази трупа са пели 
изпълнители от ранга на Петър Райчев, Любен Минчев, Георги Хинчев и др., че 
сам Маестро Георги Атанасов оценя качествата ѝ. В клише се превръща и изразът 
„първата извънстолична опера”, каквато тя действително е, но от 1 апр. 1946 г. 
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Въпреки това режисьорите в Старозагорската опера търсят, тълку-
ват и пресъздават „всички, макар и слабо подсказани идейно-
прогресивни настроения и жизнено-човешки чувства, като се стре-
мят да се освободят от оперния шаблон”. Тоско Илиев дава примери 
с „Тоска” – режисьор Стефан Македонски, с „Русалка” и „Риголето” 
– режисьор Драган Кърджиев, в които постановчиците са се поста-
рали живото човешко чувство за правда и свобода („Тоска”), еле-
ментите на бунт на унизената личност („Русалка”), борбата срещу 
„гнилото аристократично общество” („Риголето”) да бъдат изведени 
на преден план. Накрая директорът изказва увереност, че Операта 
ще се справи с поставените задачи да задоволява обществените и 
културните нужди на хората13 (Димитрова, 2004). 

Драган Кърджиев, в програмката за „Палячо”14, 15 за сезон 
1948/1949 г. от общо 14 страници, четири отделя на творчеството на 
Вагнер. Защо режисьор с доказани обширни разностранни познания 
не само в музикалната област, с всепризнат постановъчен, а и педа-
гогически опит, би отделил толкова много място в програмката на 
Вагнер, вместо да пише единствено за Леонкавало и произведението 
му? Освен ако това не е опит, и то много смел, за отстояване на ис-
тината и истинските стойности в изкуството16, независимо от поли-
тическите повели, настроения и почти сигурни, негативни за целия 
ръководен екип, последствия. Защото според съвсем скоро издадена 
„История на музиката”, основата на Романтизма „се крие в идеалис-
тичната философия, което е във всички романтици” (Иванов, 1946, 
82). 

Драган Кърджиев пише за прогресивното в Романтизма и в 
творчеството на Вагнер, а Тоско Илиев е директорът, поел отговор-
                                                           
13 ДА – Стара Загора, ф. 47, оп. 1, а.е. 8, л. 10. 
14 Премиерата на „Палячо” на 29 май 1949 г. е заедно с премиера и на „Куклената 
фея”. Цит. по: ПРЕМИЕРА на „Палячо” от Леонкавало. Септември, № 232, 28 май 
1949 г., с. 4. 
15 Годината 1948 неправилно е посочена в първи и втори том на Български 
музикален театър, в том 1 – с. 117; в том 2 – 183. (Бикс, 1999, 117; Бикс, 2005, 
183). По-горе посочената публикация в местния вестник в броя от 28 май 1949 г. 
обявява премиерата като предстояща за следващия ден. 
16 Драган Кърджиев пише: „В Пръстенът на нибелунга Вагнер въплъщава чрез 
народния мит своите революционни идеи. Основната мисъл на тая музикална 
драма е проклятието на златото (собствеността) и на свързаната с него власт. 
Злото на земята иде според него от жаждата за притежание.” – В: Програма 
Палячо. Опера „Палячо” и нейната постановка. 10–17, с. 14. Архив на държавна 
опера – Стара Загора, Постановки, п. № 28. 
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ността и разрешил отпечатването на програмката. Каквито и упреци 
да получава, в каквото и да го обвиняват членовете на ППО, Тоско 
Илиев застава отново на страната на истината, на изкуството и на 
колегите си – многократно доказвали и доказващи ежедневно про-
фесионализма си.  

„Палячо” е едно от заглавията, с които трупата се явява на 
Първия национален преглед на оперните театри, проведен в София 
през 1951 г. Отзивите са, че това е най-доброто постижение на целия 
преглед: „Най-издържано в сценично и музикално отношение, както 
и най-завладяващо премина изнасянето на операта „Палячо”, благо-
дарение преди всичко на високохудожествената и затрогваща игра 
на з.а. Тоско Илиев.” (Темков, 1951). „Тоя образ е всъщност най-
високото постижение на целия преглед и един от най-хубавите, съз-
дадени от наши оперни певци.”17 

Учудващо е, даже невероятно, че при лавинообразно нараст-
ващата отчетност, огромната документация, нескончаемите докла-
ди, непрекъснатите събрания и глупави, досадни, дребнави пререка-
ния, Тоско Илиев намира време и сили да продължи певческата си 
дейност18 (Кръстев, 1951, 12–14). Директорът Тоско Илиев не може 
да си позволи да даде израз на постоянно гнетящите го болка и 
унижение (нали и историята е пълна с такива примери – след съзи-
дателите обикновено идват варварите!). Той е приел доброволно 
мисията си да защитава, да брани делото и съмишлениците, с които 
година след година е делил радости и несгоди в името на изкуство-
то, прекалено цени и уважава професионализма на тези ентусиасти 
и каузата, на която са се отдали безрезервно. Но артистът Тоско 
Илиев може! В неговия Канио избликват и гневът, и болката, и 
унижението. С такава неподозирана сила и ярост, с толкова препле-
тени и нюансирани чувства, че донасят признание за него самия, а и 
за целия старозагорски колектив.  

Изтощен от безсмислените разпри и дребнави подмятания, от 
несъстоятелните критики и непрекъснатата подозрителност, от нес-
кончаеми оправдания срещу безпочвени обвинения, директорът 
Тоско Илиев подава оставка през лятото на 1952. Принуден е обаче 

                                                           
17 Музика, 1951, № 7 
18 Това е отразено и в материал на Венелин Кръстев: „…той (Тоско Илиев) е и 
директор на операта от нейното одържавяване и ежедневно е погълнат с 
административното и художествено ръководство на операта…” (Кръстев, 1951, 
12–14). 
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да намери сили и да продължи да изпълнява длъжността, подпома-
ган от новосформиран екип, още две години – до края на август 
1954, докато бъде намерен подходящ заместник. 

Макар съхранил свежестта на гласа си, Тоско Илиев подава за-
явление за пенсиониране и е освободен от 11 ян. 1958 г. Един изк-
лючително самокритичен и достоен тенор, който с кротка усмивка 
обяснява на почитателите, че „…нали разбирате, тенорът обикнове-
но играе любовник. Как да убедя публиката – млад любовник, на 63 
години, с коремче, с увиснали бузи…”. Животът му обаче е посве-
тен на изкуството. Той продължава – както и преди – да пише ста-
тии, предимно в местния вестник, за всяка нова постановка, като 
обяснява особеностите ѝ, отбелязва постиженията, подсказва ненат-
рапчиво някои щрихи, за всеки един от участниците намира добра 
дума19. В статиите му относно „Създаване и развитие на Староза-
горската опера”20 прозира болката му от неглижирането на постиг-
натото в т. нар. „любителски период” на трупата, т.е. от 1925 до 
1946 г. Такива са били времената, трябвало е да се славят грижите 
на партията и правителството. Но Тоско Илиев успява да отдаде 
почит на първостроителите, да спомене имената и заслугите им, да 
остави свидетелства за героизма им. 

Занимава се и с вокално-педагогическа дейност още от средата 
на 40-те години. Той и певците Борис Христов, тенор, и Стойко Ди-
ков, баритон, работят с новопостъпили певци за вокалната им пос-
тановка, помагат им, учат ги и обикновено това е безвъзмездно, как-
то преди това го е правил и Златан Станчев. След пенсионирането 
си, Тоско Илиев посреща желаещите да учат пеене в дома си. Лю-
бовта си към операта е предал на дъщеря си Гинка Илиева, работе-
ща като корепетитор в Операта, а и на нейната дъщеря – Росица 
Михайлова, музикален редактор в Радио Стара Загора, оператор-
субтитри в Операта и преподавател в Средното музикално училище 
в Стара Загора. 

Краят на 50-те – началото на 60-те години на ХХ век е период, 
в който е трябвало да се разчистят и последните остатъци от т.нар. 
„любителски период” на Старозагорската опера. Освен пенсионира-
нето на Тоско Илиев и други певци, са „разчистени” и голяма част 

                                                           
19 Напр. „Еро от оня свят”. Септември, № 71, 18 юни 1964, с. 4; Йоланта” – още 
един успех. Септември, № 21, 16 февр.1967, приложение „Младежки пулс”, с. 4. 
20 Публикувани в няколко поредни броя на в-к „Септември” в началото на 1956 г. 
През 1955 г. са се навършили 30 сезона непрекъсната дейност на трупата. 



Емилия Жунич  
Тоско Илиев – пламенен певец и адвокат на изкуството 

 

 

291 

от запазените до тогава документи. Благодарение на предаността, 
находчивостта и предприемчивостта на Никола Драганов, част от 
документацията е предадена в Регионалния исторически музей – 
Стара Загора, друга част – в Териториалната дирекция на Държавен 
архив, но голяма част е погубена. Въпреки това, оцелялото в тези 
институции и в самата Опера, макар често и между редовете, раз-
казва за една несправедливо подценявана епоха от съществуването 
на театъра и за творци, чиито имена не заслужават да тънат в забве-
ние. Едно от най-ярките сред тях е Тоско Илиев. 

Стоицизмът на истинския убеден комунист, човеколюбието, 
предаността и отдадеността на идеалите, предавани от векове и от 
поколение на поколение, смиреността и скромността на човека Тос-
ко Илиев са впечатлили и съвременника му, писателя Георги Карас-
лавов (12 ян. 1904 – 26 ян. 1980). В кратка дописка Караславов отра-
зява дебюта на Тоско Илиев (Алфред в „Травиата”) на Софийска 
сцена, но по-интересен е фактът, че именно Тоско Илиев е прототи-
път на Илков в най-крупната творба на писателя – епопеята в шест 
части „Обикновени хора”, представляваща повествование за соци-
алните и политически тежнения на обикновените хора от Първата 
световна война до 60-те години на ХХ век.  
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Генерационни динамики на четенето в  

България през постсоциализма 

 
 

Abstract: The paper will examine the intra- and intergenerational dynamics of 

reading practices in сcontemporary Bulgaria. It is based on anthropological observa-

tions and analyses made by students in the cultural studies, who have asked to observe 

and discuss in exam papers the reading habits of parents and peers. Their own attitudes 

towards reading intersect, challenge or correspond with those of the respondents, out-

lining a highly fragmented field of “the love of books”, which gives visibility to a strong 

normative model, under which heterogeneous objects of analyitcal interest flourish – 

hidden desires, unusual uses of books, escapist routes, internalized ideologies, etc., All 

of these are seen as both sustained by and in themselves sustaining the special cultural 

and generational dynamics of post-socialism. 

