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Увод 
 

Радой Ралин е от онези българи, които оставят ярка следа в мислите на хората и в 

паметта на народа. Неговото забележително присъствие в културния и обществен 

живот на столицата, вицовете и епиграмите му срещу властта създават легендарен 

ореол около личността му. Едновременно с това Радой Ралин е човек, когото 

можеше да срещнеш по улиците на София, да спреш и да попиказваш с него. Всички 

го познаваха по брадата и вечния шал, неведнъж рисувани от приятеля ми 

карикатурист Борис Димовски. Радой Ралин е чудак, който говори смешно-тъжни 

истини, без да мисли за доносниците около себе си. В несвободното време на 

комунизма той мисли и говори свободно, не се примирява с нередностите и 

злоупотребите, които са изместили идеалите. Затова е неудобен на властта, но тя не 

го наказва строго, за да не го превърне в мъченик. Въпреки това хоратя вярват, че 

той е изпратен в лагер и в затвора, а когато се разнася мълвата, че е останал без 

средства, изпращат колети с храна на неговия адрес. Обичан от хората и охулван от 

властта, Радой Ралин става пример за смел и честен човек, неговата нетърпимост 

към неправдите и активната му гражданска позиция му спечелва много приятели и 

много врагове. 

 Такава е представата на българите за Радой Ралин. Изследователите го 

наричат феномен, уникално явление в живота на България. Но зад легендарния му 

образ сред народа, зад гръмките определения стои цял един живот, изпълнен с много 

надежди и много поражения. Именно натам ще се насочим в нашата работа – ще се 

опитаме да проследим идейното и творческо развитие на Радой Ралин, за да получим 

по-пълна представа за неговия живот. А заедно с това ще разкрием съдбата на един 

български интелектуалец в идеологическия климат на социалистическа България. 

Защото след падането на комунистическите режими в Източна Европа тази тема е 

доста спорна – едни опрадават, други обвиняват интелигенцията, че е била в услуга 

на властта. Друга интересна и спорна тема е за репресираните и дисидентите, към 

които в обществото се зароди недоволство. Тук ще потърсим отговорите в живота и 

творчеството на Радой Ралин, който без съмнение е една от емблематичните фигури 

в обществото и сред бълграските интелектуалци. 
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1. Глава първа: Животът и първите творчески стъпки на 

Радой Ралин 
 

1.1 За началото на живота и на биографията на Радой Ралин 

 

Всяка биография и автобиография започва по един и същи начин – име, място и дата 

на раждане. Приема се, че това са точни, достоверни факти от живота на човека и 

никой, по принцип, не се усъмнява в тяхната истинност. Тези данни се съдържат и 

във всеки документ, който пряко или косвено доказва съществуването на човека. 

Освен това името, мястото и датата на раждане са уникални за всеки.   

За разлика от обикновените, редовите граждани, хората на изкуството имат 

привилегията да не се ограничават с името, което са им дали родителите, а да се 

назовават по друг начин. Творецът може сам да избере своя псевдоним или да 

приеме прякора, с който го наричат приятелите, ако този прякор му допада и ако 

отговоря на неговата вътрешна нагласа. Псевдонимът не е просто псевдо име, не е 

лъжливо, заблуждаващо име. Той е популярното име на човека, чрез което всички го 

разпознават. Така псевдонимът измества истинското име и заема неговото място – 

става истинско име на човека, по негова воля и желание. Случаят с Радой Ралин е 

точно такъв.  

В енциклопедии и речници по българска литература неговата биография 

започва така: Радой Ралин (псевдоним на Димитър Стефанов Стоянов) е роден на 

22.04.1923 г. в Сливен. Тези факти от живота на Радой Ралин, колкото и ясни да 

изглеждат, се нуждаят от допълнително разясняване. Не че за родното му място 

спорят няколко града, както за Омир и за Паисий (с неговата ръкописна книжка 

История славянобългарска от 1762 г. започва Българското възраждане), а защото 

има и друга, тайна история за неговото раждане. 

 

1.1.1 За тайната на неговото осиновяване 

 

―Знаеха я неговите близки приятели (което ще рече, че са я знаели и не чак толкова 

близките), но Радой отбягваше да говори за това‖ (Чернокожев 2005: 1) казва 

Вихрен Чернокожев в ―Страница из житието Ралиново‖. През април 1983 г., когато 

авторът на тази ―страница‖ прави литературна анкета с Радой Ралин (в поредицата 

на Института за литература към Българската академия на науките), той не достига до 
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болезнената тайна. Защо и как Радой Ралин е бил осиновен, Вихрен Чернокожев 

разбира двайсет години по-късно от мемоарната книга на Вълчан Хадживълчанов. 

По време на анкетата Радой Ралин няколко пъти споменава ―братовчед си‖ Вълчан, 

но без никакъв намек, че му е роден брат.  

В книгата си Хора и срещи по моя път. Отсято от пепелта на времето през 

нашия ХХ век Вълчан Хадживълчанов на свой ред нарича Радой Ралин ―братовчед 

ми Митко‖. И двамата знаят истината за роднинските си връзки, но пазят и уважават 

решението на родителите си.  

Семейните спомени се потвърждават и от документ, с който официално се 

признава раждането на детето: ―В семейния архив на Хадживъчанови е запазен 

издаден от Ямболската община дубликат-удостоверение за раждането на Димитър 

Христов х. Вълчанов, роден на 23 април 1922 г. в Ямбол от майка Радка Димитрова, 

баща Христо х. Вълчанов, издаден въз основа на Акт за раждане № 277 от 23 април 

1922 г.‖ (Хадживълчанов 2002: 51). В приложение към книгата Ехото на усмивката 

(1997 г.) са публикувани няколко документа, единият от които е за пенсионирането 

на Радой Ралин и в него е записано неговото ЕГН (единен граждански номер) – 

2204236320 (Ехото на усмивката 1997: 345). Това е най-сигурното доказателство, че 

Радой Ралин е роден на 23 април 1922 г., а не на 22 април 1923 г., както е посочено в 

биографиите му. 

Бебето, родено в Ямбол, е осиновено от брата на Радка – Стефан Димитров, 

който живее в Сливен. Изгубили с жена си Екатерина надежда да имат деца, той 

моли сестра си да им даде детето, за да го отгледат като свое. Според Вълчан 

Хадживълчанов вуйчо му Стефан от Сливен е искал преди това и по-голямата му 

сестра Жана. Вълчан е бил твърде малък, за да си спомня тези събития, а и те са 

обвити в мълчание: ―По въпроса за осиновяването на Митко от вуйчови вкъщи 

никога нищо не се говореше‖ (Хадживълчанов 2002: 52). Истината за ―братовчед си 

Митко‖ той разбира от бъбривата си баба от Сливен. 

Радой Ралин е на 12 години, когато изживява своята ―детска катастрофа‖. 

Истинската му майка Рада, която той нарича ―леля от Ямбол‖, често гостувала в 

Сливен. И една сутрин, в полусън, преструвайки се на заспал, чул как тя му говори: 

――Ох, ставай моето момче, ставай, милото ми. Аз съм твоята майка‖. Шокът е твърде 

голям за него, истината е болезнена и съсипваща. Той престава да чете книги, не 

учи, скита с гамените от улицата, започва да пуши цигари, научава псувни. Не се 

интересува от нищо, чувства се отчаян. Родителите му не знаят как да му помогнат‖ 

(Чернокожев 2005: 1). 
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Радой Ралин винаги ще нарича свои родители Димитър и Екатерина Димитрови, а 

Вълчан Хадживълчанов – свой братовчед. Към свако Христо и леля Радка от Ямбол 

той изпитва най-топли чувства като към близки роднини. В писмо от 18 февруари 

1941 г. до Вълчан той пише: ―Въпреки твоите твърдения, в кръщелното ми 

свидетелство пише: роден в Сливен‖ (Хадживълчанов 2002: 196).  

 

1.1.2 Родови корени 

  

В биографиите и статиите, които пише за Радой Ралин, Вихрен Чернокожев посочва, 

че той е правнук на Таньо войвода. Таньо Стоянов от Сливен организира в Румъния 

чета от смели български емигранти и с нея тръгва да се присъедини към Априлското 

въстание. Но въстанието избухва преди уговорената дата и когато на 16 май 1876 г. 

Таньо войвода тръгва към Сливен, въстанието вече е удавено в кръв. След няколко 

сражения четата е почти напълно унищожена. 

Таньо войвода е сподвижник на Васил Левски, Апостола на българската 

свобода. Левски подготвя и организира най-мащабния и най-реален план за 

освобождение на България. И Радой Ралин е запленен от личността на Апостола. 

Когато говори за патриотизъм и за българския принос в световната история, той си 

пожелава следното: ―Нека свободолюбието на Левски стане пример за всички 

народи‖ (Манолова 1981: 254). В друго интервю категорично и еднозначно отговоря 

на въпрос, на който други биха се колебали или биха дали няколко отговора: 

- ―Коя историческа личност ви е най-симпатична? 

- Левски‖ (Чаталбашев 1976: 109). 

 През 1971 – 1974 г., сто години след обесването на Васил Левски Радой 

Ралин пише киноромана Аз съм Левски, издаден през 1994 г. В послеписа той казва, 

че е прочел всичко, писано за Левски, и само е подредил материала по своему. 

Наистина, за Левски пишат от неговите съвременници: поетът революционер 

Христо Ботев пресъздава скръбта и отчаянието след смъртта му в стихотворението 

―Обесването на Васил Левски‖, патриархът на българската литература Иван Вазов 

сътворява образа на най-големия герой в българската история с разказа ―Апостолът 

в премеждие‖ и одата ―Левски‖; та до наши дни: книгата на Николай Хайтов 

Последните мигове и гробът на Васил Левски, пиесата на Стефан Цанев Тайната 

вечеря на Дякона Левски. Много художници рисуват неговия портрет, но различните 

портрети не си приличат. Според Радой Ралин Левски си остава неуловим и 
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неподатлив на легенди. Затова твърди, че всеки българин си има по един свой 

Левски. Неговата представа за Апостола е в киноромана Аз съм Левски.  

В този роман киноефектът се създава от фрагменти, от отделни сцени, чрез 

които се изгражда динамичен и многоаспектен образ на героя. Левски е показан в 

различни ситуации и в различно обкръжение – в Ловеч с тайния комитет, с Петко 

Милев Страшника в Тетевен, с Таньо Стоянов в Сливен, в Троян на Богоявление, в 

Свищов с Христо Големия, с Найден Геров в Пловдив, в разговор с Каравелов, сред 

хъшовете в Букурещ, в изоставената мелница с Христо Ботев, с майка си. 

Кинороманът съдържа всички известни случки и крилати думи на Левски, но 

допълнени с разсъжденията на Радой Ралин. Например ―Ако спечеля, печеля за цял 

народ, ако загубя, губя само мене си‖ в Радой-Ралинов вариант става: ―Ако печеля, 

печеля за цял народ… Но свободата не е търговия, та да излиза печалба… Ако губя, 

губя само мене си… Но свободата не е лотария… А човек не бива никога да губи 

себе си… А какво е свободата?… Всеки да има себе си!‖ (Ралин, Аз съм Левски 

1994: 197). Или пък със съмненията на Радой Ралин, които много вероятно да са 

минавали през ума и на Левски: „Ще отида да се бия за свободата на другите народи. 

[…] Ами те… другите народи… дали ще ме искат?… Дали ще ми се доверят?… 

Дали ще им се харесам?… Ами ако те разбират свободата си малко по-другояче?…” 

(Ралин, Аз съм Левски 1994: 196 – 197). Свободата е основният проблем и за Левски, 

и за Радой Ралин. 

Символ на родовата памет на Радой Ралин е кожухарската ножица на дядо му 

Димитър, която виси на стената в работната му стая. Семейна реликва и скъп 

спомен, тя е един от любимите предмети в дома му. За дядо си Димитър (на който е 

кръстен) Радой Ралин разказва, че бил беден кожухар, нямал дюкян, а обикалял 

сливенските села и шиел на хората кожуси. В киноромана Аз съм Левски той 

помества следната сцена: Левски и Таньо Стоянов са приседнали и си бъбрят.  

– „Брат ми Димитър с магарето и ножицата цяла зима обикаля селата… 

Кожухарин е. В която къща отседне, все против агите разправя… 

– Кой? Ти ли го караш? 

– Ами никой не го кара, той самичек! – отвръща Таньо. – Пък е един 

сладкодумец, хората, като им ушие кожуха, заради приказките му дават 

му друга поръчка. Бе то и аз като съм по селата, с моето свинарство, все 

отварям приказка… Ама не мога като бате Митко. Не зная по-умно да им 

го обяснявам. Наука нямам. 

– Хубав човек си ти, Таньо! 
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– Прост човек, свинар. Който не щя да учи… 

– Ако всички българи бяха прости като тебе, България да е свободна 

досега.‖ (Ралин, Аз съм Левски 1994: 74 – 75).  

Такова е наследството на Радой Ралин: от Таньо войвода – смелостта да се 

бори за идеите си, от дядо си Димитър – сладкодумието и дарбата да стига до 

умовете и сърцата на хората. До Таньо Стоянов и Димитър Стоянов се нарежда 

техния достоен внук Димитър Стефанов Стоянов.  

Интересна и впечатляваща личност е бащата на Радой Ралин – Стефан 

Димитров. Макар да не му е роден баща, той го отглежда и възпитава като свой син 

и в най-голяма степен повлиява върху характера и представите му за света. За него 

Радой Ралин разказва: „Баща ми Стефан се учил добре и рисувал хубаво, но го 

изключили още в първи клас на гимназията заради непокорство и лоши шеги с 

учителите‖ (Манолова 1981: 251). Непокорството като характерна черта в рода се 

предава от поколение на поколение – и синът ще бъде изключен от училище заради 

непокорство, макар и при други обстоятелства. 

Стефан Димитров е известен сливенски печатар и издател. Печатницата 

формира възгледите и интересите не само на бащата, а и на сина, който му помага. И 

двамата имат възможност да четат много, да се запознаят с всички нови книги, а 

чрез тях да възприемат новите идеи и промените в мисленето на хората по света. 

Там отрано се запознал със социалистическите идеи – казва Радой Ралин за баща си, 

но това важи и за него. Стефан Димитров разпространява вестници, брошури и 

червени календари, ходи по социалистически конгреси, познава видни дейци на 

движението. Синът слуша разговорите на бащините си приятели, чете материалите, 

които те си разменят, въодушевява се от идеите за равенство и братство. После сам 

ще стане един от активистите на младежката социалистическа организация в родния 

си град, а след години и член на комунистическата партия. 

Не само идеите, а и сходните характери сближават баща и син. Стефан 

Димитров е общителен по характер, обича да говори с различни хора, да им помага 

със съвети, да ги защитава, защото не понася неправдата, а и знае наизуст повечето 

закони. „Когато до него се отнесе някой беззащитен и онеправдан човек, татко 

страшно се амбицираше да поема страната му, изобличаваше началствата и 

властниците на публични места‖ (Манолова 1981: 251). Този способност – 

едновременно негова сила и слабост – да помага на хората наследява синът му. 