Key words: reading practices, generational dynamics, digital divide, leisure ac-

tivities, transition of values 

 

 

 

„Четенето на книги е рядко занимание  

за съвременния млад човек“ 

 

В последните десетилетия в България, във връзка с представя-

нето на резултати от различни проучвания върху културните нагла-

си и образователни модели на младежта, се натрупват критични 

наблюдения и коментари върху читателските практики в страната. 

Колкото и да са различни позициите, от които изхождат, и акценти-

те, които поставят, те се обединяват около констатацията за една 

трайна тенденция към дистанциране или оттегляне от четенето на 

книги за удоволствие на фона на търсенето на информация и кому-
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никация в дигитална среда.1 Нерядко сериозният социологически 

или педагогически анализ дори се измества от алармистки и драма-

тични дискурси: „В сравнение с младите хора в останалите държави 

в Европейския съюз, българските младежи са в дъното на класации-

те по четене на книги. Липсата на възпитание от родителите в мла-

дите хора по отношения на четенето, промяната в културната среда 

чрез навлизането на интернет, социалните мрежи, както и все по-

забързаното ежедневие днес водят до такъв тип резултати по отно-

шение на потреблението на книги.“ (Годишен доклад за младежта за 

2019 г., 2020).  

Въпреки че позволяват да се представят като фиксиращи тра-

екторията на една негативна и/или необратима промяна в отноше-

нието към книгата, по-горните „печални“ изводи много бързо губят 

своята еднозначност и тревожност, когато се поставят в по-широк 

исторически и поколенчески контекст. Още в началото на настоя-

щия век известният американски педагог, писател и образователен 

експерт Марк Пренски, за да обясни сривовете в комуникацията 

между учители и ученици в Америка, популяризира делението меж-

ду дигитални местни (digital natives) или родените в дигиталната ера 

и дигитални имигранти (digital immigrants) или поколението на тех-

ните родители и учители, мъчително адаптиращо се към интернет и 

технологичните иновации (Prensky, 2001). Друго свръхоборотно и 

прекспонирано понятие е „цифрово разделение“ (digital divide). В 

началните си употреби то се отнася главно до степените на достъп 

до компютърни технологии и интернет и произтичащите от тях не-

равенства (DiMaggio et al., 2004), докато в актуалните си значения 

препраща към уменията за работа с технологиите и извличаните 

благодарение на тях икономически и социални ползи (Bonfadelli, 

2002) или към несводимостта на знанията и опита на създателите и 

на потребителите на електронно съдържание (Hassani, 2006; 

Walejko, 2008).  

Ако от макрорамката на глобализацията се спуснем към ниво-

то на локалните и историческите култури на четенето и се върнем 

към българския случай, ще установим, че колкото и да долавят “ду-

                                                           
1 Вж. например: България не е на дъното на четенето на книги, но е близо, 2017, 

Btv новините; Демография на четенето на книги в България, Доклад от 24 май 

2018 г.; Митев еt al., 2019. 

  

 

,  



Галина Гончарова  

Тайният живот на книгите и поколенията… 

 

 

295 

ха на времето”, подобни дихотомии и контрастни термини „по пра-

вило“ пренебрегват средното поколение, хибридните модели и спе-

цифични културни континуалности. В тях напълно отсъства идеята 

за междупоколенческата свързаност с пред-дигиталното минало и 

въобще за генерационна динамика отвъд чисто утилитарните, удоб-

ни и бързи употреби на печатните и електронните текстове. Вън от 

съмнение е, че световете на родените преди и след появата на ин-

тернет имат своите точки на конфликт и различие, но те в никакъв 

случай не съществуват отделно един от друг и без възможности за 

обмен на конкретен културноисторически опит. Само няколко десе-

тилетия преди предлагането на пълен TCP/IP достъп до Интернет и 

стартирането на първия сайт в България – www.digsys.bg, една друга 

„далечна“ вълна от анкетни проучвания и анализи (от 70-те години), 

тематизиращи свободното време на младото поколение – към Цен-

търа за научни изследвания към младежта към ЦК на ДКМС –

регистрират висок процент на почитатели на поезията и прозата, 

които съвместяват успешно четенето на книги с най-разнообразни 

„културни активности“, като гледане на кино, посещаване на кон-

церти и театър и др.( Янева, 1974; Стефанов, 1975). 

Ако заскобим проблема за идеологическите клишета и култур-

ната пропаганда на зрелия социализъм, в тягата на който безспорно 

попадат изследванията на Центъра, неминуемо възниква въпросът 

какво се е случило с всички тези „културно активни“ читатели след 

1989 г. и защо толкова рязко са стопили (в обсега на една или две 

генерации2) някогашните високи проценти. Доколко релевантна е 

концепцията за дигиталните местни срещу дигиталните имигранти и 

съответно за рязко отворилата се пропаст между поколението на 

социализираните в условията на „мирния социалистически строй“ и 

поколението на интернет и социалните мрежи? Или точно обратно-

то – налице е скрита и неартикулирана в публични дискурси прием-

ственост – един вид „лошо възпитание“ по отношение на екзистен-

циалните значения на досега с книгите, предзадаващо тенденцията 

за оттегляне от четенето за удоволствие? Вместо за цифрово разде-

ление, не е ли по-добре да говорим, от една страна, за плурализира-

не и хибридизиране на читателските профили, техники и идеологии 

в рамките на семейството.  

                                                           
2 Ако приемем популярното историческо схващане, че поколенията се сменят 

приблизително на всеки трийсет години. 

http://www.digsys.bg/
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В настоящия текст отговорите на тези питания стъпват върху 

40 курсови работи на студенти културолози от 4 курс и на 2 работи 

на студенти филолози от 1 курс, включващи антропологично наб-

людение и анализ на читателското поведение на “на член от семейс-

твото“ (родител, брат или сестра, партньор, приятел-съквартирант), 

както и анкети, поставящи въпроси за различни аспекти и индиви-

дуални характеристики на читателския акт. Те са събрани в периода 

2012 – 2021 г., в рамките на антропологическия модул от проект 

„Читателски практики в България 2018 г“, финансиран от Фонд 

„Научни изследвания“3.  

Ако повечето (от цитираните) съвременни изследвания по те-

мата събират главно количествени данни и се съсредоточават върху 

четивната грамотност или върху умението да се разбира и да се изв-

лича информация от писмен текст, то тук акцентът пада върху чете-

нето като биографично преживяване и идентичностен маркер. По-

добен концептуален фокус позволява да се откроят както индивиду-

ални и оригинални житейски стилове, така и вътре- и междугенера-

ционните динамики на ценностните нагласи и рутинни подходи към 

книгите и технологиите, още повече, че наблюдението сблъсква 

културния опит на поколенията на зрелия/късния социализъм и този 

на поколенията на дигиталната ера. Ще се опитам да покажа как 

въпросните динамики не следват прости опозиции и разделения, а 

обслужват морални императиви и самопринуди, скрити желания, 

ескейпистки маршрути, интериоризирани идеологеми и необичайни 

употреби на текстовите корпуси и информационните потоци.  

 

„Обектът на моето наблюдение е моята майка“  

В есето си „Може ли книгите да ни направят по-щастливи“ со-

циалната антроположка и авторка на художествена литература, Се-

ридуен Дови (2021), разказва, че когато за първи път се среща с 

библиотерапевтка (защото е получила като подарък от приятел дис-

танционна сесия със същата), тя бързо се престрашава да й довери 

„малката си мръсна тайна“ – че не обича да си купува книги и ги 

взима от библиотеки.  

Макар и по никакъв начин да не влизат в ролята на терапевти 

спрямо респондентите си, разб. наблюдаваните и анкетираните род-

                                                           
3 Проект „Читателски практики в България 2018. Национален 

интердисциплинарен проект, изследващ състоянието на четенето и грамотността в 

България“, финансиран от ФНИ по договор: ДН20/1 от 11.12.2017. 
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нини и приятели, голяма част от студентите възприемат самото наб-

людение като навлизане в крайно интимно пространство и почти 

воайрско взиране в личностни особености, навици и пристрастия. 

Приелите поканата да пишат курсова работа по проекта през 2021 г., 

въпреки че получават подробно „методическо указание“, неколкок-

ратно изискват допълнителни разяснения и инициират дискусия за 

етическите граници на изследването. Те изказват опасения, че дори 

респондентите да дадат съгласие за участие, „така ще се разкрие 

прекалено много от човека“ . Една студентка прави директно срав-

нение с предоставянето и обработката на лични данни и следенето 

на профили във Фейсбук, а друга остро отбелязва: „Карате ни да 

шпионираме най-близките си хора“.  

В разрез с първоначалните колебания и предубеждения обаче, 

в предадените курсови работи се развиват и отрефлектират ефек-

тивни стратегии за наблюдение, като се отчита трудният достъп до 

автентичния опит за книгите или сърфирането в интернет: “Наблю-

дението, което извършвам, се осъществява по ненатрапчив начин, 

или възможно най-незабележим за човека, за да мога да отделя ре-

ални читателски навици от тях.”4 Почти всички студенти, вместо да 

слагат инициали, за да анонимизират респондентите, използват ду-

мата „обект“, и то независимо дали става въпрос например за роди-

тел, или партньор5. Тя фигурира и в първите и последните парагра-

фи на курсовите работи – в изречения от рода на: „Обектът на моето 

наблюдение е моята майка“6 и „Считам, че обектът е доволен от 

факта колко и как чете“7.  

В края на краищата студентите не само, че влизат в ролята на 

„шпиони“, но и го правят с особена ловкост и ентусиазъм. От тях 

научаваме хиляди интимни подробности за телата, емоциите и из-

кушенията на четящите „близки хора“: за сестрата, която черпи ин-

формация за интересна литература от чатове в социалните мрежи и 

държи книгите с изпънати ръце и високо над главата си, когато чете 

                                                           
4 Лилия, 2021, наблюдава майка си, завършила Първа английска езикова гимназия 

в София, на 50 г. 
5 В рамките на настоящия текст самите студенти фигурират с личните си имена. 

Те са на възраст между 21 и 26 г., като само двамата студенти филолози са на 18–

19 г.  
6 Петя, 2012, наблюдава жена с висше образование, на 45 г. 
7 Йордан, 2021, наблюдава майка си, учителка, на около 45 г. 
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в хола,8; за бащата, който едновременно чете новини в интернет и 

рови в електронната си поща и който като “малък дори и в тоалетна-

та не е влизал без книга“. Веднъж така „потънал в поредната си кни-

га“, че не обърнал никакво внимание на сина си, дори когато пос-

ледният инсценирал телефонен разговор, говорил „ясно и отчетливо 

за падащи саксии с кактуси от небето, казал, че е бременен и как 

утре ще се запише в армията“9; за майката, подложена на „голям 

стрес” заради „опитване да удовлетвори желанията на всички“, коя-

то изоставя препоръчана от личната й психоложка книга, за да чете 

със сутрешното си кафе “Харем” на Колин Фалконър10.  

В това обилие от факти за различните режими, автоматизми и 

вариативности на читателския акт трудно се прокрадват категориза-

ции и исторически генерализации. Независимо че четенето в интер-

нет и на електронен носител получава не по-малко внимание от 

„класическата практика“ , почти отсъстват фигурите на дигиталните 

местни и дигиталните имигранти. Ако се прецизират въобщи някак-

ви типове читатели, то това се случва по-скоро по линия на интереса 

към художествена литература и дихотомията четене за удоволствие 

vs. четене заради професионални и образователни цели. Така придо-

биват несигурни очертания профилите на „сериозно четящите“ и 

„потъващите“ в романи, приключенски истории и сайтове за самоу-

съвършенстване и на „не-четящите“ или прагматично настроените, 

твърде заети с работа и учене, за да се отдават на „непродуктивни 

дейности“, предпочитащи да прекарват времето за почивка в спор-

туване, гледане на филми или излизания с приятели. Проблемът за 

дигиталната революция и социализацията през технологии не само 

не намира място в анализа, но и директно се снема в/със свидетелст-

ва за рутинното и общо за всички поколения и възрасти електронно-

информационно всекидневие. Представителна част от студентите 

наблягат на факта, че родителите, а даже и бабите и дядовците им 

напълно свободно използват интернет и социалните мрежи за кому-

никация, събиране на информация, купуване на най-различни про-

дукти и др.  

За да се разбере най-напред напрегнатото себе-позициониране 

на студентите в рамките на/ при антропологичното наблюдение и 

                                                           
8 Чавдар, 2015, наблюдава сестра си, ученичка в елитна гимназия в 11 клас, на 18 

г. 
9 Давид, 2012, наблюдава баща си, историк, на 44 г. 
10 Вероника, 2021, наблюдава майка си, магистър по агроекология, на 44 г. 
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след това изготвянето на педантични досиета с интимни подробнос-

ти и лични истории, безспорно има значение контекстът на подго-

товка на курсовата работа и идентичностните модели, навигиращи 

наблюдението. 

На първо място, те са въвлечени в изпитна ситуация с точно 

определени критерии за оценяване, сред които аналитичната работа 

с гореспоменатото методическо указание, разработено от изпитва-

щия преподавател и главния координатор на проекта, проф. Алек-

сандър Кьосев. Именно в указанието са заложени въпроси като кол-

ко, какво, как, къде, защо и с кого чете наблюдаваното лице и съот-

ветно са прокарани разграничения между четене за удоволствие и 

по задължение, по отношение на различните времеви пояси, в зави-

симост от носителя (електронен или хартиен), спрямо типа литера-

тура – от художествена и научна до надписи и реклами и др. Дори 

представените като авторски стратегии за „разнищване“ на личните 

особености директно се придържат към дадената от Кьосев препо-

ръка в методическото указание: „Осъществявайте наблюдението по 

не-натрапчив, незабележим начин“.  

 

„Семейството ни е винаги четящо по натура“ 

Плътното описание на индивидуални читателски навици и 

стилове все пак има своята концептуална граница, която имплицит-

но задава „терен“ за обособяване на визираните по-горе групови 

читателски профили и това е фамилията и поколението. Самата за-

дача да се „наблюдава член на семейството“ отключва специфична 

междуличностна динамика, в която се извършва своеобразно „от-

чуждаване“ и пре-конструиране на поколенчески и възрастови 

идентичности. Наблюдаващите получават възможността да (се) „ог-

ледат“ (в) навици и преживявания на възрастните и връстниците, на 

родителите и децата, на младите и старите двойки. Така те се озова-

ват в режим на „преоценка на ценностите“ – на социалните норми, 

ролеви очаквания и стереотипизации (образование, професионални 

занимания, преминавана житейска фаза и др.), които се предават 

през генерациите и между членовете на една и съща генерация, във 

и извън семейството:  

Тя е на 53 години и е счетоводител по образование. Винаги е 

имала много силно отношение към книгите. Когато бях твърде 

малка, за да мога да чета сама, винаги ме е приспивала, четейки, а 
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откакто се научих, непрекъснато ме подтиква да чета все 

повече.11  

Заради поколението, в което майка ми е израснала, нейният 

интерес към книгите е особено голям и откровен12.  

Смятам, че В. чете книги, характерни за поколенческата си 

група – поредиците за Хари Потър и за Игра на тронове са едни от 

най-известните и гледани филмови продукции на времето ни. Освен 

това като голяма част от младите хора днес В. знае и използва 

английски активно – за него не представлява проблем да се занима-

ва с книги в английски превод.13  

Приведените откъси прекрасно показват как регистрираните 

поколенчески специфики и (дис)континюитети, не се мислят през 

„цифровото разделение“ – през употребата на технологии и диги-

талната грамотност. Това поне отчасти обяснява отсъствието на 

контрастните профили на дигиталните местни и емигранти в курсо-

вите работи. Приликите и изключенията, устойчивите и променя-

щите се идентичностни модели се групират по-скоро около (средата 

и поведението, детерминирани от) четенето на книги и особено на 

художествена литература. Последното се представя и разпознава от 

повечето студенти като същностна и неотменна характеристика на 

представителите на по-възрастните поколения. В най-скромния слу-

чай те поддържат „семейна библиотека, която със сигурност набро-

ява над 300 заглавия от различни жанрове – най-вече художествена 

българска и чужда класика и научни творби в сферата на историята 

и хуманитарните науки“14 (Йолина, 2012), а в най-представителния – 

„богата детска и енциклопедична библиотека“, мазета и тавани с 

„наследените, специализираните книги и многотомните поредици, 

включващи цялостното творчество на класически родни или чуж-

дестранни автори“ и непрекъснато използвани помещения в дома „с 

разпръснати, приблизително 700 книги, закупувани в продължение 

на 25 години“, в които „захаросани любовни романи с безизвестни 

автори, както и романи на Агата Кристи… само събират прах по 

                                                           
11 Йоанна, 2021, наблюдава майка си, счетоводител, на 53 г. 
12 Емил, 2019, студент по българска филология, 1 курс, наблюдава майка си, 

редактор на хуманитарна литература, на 61 г. 
13 Мария, 2021, наблюдаваща партньора си, технически инженер в голяма 

американска компания, на 26 г. 
14 Йолина, 2012, набюдава брат си, ученик в 9 клас, на 15-г.  
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лавиците“15. Независимо от професиите си и натоварването в рабо-

тата, родителите винаги отделят дълги часове на любимите си авто-

ри и произведения, превръщайки ги в естествена част от празниците 

и почивките и отваряйки „прозорци“ за бягства от задължения, ан-

гажименти и проблеми. Те ги разлистват със сутрешното кафе и 

заспиват над последните им страници, включват ги в специални 

списъци за подаръци и ги търсят на щандовете на панаира на книга-

та и в специализирани сайтове.  

В сравнение с родителите, бабите и дядовците, в метанаратива 

на курсовите работи връстниците или „младите“ не се описват като 

безвъпросни любители и „потребители“ на книгите. Те могат да че-

тат и много, и всеотдайно – като предходните на тях поколения, но 

и относително малко и спорадично – по един-два романа на година 

и поради специална причина – настойчива препоръка от приятел, 

привързаност към определен жанр (най-често фентъзи), внезапно 

пробуден интерес от случаен досег с литературни среди и др. Един-

ствено те попълват и групата на „не-четящите“ – „книгите на харти-

ен носител, които притежават, не надминават десет“16, не използват 

домашната библиотека за четене, въпреки че имат богат избор от 

томове, четат само субтитри на филми или нещо интересно в соци-

алните мрежи, а когато са на работа – прехвърлят статии за под-

дръжка на логове на машини17. В една от курсовите работи се конс-

татира, че студентите хем „се оправдават с липсата на време“, хем 

„имат натоварен график“ и „все пак намират време да четат“18. 

Докато практиките търпят инварианти и противоречия, норма-

та – да се четат книги и/или художествена литература – се явява 

консенсусна и валидна за всички възрасти и генерации. Всяко отк-

лонение или отдалечаване поражда смислови колебания и мобили-

зира „оневиняващи“ дискурсивни стратегии – защитаващи репута-

цията на респондентите в качеството им на образцови, отговорни 

или просто коректни читатели. Почтителното отношение към кни-

гите има безусловна валидност за всички поколения и се интернали-

зира до такава степен, че контролира и обсебва биографичния раз-

                                                           
15 Александа, 2012, наблюдава сестра си, магистър по ветеринарна медицина, на 

24 г. 
16 Мая, 2012, наблюдава партньора си, магистратура по „Компютърни системи и 

технологии“ в Технически университет в София, на 24 г. 
17 Мария, 2021. 
18 Александра, наблюдава съквартирантката си, втора година студентка в Нов 

Български Университет, на 23 г. 
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каз, извършвайки символно насилие над житейските факти. Така 

майката на Лилия (2021) “още от млади години изпитва наслада от 

четенето“ и се запознава с нужните за лятото книги, а като възраст-

на владее „мултифункционалното четене“. Тя принадлежи на „се-

мейство, което е четящо по натура“. Наред с любовни романи и 

„елементарни четива“, обича да чете пред телевизора „етикети, 

пликчета на макарони, рецепти, инструкции, сайтове със съвети и 

новини, сайтове за времето, като „Синоптик“ през сутрините, нови-

ни на телефона, имейли, свързани с работното ѝ място, договори и 

други“. Често „въздиша“ колко „малко чете“.  

Приложените към курсовите работи анкети от 2021 г . също 

„издават“ едновременно стремежа да се удържи нормата и невъз-

можността да се овладеят и идентифицират нейните (не)допустими 

и множествени превъплъщения и аберации. Почти равни части от 

респондентите, четящи между 16 и 30 книги годишно, се определят 

като „недостатъчно четящи“ и като „достатъчно четящи“ и „четящи 

добре“. С малки изключения всички отбелязват, че влизат в досег с 

художествена литература на хартиен и печатен носител, но същест-

вен процент от тях не са си купували книги през последните години 

и нямат интерес към проза или поезия. Тези разминавания в самоо-

ценката на респондентите силно кореспондират със смисловите ко-

лапси и луфтове в биографизациите на студентите и маркират един 

амбивалентен опит за придаване на дискурсивна и статистическа 

реалност на семействата на „четящите по натура“.  