Отворен към хората и вярващ в силата на словото, бащата играе в 

любителски представления по български и чужди пиеси (Вазов, Шилер, Ибсен). 
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Театърът е една от сцените, на които се изявява неговия творчески темперамент. 

Като печатар прави афишите за театралните представления и кани в дома си на 

вечеря пътуващи артисти. Присъствието му в обществения живот на Сливен е 

забележително. По-късно синът му ще стане любима фигура по улиците на София, 

ще създаде с приятелите си от вестник ―Стършел‖ сатиричен театър и ще напише 

заедно с друг известен поет Валери Петров текста на незабравимия, според 

гледалите го, спектакъл ―Импровизация‖. 

След трите войни в началото на ХХ век – Балканската, Междусъюзническата 

и Първата световна – в които участва, бащата на Радой Ралин се връща инвалид и 

остро настроен срещу войните, военщината, официалната власт и монархията. Дълги 

години той е председател на военноинвалидите в Сливен. Но загубва семейният 

бизнес. Въпреки че е майстор в професията си, работата му в печатницата 

постепенно запада, дълговете се трупат и семейството обеднява. 

 Другият важен човек в живота на Радой Ралин е майка му Екатерина (Кина). 

Нежна и мечтателна жена, останала сираче от малка, тя е дълбоко религиозна – 

запознава сина си с библията и християнските норми, научава го на молитви, кара го 

да чете псалми и притчи. Баща му не я спира с ясното съзнание, че един ден синът 

му сам ще избере в какво да вярва. Наставлявайки го в християнските добродетели, 

майка му го пази и от лошото влияние на децата от улицата. Тя го заключва в двора 

и не го пуска да играе навън. 

Такова е семейството на Радой Ралин, на тези хора той дължи първите уроци 

в живота. Въпреки разкритата тайна за осиновяването, истинските родители на 

Радой Ралин са Екатерина и Стефан Димитрови, които го отгледали и възпитали с 

много обич. „Без книжарницата „Модерно изкуство‖ на сливенския книжар, печатар 

и издател Стефан Димитров, страстен анархолиберал, но изключително толерантен 

към възгледите на другите; без религиозната чувствителност, християнските 

нравствени добродетели на майка си Кина, Митко Ст. Димитров нямаше как да 

стане Радой Ралин‖ (Чернокожев 2005: 4). В Сливен, в града на стоте войводи 

израства Радой Ралин, там се оформя неговия характер и светоглед, там пише 

първите си стихове – на родния град той посвещава едно от най-хубавите си ранни 

стихотворения – „Нашенският вятър‖.  
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1.1.3 Детството и книгите 

 

Спомените за детството на Радой Ралин не са нито романтични, нито трагични в 

традиционния смисъл на мемоарите. Те разкриват трудните му първи години: „Аз 

тогава бях много грозно дете с тези щръкнали уши, с този дълъг, изскочил нос. Сега 

вече не само старостта ги е потуширала, ами и пълнотата. Бях с много слаба физика 

и съвсем смачкано самочувствие; просто направо грозен. А и това, че узнах за 

осиновяването ми беше смачкало самочувствието. Станало ми беше ясно защо майка 

ми ме е криела като дете дълги години да не излизам на улицата, защото децата са 

много жестоки. Станало ми беше ясно за всички тези неща, тайната около мен... На 

всичко отгоре забелязвах как от ден на ден баща ми обеднява...‖              

(Чернокожев 2005: 2). 

На петгодишна възраст майка му го научава да срича на един дървен буквар. 

Увлечението му е толкова голямо, че той върви из улиците и срича надписите над 

магазини и работилници: „―Объущъаръ‖, ―Хълъебъарънъицъа‖. Получаваше се един 

не дотам български език, който сам се мъчех да гадая. На шест години този 

недостатък беше преодолян, след като получих от баща си първата книга ―Дядовата 

ръкавичка‖ от Елин Пелин. Нейният лек, песенен стих веднага ме завладя, аз 

постоянно си я четях на глас или на родителите си, или на гостите, или на всеки 

срещнат по улицата, стига да ме слушаше… Тази книжка предреши любовта ми: 

мой пръв любим автор стана Елин Пелин и аз изгълтах от читалището всички негови 

книги и си спомням, че съм ги чел с най-голямо увлечение‖ (Авишай 1982: 119). 

Спомняйки си за детството, Радой Ралин изброява много любими детски книжки, 

които се пазят и до днес в съкровищницата на българската и световна литература – 

приказките на Ран Босилек и Ангел Каралийчев, на Братя Грим и Андерсен, Илиада 

и Одисея от Омир, Дикенсовите романи, Том Сойер и Принцът и просякът на Марк 

Твен, Макс и Мориц, Островът на съкровищата, Без дом, Дон Кихот и други.  

Радой Ралин чете много – през деня, през нощта, в училище, в час, скрил 

книгата под чина. Чете със страст, забравяйки за останалия свят. „Нито природата с 

цветята и плодовете си, нито улицата с детските игри, нищо не ме блазнеше така, 

както четенето на книги‖ (Авишай 1982: 120). Естествено, има любими автори: 

Станеше ли ми любим един автор, изгълтвах го целия. Като с А. П. Чехов на 12 

години! После Пушкин, Гьоте, Хемингуей, Исак Бабел и много други. 

За Радой Ралин книгите са част от дома му, от семейството му, те са неговото 

ежедневие. „Изобщо спрямо книгите аз съм измежду облагодетелстваните от 
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съдбата: баща ми беше книжар и всички новоизлезли книжки, детски и за възрастни, 

ми ставаха достояние. Тогава книгите рядко се подвързваха и подрязваха и аз ги 

четях крадешком, като разгъвах колата и я обръщах на двете страни, а после я 

възстановявах, защото книгата следваше да се продаде. Но тия книги, които най-

много ми харесваха, си ги измолвах от татко. Така започна моята ―селекция‖‖ 

(Авишай 1982: 119)  

Личната библиотеката представя интересите и вижданията на човека, 

неговото отношение към книгите. „Истинската книга е като приятел, с когото не се 

насищаш да общуваш. Пушкин и Гьоте, ―Дон Кихот‖ ще си ги чета винаги и все ще 

ми се струва, че на, сега за прав път ги чета като хората. След войната направо ме 

завладя Хемингуей‖ (Авишай 1982: 122). 

За да представи разликата между литературата и останалите изкуства, Радой 

Ралин използва едно много хубаво сравнение. „Нищо не е в състояние да замести 

душевната сладост и човешкото себеосъществяване, както при четене на хубава 

книга. Театърът, киното, телевизията са като пътуване с карета, автобус или влак, 

всичко минава и заминава пред погледа ти. Докато решиш да надзърнеш по-

проницателно, то вече е изчезнало. А четенето на книга е като разходка пеш из 

планина, където гледката ти е приятна, можеш да се спреш и да я съзерцаваш, може 

дори да се върнеш стотина метра и отново да изходиш примамваща пътека‖ 

(Авишай 1982: 122). 

Общуването с книгата е самотна дейност, но да споделиш впечатленията си 

от дадена книга с приятели, доставя не по малко удоволствие от самото четене. 

Защото в спора се ражда истината, там се коригира субективното възприемане на 

фактите, преодолява се пристрастното отношение към определен проблем. Да видиш 

една история през чужди очи обогатява личния ти прочит. Дори да не те убеди в 

своята по-вярна преценка, поне ще ти даде друга гледна точка, която няма как да си 

представиш. „Далчев така фантастично преразказваше и тълкуваше някоя книга, че 

после, когато я четях, тя вече не ми се струваше толкова хубава‖ (Авишай 1982: 

121). Чрез разговорите за прочетените книги ориентират човека в обществото, така 

се оформят приятелски кръгове на хора със сходни интереси и духовни потребности 

– например на Атанас Далчев, Радой Ралин, Валери Петров, Борис Димовски. 

Още в ранна детска възраст Радой Ралин проявява своята дарба да говори 

много увлекателно и убедително и лесно да се сприятелява: „Човек се учудваше от 

неговите най-разнообразни интереси и вкусове и на мъдрите му приказки и мнения, 

които изникваха ей-току-така в обикновени разговори, от намеренията му какъв ще 
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стане като порасте‖ (Хадживълчанов 2002: 166). Вълчан разказва, че рисувал добре, 

впечатление правели карикатурите му, но по-нататък със същата цел използва 

словото. С времето тези способности се развиват и Радой Ралин става любимият на 

цяла България говорител на истини в шеговита форма. Той е човекът, с когото 

хората се срещат и говорят по улиците на София, с него споделят проблемите и 

надеждите си, от него чакат съвет и морална подкрепа.  

Детството е възрастта, в която се проявява таланта на човека в определена 

област на живота и изкуството. Радой Ралин започва да пише стихотворения. 

Изпраща ги в различни вестници и списания. Негово стихотворение се появява за 

първи път в детското вестниче ―Изгрев‖ (Сливен) през 1931 г. Стихотворението 

―Есен‖ е подписано с истинското му име – Димитър Ст. Димитров. Няколко години 

по-късно той ще измисли своя псевдоним, с който го знае цяла България. 

 

1.2 Ученически години и творчески хоризонти 

 

През 1936 г. Радой Ралин се записва в Сливенската мъжка гимназия ―Добри 

Чинтулов‖. Ученическите му години са време на трескава творческа дейност, на 

много социални контакти, на упорита кореспонденция с редактори на вестници и 

списания, на ориентиране в литературните кръгове в страната, както и на активно 

участие в живота на сливенската младеж. 

През този период Радой Ралин води активната кореспонденция с Вълчан 

Хадживълчанов (публикувана в мемоарната книга на Вълчан Хора и срещи по моя 

път). Писмата до братовчед му разкриват както чувствата и настроенията на младия 

поет, така и плановете и първите му стъпки в литературния живот. Преди да започне 

да следва в Медицинския университет, Вълчан също се увлича от литературата, 

интересува се от идеите и методите на различни художествени течения, чете с 

приятели стихове, пише разкази. Освен това превежда – от стихотворения до 

романи. Двамата братовчеди – както те се наричат, макар да знаят, че са братя – 

обсъждат творческите си планове, насърчават се взаимно. По-късно Радой Ралин си 

спомня: „Ти ми говореше, че вече превеждаш, ти ми разправяше, че се познаваш с 

Багряна, Младен Исаев, Сашо Геров. Какво щастие беше за мен, че говоря с човек, 

който се познава с писатели, който също пише‖ (Хадживълчанов 2002: 382 – 383). 

В писмо до Вълчан Радой Ралин коментира статия от вестник ―Светлоструй‖, 

в която се твърди, че загрижеността пред световните събития и неизвестността на 

идващия ден (усеща се приближаването на Втората световна война) изместват 

културния живот и литературата. По този повод той предлага на братовчед си да 
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изпрати в ―Светлоструй‖ преведените от него стихотворения на Уолт Уитман, за да 

се отбележи годишнината на американския поет. Интересува се също дали е излязъл 

от печат преведения от Вълчан роман на Алис Дъглас Кели. Изказва задоволството 

си от критиките в ―Литературен глас‖ към българските писатели, „които на 

конгресите в чужбина срамят и излагат българското пред чужденците‖ 

(Хадживълчанов 2002: 170). От писмата до Вълчан личи, че Радой Ралин вече 

целенасочено следи литературния живот и печата в България, изпраща писма до 

редакторите на вестници и списания, организира другарска кореспонденция със 

сътрудниците-ученици на списание ―Българска реч‖. 

 

1.2.1 Списание ―Звънар‖ 

 

Заедно с приятели замисля ученическото списание ―Звънар‖, за което излиза 

съобщение в сп. ―Рилски шепот‖ (октомври 1939 г.): „Група ентусиазирани младежи 

от Сливен са започнали издаването на едно общо ученическо списание, чиято цел ще 

бъде: обединяване на всички млади творци, без разлика на техните идейни 

убеждения и схващания за изкуството, а чрез това и обединението на цялата 

българска младеж‖ (Хадживълчанов 2002: 170). Като редактори са посочени 

Димитър Димитров (Радой Ралин) и Иван Узунов.  

За да подготви мечтаното списание, Радой Ралин работи неуморно. За кратко 

време се свързва с учители и провинциални писатели, които се съгласяват да 

сътрудничат в ―Звънар‖ – общо 49 души. Цялата кореспонденция минава през него – 

той пише и изпраща по пощата писма до всички сътрудници, събира ръкописните 

материали и нощем ги преписва на пишеща машина. Дори Вълчан подготвя 

рецензия за първата книжка на списание ―Родина‖, издавано от професорите Б. 

Филов и Б. Йоцов. Работата много напредва, но предстои да се издейства 

разрешение и финансова подкрепа за издаване на списанието. Директорът на 

гимназията иска да му представят три различни броя, одобрява идеята, но на два 

пъти отказва да съдейства. Редакторите, начело с Радой Ралин, упорито настояват. 

Директорът премахва трима души от редакционния комитет и на тяхно място слага 

свои протежета, определя трима учители за ръководители и фактически налага своя 

контрол върху списанието, дори сменя името му на ―Единение‖. За Радой Ралин това 

е тежък удар, в писма до братовчед си Вълчан, пише, „че всичко му е безразлично, 

че се чувства унизен, бездушен, изхабен, отчаян, че не вярва вече в нищо, дори 

спира да пише стихотворения, че иска да избяга, да се махне в някоя далечна, 
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непозната страна, където да даде воля на мъката и страданието си‖ (Хадживълчанов 

2002: 170). 

 

1.2.2 Навлизане в литературния живот 

 

Все пак, колкото и да е отчаян, Радой Ралин не се отказва напълно от мечтите си. 

Чрез Вълчан Хадживълчанов той изпраща свои стихотворения до поети и редактори 

на вестници и списания в София, например до поета Александър Геров, личен 

приятел на братовчед му. Дори измисля план: „Ти се представи за Радой Ралин там, 

където не те познават, а където те познават, представи ги за мои. Мисля най-напред 

да отидеш при Владимир Василев, да чуеш мнението му. […] След това при Георги 

Цанев. Виж как той ще погледне на тях. А след това вече във ―Вестник за жената‖, в 

―Литературен живот‖ и където искаш. Но за ―Литературен глас‖ недей. Аз ще се 

обадя сам на Ханчев и ще ти съобщя лично да чуеш мнението му. Ако искаш иди и в 

―Българска мисъл‖. Разбира се, няма нищо да поместят, но все пак. […] Иди ако 

искаш и при в. ―Родно изкуство‖‖ (Хадживълчанов 2002: 190–191). Така от писмата 

до Вълчан личи трескавото търсене на реална оценка за стихотворенията и подкрепа 

за отпечатването им, желанието да бъде част от литературния живот, да намери 

своето място в него. Самият Радой Ралин е доста критичен към своите стихове – 

„нямат кой знае какви качества‖ (Хадживълчанов 2002: 190), очаква критики и остри 

думи, сам преценява, че няма да ги публикуват в определени вестници и списания, в 

които, според него, нивото на творбите е много високо – „там поместват и на Геров 

и Богомил Райнов, но Геров е сто пъти повече от мен‖ (Хадживълчанов 2002: 190). 