 

Книжни местни и книжни имигранти  

От края на 60-те до началото на 80-те в социалистическа Бъл-

гария особено се интензифицира идеологическият дискурс за 

„идейното, естетическо и житейско социално възпитание“ на мла-

дежта. Наред с изграждането на една непрекъснато разширяваща се 

(пара)институционална мрежа за насочване и развиване на интере-

сите и вкусовете на бъдещите представители на „художествено-

творческата интелигенция“ – сформирането/поддържането на лите-

ратурни кръжоци и клубове към училища, на рецитаторски групи и 

аматьорски рок-състави към читалища, на клубове за научна фан-

тастика и др., се инициират и провеждат множество журналистичес-

ки, педагогически и социологически изследвания върху „идеалите“ 

и „любимите занимания“ на младото поколение.19 В тях намира 

                                                           
19 По този въпрос вж. Еленков, 2009. 
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място и отношението към четенето, което се мисли единствено през 

четенето на висока художествена литература, задаваща не по-малко 

високи екзистенциални значения на социалистическата утопия. Така 

през 1963 г. редакцията на вестник „Народна младеж“ провежда 

анкета с общо 6878 младежи и девойки на тема „Автопортрет на 

поколението“. В книга със същото заглавие, анализираща събраните 

данни, Филип Панайотов (1965), един от членовете на редакцията, 

посочва, че 41,6 % от тях са написали „Четене“ срещу въпроса „Ва-

шето любимо занимание“, а 22.2 % отдават предпочитание на 

„Спорта“ (с. 193).  

Визирайки тези проценти, както и крайно изчерпателните и 

ерудирани отговори на други два въпроса – за любимите поети и 

прозаици с посочени съответно 109 и 156 имена (сред които на пър-

во място Никола Вапцаров и Христо Смирненски и Иван Вазов и 

Джек Лондон), той изказва удовлетворението си от „огромната лю-

бов на младежите към литературата“ и си представя „средния бъл-

гарин“ как „вместо спестовна книжка вечер, седнал в удобното си 

кресло, ще разгръща томче със стихове на любим поет“ (с. 258–264). 

Десетина години по-късно прогнозите за белязаното от естетически 

и духовен максимализъм светло национално бъдеще сякаш се оп-

равдават – този път с обобщенията на резултатите от социологичес-

ко проучване на Центъра за изследвания към младежта към ЦК на 

ДКМС от 1974 г., според което при младежта се наблюдава „висока 

читателска активност“, а сред 16–18 годишните ученици „масово 

четене на поезия“. (Янева 1974, p. 175).  

Вече в по-късни изследвания на Центъра, обаче, се прокрадват 

не толкова оптимистични нотки. Например, авторите на доклад за 

проблемите за българската младеж от 80-те години, макар и да от-

читат „благоприятни количествени показатели“ за културното раз-

витие на младото поколение въз основа на факти като този, че биб-

лиотеките са често посещавани, наред с кина, концерти и театрални 

постановки и че „средно в годината един юноша (от 10 до 19 г.) чете 

28 книги, а младият възрастен (от 29 до 29 г.) – 31 книги“, аларми-

рат за “ефект на частично затваряне на естетическите аудитории“, 

изразяващ се в нарастване на културната активност само при мла-

дежи, които винаги са били активни и в спад „при големи групи 

младежи“. Основната причина за подобни негативна тенденция те 

откриват в пристрастяването към телевизията и в „противопоставя-

нето“ на „сериозното изкуство “ – предназначено за отбелязвания на 
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официални празници и „забавното изкуство“ – изцяло обсебващо 

всекидневието на младия човек.20 

Както подсказват авторите на доклада, разглежданата от тях 

тенденция придобива социологическа видимост през 80-те, но се 

разгръща много по-рано. Един внимателен прочит на цитати от ан-

кетите, коментирани от Панайотов, показва, че под идеологизирани-

те оптимистични „потрети“ на младото поколение се крият читател-

ски нагласи и практики, свободно движещи се между „сериозното“ 

и „забавното изкуство“. В отговорите на въпроса за любимото зани-

мание наистина фигурира четенето, но то често се поставя в дискур-

сивен и символен порядък, който го приравнява към всяка възможна 

дейност, упражнявана в свободното време, и маркира дезориентация 

в или алиенация от естетическите и екзистенциални стойности на 

четивата.  

Иван 20-годишен, средно образование, с. Дъбен: Стенографс-

ки Англо-български речник и четене на книги. Трудно ми е да изброя 

още тенисът и колоезденето ли ме увличат повече от слушането 

на музика и гледането на филми.  

Николай Колев, 26 г., студент, Бургас: Пиша разкази и стихо-

ве, които не публикувам. Чета и техническа литература, но най-

любимото ми занимание е да свиря на тромпет. 

 

Книжни местни и книжни имигранти 

Смело може да се каже, че ефектът на частично затваряне на 

естетическитете аудитории на фона на една засилваща се тенденция 

към разрояване, хибридизиране и инструментализиране на читател-

ските практики, продължава да има своята сила и до днес. Според 

анализите на данните от изследването PISA 2018, посветено на чи-

тателската грамотност на българските ученици, юношите на 15-16 

години значително се различават по стиловете си на четене и учене, 

което се отразява и на техните постижения в училище. Четащите 

най-мотивирано и най-много художествена и документална литера-

тура имат най-висок успех (около 10 процента от общата извадка) 

(Петрова, Тошева и Христова, 2020).  

Разглежданите курсови работи, колкото и да са далеч от вся-

каква статистическа прецизност, дават сходна картина на заличава-

не на границите между ескейписки и функционални модели на че-

тенето, между художествена, специализирана или популярна лите-

                                                           
20 ЦДА Ф. 1б, oп. 55, a.e. 725, л. 51–55. 
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ратура, между четене на романи и гледането на сериали по телеви-

зията или в интернет. Като цяло, много малко от студентите си да-

ват сметка за историческата и поколенческа приемственост на чита-

телските (жизнени) светове и респективно за усвояването на кул-

турните наследства на зрелия и късния социализъм в България – 

най-малкото по линия на факта, че наблюдаваните от тях баби и дя-

довци, майки и бащи са някогашните млади, попаднали в орбитата 

на идеологическия/идеологизирания императив за „огромната лю-

бов към литературата” и в статистическите извадки на Центъра за 

научни изследвания на младежта. Курсовите работи свидетелстват 

за един процес на интезивен обмен и препредаване на ценнностните 

рамкирания на културните активности в българските семейства. Па-

радоксално той стабилизира генерационните динамики, но не създа-

ва устойчиви типове читатели и осцилира между различни сублима-

ции или (авто)терапии на скрити желания и „открити“ социални 

графици. Именно този обмен прави възможно споделянето на 

„мръсни тайни“ на/за „книжни емигранти“, които обикалят пресеч-

ния терен на противопоставянията и смесванията на сериозното и 

забавното изкуство и бягат по-скоро от, а не към книгите. Терен, 

отвъд който малцината „книжни местни“ потъват и се изгубват в 

трудно достъпни естетически и елитарни пространства. Така под 

устойчивата норма за „откровения интерес към книгите“, наследни-

ците на художествено-творческата интелигенция всъщност разконс-

пирират съмненията и колебанията по отношение на разбирането и 

случването на четенето.  
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Магдалена Петрова Костова–Панайотова, 
„По шевовете на литературата (между 
Изтока и Запада – граници и 
идентичности)“, ISBN 978-954-00-0269-9, 
УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2021.  

 
Монографията на Магдалена 

Панайотова задава интересен, поня-
кога провокативен поглед към проце-
си в съвременната литература, книги 
и автори. „По шевовете на литерату-
рата“ е добре намерената метафора, 
която да „съшие“ размисли за литера-
турата на Балканите; за отношението 
между Изтока и Запада в текстове на 
писатели, за които преминаването на 
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границата (а всъщност пренасянето ѝ) е станало част не само от ли-
тературната им екзистенция. Очевидно е, и това изрично е посочено 
в книгата, че класическият европоцентричен модел, познат от вре-
мената на Просвещението, нито е актуален, нито работещ. Също 
толкова неработещ е иначе амбициозният проект „История всемир-
ной литературы“, реализиран в осем обемни тома, излезли в края на 
миналия век, който се опита да опише литературния процес в кон-
текстите на всеобщото равенство и значимост, базисни за маркси-
ческата идеология или поне за съветския ѝ вариант. Очевидно е, че 
двата проекта, осмислящи понятието „световна литература“ – прос-
вещенския и марксическия – днес са със загубена или поне силно 
избледняла актуалност. Книгата на Магдалена Панайотова е принос 
към съвременната литературна наука; силата ѝ е в това, че предлага 
конкретен поглед върху автори, книги и процеси. Обединяващ е 
конструктът „граница (шев)“. Оптически разказът е построен върху 
разширяването на перспективата. Започва се от близкото и се върви 
към общото. От Балканите към Изток-Запада.  

Както отбелязва Магдалена Панайотова, много често към ли-
тературата на Балканите се подхожда с един банален набор от сте-
реотипни представи: мостовете, бурето с барут, барутният погреб на 
Европа, неясната (и поради това опасна) зона между Европа и Ори-
ента и т.н. Това, което прави впечатление в книгата, е промисленият 
стремеж за оттласкване от тези стереотипи, които очевидно са бана-
лизирани и са със съмнителна пригодност за включването им в една 
съвременна интерпретация на литературни и покрайлитературни 
процеси на Балканите. Намерени са подходящите смислови ядра: 
близките непознати, образът на българина в различните балкански 
литератури. Интерпретациите на знакови автори като Дубравка Уг-
решич, Милорад Павич, Орхан Памук, Данило Киш придават конк-
ретика на тезите и концепциите.  

Изток – Запад е другият литературен шев. Той също е многок-
ратно обговарян. Изследвания от типа „Изток – Запад“ на Николай 
Конрад (могат да се посочат множество такива) са част от класичес-
ката библиография на сравнителното литературознание, но трудно 
обясняват процеси и явления не само по шевовете на съвременната 
литература, но и изобщо на сюжетиката, рецепцията, тематиката и 
проблематиката ѝ. Ситуацията е променена и това е добре описано в 
книгата: миграцията на големи групи хора, физическото отваряне на 
границите, възможността за пътуване и избор на местоживеене, съз-
даването (или опитите за създаване) на глобален литературен пазар, 
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зависимостта на писателя именно от спецификата и изискванията на 
този пазар. Към това трябва да добавим и прелъстяването на съвре-
менния (западно)европейски читател от екзотиката на неевропейски 
имена на писатели като Орхан Памук, Елиф Шафак, Харуки Мура-
ками, Халед Хюсейни, Данило Киш, Дубнавка Угрешич, Йоко Тава-
да, Кадзуо Ишигуро, Франсоа Чън, Ейми Тан, Ханиф Курейши, В. 
С. Найпол, Салман Рушди, Анна Мой, Амин Маалуф, Майкъл Он-
датджи, Мосхин Хамид. Това са своеобразните действащи лица в 
книгата, които очертават чрез текстовете си и породените от тях 
метатекстове (и едните, и другите добре интерпретирани от Магда-
лена Панайотова) съвременния облик на литературата.  

Както и на литературната наука, която изследва „шевовете на 
литературата“. Преди години, с основание или не, се говореше за 
колониална и постколониална критика. Магдалена Панайтова по-
казва, че изследванията на Хоми Баба, Весна Голсуърти, Зринка 
Блажевич, Мария Тодорова, Галин Тиханов и други всъщност вече 
са в менстрийма на съвременното литературознание. Което, подобно 
на литературата, която описва, не проблематизира границите, а изс-
ледва преносвачите им. 

 „По шевовете на литературата (между Изтока и Запада – гра-
ници и идентичности)“ е книга, в която е намерено смисловото ядро, 
позволяващо размисли не само върху съвременния литературен 
процес: автори, сюжети, книги, тенденции, но и върху проблемати-
зирането на клишетата и шаблоните; върху мястото на литературата, 
писателите, читателите, пазара, литературните и покрайлитературни 
стратегии на нашето съвремие. Обемен пъзел, който Магдалена Па-
найотова е подредила и който – и като части, и като предложена 
подредба – си струва да бъде разгледан.  
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For almost 150 years, Bulgarian literature and science are building 
their paradigm on the images of the enlighteners, especially Cyril and 
Methodius, but also of their disciples, as well as on important events re-
lated to the emergence, spread and preservation of the Slavic alphabet. 
Following tendencies of consolidation with international findings or dif-
ferentiating its research field, the scientific community in Bulgaria man-
ages to express, highlight and defend its theses, presented in both mass 
media and scientific texts, which build a solid research corpus. That is 
why Ewelina Drzewiecka's monograph is extremely valuable presenting 
the specific view of an "external" researcher concerning the studied peri-
od and the processes of formation of the "Cyril and Methodius" mythol-
ogeme in the Bulgarian cultural space. 

The jubilee celebrations and commemorations of the saintly cult of 
the Thessalonian brothers go through their constitution, establishment 
and development especially actively in the period after the First World 
War. The time after 1944 is marked by ideological repression and cen-
sorship, leaving its mark on the subject of the Holy Brothers, when their 
role as church missionaries is being "edited". In the last 5 years alone, 
several jubilee collections of high scientific value have been published, 
among which „Празникът на Кирил и Методий: Пространства на 
духа. Том 1–2“ (2015), „Кирило-Методиевски четения 2015. 
Юбилеен сборник“ (2015), „Песни за Климент: служби за свети 
Климент, писани от X до XX век“ (2016), „Св. Климент Охридски в 
културата на Европа“ (2018), „Благовестие и мисия. Мисионерско и 
просветителско дело на светите братя Кирил и Методий и свети 
Климент Охридски“ (2018) and others. 

The contributing publications on the pages of „Кирило-
Методиевски студии“, „Старобългаристика“, „Старобългарска 
литература“, „Български език и литература“, „Библиотека“ and other 
periodicals are also worth mentioning. They are testimony of richly de-
veloped concepts and ongoing in-depth research on the issue - the scien-
tific evolution of the elevated aspects of the cult, the prominent national 
blending in and massive propagation through material evidence. 

„Юбилейно и модерно“ maintains an important place among 
them. It is relevant to emphasize the experience that Ewelina Drzewiecka 
has accrued in the development of various concepts before proceeding to 
write the monograph. Fundamental to the research are some of her earlier 
studies, which both shape its concept and define its boundaries, method-
ology and goals. Already in her article „Юбилейните сборници като 
свидетели на епохата. Към въпроса за рецепцията на Кирило-
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Методиевската традиция в модерната българска култура“ 
(Джевиецка, 2016) she states her specific view as "external" researcher, 
"free of historical burdens" (Джевиецка, 2016, p. 1). 

Through a detailed study of the collections published on the occa-
sion of the anniversaries of Cyril and Methodius, the author discovers the 
social correlation of the cult, its local and universal interpretation, and 
builds associative meanings. Her publication “Communist Anniversaries 
as a Symphony of Power and Science” (Drzewiecka, 2017) reveals fur-
ther in-depth observations on jubilee celebrations and rethinks the rela-
tionship between the Church and public institutions. The study 
„Славянското просвещение” или за функционирането на Кирило-
Методиевата традиция в модерната българска култура“ (Джевиецка, 
2018) builds the framework of the future monograph - the study of the 
enlightenment cult is the essence of the interpretation of the modern read-
ing of the Cyrillo-Methodian cult. 

„Юбилейно и модерно. Кирило-методиевският разказ през 
социализма в България“1 is the first study of its kind on the topic relat-
ed to the period of socialist realism and comes in time to reveal some 
well-disguised manipulative strategies and their uses in building the "nar-
rative" of Cyril and Methodius as Slavic enlighteners. The monograph 
unfolds the concepts of the images of the Thessalonian brothers, studying 
decade by decade the assimilation of medieval Slavic cults through the 
ideology censorship filter of the Bulgarian socio-cultural situation in the 
period 1944 - 1989. 

The discourse about the Holy Enlighteners and their disciples in the 
Slavic world reveals some important phenomena related to Bulgarian 
culture in general. The researcher brings out and lays down the modern 
Bulgarian utopia "Cyril and Methodius are ours" within the framework of 
national identification and self-sufficiency in the period 1945 - 1989. 
And here lies another of the surprises in the study - although there is a 
radical change in political, social and cultural life after 1945, the under-
standing of the Thessalonian brothers during socialist realism retains one 
of its main motives in the field of nationalist sentiments valid during the 

                                                           
1 Desislava Naidenova's articles on the Cyrillo-Methodian cult, including „В името на 
Кирил и Методий“. Кирилометодиевската идея и социалистическата пропаганда“ 
(Найденова, 2017), which focuse extremely rewardingly on the problem of inventing 
an ideological cult of saints in the period 1940 - 1944 also deserve attention. 
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time between the two world wars - the hegemony of their educational 
mission in the minds of the Bulgarians. 

The monograph has the classical structure of scientific research, 
outlining the main reference elements - subject matter, conceptual appa-
ratus, time range, rich socio-cultural and political picture of the period 
under study, philosophy of ideas and others. Based on the realization of 
the commemorative celebrations of the Thessalonian brothers, and their 
textual expression (journalistic, literary, scientific), Drzewiecka seeks the 
operating of these cults, and also describes the reconstruction of political 
and social relations that mold the mythologeme/narrative. 

After an in-depth and detailed description of the main research 
models, the author seeks the mechanisms of cultural interpretation, em-
bedded in the collective identification. Drzewiecka defines "socialist cel-
ebration of memory" as "a kind of ceremonial communication", "because 
it offers a new cultural meaning as a mediator in the transmission of the 
political revision of the historical narrative" (p. 37). Coming to the con-
clusion that the most popular ritual in the time of socialism is the jubilee, 
the researcher highlights its two main contrivances - "stylisation and 
formalisation of language" (p. 38). 

The second chapter - "The Enlightener", which examines the image 
of St. Cyril in the jubilee editions in the period 1953 - 1989 - is one of the 
determining in the whole study: here are laid the main mythological nu-
clei of the image of the saint enlightener. The ethnic origin is scrutinized 
(p. 45), from which derives the socio-political blend of the “Bulgarian 
people… as the chosen one and the first” (p. 51). Based on the extensive 
notions of the figure of Cyril, Drzewiecka manages to reproduce the im-
ages of the accompanying Methodius, as well as of their disciple Clem-
ent, as formatting the modern myth of the medieval Slavic scholars. 

Following the constitution of the feast day on May 11/24 in the 
1950s, Drzewiecka outlines the main trends in popular and scientific pub-
lications - while popular discussion focuses on its secular nature, the sci-
entific discussion touches on literary-historical, linguistic and literary-
critical issues. This is where the idea of the "enemy" appears, hence the 
assertion in socialist realist literature that Cyril and Methodius oppose 
Hitlerism (p. 64). Thus easily and smoothly the Thessalonian brothers are 
ascribed a revolutionary role. 

This being emblematic of the 1950s, then considering the dominant 
notion of the 1960s, when processes of liberalisation took place, 
Drzewiecka singles out "enlightenment" as a key word (p. 67). They lead 
to a change in the attitude towards the intelligentsia, postulate the notions 
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of national history, lay out the role of the Bulgarian Academy of Scienc-
es, and together with all this - rethink scientific results. As a consequence 
of these events is the "formulation of a new canon" of memory (p. 70), as 
well as the subsequent conception of scientific policy, the reason for 
which is the great jubilee "1100 years since the death of Constantine-
Cyril the Philosopher." Thus, naturally, the idea of the patriotic line is 
passed through and through the anniversaries of the 1960s. 

Very observantly, Drzewiecka describes the 1963 celebration as "a 
transition from the period of the revolution to the period of enlighten-
ment" (p. 72). From these events of the 60's emerge several theories, ex-
tremely active in the following years - the language is Bulgarian, enlight-
enment begins to dominate in the image of Cyril, a similar attitude is 
built to the image of St. Methodius (p. 77), and they both “are presented 
as the beginning of Bulgarian literature” (p. 81), while at the same time 
the “ethnic climate” (p. 80) begins to prevail in the origin of the Thessa-
lonian brothers. Thus, the socialist discourse combines Slavism and ide-
ology in order to "invent" a theory of Bulgarian cultural messianism. 

As shifting for the Cyrillo-Methodian narrative, Drzewiecka indi-
cates only the period between 1971 and 1989 (the fourth part "Culture"), 
when waverings in the class-party rhetoric are perceived and universal 
cultural values are brought to the fore. Observing the influences of politi-
cal processes (the Communist Party congresses, the presence of L. Zhiv-
kova, the consolidation of scientific institutions, the pursuit of training 
University graduates, etc.), the researcher highlights the role of science - 
it is seen as “a powerful factor for overall development of society”, but 
also as a distinctive feature of the “Bulgarian spirit” (p. 87). Thus, laid on 
this broad socio-political picture, the celebrations of the two saints seem 
like an emanation of socialist thinking. 

Examining the images of the Thessalonian brothers in a number of 
literary, popular, scientific and popular science texts, Drzewiecka reveals 
the astute representation of Methodius and the panegyric towards Cyril. 
During the period between the two world wars, the highlighted activities 
of Methodius are: monk, administrator, educator, Slavic missionary, 
Christian functionary, baptizer of Slavic princes and especially of the 
Bulgarians, or as Drzewiecka successfully describes him, “mostly a doer, 
i.e. having other talents, he complements the image of his brother” (p. 
107). 