Едновременно със самокритиката, Радой Ралин има и реална представа за качествата 

на своята поезия: „Всеки случай, (ако ще и смело да ти се види), не си ги слагам по-

долу от печатаните в кн. 6 на ―Златорог‖ стихове на Невена Стефанова, ученичка от 

VІІІ клас‖ (Хадживълчанов 2002: 190).  А ―Златорог‖ на Владимир Василев е едно от 

най-авторитетните литературни издания, в което сътрудничат най-изявените поети, 

писатели и критици на България. Неговият главен редактор Владимир Василев 

налага високи критерии при оценка на художествените творби и утвърждава 

елитарната българска литература. Затова Радой Ралин настоятелно търси неговото 

мнение и желае да сътрудничи на вдъхващото респект списание ―Златорог‖.  

Разбира се, другите контакти също не са за подценяване. В отговор на 

предишно писмо на Радой Ралин, Веселин Ханчев, поет и редактор на вестник 

―Литературен глас‖, му пише: „Не се опиянявайте от първите успехи и похвали. 
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Насърчихме ви, но в последните изпратени работи ясно се вижда, че искате да 

станете ―модернист‖. Хиляди пъти не! Пишете така, както чувствате: само там е 

сигурният успех‖ (Хадживълчанов 2002: 190).  След стандартното предупреждение в 

началото следва критика, която има за цел да предпази младия творец. В съвета 

накрая е събрана доброжелателността на утвърдения поет, който е преминал през 

творческите търсения и лутания и споделя своя опит. Но Радой Ралин е още твърде 

потиснат от случилото се покрай ―Звънар‖ и няма никакво самочувствие, прогнозите 

за бъдещето му изглеждат мрачни и песимистични: „Сигурно и с мен ще се повтори 

историята с мнозина други: поезията ми ще остане само един светъл спомен от 

младините (или пък ще си бъхтя главата, задето навремето не съм си учил уроците, 

ами съм се занимавал с подобни глупости)‖ (Хадживълчанов 2002: 190).  Като 

пример от рода посочва бащата на Вълчан ―свако Христо‖ (и роден баща на Радой 

Ралин), който имал талант и всички мислели, че ще стане поет – „гледай ти съдба, 

вместо стихове сега нанизва цифри и е принуден да се справя с работи, за каквито, 

може би, съвсем не е мечтал някога‖ (Хадживълчанов 2002: 190). 

Всъщност, страховете му нямат основание. Въпреки че моли братовчед си 

Вълчан да занесе негови стихотворения в различни вестници и списания, той и сам 

им изпраща свои стихотворения. После разказва на Вълчан за поместените в 

―Светлоструй‖, ―Родно изкуство‖ и ―Вестник за жената‖. Отново го моли да отиде от 

негово име при Владимир Василев в ―Златорог‖ – „Отначало се представи за Р. Р-н. 

[…] Дай му работите, да видим дали ще ги одобри за поместване. Ако не ги одобри, 

то той непременно ще посочи някои грешки, непременно ще даде някои съвети! Ти 

ще запомниш тия съвети и ще ми ги съобщиш с писмо. Ако ли пък одобри 

материалите, чак тогава му кажи че ти не си техният автора, а последният е твой 

братовчед, който ги е пратил до теб да ги прочетеш‖ (Хадживълчанов 2002: 197). 

Вълчан наистина отива при Владимир Василев, но не се представя за Радой Ралин, а 

направо му представя стиховете на своя братовчед. Подробности за разговора той 

изпраща на Митко, както го нарича, а в мемоарната си книга отбелязва че при 

повторното му посещение, явно заинтересуван от творчеството на младия автор, той 

пожела да му бъдат донесени още стихове. Въпросите на братовчед си, които се 

отнасят до основни фигури в литературния живот на страната, той не поставя на 

Владимир Василев. Тези въпроси показват, че Радой Ралин познава и следи 

развитието и отношенията в литературните среди, знае, че Веселин Ханчев и 

Владимир Василев са съперници и “Литературен глас” и “Златорог” са като 
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котката и мишката, интересува се защо Александър Геров, Вутимски и Богомил 

Райнов са напуснали ―Златорог‖, както и за други подробности ―от кухнята‖.  

За своите качества в момента Радой Ралин има реална преценка, но не вижда 

ясно бъдещето си: „Много взе да ме занасяш, братовчед… Недей ме мисли чак до 

толкова вманиачен… Какво ще ми пишеш, че не съм случайна фигура в 

литературата, когато аз въобще не съм фигура и няма да стана‖ (Хадживълчанов 

2002: 200–201). Помощта и подкрепата на Вълчан имат голяма роля за творческото 

развитие и за самочувствието на Радой Ралин, който се отплаща със същото – 

интересува се какво пише братовчед му, докъде е стигнал с преводите, насърчава го 

да изпраща за публикуване свои творби. Искреното убеждение на Радой Ралин е 

следното: „Мисля, като писател ти ще бъдеш много по-полезен, отколкото като 

лекар‖ (Хадживълчанов 2002: 197). Вълчан обаче става много добър лекар, известен 

и тачен професор по биологични науки. 

Такива са ученическите години на Радой Ралин – изпълнени със светли 

надежди и мрачно отчаяние, трудна възраст, но и много благодатна за развитие. 

Радой Ралин не само се ориентира в литературния живот, но и заслужено намира 

мястото си в него. През този период той вече сътрудничи на много вестници и 

списания: ―Българска реч‖, ―Заря‖, ―Бургаски фар‖ (в хумористичната му страница 

―Козирог‖ той печата смешни стихотворения и анекдоти), ―Изток‖ и ―Правда‖ 

(Сливен), ―Подем‖ (Ямбол), ―Завой‖ (Варна), ―Литературен глас‖, ―Светлоструй‖, 

―Родно изкуство‖, ―Стършел‖, ―Завой‖ ―Вестник за жената‖. Участва в 

литературните сборници ―Антена‖ (Варна, 1940), ―Поглед‖ (Айтос, 1942) и ―Зимна 

тетрадка‖ (София), макар че стиховете, които изпраща за ―Зимна тетрадка‖, са 

спрени от цензурата, името му е обявено в съдържанието на сборника. Същностен 

белег на творчеството му през тези години е ранното помъдряване. Още в първите 

му стихотворения се срещат популярните мотиви за скитането по далечни земи и 

морета (―Треска‖), за нерадостното детство (―Време‖), сравнението годините са 

пътнически влакове (―Време‖), метафората за изкачването нагоре, но с вярата и 

възторга на младостта (―Върхът‖), а после и усещането, че се пилеят душите по 

илюзии и че дори мечтите са станали банални (―Пресита‖). В ―Мечтател‖ е неговото 

желание-прозрение за живота: 

Аз не желая живот застоял, 

нито спокойно огнище. 

Вечно бих искал 

да крача през локви и кал 
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и да нямам със себе си нищо. (Ралин, Избрани творби 1984:9) 

Друго видение за бъдешето е запечатано в стихотворението ―Време‖. То е 

продиктувано от настроенията на тогавашното време, но едновременно с това е 

валидно винаги и навсякъде, един образ в стилистиката на социалистическата 

поезия, една алегория за вечната борба срещу мрака и злото, в която победата 

осмисля живота на човека: 

А вярвам, че на нас ни предстои 

една задача трудна и велика: 

на тягостния мрак да устоим 

и никога със мрака да не свикнем. (Ралин, Избрани творби 1984:14) 

През 1941 г. Радой Ралин завършва гимназия в родния си град. Личните му 

проблеми и разочарования се разиграват в навечерието на Втората световна война. В 

писмо до братовчед си той разказва как през Сливен минават много камиони с 

немски войски. „Как мислиш, ще свърши ли тази пролет всичко? Или и нас ще 

закарат на франта? Но за всеки случай Англия е вече напълно бита… Кой ще й 

помогне, Гърция ли или кекава Америка?… Или колониите й, които се бунтуват и 

искат свобода?‖ (Хадживълчанов 2002: 201). Обсъждането на големите политически 

въпроси, тревожното очакване на несигурното бъдеще завладяват целия свят и 

Радой Ралин като част от него. Като се има предвид наследството, което носи, и 

характера му, активната гражданска позиция на Радой Ралин и участието му в 

войната са напълно логични.  

 

1.3 Псевдонимът  

 

Името, с което е известен Радой Ралин, всъщност е неговият псевдоним. Както 

много от творците – поети, писатели, художници, певци, артисти – той замества 

истинското си име с по-подходящо за него. За първи път Радой Ралин се подписва с 

псевдоним под стихотворението ―Моята любов‖, изпратено до списание „Българска 

реч‖ (1939, кн. 6). Как и защо Димитър Стефанов Стоянов става Радой Ралин 

разказва самият той пред Вихрен Чернокожев: „Не знаех какво ще стане с това 

стихотворение, но реших да го пратя в „Българска реч‖. Да се подпиша с името си 

Димитър Ст. Димитров не исках, защото в това време от Бяла Слатина имаше 

подобен съименник, който пишеше хубави стихотворения, но беше легионер. Затуй, 

но и да не ме открият приятелите, го подписах Димитър РАДИН, с името на 

истинската ми майка, която се казваше Рада. 
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Излезе (и слава Богу) без куплета за шивачката. „Цензорът‖ Малчо Николов е 

проявил вкус. Но в същото време „допуснал‖ коректорска грешка. Вместо РАДИН, 

ме подписал РАЛИН. А може и съзнателно да е било... Аз го бях пратил на 

пишещата машина РАДИН. Дали на редактора не му е харесало и го е поправил 

Ралин, печатна грешка ли е, но на мене някак си то ми хареса и реших да го оставя. 

Другите стихотворения почнах да ги пращам все с това Димитър РАЛИН, макар че 

нищо общо не съм имал с никакво рало и с никакво село‖ (Чернокожев 2005: 3). 

Той се отказва от фамилията Радин, която пряко и видимо казва, че е Радин 

син. Но от името на рождената си майка образува собственото си име – Радой е 

мъжкото съответствие на Радка, Рада. Така в псевдонима Радой Ралин името на 

майка му всъщност е удвоено. Играта с името е много сполучлива, полученият 

псевдоним е благозвучен, с две еднакви първи букви, лесно се помни.  

Другите псевдоними, които Димитър Стефанов Стоянов използва, са: Младен 

Волен, Рали Г. Далилин, Рали К., Раликор, Димитър Ралин, Ралко. Но те не са 

толкова известни, колкото псевдонима Радой Ралин. 

В псевдонима Радой Ралин е скрита информацията, чрез която човекът може 

да се идентифицира. Следователно псевдонимът не просто измества името, той 

изпълнява неговата функция. Защото истинското име в случая на Радой Ралин не 

дава точни сведения за него. В псевдонима е закодирана истината за човека, истина, 

до която той е стигнал с много болка. Чрез псевдонима си човекът се самоопределя. 

Именно с псевдонима Радой Ралин го познават всички българи.  

 

1.4 Под знака на Втората световна война 

 

След като завършва гимназия в Сливен Радой Ралин се записва да учи право в 

Софийския университет ―Свети Климент Охридски‖ и завършва през 1945 г. Този 

период от живота му, както и на всички българи и европейци, е под знака на Втората 

световна война.  

В София се сближава с поетите Александър Геров, Веселин Ханчев, 

Александър Вутимски, Иван Пейчев, Блага Димитрова, Невена Стефанова. Често 

посещава кафене ―Средец‖, известно тогава като Якобинския клуб; там Димитър 

Бозаков го запознава с Никола Вапцаров. През октомври – ноември 1941 г. Вапцаров 

се укрива полулегално в квартирата на Радой Ралин. Арестуван и осъден с петима 

свои съмишленици, членове на нелегалната комунистическа партия, която 

организира въоръжената антифашистка съпротива, Вапцаров е разстрелян през 1942 

г. През есента на 1942 г. и Радой Ралин е арестуван и отведен в Дирекция на 



 19 

полицията. Там замисля стиховете ―Стените говорят‖, ―Жажда‖, ―Неизпратено 

писмо‖, ―Партията‖, които по-късно ще влязат в цикъла ―Записки от ареста‖ от 

първата му стихосбирка (1949 г.).  

 След 9 септември 1944 г., когато властта в България се поема от новото 

правителство на Отечествения фронт (съставено от комунисти, земеделци, 

социалдемократи и звенари), Радой Ралин работи три месеца в Околийския комитет 

на Отечествения фронт в Сливен и заминава на фронта. 

Участието на България във Втората световна война минава през три етапа: в 

началото запазва неутралитет; от 1 март 1941 г. е на страната на Тристранния пакт 

(Германия, Италия и Япония) без да изпраща войски на нито един фронт; след 9 

септември 1944 г. български войски се присъединяват към Антихитлеристката 

коалиция и се бият срещу германците в Македония и Сърбия, след това осигурява 

южния фланг на Трети украински фронт в Белградската операция, после 

продължават бойните действия на югославска, унгарска и австрийска територия до 

самия край на войната. Радой Ралин се записва като доброволец и заминава на 

фронта като военен кореспондент. Първата вест от него братовчед му Вълчан 

получава с една великденска картичка: „2. 2. 1945 г. Бойни привети от фронта. 

Смърт на фашизма! Свобода на народите!‖ (Хадживълчанов 2002: 283). 

За войната и за положението на войниците Радой Ралин разказва в друго 

писмо от 14. 4. 1945 г.: „Аз съм в героичната беломорска дивизия на полковник 

Генев (сега вече генерал). От повикването ми до сега дивизията е в постоянен поход. 

[…] Тук животът е оскъден, но доста интересен, разнообразен. Човек се научава на 

едно своего-рода примирение. Това не е пасивното, упадъчно робско примириние, 

което води до обезличаване, а героичното примирение – да понасяш несгодите, да 

гледаш смъртта право в очите.  

Войната съвсем не е такава, както се описва в дописките. Може би затова 

нищо не пиша. Или по-право, нищо не печатам‖ (Хадживълчанов 2002: 284).  

 

1.5 Години на “народна демокрация” в България (1944 – 1947 г.) 

 

―Народната демокрация‖ е преходен период, през който се преодоляват последиците 

от Втората световна война и се подготвя създаването на социалистическото 

общество. На 9 септември 1944 г. след военен преврат властта в България се поема 

от новото правителство на Отечествения фронт, коалиция от комунисти, земеделци, 

социалдемократи и звенари. Това е временен компромис, докато комунистите 

укрепят позициите си; въпрос на време е да наложат своя диктатура по съветски 
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образец. Тактиката на ―народната демокрация‖ е разрешена от Сталин и е 

съобразена с международните условия след войната. 

 За периода на ―народната демокрация‖ в България са характерни: 

многопартийна система, наличие на опозиция, планово стопанство и многосекторна 

икономика, в която присъстват държавният, кооперативният и частният сектор, 

отменени са редица закони, ограничаващи гражданските свободи. Но още в първите 

дни след завземането на властта започват арести на хора от старата власт, полицията 

и жандармерията, „немалка част от които са избити без съд и присъда‖ (Баева 2006: 

55), а други са изпратени в лагери за ―политически опасни лица‖. Тази вълна от 

беззаконие е оправдана като ―прочистване‖ на държавния апарат от ―фашистки 

елементи‖. 

 Новата власт се стреми да насочва и културните процеси в страната. 