As the author notes, the polarisation created before 1944 (Methodi-
us' struggle with the enemies of the Bulgarian people) continues after that 
in the 1950s, because this struggle is identified with that for socialism (p. 
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108). The tipping point in the notion of equivalence of the two images is 
indicated too as evident in the texts of G. Tsanev and N. Nikitov - "when 
in the 60s of the 20th century the Thessalonian brothers are perceived 
primarily as fighters for the education of the people, for democracy and 
progress and become the embodiment of the socialist ideal, Methodius 
loses his value” (p. 110). The studied texts from the 1960s (Petkanova, 
Bogdanov, Mechev) still neglect Methodius' contribution to the Moravi-
an mission. In the 70's and 80's, and especially after the jubilee in 1985, 
new tendencies intertwine in his image - mediator between the East and 
the West (p. 113), good organizer, innovator in the Church (p. 114), pa-
pal legate and his relationship with Rome, revealing his creative talents, 
spiritual activity (p. 115), is even defined as "doubly gifted" - a good 
public figure and creator (p. 116). The stories about Methodius in the 
1980s are brought about through the ecumenism and holism that are 
characteristic of socialism (p. 116). Using fragments of T. Sabev's 
speech, Drzewiecka reveals in detail the mechanisms of "establishing 
Christian unity" (p. 117). Thus, the universal significance of the images 
definitely displaces the ecclesiastical, and in a sense even the enlighten-
ment, but strengthens their connection with the communist ideology (p. 
118). 

The monograph also traces the discourse between the Church, sci-
ence and popular literature. Refracted through the imperative language of 
the national-patriotic orientation, the pathetic praise of the work of Cyril 
and Methodius invariably leads to the glorification of the Bulgarian state 
and Church. These texts, published in the 1980s, are subordinated to the 
"Bulgarian-centric reading of the Cyrillo-Methodian narrative" as a kind 
of link between the "Church, the "bourgeois" and the socialist narrative" 
(p. 124). Thus, Drzewiecka develops the observations on the question of 
why the narrative of Methodius is "small" (p. 128), following the histori-
cal processes with the constitution of his image as a creator (p. 129) and 
establishing his shift from "religious to national aspect". This explains 
why the texts of the period 1944 - 1989 function "both for the purposes 
of the modernisation policy and for nationalism" (p. 131) - a thesis that is 
further developed in the next chapter. 

The disciples of Cyril and Methodius and their mission, authority 
and cult are based on the notion of "ideological potential" formed in the 
1960s (p. 133), which is evident even in popular literature combining 
"scientific perspective and knowledge with narrative form", and their 
main message is addressed to the "ordinary reader" (p. 133). Thus, in the 
course of analysis, are considered works by D. Petkanova, Iv. Bogdanov, 
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N. Dragova, K. Mechev, V. Topencharov et al. The author brings outs 
the "enlightenment" and "historiographical" character of the analysed 
microperiod, as well as the strong figure of the educator and ruler" (p. 
134) as having played the main role in building the cult of the disciples 
of Cyril and Methodius. 

The notion that Cyril and Methodius are "patrons of Bulgarian so-
cialism" (p. 152) is derived from the "interpretation" of socialist norms 
and communist utopian ideas, which extend in the present, offer an un-
disputed future, but also postulate the past trying to legitimise both the 
Cyrillo-Methodian narrative and the socialist culture itself. "The Cyrillo-
Methodian narrative is par excellence modern: it raises the enlightenment 
ideal of science and progress, implements a project for the nation and 
gives grounds for cultural missionary work" (p. 154). The "double identi-
fication" of the Thessalonian brothers - "first, with the Bulgarians, sec-
ond, with the first communists" (p. 156) reveals the possibility of the cult 
functioning over time and in two tiers. This, on the one hand, affirms the 
ideology and the status of the images, and on the other hand, brings to-
gether the utopian ideas of socialism with people’s culture (p. 156). 

The book also outlines the impact of secularisation in Bulgarian so-
ciety during socialism on the dynamics of the cult of the Thessalonian 
brothers. By presenting various theories by a number of European and 
world scholars (M. Weber, K. Dobbelaere, J. Casanova, Ch. Taylor, J. 
Eastwood, N. Prevalakis, M. Chavez, etc.) on issues of secularism, the 
interpretation of the Cyrillo-Methodian narrative is placed in the field of 
the philosophy of religion, but at the same time - on the philosophy of 
social processes and cultural interactions. 

That is why it is not surprising that during the period of socialism 
in Bulgaria the images of the first Slavic Apostles are presented "above 
all in the perspective of secular values" (p. 160). However, it is comple-
mented by the valuable observation that the emphasis on their public ac-
tivities is not "evidence of the renunciation of religious values" because 
"the Orthodox Church itself participates in the affirmation of this ver-
sion" (p. 160). Thus, the question naturally arises as to whether "Bulgari-
an nationalism is based on the Orthodox tradition and in this sense has 
"religious" character" (p. 160). Here another problem stands out, which 
the researcher presents in detail and with motivation - what is the role of 
the Church in maintaining the "national" narrative, as well as the topic of 
the supposed equitability of national and religious identity in Eastern 
European modernity "(p. 161). The Bulgarian case is perceived similarly 
as a "symphony of power" (p. 161) - secular and ecclesiastical. Accord-
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ing to Drzewiecka, the functioning of the phenomenons "Orthodox 
Church" and "national ideology" in the time of socialism have led to a 
reenvisioning of the Cyrillo-Methodian narrative. Thus, the researcher 
comes to the conclusion that "When the Church later adapts the national 
narrative (with the already updated storyline of Cyril and Methodius), it 
turns out that she actually adapts her own narrative, only already secular-
ised, and thus containing a secular perspective.” (p. 166). This is the rea-
son for the emergence of the "new" common memory" (p. 166). 

The rich photographic material added in the end of the monograph 
enriches the research in terms of its illustrativeness – there are photos of 
demonstrations in different years, during the anniversary celebrations in 
1969, images of covers of editions (biographical, popular, special and 
anniversary) related to Cyril and Methodius as well as relics of material 
culture - stamps and commemorative coins. 

The bibliographic material is profound, among which there are dif-
ferent in genre, direction and time of publication scientific collections, 
monographs, popular literature, scientific literature, historical, cultural, 
philosophical and sociological studies and more. There is a rich selection 
of foreign language literature, which impresses with the presence of re-
searches in English and Polish. 

With its conceptuality and methodological nature, the monograph 
manages to revive the discussion on the issue of the modern in Bulgarian 
literature on the one hand, and on the other - the issue of modernization 
of the "Cyrillo-Methodian narrative". These processes reflect both the 
stylistic registers and the thematic transformations in the Bulgarian litera-
ture - scientific, belles-lettres, social-political. 

The monograph offers in-depth scientific statements and at the 
same time raises topics and aspects that could be the subject of further 
studies. Other contributing articles could be mentioned here, which offer 
an abundant set of theses as a basis for comprehensive research - these 
are the articles of Kr. Stanchev „Кирил и Методий в Рим и в паметта 
на Рим“ (Станчев, 2019), which comments on the modern cult through 
the prism of medieval worship, and El. Tacheva’s „Търсене на 
българското в Европа и на европейското в българската духовност : 
Наблюдение върху култа към Св. Св. Кирил и Методий в градската 
култура на Македония през XIX в.“ (Тачева, 1992), which raises the 
question of the universal meaning of Cyril and Methodius festivity. Ex-
tremely valuable is the study of the antinomy religion-ideology, intro-
duced both through the observation of antiquity and transformed through 
the lens of modern times. The rich culturological context reveals not only 
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neglected images and interpretations, but also creates a productive ten-
sion between the concepts with which we percept the Cyrillo-Methodian 
cult - medieval, educational, modern. 
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Abstract: The monographic, interdisciplinary study of Andronika Martonova 

‘Between Migration and Sedentariness: the Exotic Otherness and the New Bulgarian 
Cinema (Towards the Culturological Areas of Identity, Difference and the ‘Us’ / 
‘Them’) Discourse’, Institute of Art Studies – Bulgarian Academy of Sciences, 2021, 
ISBN: 978-619-7619-08-9, 230 pp., comes as a result of a project supported by the 
National Science Fund, Bulgaria. It focuses on the image of the foreigner in the new 
Bulgarian cinema during the second decade of the 21st century. Problems of The In-
connu / The Other / The Newcomer are discussed in the context of the challenges of the 
cultural pluralism for the new Bulgarian filmmaking. For the first time in Bulgarian 
film studies the problem of the Other is so fully and widely considered. The main prin-
ciples followed are the ones of the case studies (analyses of significant film productions) 
and key studies (tracking of important research in the field). Artistic styles, approaches, 
experiences, positions, achievements and mutual influences are thoroughly and contex-
tually analyzed. Special attention is put on the Newcomer and the reception of the im-
ported cultural traditions of Africa, Middle East and Far East in recent Bulgarian fea-
ture and documentary films (short and full-length). The book is structured in four chap-
ters with subchapters and a conclusion. The publication is illustrated and has an exten-
sive bibliography of more than 200 sources. There is a filmography of 200 movie titles. 
An index of the names in Cyrillic and Latin has been prepared. It is intended for a wide 
range of readers. 
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Мартонова, Андроника. Между 
миграция и уседналост: екзотичният 
друг и новото българско кино (Към 
културологичните полета на 
идентичността, различието и дискурса 
Свой/Чужд). София, ИИИзк - БАН, 2021, 
230 с., ISBN 978-619-7619-08-9 

 
В края на 2021 г. излезе от пе-

чат монографията на доцент д-р 
Андроника Мартонова „Между 
миграция и уседналост: екзотич-
ният друг и новото българско ки-
но (Към културологичните поле-
та на идентичността, различието 
и дискурса Свой/Чужд)”. Авторка-
та на книгата е утвърден учен кино-
вед. Книгата е част от проекта на 

сектор „Екранни изкуства“ в Института за изследване на изкуствата 
– БАН „Посттоталитарното българско кино – модели и идентичнос-
ти“, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изслед-
вания“, ДН 20/4 от 11.12.2017 г., с ръководител проф. д-р Надежда 
Маринчевска. Изданието е в обем от 230 страници, има 20 илюстра-
ции – снимки от филми, обширна библиография от 287 източници. 
Изготвени са филмография с показалец на 200 заглавия на филми и 
индекс на имената на кирилица и латиница. 

Изследването е посветено на темата за другостта в българската 
кинематография най-вече от второто десетилетие на XXI век. Об-
съждат се проблемите за Непознатия / Другия / Пришълеца. Осно-
вен акцент е поставен върху присъствието на персонажи, стилове и 
артистични практики, произхождащи от културните традиции на 
Африка, Средния и Далечния изток. Очертани са образите на миг-
рантите, засегнати са проблемите за бежанската криза и деформаци-
ите на крайния национализъм в контекста на българското кино. 
Специален обект на анализ е азиатската другост на екрана, което е 
свързано с дългогодишния траен изследователски интерес на Анд-
роника Мартонова към азиатските екранни изкуства и култура. Те-
мата е разгледана в рамките на изобразяването на Другия както в 
игралното, така и в документалното кино в различните му форми 
(късометражни и пълнометражни). За първи път в българското ки-
нознание проблемът за Другия се разглежда толкова задълбочено и 
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систематично. На базата на сравнителен подход са проследени раз-
лични авторски стилове, практики, художествени постижения и вза-
имни влияния. 