Съобразявайки се с политическата обстановка, комунистическата партия все още се 

въздържа открито да налага своята идеология. Стремежът е интелигенцията, по-

голямата част от която е безпартийна, да бъде привлечена чрез по-широката 

платформа на Отечествения фронт. Но интелигенцията също дава жертви при 

репресиите след 9 септември. За отношението на новата власт към интелектуалците 

през този период Наталия Христова дава много точно определение – флирт и 

репресии. 

 

1.5.1 Войнишка тетрадка 

 

Заедно със златния кръст за храброст Радой Ралин донася от фронта недописаната си 

Войнишка тетрадка. Почти всички стихотворения, включени там, са писани 1945 – 

1946 г., но стихосбирката излиза през 1955 г.  

Част от тези стихотворения са включени в първата му стихосбирка 

Стихотворения (1949 г.). Тя е в джобен формат, има 162 страници и следните 

раздели: ―Онези години‖, ―Записки от ареста‖, ―Песни за братството‖, ―Войнишка 

тетрадка‖, ―Димитровски години‖. 

Няколко стихотворения са поместени и в сборника Отечествена война (1949 

г.), за който ще стане дума по-нататък. 

Първата Войнишка тетрадка (1955 г.) е разделена на няколко цикъла: ―Без 

повиквателна‖, ―Переправа‖, ―Четиринадесет дни‖ (този цикъл стои в основата на 

втората му стихосбирка със същото заглавие, издадена през 1950 г.), ―Землянката‖, а 

последната й част се състои от три поеми ―Картечарят Гочо‖, ―Първомайски 
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спомен‖, ―Балада за семейния портрет‖. Началното стихотворение ―Вместо сбогом‖ 

е бодро и оптимистично: Заминавам на фронта… Решено! Майчините сълзи и 

практичните приятели не могат да спрат лирическия герой, който е твърдо решен да 

се включи във войната, защото „на фронта със шмайзер в ръката / най-добре се 

разбива врага!‖ (Ралин, „Воймишка тетрадка‖). Проблемът за смъртта е преодолян в 

общата борба: „Ако падна в битката? Нищо! / Друг боец моя пост ще смени‖(Ралин, 

„Войнишка тетрадка‖). Същата идея Никола Вапцаров записва на стената в килията 

си в предсмъртното си стихотворение: „Аз паднах. Друг ще ме смени / и толкоз. 

Какво тук значи някаква си личност‖ (Вапцаров, ―Борбата е безмилостно жестока‖). 

Тъй като Радой Ралин е военен репортер на фронта, неговата задача е да 

отразява ежедневието и настроенията на войниците. Всъщност стихотворенията му 

са неговата хроника за войната, по техните заглавия може да се проследи пътя на 

българските войски. След взетото сбогом, следва ―Заминаване‖ – раздялата и 

пожеланията „на добър час‖, после идват разговорите с шофьора Иван, докато 

другите спят, когато лирическият герой казва – „Аз съм от всички най-малък / (не 

съм служил дори!)‖ (Ралин, Избрани творби 1984:39), почивката пред Ниш, 

нощуването в Ягодина, където жителите ги посрещат с вино, Коледа в Белград – 

„Бяхме сред Белград, а сякаш на своя / родна земя и под родно небе‖ (Ралин, 

Избрани творби 1984:45), после и раздялата с Белград – „Тук десетина дни 

прекарах. / Градът ми стана тъй любим‖ (Ралин, Избрани творби 1984:47), нощното 

минаване през Дунава и съня-мечта за едно друго, мирно пътуване, когато „Вече 

спрели са всички гърмежи… / Вече никъде няма война! / Няма граници, телени 

мрежи / и свободна е всяка страна!‖ (Ралин, Избрани творби 1984:49). Минаваме с 

лирическия герой през негостоприемния унгарски градец, чакаме камионите, 

претъпкани с изморени, но весели войници, виждаме Ирма, която го очаква зад 

светещото прозорче, и словенката със чудните очи, в която се влюбил. После четем 

за очакването на битката при Драва в стихотворението ―Девети март‖, за ранения 

войник и неговия боеви другар – коня, за разбитите части и за онези, които ги 

сменят – сред тях е и лирическият герой, който мисли в този момент за Сливен, за 

майка си, за своите мечти, заради които е тръгнал да се бие. Виждаме го да стои 

просълзен пред гробовете край Шиклош, където са погребани неговите другари, да 

се усмихва на писмо от непознато дете, да се взира в тежкия сън на уморен войник. 

Лирическият герой на Радой Ралин стига до обобщението „Какво ли през дългите 

походни дни не видяхме?‖ (Ралин, Избрани творби 1984:53), в което са събрани 

умората, студа и несгодите на войнишкия живот. В поемата ―Балада за семейния 
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портрет‖ войниците стигат до разрушен град и откриват един запазен дом – 

напуснат от стопаните си, но семейният портрет напомня за тях; войниците си 

спомнят с тъга за своите домове и близки: 

„Че водихме ние сражения, 

че трупове газехме с крак, 

че бихме врага с настървение, 

но хора останахме пак.‖ (Ралин, Избрани творби 1984:94) 

Стихотворенията от Войнишката тетрадка на Радой Ралин показват един 

негероичен войник, търсят под каската и униформата човека с неговите страхове, 

съмнения и копнежи. Стиховете му, посветени на художника Рафаел Михайлов, в 

пълна сила важат и за самия него: 

„Той боевете не прослави 

чрез настъпателни платна. 

Той виждаше по-величава 

човешката злочестина‖. (Ралин, Избрани творби 1984:69) 

В предговора на сборника Отечествена война Максим Наимович прави 

доста подробен анализ на поместените стихотворения на Радой Ралин: „Младият 

поет Радой Ралин показва войната предимно в нейните детайли. Той се старае да 

долови редицата от типични, неповторими специфични само за фронта детайли и по 

тоя начин да предаде особената характерна атмосфера на войнишкия живот. От 

друга страна в поезията на Р. Ралин се забелязват най-силно влиянието на личното 

възприемане на нещата, на индивидуалното отношение към тяхната значимост. Този 

подход позволява на Р. Ралин често пъти да предаде с особена искреност и 

убедителност своеобразието на войната и живота на бойците (―Камиони с 

подаръци‖, ―Мир‖), но от друга страна той понякога му пречи да разграничи 

събитията и нещата с оглед на тяхната обществена значимост, да подбира 

същественото в тях. Личните настроения също така понякога вземат връх в някои 

негови стихотворения. Те са индивидуалистични и в тях няма и помен от новото 

съдържание, което войната би трябвало да им даде‖ (Ралин, Отечествена война 

1949: Х). Отправените критики са от позицията на наложения вече в българската 

литература социалистически реализъм – хубаво е само онова, което е за благото на 

народа и на партията. А стихотворенията на Радой Ралин не възхваляват гръмкия и 

показен героизъм, а мълчаливата и незабележима служба на обикновения войник. 

За Втората световна война са писали мнозина, но „Ралиновите стихове 

останаха най-верния паметен знак за тихия, негероичен и нехрабър, но неподвластен 
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героизъм, който в смъртта не търси слава, а свобода‖ (Чернокожев 1994: 166). В 

своето ―Писмо до Радой Ралин‖, писано през 1975 г. и включено от съставителя 

Вихрен Чернокожев като предговор на книгата Правото да се разочароваш (2003 

г.), Атанас Далчев пише „Военните ти стихове са в нашата литература най-хубавото 

от тоя жанр, заедно със стиховете на Димчо Дебелянов, чието продължение са‖ 

(Ралин, Правото да се разочароваш 2003: 6). Тази оценка на поета и приятеля 

Далчев дава представа и за стойността на Ралиновите стихове, и за мястото им в 

традициите на българската литература. 

Войнишка тетрадка има още три издания: второто е през 1963 г., третото – 

през 1970 г, а четвъртото – през 1984 г. Освен това почти всички стихотворения са 

включени в Избрани творби в два тома. Том първи. Поезия (1984 г.). Темата за 

войната остава в съзнанието на Радой Ралин през целия му живот – „Ах, малко 

бяхме на война! / Но цял живот се изживява‖ (Ралин, Избрани творби 1984:353) 

(―Участник‖), „Който се е бил за свободата, / той остава цял живот войник‖(Ралин, 

Войнишка тетрадка 1984:71) (―Първи май‖). Той не просто преиздава 

стихосбирката, а я допълва с нови стихотворения, отстранява други, подрежда ги по 

нов начин, премахва разделянето на части. Добавените стихотворения са по-

философски, с обобщаващ характер, с изводи, които стават по-ясни от дистанцията 

на времето. В стихотворението ―Поетът‖, посветено на Атанас Далчев, срещаме 

тезата на Радой Ралин, че е смешно човек в смъртта да търси слава. Въпросът защо 

човек отива на война остава без отговор за поета, който се е върнал жив от фронта, 

той сякаш себе си пита: „Възторзи или суети / те вкопчиха в една масовка?‖ (Ралин, 

Избрани творби 1984:353) (―Участник‖), но другият въпрос е реторичен: „Ти би ли 

тръгнал пак с оная / решителност непълнолетна?‖ (Ралин, Избрани творби 1984:88) 

(―Оценка‖). Изтрезнял от опиянението и възторга, лирическият герой на Радой 

Ралин си дава сметка за истинското лице на войната: „сто пъти можех да умра / със 

смърт съвсем не героична‖  (Ралин, Избрани творби 1984:353) (―Участник‖). 

Горчивата истина е, че всеки войник остава част от себе си на фронта „и ще се върне 

остатък от мъж‖ (Ралин, Войнишка тетрадка 1984:48) (―Време на войни‖). За 

оцелелите остава вината, че са отнемали човешки живот: „Ах, падналият в бой 

далечен / навярно е от мен убит‖(Ралин, Войнишка тетрадка 1984:88) (―Психоза‖); 

с тази вина те трябва да живеят до края на живота си. Равносметката: 

„Преминах пътищата на войната 

и преживях най-страшните неща. 

Но тя за мен остана непозната. 
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Не бях още баща.‖ (Ралин, Войнишка тетрадка 1984:70) (―Извод‖) 

 През 1970 г., двадесет и пет години след войната и петнадесет след първото 

издание на Войнишка тетрадка Радой Ралин пише стихотворението ―Оценка‖: 

„Разлиствайки войнишката тетрадка, 

сега я бих написал аз отново 

и два пъти по-кратка,  

и още по-сурово.‖ (Ралин, Войнишка тетрадка 1984:90) (―Оценка‖) 

 

1.5.2 Комунистически идеи 

 

От малък Радой Ралин се запознава със социалистическите идеи – в печатницата на 

баща си той слуша разговорите на неговите другари, чете нелегалните материали, 

които баща му печата. Християнското възпитание, което му дава неговата майка, не 

му пречи да се увлече по комунизма. „Четях евангелието и червените календари и 

моето чувствително сърце не намираше никакви противоречия между тях. Напротив, 

исках да стана комунист, за да се боря и загина като Христос!‖ (Авишай 1982: 121). 

Това е напълно в духа на месиянската роля, която комунизма си приписва, както и 

на идеята за Москва като третия Рим.  

На 9 г. Радой Ралин е вече член на Работническия младежки съюз (РМС) в 

Сливен. В гимназията участва в антифашистки прояви, заради което е изключен през 

пролетта на 1939 г. В периода юли — септември 1941 г. заедно с двама свои 

приятели от Сливен пише и редактира нелегалния антифашистки бюлетин 

―Истината по антисъветската война‖, от който излизат само няколко броя. В София е 

сред посетителите на кафене ―Средец‖, което тогава наричат Якобинския клуб. 

Сближава се с Никола Вапцаров, един от активистите на нелегалната 

комунистическа партия. Но най-яркото доказателство за вярата му в 

комунистическите идеали е фактът, че се записва доброволец и воюва под 

командването на Червената армия.  

 

1.5.3 За патриотизма и интернационализма 

 

Патриотичното чувство се възпитава у деца от най-ранна възраст, а в Сливен, който 

има героична и славна история, това е станало традиция с бунтовните песни на 

Добри Чинтулов, с разказите за Хаджи Димитър и многото други воеводи. Радой 

Ралин е син на своя град.  
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Но Сливен е пъстра палитра от различни народности. Самият Радой Ралин разказва в 

анкетата на Наташа Манолова, че имал за другарчета турчета, еврейчета, циганчета 

и особено арменчета. „Обичах ги и интернационализмът ме пленяваше повече от 

патриотизма‖ (Манолова 1981: 254). 

 Освен естествения интернационализъм (защото населението в България е 

смесено), Радой Ралин се увлича и по комунистическата идея за братство и 

равенство между народите. Причините за това са в самата действителност: „Градът 

ни живееше със своите социални тежнения, ставаха често стачки, сутрин улиците 

осъмваха осеяни с позиви, по стените пишеха лозунги в червено. ―Патриотизмът‖ 

фабрикантите, богаташите и военните бяха направили свой монопол и тази дума ни 

действаше отвращаващо. Декламирахме високо: ―Патриот е, душа дава…‖ 

[стихотворение от Христо Ботев – б. м.]. Мразех това ―царство кърваво, грешно‖, 

което пребиваше хората по участъците… По време на немската окупация 

предишните ―патриоти‖ станаха колаборанти, а тъкмо ―безотечествениците‖ се заеха 

да спасяват националната чест на страната‖(Манолова 1981:254). 

Интернационализмът идва като реакция на лъжепатриотизма, но истинската любов 

към отечеството не може да бъде изместена – „Когато фашистите нахлуха в 

Чехословакия, помня как ни заболя: могат да нахлуят и тук‖ (Манолова 1981: 254). 

Представата за родината отразява идеите и мечтите на човека, за своята родина 

Радой Ралин си пожелава да е свободна и в нея да живеят честни и доблестни хора: 

„Съкровено желая – нека родината ми бъде не най-голямата, не най-богатата, не най-

силната, а най-свободната в света! Най-тясна връзка с нея усещам, когато слушам 

честни мисли и срещам доблестни дела‖ (Манолова 1981: 254). 

 

1.6 Сталинизъм в България (1948 – 1953 г.) 

 

След края на ―горещата‖ световна война светът е разделен с ―желязна завеса‖ 

(образен израз на Чърчил) и започва Студената война. България и цяла Източна 

Европа са определени за зона на влияние на СССР, а това означава ускорено 

уеднаквяване със съветския модел на социализма. В България, както и в другите 

държави от Източния блок, се създава тоталитарна система, при която 

комунистическата партия поставя под свой контрол държавата: партията става равна 

на държавата, генералният секретар на партията е и министър-председател на 

държавата, партийните структури се сливат с държавните. Комунистическата 

идеология се налага на цялото общество чрез масирана пропаганда, политическо 

насилие и административна принуда, създава се култ към лидера. През периода 1948 
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– 1953 г., определян като сталинизъм в България, е сложен край на многопартийната 

система; на репресии са подложени ―враговете на народната власт‖, създаден са 

лагери за политически затворници, най-известният от които е на остров Белене по 

река Дунав. Страх се насажда и сред членовете на комунистическата партия – търси 

се ―врагът с партиен билет‖, в духа на Сталиновата теория за изостряне на класовата 

борба при прехода към социализма. 