Книгата е структурирана в четири глави с подглави и заключе-
ние. Авторката ни въвежда в темата за родното и чуждото посредст-
вом една ярка провокация, свързана с образа на Алековия Бай Ганьо 
– олицетворение на нашенеца, който през годините няколкократно 
се е появявал на родния екран в различни интерпретации. Мартоно-
ва припознава този персонаж като „еманация на дивия Балканец“ в 
контекста на опозицията Ние / Те. Посредством този роден (анти-) 
герой тя обособява специфичния ареал на самоидентификация и 
самоекзотизация в българската култура и извежда своеобразен мо-
дел за механизмите на рецепция на своето и на чуждото. Според 
Мартонова Бай Ганьо е ключов първообраз, в ранните, модерни 
процеси на културна идентификация, чрез който се въвежда темата 
за кроскултурното сравнение: как ние виждаме чужденците и как те 
нас; как се оформят и съответно преодоляват стереотипите към раз-
личието; дали покриваме представите си един за друг; погрешни, 
верни или въобразени образи-следи оставят Те, а и Ние след себе си; 
какви сме или какви не искаме да бъдем както навън, така и вътре, в 
комуникацията си с останалите общности в родината (населявана не 
само от българи, но и от други етноси). По-нататък авторката раз-
ширява контекста на тази опозиция Ние / Те в посока на анализ на 
проблема за диалога между идентичностите в световния съвременен 
кинопроцес, като се стреми да очертае глобален портрет на българс-
кото кино в посттоталитарния период. В тази част се дискутира 
„другостта“ като понятие, където, от една страна, другият е чужди-
ят, непринадлежащият на общността, екзотичният, далечният. От 
друга страна, акцент се поставя и върху женската екранна другост в 
нашата филмова култура от последното десетилетие в така нарече-
ния women`s cinema (кино на жените), като се обръща внимание на 
режисьорките, които напластяват идеята за различие, като дават 
своя принос в интерпретирането на Екзотичния друг / Чужденеца / 
Пришелеца. 

Следващите две глави са най-приносната част на изследването. 
Те са построени по принципа на case studies (анализ на знакови 
филмови заглавия) и key studies (проследяване на важните изследва-
ния в областта). В тях авторката в рамките на две обособени тема-
тични полета анализира конкретни филмови творби от второто де-
сетилетие на ХХI век. В първата категория влизат игрални, доку-
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ментални, пълнометражни и късометражни филми, в които чужде-
нецът е видян в динамиката на движение и установяване, усядане, 
по пътя на преодоляване на културните граници. Дискутират се 
важни теми в българското съвременно кино, свързани с бежанската 
криза и с обособяването на невидими малцинства. В обсега на вни-
мание попадат филмите: „Съдилището“, „Пътуващо кино“, „Да жи-
вее България!“, „Пощальонът“, „Преселение“, „Алаа“, „Изпит“, 
„Добри“, „Страх“, „Жената на моя живот“. В някои от продукциите 
са потърсени сходства с модели от световното кино по посока на 
типологията и транспозицията на персонажите в някои драматур-
гични решения, избора на локации и места на действие, горещите 
зони на драматургичния конфликт, отношенията между персонажи-
те, речта на омразата. 

Вторият кръг от анализирани филми е обособен съобразно 
техния алтернативен поглед към Далечния изток. Тук Мартонова 
разграничава три различни варианта на поглед на нашата кинема-
тография от последните десетилетия към азиатската другост: 

 като сблъсък между българското и азиатското в кон-
текста на родната ни действителност в „Жълто куче“, 
„Снимка с Юки“, „Екшън“, „Тай дзи“, „Лунен слад-
киш“; 

 като абсолютно потапяне в чужда културна среда в 
„Ага“, „Затънтен“, „Изневяра“, както и „Намнам Бук-
нъо“, „Като захарен памук“, „Ноември ще бъде май“, 
„Тук и сега“ на Яна Лекарска; 

 като контаминация между българското и екзотичната 
другост в малко познати или съвсем непознати култу-
ри на Азия и Океания в „Истинско щастие“, „Здравей, 
Папуа!“ и „Дългият път на крокодила“. 

В заключението Мартонова насочва вниманието към съвре-
менните интерпретации на другостта на малкия екран, прави редица 
изводи и очертава бъдещи перспективи на развитие на българското 
кино в глобализиращия се свят. 

Едно от големите достойнства на труда е, че авторката успява 
да конструира една базисна теоретична и методологична рамка, в 
която се полага образът на Чужденеца в новото българско кино, къ-
дето във фокус попада сполучливо наречения от нея „екзотичен 
друг“. Той е Другият, онзи, който битува в чужди, далечни, непоз-
нати пространства, през морета и океани, който носи духа на някак-
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ви южни или източни причудливи, странни, необичайни светове. В 
изследването границите на културното поле са достатъчно широки. 
В същото време то е центрирано върху един основен образ – този на 
мигриращия милениум човек (homo mobilis), разпънат между дело-
кализация и уседналост. 

Приносен момент е, че Мартонова изследва българските ки-
нотворби в един по-разгърнат европейски и световен контекст, в 
съпоставителна перспектива, основаваща се на интердисциплинарни 
подходи. Проведените анализи за кинорефлексията на другостта, 
маргиналността, културните сходства и различия ползват сложен 
теоретичен инструментариум. Методологическата рамка очертава 
както специфични за кинознанието естетико-художествени и техно-
логични параметри, така и антропологични, социално-политически, 
културологични аспекти, провокирани от идеите за динамиката на 
развитие на обществото и културата във време на технологизация и 
глобализация на Арджун Ападурай, Зигмунд Бауман, Томас Елза-
сер, Божидар Йезерник, Юлия Кръстева, Маделин Сю, Цветан То-
доров, Мария Тодорова, Майкъл Херц, Хеерт Хофстаде, Лоренцо 
Киеза, Афред Шютц и др.  

Актуалността на изследването е безспорна. Авторката съсре-
доточава своите проучвания именно върху проблеми, свързани с 
перспективите на развитие на киното в силно динамичната епоха на 
глобализация, когато се наблюдава детериториализация на балканс-
ката, на европейската и въобще на световната култура като цяло. В 
случая един от най-важните въпроси, които се дискутират, е този за 
локалното и глобалното, за идентичността в полето на екранните 
изкуства, която се конструира чрез различни визуални и наративни 
стратегии. Мартонова аргументирано подчертава съвременните тен-
денции в българското кино за търсене на мултикултурен диалог, в 
който да се говори човешки, нормално и с разбиране към различия-
та. Тя е категорична, че родните кинотворци се опитват да се вклю-
чат в дебата за културния плурализъм. Авторката подчертава, че 
досега подценяваната тема за съдбите на мигриращия човек у нас и 
по света през последните години се превръща в извор на творчески 
вдъхновения. През призмата на Екзотичния друг Мартонова очерта-
ва един актуален портрет на новото българско кино, което очевидно 
напоследък навлиза в непознати културологични пространства, тър-
си отговори на въпроси от рода на: „Защо сме такива?“, „Какви сме 
всъщност?“, „Какви бихме искали и какви можем да бъдем?“ – бъл-
гари, балканци, европейци или глобални граждани на света. 
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Книгата на доц. д-р Андроника Мартонова представлява сери-
озно научно изследване, написано с творческо вдъхновение. Тя е 
увлекателно четиво, което би представлявало интерес не само за 
специалисти от областта на екранните изкуства, източните изслед-
вания, културологията, антропологията, социологията, за студенти-
те, но и за всички изкушени да надникнат в света на Екзотичния 
друг и на неговите превъплъщения на български екран.  
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През последните години в 

България бяха отпечатани два то-
ма на Идеографския диалектен 
речник на българския език. Смело 
може да се каже, че този труд из-
дига българската наука и българс-
ката лексикография до образците 
на най-високите световни линг-
вистични постижения, от една 
страна, а – от друга – е безценен 
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принос за съхраняването на българското книжовно наследство. Ав-
торите на речника започват това епохално дело преди повече от 50 
години, когато под ръководството на професор Стойко Стойков и на 
проф. Максим Младенов е поставено началото на събиране на архив 
на лексикалното богатство на българските народни говори, съхраня-
ван в Катедрата по български език. Към тази национална задача са 
привлечени най-талантливите ученици на проф. Стойков, неговите 
докторанти Василка Радева и Тодор Бояджиев, а по-късно и техните 
последователи Владимир Жобов, Георги Колев и Дарина Младено-
ва. Отговорен редактор на изданието е проф. д.ф.н Василка Радева, 
за която професор Петър Пашов с основание пише, че ако не е ней-
ният ентусиазъм и творческо вдъхновение, речникът никога нямаше 
да стане факт (Пашов 2005 15–27).  

През 1969 година е публикуван Проект на „Идеографски реч-
ник на българския език“ (Български език 1969 155–170). По това 
време картотеката на Катедрата по български език вече е достатъчно 
богата, тъй като повече от 15 години е събиран от различни изсле-
дователи диалектен материал. Работата с материала дава сериозно 
основание на професорите Стойков и Младенов да разработят кон-
цепция за структурата на речника, а това позволява на техните уче-
ници да я доразвият и да довършат делото им днес. Речникът има 
своя половинвековна история. Както всеки мащабен научен труд и 
той среща труности по пътя си. Затова пък днес с основание може да 
се каже, че е епохален труд, който остава единственото мащабно 
лексикографско изследване от идеографски тип, което систематизи-
ра и описва диалектното многообразие на българския език. 

Днес все повече се засилва необходимостта от този речник, 
тъй като събирането, обработването и представянето на диалектната 
лексика и отношенията ѝ към лексиката на книжовния език дава 
възможност на учените още по-задълбочено да коментират развоя и 
промените в лексикалната система на езика.  

За всеки специалист лексикограф, както и за всеки филолог, е 
ясно, че Идеографският диалектен речник на българския език има 
своя специфика и се отличава от издаваните досега тълковни речни-
ци на българските диалекти. В лексикографската практика отдавна е 
известно, че тълковните речници имат диференциален характер и 
представят по азбучен ред думите, докато отделните речникови 
единици в Идеографския речник са структурирани с оглед на поня-
тията в диалектите, за които има книжовни наименования. Като се 
изхожда от лексиката на книжовния език, Идеографският речник 
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изпълнява нелеката задача да представи съответствията в диалекти-
те. Който не се е занимавал с тази мисия, не знае колко трудно и 
колко отговорно е осъществяването на тази национална задача. Това 
прави труда особено важен за всеки българин, независимо от въз-
растта и от научните му занимания. Учениците например могат с 
интерес да наблюдават как срещу една книжовна дума за определе-
но понятие в диалектите съществуват различни наименования, в 
които е заложено разнообразие от признаци, свързани с бита и с 
ежедневието на диалектния носител. 

Всичко това определя и някои специфики на изданието: 
1) По-богати са речниковите статии за съществителните 

имена, а при прилагателните се срещат най-вече лексеми, 
свързани с качества и характеристики, присъщи на диа-
лектния носител; 

2)  Преобладава очаквано конкретната лексика, но се срещат 
и множество примери за абстрактна лексика в български-
те диалекти; 

3) При всички заглавни думи в словника са посочени кратки 
определения и са разтълкувани основните значения без 
оглед на семантичната им близост с книжовните съответ-
ствия; 

4) Не са обобщени в една метаформа диалектните лексеми с 
различно ударение; 

5) Не се разглежда диалектната омонимия и не се дават дан-
ни за лексикалната продуктивност на някои коренни мор-
феми. 

  В заключение не мога да не отбележа, че огромното речнико-
во богатство на българските диалекти вече е събрано в два предста-
вителни тома, а предстои доизработването на останалите томове.  
Мисията на диалектолозите от Катедрата по български език на СУ 
„Свети Климент Охридски“ има национално и международно зна-
чение; тя е едновременно принос в теорията, но и безценен опит в 
практиката за събиране и описание на българското лексикално бо-
гатство. Като нагледен пример прилагам една речникова статия, 
свързана с лексемата любов и нейните диалектни съответствия: 

ЛЮБ`ОВ ж. Чувство на силна привързаност към някого или 
нещо. – ЛЮБ`ОВ Блгр, Ботгр (Скравена), Год (Лопушня), Ихт, Паз 
(Варвара, Синитево), Санд, Соф (Лозен), СтЗаг (Опан); ЛЮБ`АВ 
Царбр; ЛЮБ`ОХ Севл (Бериево); ЛИБ`ОВ БСлат (Галиче), Варн 
(Червенци), Врач, ЕлПел (Мусачево), Етроп, НПаз, Паз (Варвара, 
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Синитево), Плев (Пелишат), Плов (Крислово, Строево), Пресл (Дра-
гоево), Свгр (Момково), Свищ (Вардим), Севл (Добромирка), Соф 
(Банкя, Мусачево), Тет, УзКюпр (Еникьой), Шум (Ивански); 
ЛИБ`УВ Плов (Раковски); ЮБ`ОВ Ботгр (Трудовец), Ихт (Косте-
нец), Плев (Тръстеник) // Г`АЛВО ср. Ард (Малка Арда, Петково), 
Асгр, Дев, Смол; ГАЛ`ИЛО Смол (Манастир) // ДАШУР`ИЯ ж. 
Пресп // М`ИЛОСТ Вид (Ново село, Сам (Радуил) // С`ЕВДА Асгр, 
Варн, Бел, Велгр, ВТърн, Лов (Радювене), Паз (Долно Левски), Плов 
(Крислово), Пресп (Пъпли), СтЗаг (Езерово); СЕВД`А Добр, Кот, 
Кс, Кюст, НПаз (Белоградец), Слив (Езеро); СЕВД`Ъ Габр, Елен, 
Kaз (Енина), Пирд (Смолско), Хаск (Елена); СЕВДЬ`О Смол; 
СЕВГ`А Плов (Бойково, Синитово); СЕВГЬ`О Смол (Стойките).  
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IN MEMORIAM 
Prof. Karl Kaser (1954-2022) 
 
 
Професор Карл Казер 

 
 
На 11 април 2022 г. внезапно ни напусна проф. Карл Казер. За-

губихме големия приятел на Балканистичния семинар в Благоевг-
рад, с когото ни свързват многобройни срещи и  десетилетно сът-
рудничество в продължение на близо тридесет години.   

Проф. Карл Казер бе един от ярките съвременни балканисти и 
специалисти по история на Югоизточна Европа и Близкия Изток. С 
цялото си научно творчество, посветено на нашия регион, той е сред 
хората с най-голям принос за обновяването на балканистичните 
дискусии, на методите на научните изследвания и на научния диалог 
в областта на балканистиката и антропологията.   

На една от балканистичните конференции в Благоевград преди 
години, Карл Казер разказа за своето детство и нелекия си път към 
университетската наука. Роден в 1954 г. в с. Пишелсдорф, провин-
ция Щирия, Австрия, той е сред първите младежи в своята среда с 
академично образование. През 1980 г. Карл Казер завършва история 
и славистика в Университета Карл Франценс в Грац със специали-
зация по история на Югоизточна Европа. Тогавашните условия на 
Студената война позволяват да се специализира в Югославия. Той 
прекарва няколко месеца в Сараево и Балканите завладяват интереса 
на младия историк.  От 1980 г. Казер работи по различни проекти в 
института по история в Университета в Грац. Хабилитира се през 
1985 г., а от 1996 г. е редовен професор в института по история. От 
1998 г. до смъртта си през 2022 г. той ръководи института за изслед-
ване на Югоизточна Европа и е Директор на Центъра за изследване 
на балканските общества и култури към университета в Грац. Автор 
е на повече от 20 монографии за историята на Югоизточна Европа 
на немски и английски език, много от тях издавани многократно и 
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преведени на други езици. Неговите научни изследвания винаги са 
свързани и с ясните му граждански и политически позиции: винаги 
на страната на невидимите в историята, на бежанци и емигранти, 
винаги на страната на демокрацията.    

 

 
Северна Осетия, 2012 г. 

 
Сред впечатляващото многообразие от книги, посветени на ис-

торията на Югоизточна Европа, се открояват първите му моногра-
фии: „История на Югоизточна Европа“ (1989) и „Овчари, борци, 
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племенни герои. Произход и съвремие на балканския патриархат“ 
(1992), а след това „Приятелство и вражда на Балканите“ (2003, пре-
ведена и на български език), „Патриархат след патриархата“ (2008), 
„Балканите и Близкият Изток. Въведение в една споделена история“ 
(2011) „Други погледи. Религия и визуални култури на Балканите и 
в Близкия Изток,“ (2013). „Холивуд на Балканите“ (2018), както и 
най-новата – „Женствености и мъжествености в дигиталната епоха. 
Реалност и утопия на Балканите и в Южен Кавказ“ (2021). С тeзи 
книги, както и с много други свои произведения, Карл Казер обнови 
чувствително научните изследвания за нашия регион, въвеждайки 
нови теми, подходи, интерпретации и гледни точки към неговата 
социална и културна история и допринесе изключително много за 
засилването на интереса към нея. Той разкри нови възможности за 
сравнения, направи региона по-интересен за света, създаде нови 
дискусионни полета и привлече множество нови млади изследова-
тели към предизвикателствата на балканистичните изследвания. 
Новите теми намериха силен отзвук в международните научни дис-
кусии. Много от иновативните идеи и аспекти на балканската исто-
рия прозвучаха за първи път на лекции и семинари  по време на 
Зимните балкански срещи в Банско и Благоевград, организирани от 
Балканистичния семинар.   

 
Доминик Гутмайер Шнур и Карл Казер, Благоевград, 2013 г. 
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Благоевград, 2016 
 
Сътрудничеството ни започна през 1994 г. и се превърна в ед-

но от реалните измерения на новите възможности на почти непозна-
тия дотогава (поне за нас) диалог Изток – Запад, които се разкриха в 
процеса на демократичните промени след 1989 г. Проф. Карл Казер 
дойде за първи път като млад преподавател и оттогава никога не 
пропусна да участва редовно в научните събития, организирани от 
Балканистичния семинар. От 1995 г. той участва в Зимните балканс-
ки срещи в Банско и Благоевград с лекции, доклади и като ръково-
дител на групи студенти историци от Университета в Грац, днес 
вече признати учени и ръководители на научни институти в Берлин, 
Регенсбург и други университетски центрове. Заедно с проф. Миха-
ел Митерауер, Карл Казер постави началото и утвърди курса по ис-
торическа антропология в ЮЗУ „Неофит Рилски” за студенти от 
балканските страни и Австрия. Този курс стана първата по рода си 
инициатива в балканските страни. Дискусиите в курса продължава-
ха до късни нощи. В този курс израсна цяло едно поколение млади 
историци, културолози и филолози.  Курсът привлече колеги от дру-
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ги изследователски центрове – Софийския университет, Етнографс-
кия институт и много други, което даде възможност да се създаде и 
стабилизира нова общност от съмишленици в науката. Благодарение 
на това сътрудничество с течение на годините укрепна и списание 
„Балканистичен форум“. Карл Казер бе ценен сътрудник и участник 
в редакционната колегия на сп. „Балканистичен форум“, към чиято 
работа се отнасяше винаги с чувство на отговорност и допринесе 
много за издигането на неговия международен авторитет.  

 
Карл Казер с част от екипа на проект за Руско-турската война,  
Северен Кавказ, 2012 г. 

 
В периода след 2010 година проф. Казер ръководи в продъл-

жение на повече от десетилетие два големи международни проекта 
по програмата на ЕС „Мария Кюри”, в които участва и нашият екип. 
Тези проекти: „Политики и култури на паметта за Руско-турската 
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война 1877–1878 г.: от разминаване към диалог” (2012 – 2016 г.)  и 
следващият, с участието вече на 12 страни от региона: „Обмен на 
знания и академични култури в Черноморския регион 18 – 21 век“  
(2017 – 2021) и многобройните срещи и общи инициативи задълбо-
чиха взаимното доверие и обогатиха нашето сътрудничество. В тях 
се родиха много нови идеи, публикувани бяха десетки статии и кни-
ги. През месец април 2019 г.  проф. Казер Казер  ръководи в ЮЗУ 
„Неофит Рилски“ международен курс по визуална антропология за 
млади учени и докторанти. През декември същата година той бе 
избран за Доктор хонорис кауза на Югозападния университет „Нео-
фит Рилски“. Това беше и последната ни среща. Започна пандемията 
и следващите срещи вече бяха само виртуални.  

 Карл Казер  не престана да работи до последните дни и часове 
на живота си. Когато в края на миналата и началото на тази година в 
Благоевград и Одеса се подготвяше сборникът „Академичните кул-
тури в Черноморския регион между зависимост и независимост“, 
той помагаше на съставителите със своите препоръки и бележки по 
статиите.     

С всичко това Карл Казер винаги и постоянно ще ни липсва. 
Често пъти в последните години, на конференции и семинари, увле-
чени в разговорите с колеги в почивките, забравяхме да се явим 
навреме на заседания. Тогава Карл Казер деликатно се приближа-
ваше и бодро ни казваше на български: „Работи!“. Този негов при-
зив днес ни напомня, че да продължим започнатото е начинът, по 
който той ще продължи да бъде сред нас. Работи! Дължим това на 
паметта на Карл Казер.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одеса, 2019 г. 
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