В стопанската област се възприема съветския модел на централизирано 

планиране чрез петгодишни планове. Но курсът за ускорено развитие налага те да се 

изпълняват за четири години. Форсира се индустриализацията, акцентът е върху 

металургията, машиностроенето и енергетиката. Започва масово коопериране на 

селското стопанство, създават се ТКЗС-та (Трудово-кооперативно земеделско 

стопанство); колективизацията засилва социалното напрежение, започва борба 

срещу едрия земеделец, наричан по съветски маниер ―кулак‖. Частният сектор е 

почти унищожен. 

Във външната си политика България следва плътно СССР, това проличава и в 

конфликта между Тито и Сталин, и по отношение на македонския въпрос – под 

съветски натиск българските политици признават българите, живеещи в 

географската област Македония, за македонци [Баева 2006: 155]. България участва в 

международните организации на Източния блок – в Съвета за икономическа 

взаимопомощ (СИВ, създаден през 1949 г.) и във военно-политическата 

Организация на Варшавския договор (ОВД, създадена през 1955 г.), която се 

противопоставя на Северноатлантическия пакт (НАТО). Страните от 

―социалистическия лагер‖ сключват двустранни договори за ―дружба, 

сътрудничество и взаимопомощ‖. Икономическите връзки и стокооборотът в 

Източния блок се развиват планово и утвърждават България не само като 

производител на плодове и зеленчуци, а и като износител на машини и съоръжения, 

източник на суровини и работна ръка. Туризмът е традиционен отрасъл, с 

черноморското си крайбрежие България е популярна сред източногерманци, чехи, 

словаци, поляци, руснаци. Културните връзки и контакти между социалистическите 

страни са строго цензурирани и подчинени на идеологическата пропаганда, но пак 

чрез тях българите научават за протестите и дисидентските движения. 

Българският вариант на сталинизма в културата включва налагане на 

марксистко-ленинската идеология в науката и на социалистическия реализъм в 

изкуството. Успехът в тази насока се постига с политическа принуда и с поставяне 
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на творците в материална зависимост от държавата. Върху творческите съюзи се 

упражнява партиен контрол. Осъществява се държавен монопол и в културата. 

Всяко несъгласие се наказва; най-ярките културни скандали са разправата с 

художника Александър Жендов и наложените ―поправки‖ на романа ―Тютюн‖, с 

които писателят Димитър Димов да изпълни партийните указания. Унищожена е 

свободата на словото, творчеството и науката са напълно идеологизирани. 

 

1.7 Размисли в социалистическа Чехословакия 

 

През 1949 – 1950 г. Радой Ралин е в Чехословакия по писателска линия. „Тук има 

всичко, което за нас е още мечта‖ (Хадживълчанов 2002: 383), пише той на 

братовчед си. Във високия стандарт на живот и в индустриализация вижда 

влиянието на Запада и капитализма. „Затова тук електрическият стълб си е само 

електрически стълб и нищо повече! А за нас електрическият стълб значи извънреден 

бригадирски труд, значи съревнование, значи песни, значи герои на труда и лагерни 

огньове‖ (Хадживълчанов 2002: 383). Това са понятията, чрез които се описва 

животът в социалистическа България – хората уж доброволно се записват в бригади, 

които строят нови фабрики, пътища, дори цели градове (например Димитровград – 

на името на Георги Димитров, един от ръководителите на Комунистическия 

интернационал в Москва, генерален секретар на Българската комунистическа партия 

и министър-председател на България от 1946 до 1949 г.), по поръка на партията се 

съревновават кой по-добре ще свърши своята работа, за да получи медал ―Герой на 

социалистическия труд‖. Щом трудът е за родината, той е удоволствие за човека, 

показано с песните край лагерните огньове. Такава представа налагат вестниците и 

радиото и шаблоните влизат в речта на всички българи. В писмото на Радой Ралин 

има сякаш извадки от речта на партиен секретар: „Щастливи сме, че извоювахме 

днешния строй, че доживяхме социализма, който ще ни направи нови хора, нови 

характери‖ (Хадживълчанов 2002: 383). Езикът на лозунгите и призивите измества 

личния, характерен за всеки отделен човек. На нивото на езика най-ясно се вижда 

как партията и държавата превземат и обсебват човека – налагат му своя модел на 

мислене, своите думи. 

В Прага чехите са му чужди, липсват му приятелите. Затова Радой Ралин се 

връща към спомени си и анализира отношенията си с Вълчан: „Но нещо все ни 

отчуждаваше. Какво беше то. У мене – тази сектанщина, тази ръжда, от която 

страдахме почти всички другари. Сега всички ние виждаме какви поражения е 
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направила у нас сектанщината. Не танцувахме – буржоазен предразсъдък. Имахме 

презрително отношение към интелигенцията. У тебе – това американско възпитание, 

което ти внушаваше, че си нещо повече от другите. Ти имаше едно благотворително, 

покровителствено отношение към мен‖ (Хадживълчанов 2002: 383). Тези думи на 

Радой Ралин всъщност представят отношенията в българското общество, а също и 

промяната в партийната политика, с която се цели да се спечели интелигенцията. 

Идва времето на самокритиката и Радой Ралин пише на братовчед си: „Ето, 

комунистът застава пред теб и казва: ―другарю безпартиен, грешил съм‖‖ 

(Хадживълчанов 2002: 389). Всъщност отношенията между Радой Ралин и Вълчан 

Хадживълчанов са много добри. От Прага Радой Ралин изпраща на братовчед си 

първата си стихосбирка (1949 г.), с посвещение: „На Вълчан за нашето голямо 

приятелство! Митко‖ (Хадживълчанов 2002: 388), а на годеницата му Грета 

(Маргарита) – роман на Жорж Амаду, който тя да преведе и да предложи в някое 

издателство. 

 

1.7.1 Пектусан 

 

Радой Ралин се връща в София изпълнен с оптимизъм: „Сега съм в Драгалевци – във 

вилата на Ламар. Слизам до София само за партийни събрания. Да ви се похваля и 

аз: щастлив се чувствам от новия си начин на живот. Живея си с изкуството, вдаден 

съм в него и вярвам в силите си. Струва ми се, че от това лято унищожих всяко 

чувство за малоценност в себе си‖ (Хадживълчанов 2002: 396). На срещата с Вълчан 

и Грета той им подарява екземпляр от своя превод на Пектусан – голяма поема от 

севернокорейският поет Те Ги Чен, издадена на български в отделна книга. Радой 

Ралин превежда от руски, а сполучливите стихове показват неговия поетически 

талант. Поемата ―Пектусан‖ отразява епизод от борбата на корейските партизани 

под ръководството на Ким Ир Сен, който по-късно ще стане един от 

комунистически лидери. Ким Ир Сен е дългогодишен диктатор на Северна Корея и 

неговото управление е пример за азиатски тоталитарен режим, какъвто налага и Мао 

Дзе Дун в Китай.    

 

1.7.2 Сборници за българо-съветската дружба 

 

Свидетелство за комунистическите идеи на Радой Ралин са и четирите сборника, на 

които е съредактор – Отечествена война (1949 г.), Книга за дружбата (1951 г.), 
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Димитров ни води (1952 г.), Братска дружба (1954 г.). В сборниците са включени 

творби на известни български поети и писатели: Людмил Стоянов, Дора Габе, 

Елисавета Багряна, Ламар, Камен Зидаров, Христо Радевски, Никола Фурнаджиев, 

Ангел Каралийчев, Младен Исаев, Георги Джагаров, Лъчезар Станчев, Веселин 

Андреев, Богомил Райнов, Блага Димитрова, Александър Геров, Валери Петров, 

Радой Ралин, Димитър Чавдаров-Челкаш, Павел Вежинов, Емил Манов, Андрей 

Германов, Павел Матев, Георги Караславов, Ивайло Петров, Иван Радоев и други.  

Сборникът Отечествена война (1949 г.), съставен от Иван Мартинов и Радой 

Ралин, е разделен на две части – стихотворения и разкази. Заглавието показва, че 

сборникът представя художественото отразяване на Втората световна война в 

българската литература. В първата част на сборника (58 – 71 с.) са поместени 

тринадесет стихотворения на Радой Ралин от неговата Войнишка тетрадка. 

Сборникът Книга за дружбата (1951 г.) с редактори Людмил Стоянов и 

Радой Ралин има дълъг предговор със заглавие ―Велика дружба‖ (3 – 27 с.), написан 

от Л. Стоянов. В него с подбрани откъси от произведения и изказвания на български 

поети и писатели се показва братската любов към Съветския съюз и възхищението 

към Ленин и Сталин. „―Книга за дружбата‖ има за цел да посочи дълбоките чувства 

на любов и преданост, които българският народ храни към великия руски народ, към 

братското семейство на съветските народи – чувства, отразени в много веществени 

паметници на нашата страна и особено в художествената литература‖ (Ралин, Книга 

за дружбата 1951: 3). Същинската част на книгата (25 – 663 страница) представлява 

сборник със стихотворения и извадки от прозата на български автори, повечето от 

които утвърдени имена в родната литература: от бунтовническата песен на Добри 

Чинтулов ―Стани, стани, юнак балкански‖, стихотворението ―Русия‖ на 

възрожденския поет Петко Рачев Славейков, през класиците Любен Каравелов – 

откъс от повестта ―Неда‖, Христо Ботев – политическа статия, Иван Вазов – 

―Здраствуйте, братушки‖, ―Русия‖, ―Опълченците на Шипка‖, Пенчо Славейков – 

пламенна реч, Христо Смирненски – ―Червените ескадрони‖, ―Северното сияние‖, 

―Москва‖, ―Руският Прометей‖, до съвременните (тогава) творци, някои от които 

партийни кадри. Цената на книгата е доста висока (600 лева) и, както казва Вълчан 

Хадживълчанов в своите мемоари, непосилна за джоба на обикновения човек. 

Стихотворенията на Радой Ралин, поместени в този сборник (625 – 633 с.), са 

седем на брой. ―Аерофлот‖ от първата му стихосбирка представя като че ли картина 

от социалистически плакат – жътвари сред житата махат за поздрав на съветския 

самолет и изпращат привет на братския съветски народ. ―Приветствие‖ започва с 
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обръщението „Наша майко. Могъща съветска родино‖,  а после идва и молбата „Ти 

мисли и за нас. Ти подай ни ръка‖, подкрепена с поздрава от „вярна България‖. 

―Балада за двата танка‖ от ―Войнишка тетрадка‖, ―Тук ли бяха бойните места?‖ и 

―Катюшите‖ възкресяват спомени от войната, в ―Катюшите‖ е показан и култа към 

личността – сякаш Сталин ги повежда напред. ―Красноармеецът‖ представя 

състраданието – красноармеецът дава цветя и целува майката, чийто син партизанин 

не се завръща. В ―Доклад за Пушкин‖ на партийно събрание е представен не 

големият руски поет, а човекът, който мразил попове, царе, богаташи. 

Сборникът Димитров ни води (1952 г.), съставен и редактиран от Христо 

Радевски, Никола Фурнаджиев и Радой Ралин, се състои изцяло от стихотворения. 

Разделен е на две части: ―Наши поети‖ и ―Братски поети‖ (руснаци, чехи, поляци, 

унгарци, немци и други). Стихотворенията не се подредени по автори, а по 

специален подбор, който ги разбърква и така името на един автор, което стои под 

стихотоврението, се среща през няколко страници. Включено е само едно 

стихотворение на Радой Ралин – ―Татковите спомени‖, което е поместено в първата 

му стихосбирка в последната й част ―Димитровски години‖. Лирическият герой на 

стихотворението, зад който несъмнено стои малкият Радой Ралин, слуша разказа на 

баща си за Георги Димитров. В стихотворението е изграден образа на ―вожда и 

учителя‖ – „Ти му вярваш! Обичаш го! Стават ти ясни / всички наши въпроси, мечти 

и борби, проследена е неговата дейност‖ (Ралин, Димитров ни води 1952:12)  – от 

печатницата и нелегалните позиви, през речите му по митинги и стачки и на 

конгреси на партията, до септемврийската кървава есен (Септемврийското въстание, 

организирано през 1923 г. от Българската комунистическа партия, която е възприела 

болшевишкия модел за изграждане на социализъм чрез диктатура; идеите и 

събитията от септември 1923 г. са блестящо художествено пресъздадени в поемата 

на Гео Милев ―Септември‖), и в Лайпциг митичната му издръжливост – този епизод 

от живота му е свидетелство за дейността му в Комунистическия интернационал 

(през 1933 г. Георги Димитров е арестуван в Берлин и обвинен в подпалването на 

Райстага, защитава се сам по такъв начин, че предизвиква симпатии и подкрепа по 

цял свят и получава оправдателна присъда). Заключителен щрих е споменът за 

портрета, скрит на тавана. Портретът е символ на култа към личността – портрети на 

Георги Димитров и Тодор Живков висят по стените на всички държавни 

учреждения, съдилища, училища, болници, заводи в Народна република България. 

Портретът на вожда замества дори иконите в домовете на ревностните комунисти. 
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Сборникът Братска дружба (1954 г.) със съставители и редактори Людмил Стоянов 

и Радой Ралин има подзаглавие ―Сборник от художествени материали за българо-

съветската дружба 1944 – 1954‖. Сборникът е без предговор и не е разделен на 

части, но в началото е поезията, а след това – прозата. Основната тема отново е за 

―вечната дружба‖ между братските народи. Израз на голямата обич към Ленин и 

Сталин, към Съветската страна са многобройните едноименни стихотворения, в 

други е изразена българската съпричастност към ―великото дело‖ на комунизма, на 

Отечествената война и на Червената армия. Стихотворението на Радой Ралин 

―Дружба по силна от смъртта‖ (70 – 71 с.) всъщност е преработеното ―Тук ли бяха 

бойните места?‖ от сборника Книга за дружбата (1951 г.). Отпаднали са два 

куплета, някои стихове са заменени с други, променен е акцентът в заглавието, но 

идеята е същата. 
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2. Глава втора: Сатирата на Радой Ралин и живковизмът в 

България 
 

Казват, че имало хора, които никога не се смеят. 

Илия Бешков,  

из предговора на Строго поверително (1956 г.) 

 

„Безспорно Радой Ралин е един от ―некоронованите царе‖ на българския смях‖ 

(Петров 1980: 70), казва литературният критик Здравко Петров. Обаче царете на 

смеха са като кралете на карнавала – сред обществото и в държавата те са шутове: 

„Сатирика, присмехулника не го допускат през главния двор, но той се промъква и 

обсипва всичко живо със стрелите на своя виц и сочен смях‖ (Петров 1980: 69). 

Самият Радой Ралин твърди, че „който се смее пръв, се смее най-добре‖ 

(Чаталбашев 1976: 111). Това е отговорът му на въпроса ―Вашият девиз‖ от 

интервюто на Георги Чаталбашев. Радой Ралин преобръща народна мъдрост ―Който 

се смее последен, се смее най-добре‖ и така заявява задача си като творец с активна 

гражданска позиция.  

В есето си ―Смехът – аудиовизуална сила‖ към албума Светът е оцелял, 

защото се е смял Радой Ралин казва: „Колко целесъобразен и икономичен е смеха! 

Той е едновременно намерение и изпълнение. Моментален отзвук. Не му е присъщо 

колебанието, както при мисълта; не е задкулисен, а явен, не е тактичен, нито пък 

облечен в доверие, нито брониран, а открит. […] Смехът се превръща в идеология за 

онези, които са склонни да забелязват несъвършенствата на явленията и желаят да 

предизвикат постоянно обновление и красота‖ (Ралин, Светът е оцелял 1989: 119 – 

120). Радой Ралин осъзнава силата на смеха и я превръща в свое оръжие, защото 

смехът много добре пасва на неговия честен и непримирим характер. 

Може би най-вярното определение за хумора и сатирата дава Илия Бешков, 

един от най-добрите български карикатуристи на всички времена: „Хуморът е най-

чудната любов към света и като за всяка любов, така и за тая са нужни чисто сърце и 

безкористен ум. […] Всички нечестивци, користолюбци, грешници и наивници 

които пъплят из родината и омрачават дните й, Ралин милостиво е прибрал в 

сърцето си, озвучил ги е със своя смях, окъпал ги е със сълзите си и е превърнал тия 

негодни поданици на живота в прекрасни поданици на изкуството, където те живеят 

с чудната жизненост на своя автор‖ (Ралин, Строго поверително 1956: 6). Сатирата 

има очистващо действие, чрез нея се достига душевния катарзис, за който говори 

още Аристотел.  
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„Сатирата е опако изкуство. За нея правилото е изключение, достойнството – 

недостатък, злото – смешно‖ (Димовски 1965: 5), казва Радой Ралин в предговора 

към книгата на Борис Димовски Карикатури. Илюстрации. 

За да обясни сатирата, Радой Ралин променя популярния израз ―да съчетаем 

полезното с приятното‖ в ―да съчетаем неприятното с полезното‖. Според Илия 

Бешков в тоя парадокс се крие цялата същина на истинския хумор (Ралин, Строго 

поверително 1956: 6). Същността на сатирата е изобличението, което е неприятно за 

грешниците, но сатирикът осъзнава ползата от своя труд – да събуди заспалата им 

съвест и да ги обърне към доброто. 

За литературния критик Вихрен Чернокожев „сатирата е най-

демократичното, най-популярното изкуство с изключителна социална активност‖ 

(Чернокожев 1994: 147). Сатирата е демократична, защото изразява мислите на 

народа; популярна не само заради смешната страна, но и със сериозните проблеми, 

за които хората мислят, но не намират точните думи и смелост да ги изрекат на глас; 

социално активна, защото създава определени настроения в обществото, насочва 

вниманието на хората в посоката на недоволство от неправдите и злоупотребите. 

Мислите на Радой Ралин за сатирата, споделени в излезлите в печата статии, 

са събрани в книгата му Ехото на усмивката (1997 г.). Първата част на тази книга е 

наречена ―Лицето на смеха‖, а втората – ―Трънливи силуети‖. Дори шеговитите 

заглавия насочват към теорията и практиката на това изкуство: ―Повече сатира с 

повече сатирици‖, ―Поглед към сатирата‖, ―Сатира и патриотизъм‖, ―Сатира и 

тиражи‖, ―Хитър източник на сатирата‖, ―Няма по-ясно нещо от смеха‖, 

―Присмехулство‖, ―Сатирата и фолклорът‖, ―За смеха по съседски‖, ―Смехът – 

аудиовизуално средство‖, ―Пясъкът между зъбите изостря усмивката‖, ―Без думи, но 

с чувство и гняв‖, ―Сатиричният километраж на шофьора‖, ―Самородни носители на 

критическия дух‖.  

За да изясни причините и същността на хумора и сатирата, Радой Ралин 

използва модела на боксовия мач: атаката задвижва инстинкта на човека за 

самосъхранение и той започва да се отбранява. Явленията от физическата сфера са 

аналогични на тези в духовната – така сатирата се оказва оръжието в духовната 

битка на човека срещу враговете му: 

- „Кога за първи път се поражда у човека чувството за хумор? 

- Откакто започват да му нанасят удари. 

- А какво е смехът? 

- Духовна самоотбрана на човека‖. (Ралин,Ехото на усмивката 1997: 106). 
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„Сатирата ни служеше тогава за духовно оцеляване‖ (Кунчев 1997: 142), казва Радой 

Ралин в интервюто на литературния критик Божидар Кунчев. 

Смехът не е само оръжие за самоотбрана, той минава и в настъпление – 

критикува и осъжда. Освен това е и най-естествената реакция срещу страха от врага, 

като му се присмееш, той няма да изглежда толкова страшен: „Смехът е 

моменталната, най-рефлексивната присъда и критика. […] Всеки смях е едно 

облекчение от преодолян страх и едно удоволствие от предотвратен грях‖ (Ралин, 

Ехото на усмивката 1997: 56).  

„Но най-хубавото му на смеха е, че те кара да дойдеш и на себе си‖. (Ралин, 

Ехото на усмивката 1997: 76). Чрез смеха хората преодоляват своя страх и се 

освобождават от наложените ограничения. Освен че е полезен, смехът е и приятен: 

„Хуморът е едно човешко удовлетворение за гражданска досетливост и 

непосредствена дързост, съчетана с артистичност‖ (Ралин, Ехото на усмивката 

1997: 107). 

Както и смехът, сатирата е оръжие, весело, но и сериозно, срещу човешките 

недостатъци и пороци: „Сатирата като най-остра, най-изразителна и вдъхновена 

форма на обществена критика не само наказва и осмива вредните явления, а 

същевременно развива и окриля у хората новаторско критическо чувство, 

непримиримост към неправдите‖ (Ралин, Ехото на усмивката 1997: 15). Чрез 

критиката човекът заявява своя лична позиция и воля; критиката е израз на 

постигнатата духовна свобода: „Сатирата е най-високият израз на демократизацията 

в творчеството, сатирата е синият лакмус на гражданските свободи, най-верен 

показател на освободеното мислене на един народ‖ (Ралин, Ехото на усмивката 

1997: 26). Именно свободното мислене е в основата и на гражданските свободи, и на 

демокрацията, към които се стремят будните умове. Чрез сатирата свободното 

мислене се предава на недоволните и ги освобождава. За човека, превърнал се в 

гласа на недоволните, свободата е най-високата ценност. Мълчанието и покорството 

са не само пороци според Радой Ралин, но и  унищожават личността: „Това апатично 

или хитро, или подло, или инстинктивно мълчание срещу малки и големи 

нередности е политическо лентяйство, което ни развращава, което ни обезличава, 

което парализира силите ни‖ (Ралин, Ехото на усмивката 1997: 16). Така сатирата 

се явява спасение за свободните хора във всяко несвободно време. 

Разбира се, засегнатите не само не разбират ползата от сатирата, но й 

приписват и грехове, които тя няма: „Срещу сатирата се отправят неаргументирани 

и вулгарни упреци, че тя ―чернела‖ нашата действителност. В състояние ли е една 
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сатира до очерни цяла действителност?‖ (Ралин, Ехото на усмивката 1997: 11). 

Очернянето е основният аргумент на властта, с който тя напада сатирата и 

сатириците. Тезата, че пороците са преувеличени, че са показани само 

отрицателните страни на действителността, показва пълното разминаване в 

мисленето на хората от властта и сатириците, неразбирането на сатирата. Властта 

дори стига до абсурдното изискване към сатириците: ―Пишете положителна сатира‖. 

Конфликът между властта и сатириците е заложен в основата на сатирата: целта на 

сатирата е да изобличава нередности и злоупотреби, които са характерни най-вече за 

хората с власт. 

Другото обвинение срещу сатирата е обобщаването – от единичното явление, 

смятат властващите, сатириците правят изводи, които важат за всички. Радой Ралин 

оборва и този аргумент: „За сатирата не е нито нужно, нито задължително нещата да 

бъдат типични. Понякога типичното изключение върши повече работа от типичното 

явление. Задушителите на сатирата забравят, че освен естетическа сила сатиричният 

образ притежава предупредителен характер‖ (Ралин, Ехото на усмивката 1997: 10). 

Дори обръща твърдението на властта в полза на сатирата – обобщенията предпазват 

от разпространяването на отрицателните явления в обществото: „Най-ценната 

сатира е оная, която ни посочва още несъществуващи, но евентуални вече явления, 

чийто зародиш трябва да бъде навреме прекъснат. Това е сатирата, която гледа в 

перспектива, която има профилактична сила‖ (Ралин, Ехото на усмивката 1997: 16). 

Основната тема на сатирата след 1956 г. е култът към личността. „Поначало 

сатирата и култът към едноличността са се мразили кръвно и непримиримо. След 

като един култ стигне до нивото на личния или масовия подбив, той бива нащърбен 

култ и престава да плаши и предизвиква респект‖ (Ралин, Ехото на усмивката 1997: 

9). Осмиването на развенчаните диктатори е дори поощрявано, но ефектът не се 

харесва на властта – хората вече не изпитват страх и се съмняват в нарежданията на 

новите властници. През 1963 г. Радой Ралин пише: „Имаше категория хора, 

затвърдили веднъж завинаги привилегията си да не подлежат на никаква критика, 

камо ли на сатира!‖ (Ралин, Ехото на усмивката 1997: 15). Колкото по-недосегаеми 

са властниците, толкова по-упорито сатирата следи техните действия и критикува 

всяка нередност и злоупотреба. 

Основната теза на сатириците, с която отхвърлят всички обвинения, е, че 

сатирата лекува обществото (от пословицата ―Смехът е здраве‖). За всички е ясно, че 

лекарствата са горчиви и неприятни. Сатирата намира вредните черти на живота и ги 

лекува със смях, който е неприятен, но необходим за онези, които са се разпознали в 
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героите на вицове и фейлетони. Радой Ралин прави много сполучливо сравнение за 

работата на сатириците и лекарите: 

- „Някои казват, че вие сте казионен сатирик. Вярно ли е? 

- Така е, но не е съвсем точно. По-точно е да се каже, че съм правителствен 

сатирик. Затова и задачата ми е близка до работата на правителствените клиники. 

Като тях и аз лекувам членовете на правителството, но те ги лекуват с лекарства, 

а аз ги лекувам с осмиване‖ (Христова 2005: 287). 

За историка Наталия Христова социалистическата държава изглежда като 

„клиника за душевноболни, които постоянно си правят критики и самокритики‖ 

(Христова 2005: 197). В този смисъл наистина има нужда от смеха, който да върне 

живота към нормалния му ритъм. 

В подкрепа на тезата, че Радой Ралин лекува чрез сатирата си, говори и 

карикатуристът Борис Димовски: „Аз ще наблегна само на едно негово самобитно 

качество – усета му да открива нови теми. Той вижда неща, които никой радар не 

лови […] Всъщност този жизнелюбив поет е тласкан от жизнелюбиви импулси към 

хората – като добрите стари доктори […] Понеже обществото като индивида също 

има лоши навици, Радой му открива нови болести‖ (Димовски 1993: 50). Да се 

открият навреме болестите е първото условие за успешното лечение. А както казва 

Димовски, в това е силата на Радой Ралин. 

„Има ли смях и критика, обществото няма да боледува‖ (Димовски 1993: 7),  

казва Радой Ралин в предговора към книгата на Борис Димовски Мисли и 

карикатури. 

„Радой Ралин е будната съвест на нацията‖ (Христова 2005: 261). Тези думи 

на Наталия Христова много точно определят призванието на сатирика. 

За причините поетът Радой Ралин да намери другото си призвание пише 

Здравко Петров: „Някога Радой Ралин беше по-възторжен, изпълнен с 

въодушевлението на идеалиста, с чистосърдечието на детето. Неговата 

непримиримост към моралните несъвършенства на света го доведе до сатирата‖ 

(Петров 1980: 69). Писателят емигрант Георги Марков има своя теза: „Може би 

парадоксално, но твърде показателно, пред нас е един роден лирик. Лирик с най-

тънка и честна чувствителност, който тъкмо поради това се превръща в най-

безпощадния сатирик. Какво удивително съчетание на нежността с честността‖ 

(Марков 1998: 108]. 

„Като писател Радой Ралин има две лица – на лирик и на сатирик‖ (Георгиев 

1987: 175). Критикът Любен Георгиев смята сатирата за остро и опасно оръжие, с 
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което Радой Ралин много добре си служи, защото има непогрешим усет за 

нередностите в обществения живот. Остротата на сатирата се мени според 

изобличавания проблем, а „Радой Ралин борави с всички оттенъци на смеха – от 

лекокрилото и забавно развлечение до жлъчната и заклеймяваща присъда‖ (Георгиев 

1987: 180). 

Сатирата като поглед към света и като художествено средство Радой Ралин 

прилага в различни направления и жанрове на изкуството – и в литературата 

(стихотворение, епиграма, фейлетон, разказ, басня, приказка, афоризъм, апостроф, 

анекдот), и в театъра, и в киното, а неговият голям приятел Борис Димовски допълва 

думите му с карикатури. Самият Радой Ралин в есето си ―Повече сатира с повече 

сатирици‖ възкликва: „Сатира в печата и на сцената! Сатира в киното и по радиото! 

Сатира върху малкия екран!‖ (Ралин,Ехото на усмивката 1997: 26), а в ―Поглед към 

сатирата‖ пише: „Векове наред сатирата се водеше само като жанр: ту към 

литературата, ту към театъра, ту към живописта, а в по-ново време – в киното. […] 

На сатирата й дотегна да бъде само жанр […] и тя реши да стане отделно, 

самостоятелно изкуство. […] И от пръснати, оставени сами на себе си сатирични 

жанрове към литературата, изобразителното изкуство, театъра и киното се създаде 

Сатиричното Изкуство със свои вече литературни, изобразителни, театрални и 

киножанрове‖ (Ралин, Ехото на усмивката 1997: 28 – 29). 

Към изброените изкуства се прибавя още едно – през 50-те години на ХХ век, 

когато в България джазът се смята за еретично изкуство, Радой Ралин е един от 

ревностните му поддръжници; през 1965 г. заедно с Милчо Левиев създават 

формацията ―Джаз Фокус‖. 

Първите хумористични стихотворения и анекдоти на Радой Ралин са 

публикувани през 1939 – 1940 г. във вестниците ―Бургаски фар‖ и ―Заря‖. Като 

редактор във вестник ―Стършел‖ (1952 – 1961 г.) и в Студията за документални 

филми (1964 – 1966 г.) Радой Ралин се занимава изключително много със сатира. 

 За Радой Ралин казват, че твори строфите, остроумията, епиграмите си на 

момента. Самият той споделя: „―хумор‖ значи течност. Смехът трябва да бликне 

сам, спонтанно, да изненада и автора си, първо него да зарази‖ (Ралин, Ехото на 

усмивката 1997: 119–120). Затова неговите произведения се появяват като реплика 

на невярно твърдение или на вредно явление. Въпреки че идеята се ражда 

спонтанно, творбите на Радой Ралин се отличава с художествена обработка, която 

показва таланта на автора да намери най-впечатляващата и най-подходящата форма 

за своята идея. Радой Ралин постига изящна лекота на фразата, прост и съвършен 
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израз на мисълта. Затова неговите епиграми и афоризми се запомнят лесно и бързо 

се разпространяват, за да постигнат целта си – да освободят хората от страха, да 

формират обществено недоволство срещу неправдите и злоупотребите. Чрез 

сатирата си Радой Ралин не само показва свободата на мисленето си и таланта си на 

творец, но и изпълнява своя гражданския дълг в годините на комунизма.  

 

2.1 Начало на размразяването (1952 – 1956 г.) 

 

Размразяване се нарича периодът на либерализация на комунистическите режими в 

Източния блок, чието начало е сложено в Москва. „Година – две преди смъртта на 

Сталин Кремъл започна да осъзнава, че е необходимо образът на партийната 

върхушка да бъде съобразен с културните постижения на останалия свят, да се 

либерализира културният и интелектуалният живот на интелигенцията и да се 

спечелят нейниете усилия за изграждане на обществото. Противното би довело 

системата до скорошна гибел‖ (Славов 1994: 16). 

 Според Атанас Славов терминът размразяване е взет от заглавието на романа 

на Иля Еренбург, в който са изразени надеждите за либерализиране на съветското 

общество след смъртта на Сталин. „В тясното си най-разпространено значение 

терминът обхваща периода на либерализация, като се започне от критиката на 

Хрушчов срещу Сталин в доклада преди ХХ конгрес на КПСС и се стигне до 1963 г. 

с безпощадните атаки срещу съветските художници, интелектуалци и писатели, 

прекрачили в творческите си търсения установените от самия Хрушчов граници‖ 

(Славов 1994: 13). В широкия си смисъл терминът включва и опитите за 

либерализация по времето на Сталин (1952 г.), и продължението на този процес след 

1963 г. – до чехословашките събития през 1968 г. 

 „Ледът се пропука през 1950 г., когато Сталин публикува ―Марксизмът и 

въпросите на езикознанието‖‖ (Славов 1994: 19). Това е първото отстъпление от 

водещия в изкуството, науката, литературата, дори икономиката принцип: ―Партията 

е над всичко‖. В България партийният водач Вълко Червенков също прави опити за 

либерализация на литературния живот, като лично напада догматичната критика.  

След смъртта на Сталин през 1953 г. Москва открито обявява нов курс – 

осъден е ―култа към личността‖, като върху него е прехвърлена вината за 

политическите, икономическите и социалните проблеми. Официално се заговаря за 

либерализация на политиката, но промените започват след ХХ конгрес на КПСС 

(Комунистическа партия на Съветския съюз) през 1956 г., на който е развенчан 

кремълския диктатор. Тайната реч на Хрушчов пред ХХ конгрес на КПСС превръща 
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постепенното либерализиране в основана политическа линия на кремълското 

ръководство, известна като десталинизация.  

Хрушчов стига до крайности в либерализацията и десталинизацията и 

разпуска Коминформбюро (Комунистическия интернационал) през 1956 г. Новата 

политика на Москва задвижва антисъветските центробежни сили в комунистическия 

блок. В Полша и Унгария започва борба за независимост от Кремъл с участието на 

широки народни маси, но революциите в ―братските‖ страни са жестоко потушени. 

Това е „първата сериозна криза в комунистическия блок‖ (Христова 2005: 183). 

България остава вярна на Москва. През 1956 г. е проведен пленум на ЦК на 

БКП (Централен комитет на Българската комунистическа партия), който остава в 

историята с името Априлски пленум. На него е осъден ―култа към личността‖, 

обявено е ―връщането на ленинските принципи в партийния и държавния живот‖, по 

подобие на ХХ конгрес на КПСС. Вината за провалите в идеологическата и 

икономическата област е прехвърлена върху Вълко Червенков, той е свален от поста 

генерален секретар на партията и на негово място е избран Тодор Живков, който 

сменя досегашното партийно и държавно ръководство.  

Българската интелигенция също се активизира, в София се оформя ново 

поколение млади творци, изпълнени с надежди за промяна, сред които е и Радой 

Ралин. Въодушевени от сгромолясването на диктаторите, нтелектуалците не само 

критикуват делата на свалените вече дейци (което е разрешено и дори поощрявано), 

но и изразява съмнения в качествата и заслугите на новото ръководство (което е 

неприемливо). „Особено смели позиции заемат сатириците Радой Ралин, Васил 

Цонев, карикатуристите Генчо Узунов, Марко Бехар‖ (Баева 2006: 135). 

Обстановката е напрегната, неспокойна, но и заредена с оптимизъм. На партийно 

събрание на Съюза на българските писатели (СБП) през 1956 г. Радой Ралин казва: 

„Кое е най-важното сега след ХХ конгрес на КПСС? Това е създаването на тази 

атмосфера на политическа толерантност. […] Ние не бива и не можем да мислим 

еднакво‖ (Христова 2005: 183). 

Според Атанас Славов през периода на размразяването в България се 

оформят три идеологии: „1) Априлската линия на партийната върхушка около Тодор 

Живков, която има за цел да съживи творческите сили на нацията в рамки, които не 

застрашават партийната бюрокрация и привилегиите на новия партиен хайлаф; 2) 

Опозиционната либерална идеология, която изгражда отново културните мостове на 

България със Западна Европа и останалия свят; 3) Опозиционната консервативна 

идеология, която потапя българските интелектуалци в родното‖ (Славов 1994: 198). 
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Както основателно се опасяват част от творците, изказванията им много скоро се 

използват за наказания срещу самите тях. Радой Ралин също получава 

предупреждение за партийно наказание. „След ХХ конгрес, когато ние се радвахме, 

че най-сетне ще стане нещо, той [Атанас Далчев – бел. на Н. Христова] ни 

съжаляваше и казваше, че те само ще използват нашия явен ентусиазъм. Така ще 

разберат кои са им неугодни и ще ги довършат‖ (Кунчев 1997: 136). Отдел 

―Пропаганда и агитация‖ настоява за ―чистка‖ в редакцията на вестник ―Стършел‖ – 

Радой Ралин е сред онези, които трябва да бъдат изхвърлени. Но събранието на 

вестника настоява той да остане на работа. 

В края на 1956 г. ЦК на БКП тревожно отчита резултатите от българската 

―десталинизация‖ – „критиката е излязла от партиен контрол и е създала опасност за 

системата‖ (Баева 2006: 136). Слага се край на обществените дискусии, вземат се 

мерки за ―стягане‖ на интелигенцията. „Априлският обновителен вятър е доста 

смразяващ, размразяването е само привидно‖ (Христова 2005: 188). 

 

2.1.1 Строго поверително 

 

През 1956 г. излиза книгата му с хумористични стихотворения и разкази Строго 

поверително. Чувството за хумор и ирония на Радой Ралин се вижда още в началото 

на първия фейлетон ―Изправена грешка‖: „Не понасям никакви шеги и нередности и 

смело и безпощадно критикувам майка си, когато пресоли супата. Ненавиждам 

отдън душа култа към личността на управителите на разни ресторанти…‖ (Ралин, 

Избрани творби 1984:76) За разлика от автора, героят – разказвач няма чувство за 

хумор, за него шегата и нередността са еднакво негативни; той не прави разлика 

между съществено и дребно и снизява гръмките политически фрази до битовото си 

ежедневие: смела и безпощадна критика е отнесена към майката и нейните 

готварски умения, а култа към личността – към управителите на ресторанти. 

Будното му гражданско чувство е насочено към това дали морковите са готвени с 

масло, както е записано в менюто, или с олио; оплакването му дава резултат и 

управителката на ресторанта е уволнена, а на нейно място е назначена роднина на 

инспектора. Съзнанието му за изпълнен дълг напълно се разминава с резултата, 

съвсем в духа на поговорката ―Вместо да изпише вежди, извади очи‖. 

Стихотворението ―Строго поверително‖, чието име носи цялата книга, 

осмива много популярната практика на слуховете – от ухо на ухо между роднини и 

приятели да се предават тайни. В случая става дума за ―строго поверително‖ 
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нареждане, което шефът на някакво учреждение получава ―отгоре‖ (от партийните 

ръководители). Той пръв нарушава тайната и казва на жена си, следва цяла верига от 

хора, които я научават, благодарение на връзките помежду си. Така официалното 

съобщение става слух, тайната става явна. 

―Лични впечатления‖ с подзаглавие ―Едноактна драма‖ представя 

чиновническата ―непогрешимост‖: началник кадри дава отрицателна характеристика 

на млад човек заради фамилията му Чорбаджийски; човекът се явява при него и 

оборва всичките му твърдения, които са на базата на умозаключенията; но 

началникът държи на своето, защото имал ―лични впечатления‖ от обсъждания 

гражданин; когато младият човек му казва, че той е Чорбаджийски, началникът го 

нарича лъжец и го изгонва. Битката на човека срещу системата е предварително 

загубена. 

В стихотворението ―Бюрократ – новатор‖ се съдържа формулата за успеха на 

чиновника – не взема сам решения, а препраща всички до началника си; така се 

издига и прави кариера, но всъщност може да бъде заменен от грамофон, който да 

повтаря отговора му. Тук Радой Ралин отново е насочил сатирата си срещу 

бюрокрацията и безполезността на безбройните чиновници. Това стихотворение, 

както и някои други, е включено и в книгата със сатирични стихотворения Планина 

се срина (1954 г.). 

Във фейлетона ―Борба за икономии‖ Радой Ралин използва съня, за да 

представи ситуация на границата на реалността – похват, известен в българската 

литература още от фейлетона ―Политическа зима‖ (1872 г.) на Христо Ботев. 

Събуждат героя от сън и го молят да напише сценарий за документален филм със 

заглавие ―Борба за иконимии‖, като се съобрази с изискванията на режисьора. 

Двамата получават хонорари, но режисьорът заминава и на негово място е назначен 

друг, който иска нов сценарий със същото заглавие. Отново двамата получават 

хонорари, но и този режисьор заминава. Третият режисьор не харесва нито първия, 

нито втория сценарий и иска трети, за който пак се изплащат хонорари. Така 

студията в разстояние на три месеца заплати 30 000 лева за сценарий, посветен на 

стругаря Медникаров, който спестяваше 30 000 лева за цяла една година! Абсурдът 

не спира до тук – и третият режисьор заминава, но съвестта на героя се обажда и той 

не се съгласява да напише четвърти сценарий за четвъртия режисьор и да вземе за 

четвърти път хонорар за една и съща тема. Естествено, режисьорът се сърди и 

започват да се карат. В разгара на спора героят се събужда. „И слава богу – 

въздъхнах облекчено, – че всичко беше само сън, защото действителността е още по-
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страшна!‖ (Ралин, Избрани творби 1984:82) Оказва се, че събуждането в началото се 

отнася за една друга действителност; то се случва в съня. Второто събуждане е 

истинското, с него героят се събужда в истинската реалност, събужда се за истината. 

А тя е още по-страшна, защото в нея авторът ще напише за четвърти път същия 

сценарий. 

Във фейлетона ―За десет години‖ интервюто на млада журналистка с 

известен писател се измества от литературни теми към чисто материални – 

писателят обяснява какво си е купи с хонорара за всяка своя книга, от стари и скъпи 

мебели до вила. 

―Вездесъщият‖ с подзаглавие ―Сценарий за кратък игрален филм с 

документален характер‖ е посветен на шефа, който тормози сексуално служителките 

си. Млада вишистка с отлична диплома си търси работа, зад вратата с табелка 

―ИНПРОСТАК‖ (уж абревиатура от ―Институт за проучване стопанските активи‖, 

но всъщност изпъква значението ―един простак‖) тя се сблъсква за първи път с 

―другаря Перчемлиев‖ (избраното име е показателно за характера). Възмутена от 

нахалството му, тя грабва налятата върху бюрото чаша и светкавично зашлевява 

водата върху лицето на директора. Утешава се, че има и други служби и усмихната 

тръгва към тях, в бързо темпо пред очите ни минават кадрите в други стопански 

институти, а също и в Медицинския, Противопожарния, Архитектурния, 

Лесовъдния институти, в Астрономическата обсерватория.  Но зад всяка врата я 

посреща все същия Перчемлиев. Така нагледно е представен типичния образ на 

шефа – не като обобщение на различни хора със сходни характери, а като един и 

същи човек. Момичето вече не е усмихнато, последна надежда то търси в храма, но 

там като свещеник я посреща пак същия Перчемлиев, наречен вече Вездесъщия. 

Иронията на Радой Ралин е направо безбожна – в храма момичето получава 

просветление и се връща при първия Перчемлиев, за да приеме условията му и 

работата. 

Сатиричното осмиване в стихотворението ―Чиста обич‖ е насочено към 

жените, които използват красотата и любовта си, за да направят кариера и да си 

осигурят хубав живот. Лирическият герой ―урежда‖ любимата си на работа, намира 

й квартира, прави я столичен жител (което в онези времена е много трудно), купува 

й скъпи дрехи и подаръци и иска да се ожени за нея. Но тя избира шефа му – в него 

използваческата й същност вижда нови възможности за по-добро бъдеще. 

Във фейлетона ―Преодолени затруднения‖ шефът е назначен на по-висок 

пост, но с радостта идва и затруднението кой ще върши работата. Затова той 
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―изтегля‖ помощника си. Но пред помощника стои същото затруднение, затова той 

на свой ред изтегля помощника си и така цялата верига. 

Хумористичните стихотворения и фейлетони от книгата Строго поверително 

осмиват отрицателни явления от обществения живот като прехвърлянето на 

отговорност в стихотворението ―Сработване‖, бюрократизма в стихотворението 

―Балада за пропуските‖ и във фейлетона ―Шест бележки‖, ходатайството в 

стихотворението ―Стеснителният‖, алчността и ненаситността във фейлетона 

―Мераклия човек‖, използвачеството във фейлетона ―Последователност‖, 

шуробаджанащината или използването на роднински връзки в ―роднинската драма‖ 

(по определение на самия Радой Ралин) ―До София и обратно‖, мързела и 

клюкарството в стихотворението ―Две другарки‖. Сред пародиите ―Пейте с нас‖ в 

края на книгата е и ―Кантата за София‖, от която тръгва популярното и до днес 

определение за българската столица – растеш, но не старееш. 

 

2.1.2 ―Приказки за стълбата‖ 

 

В Строго поверително (1956 г.) е включен и фейлетона ―Приказка за стълбата‖, 

въпреки острите критики. ―Приказка за стълбата‖ излиза първо във вестник 

―Народна младеж‖ и веднага е определен като ―вредно за партията произведение‖.  

Това произведение на Радой Ралин е реплика към фейлетона на Христо 

Смирненски, който оставя с хумористично-сатиричното си творчество ярка следа в 

българската литература. Радой Ралин използва същото заглавие, символиката и 

образността на оригинала. Но за разлика от плебея на Смирненски, който, 

изкушаван от дявола, се изкачва по стълбата, героят на Радой Ралин е властникът, 

който пада надолу. Финалът на Смирненски е припомнен под формата на мото; 

оттам започва историята си Радой Ралин. Заслепението на властника е толкова 

голямо, че той вече не гледа къде стъпва и не внимава, но това му струва скъпо – 

подхлъзва се и пада с няколко стъпала по-надолу, и то без помощта на някакъв 

дявол. Възвръща си истинските уши и не може да повярва на това, което чува. 

Пробудилата се съвест го подтиква да вземе незабавни мерки, обаче вече друг 

решава въпросите и затова най-важната негова задача става да се качи отново най-

горе – със собствени сили или с нечия помощ. Но отново пада – връща си очите и 

разбира, че колкото си по-надолу, толкова по-малка цена имат думите ти, затова 

трябва да се изкачи – не за лична кариера, а само за да подобри участта на хората. 

При третото падане се намира направо на земята и вижда една друга действителност, 
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връща си езика и протестира. Фейлетонът на Радой Ралин завършва с 

антипосвещение: „Не е посветено на всички, които ще кажат: ―Това се отнася за 

мене!‖ (Ралин, Избрани творби 1984:303).  

Фейлетонът на Радой Ралин ―Приказка за стълбата‖, написан през 1955 г., 

разказва за мъчителния начин, по който бившият властник излиза от заслепението, 

до което върхът на стълбата неизбежно го е довел. „Затвореният кръг, 

неизменчивата природа на феномена власт – без значение дали е ―буржоазна‖ или 

―социалистическа‖ – тази истина е чудовищно неудобна за управляващите, за да 

бъде поне отчасти приемлива‖ (Христова 2005: 185). 

През 1982 г. Радой Ралин пише фейлетона ―Истина за стълбата‖, отново с 

мото от Смирненски. Мотивът за стълбата получава почти научно обяснение – за да 

бъде устойчива, тя не трябва да има за опора човешки гърбове, нито да е вирната в 

небето; тя не предлага сигурност, понеже не съществува универсално средство 

срещу подхлъзване; отново е потвърдена нейната функция – стълбата е устройство 

за кариера. Старите герои изглеждат по нов начин – дяволът осъзнава, че е излишен, 

а героят признава, че не е оня измислен от Ведбал (псевдоним на Христо 

Смирненски – б.м.) млад момък с изправено чело и стиснати юмруци. И сблъсъкът 

между тях е различен – героят пише научен труд върху стълбата и иска да се изкачи 

по нея с чисто изследователски цели, а дяволът отказва да му даде нови уши, очи и 

език и да го пусне на стълбата, която вече е претъпкана. Младият учен, които 

въобще не може да се качи на стълбата, стига до извода, че „всеки човек е една 

стълба и често характерът му лази на най-долното стъпало‖ (Ралин, Избрани творби 

1984:321). В края пак има посвещение: „Посвещава се на всички, които ще кажат: 

―Много важно какво ще кажат!‖‖ (Ралин, Избрани творби 1984:321). 

„Любопитно е да се видят някои различия между двата фейлетона на Радой 

Ралин – дели ги повече от четвърт век, – защото тези различия са показателни за 

общите тенденции в развитието на сатирата ни през това време. Първият фейлетон е 

по-близък до оригинала и в него моралистичният патос е с пряка, на места 

публицистична острота. Във втория – ―Истината за стълбата‖ – ироничната 

сгъстеност на фразата, нейната подчертана афористичност вече са отказ от 

обстоятелствеността и откритото морализаторство, които в повечето случаи 

отслабват сатиричното напрежение‖ (Чернокожев 1994: 154). 

В своите ―Приказки за стълбата‖ Радой Ралин много точно е доловил 

преображението на героя на Смирненски – плебеят е станал властник. Същността на 

стълбата обаче не се е променила – тя деформира на личността, води до загуба на 
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реалната преценка за действителността. Но стълбата има две посоки и пътят надолу 

премахва деформацията и събужда съвестта на самозабравилия се властник. В 

Ралиновите ―приказки‖ фаустовски трагичните мотиви зазвучават на пръв поглед 

фарсово-комично. Но така още по-ярко изпъква погубената човешка 

индивидуалност, обезличаването и отчуждението по пътя към властта. 

 

2.2 Опити за либерализиране на социалистическата система (1956 – 1962 г.) 

 

При смекчаване на режима след смъртта на Сталин и сред българската интелигенция 

настъпва оживление. Промяната се долавя при обсъжданията на направените 

изложби; в писателските дискусии се обсъжда необходимостта да се отстоява 

свободата на мненията и стиловете, както и да се познават западните културни 

течения. Партийната върхушка осъзнава очерталата се заплаха и се опитва да 

ограничи недоволството и свободомислието, като ―стегне редиците‖ на 

интелигенцията. Критиката на култа трябва да бъде в строго определени рамки и да 

не предизвиква сътресения в системата, както става в Унгария. „След ―унгарската 

есен‖ вратата към демократизацията, започнала да се открехва по нареждане на 

Москва, е демонстративно захлопната‖ (Баева 2006: 166). 

Унгарската революция от 1956 г. предизвиква сериозна криза в групирания 

около Съветския съюз Източен блок, но съветските танкова по улиците на Будапеща 

дават нагледен урок какво може да се случи на всяка страна, ако се опита да следва 

свой път, различен от диктувания или одобрения от Москва. 

„Тъкмо след Унгария 1956-а най-настоятелно се заговори, че в Ялта великите 

сили са разпределили света и че Унгария, България и другите източноевропейски 

страни са дадени на Съветския съюз во веки веков. […] Ако до унгарските събития 

всред масите съществуваше все пак смътна илюзия за някаква световна 

справедливост, то след тях нищо не остава от нея‖ (Марков 1990: 114). 

 Въпреки това, през 60-те години в литературата и киното в България е 

преодоляна декларативността; в центъра на творбите вече стои човека, а не 

строителя на социализма. В театралния репертоар се включват пиеси на автори, 

забранени в предходните години. Анимационното кино, оставено без строг партиен 

надзор, започва своя възход и дори печели международни награди. В силно 

засегнатото от догматизма на предходния период изобразително изкуство също 

започват нови процеси – реабилитирани са пейзажът и натюрмортът в противовес на 

водещите през периода на култа фигурални композиции и портрети. 
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От края на 50-те и началото на 60-те години отношенията власт – интелигенция вече 

се променят. Нуждата от социален отдушник е ясно осъзната. „Затова ЦК на БКП и 

лично Тодор Живков не само търпят явлението Радой Ралин, а и полагат сериозни 

грижи за сатиричния вестник ―Стършел‖ – издание на ЦК, изискват да има сатира, 

макар и внимателно контролирана от самите тях‖ (Христова 2005: 186). 

 ―Затягането на юздите‖ на интелигенцията започва още на Септемврийския 

пленум на ЦК на БКП (1956 г.). За да не загуби контрола върху културата и 

просветата, партийното ръководство ги обединява в едно министерство и го 

поверява за около шест месеца на Вълко Червенков – свален на Априлския пленум 

от поста министър-председател и генерален секретар на партията като носител на 

българския култ към личността, той е освободен от държавни длъжности и е 

изключен от партията чак през 1962 г. Контролът над интелигенцията е необходим 

заради неустойчивото положение на Хрушчов и Живков след промените от 1956 г. 

Към свободомислещите творци се отправят закани, че ще бъдат пратени ―там, 

където им е мястото‖ (Тодор Живков) или ще получат ―юмрук до зъбите‖ (Пенчо 

Кубадински). С взетите крайни мерки окончателно рухват интелектуалните илюзии 

на 1956 г. През 1957 г. сред показно наказаните е и Радой Ралин. Властта обаче 

полага много усилия да спечели интелигенцията. 

През 1961 г. партийната критика срещу вестник ―Стършел‖ довежда до смяна 

на главния редактор и редколегията. Най-строга е санкцията към Радой Ралин. 

Аргументацията в докладната записка за репресията към известния български 

сатирик е подробна: ―Радой Ралин е автор на писания с ярко антипартиен и 

клеветнически характер. […] Връх на литературните изстъпления на Радой Ралин 

срещу нашата действителност е неговата нова книга ―Безопасни игли‖, издадена 

през 1960 г. […] Радой Ралин е автор на апокрифни епиграми и вицове, насочени 

срещу отговорни партийни и държавни дейци‖. След всичко това логично се стига 

до следното решение: ―Заради разложителна дейност в редакционния колектив и 

вредни антипартийни произведения да бъде освободен от работа в редакцията др. 

Димитър Стефанов Стоянов – Радой Ралин, отговорник за поезията във вестника, а 

партийната организация при СБП да обсъди поведението му и му потърси партийна 

отговорност‖ (Христова 2005: 211). 

Именно тези интелектуалци – членове на БКП, част от тях със сериозен 

антихитлеристки актив – създават най-големи проблеми на властта. Чрез своето 

творчество и честната си гражданска позиция те категорично се обявяват срещу 

измяната на ―светлия идеал‖, в името на който в годините на съпротивата са 
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рискували живота си. Те се чувстват длъжни да отстояват чистотата на идеала си. А 

както казва Стефан Цанев: ―Нищо не вбесяваше тогавашните управници повече, 

колкото напомнянето на собствените им идеали‖ (Христова 2005: 203) 

Процесът на либерализация, започнал през 1952 г. и продължил – на приливи 

и отливи – до 1962 г., е използван пълноценно от критичните интелектуалци за 

оформяне на приятелски кръгове и литературни групи, които чрез творчество и 

смела обществена позиция въздействат върху мнозинството будни българи, 

събуждат критичния им дух, провокират гражданското им съзнание. 

 

2.2.1 Библиотека ―Стършел‖ 

 

С разрешението на ЦК на БКП редакцията на вестник ―Стършел‖ издава своя 

библиотека ―Стършел‖ (1957 – 1990 г.). Това са малки книжки в джобен формат и с 

точно фиксиран обем – 64 страници. От тях няколко са на Радой Ралин: История с 

лъв (1958 г.), Второ раждане (1959 г.), Халосни патрони (1962 г.), Духът и второто 

шише (1967 г.), Няма начин, Хамлете! (1978 г.), Характери хорски (1980 г.), Война и 

мир в три страници ( 1982 г.), Дяволска територия (1986 г.). Те съдържат 

фейлетони и епиграми, в някои са включени есета, параболи, народни приказки, 

езоповски вариации (басни). Илюстрирани са от Борис Димовски и задължително 

има карикатура на Радой Ралин. На страница втора в книжката Няма начин, 

Хамлете! е поместен ―Хороскоп‖, който Радой Ралин пише за себе си; сред хумора 

има и някои сериозни тези, които се оказват истина: „ще се пази да има се добра реч, 

но не щат му се харесва работите, колку и да са добри; ще бъде непокорлив на 

неправда‖(Ралин, Избрани творби 1984:318). Пак на страница втора, но в Дяволска 

територия карикатурата на Борис Димовски и думите на Радой Ралин са се 

сраснали в единство от образ и слово – представлява бюст-паметник на Радой Ралин 

върху колона от думи: „Радой Ралин / житие и страдание / И като обитаваше / своята 

пещера / от книги най-сякакви / он излизаше и / проповядваше сред людете / за страх 

на гузните / и за срам на лъжеверующите / в правото дело. / Бог да го поживи, / да го 

земат гяволите!‖ (Дяволска територия 1986:64) 

 

2.2.2 Сатиричният театър ―Стършел‖ и спектакълът ―Импровизация‖ 

 

Радой Ралин търси и намира още една сцена за смеха – театъра. Самият той е цял 

театър, изнася своите импровизирани представления пред случайните минувачи по 
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улиците на София. „Със своите епиграми, злободневки, закачки, фейлетони за едно 

десетилетие Радой Ралин създаде своеобразен ―театър‖, който е една от интересните 

прояви на нашия артистичен живот‖ (Петров 1980: 69). 

През 1952 г. той става един от основателите на Сатиричния театър ―Стършел‖ 

– първият български театър на сатиричната миниатюра, който обединява усилията 

на известни български писатели и карикатуристи, режисьори и актьори. След 20 

представления театър ―Стършел‖ е закрит по нареждане на ЦК на БКП. Освен това 

―стършелите‖ трябва да си направят самокритика – публично да се откажат от 

осмиването на злоупотребите, бюрокрацията и другите негативни страни на живота, 

защото са засегнали хората от властта. Само Радой Ралин отказва да подпише 

самокритичната телеграма до ЦК. През 1953 г. той изпраща писмо до 

министерството на културата, в което „обосновава необходимостта и реалните 

възможности в конкретния момент за създаване на Държавен сатиричен театър‖ 

(Христова 1995: 52). Но идеята му не е приета; Държавният сатиричен театър в 

София е открит през 1957 г. Отговорът на партията е: правете положителна сатира. 

Увлечението на Радой Ралин по театъра не е мимолетно, той е автор на 

сатиричните спектакли ―Няма виновни‖ (1956 г.), ―Дяволското огледало‖ (1957 г., в 

съавторство с Борис Априлов), ―Импровизация‖ (1962 г., в съавторство с Валери 

Петров), преведена още същата година е на словашки език, на пиесата ―Конферанс‖ 

(1973 г.), сатиричната ―опера за певци без глас‖ ―Златното руно‖ (1980 г.). 

Текстовете на повечето спектакли не са публикувани на български език; трудна 

съдба имат романтичният фарс ―Златната рибка‖, отпечатан след много перипетии в 

списание ―Пламък‖, а после в сп. Отечество, 1990 г., и ―операта за певци без глас‖ 

―Златното руно‖ (сп. ―Пламък, 1990 г.); в Избрани творби в два тома. Том втори. 

Проза (1984 г.) са публикувани две ―пиеси без кулиси‖ – ―Златната рибка‖ и 

―Конферанс‖. 

Радой Ралин пише сценариите за кинокомедията ―Невероятна история‖ (1962 

г.), киносатирите ―Лакпром‖ (1965 г.), ―Борба за икономии‖ (1965 г.), ―Вездесъщият‖ 

(1965 г.), ―Инцидент‖ (1966 г.), ―Новогодишен подарък‖ (1966 г.), както и за 

документалните филми ―Н. Й. Вапцаров‖ (1953 г.), ―Атанас Далчев‖ (1967 г.), 

―Редник Пеньо Пенев‖ (1970 г.), ―Корените на дърветата‖ (1970 г.), ―Червените 

календари‖ (1971 г.), ―Устойчивост‖ (1972 г.), ―Кървавата картотека‖ (1973 г.), 

―Само смъртта ще ме спре‖ (1973 г.). Автор е на сценарии за игралните филми 

―Лаура‖ (1957 г.), ―Ще дойде детето‖ (1966 г.), ―Аз съм Левски‖ (1974 г.); за 

анимационните филми ―Човек и шише‖ (1966 г.), ―Голям епос‖ (1973 г.). В киното 
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Радой Ралин се изявява и като редактор в Студията за игрални филми (1961 – 1963 

г.), в Студията за документални филми (1964 – 1966 г.), в Българска кинематография 

(1976 – 1987 г.). 

През 1962 г. сатиричният спектакъл ―Импровизация‖ е създаден по сценарий 

на поетите Валери Петров и Радой Ралин, негов режисьор е известният Гриша 

Островски, декорите и костюмите са дело на Борис Димовски. Началото на 

спектакъла е нетрадиционно – по сценарий публиката вижда актьорите 

неподготвени, на сцената с незавършени декори, ето фрагменти от началото, 

публикувани в книгата на Наталия Христова Специфика на българското 

“дисидентство”: 

 „Дайте да почваме  

 импровизация! 

 (Ех, с предварителна 

организация…) 

 

Тъй че, което  

ни е в душата, 

то да ни бъде  

и на устата! 

 

Там дето има 

импровизиране, 

няма монтиране, 

няма лакиране… 

 

Хайде, започвайте, 

свършва се зимата, 

хайде, започвайте,  

стопля се климата…‖ (Христова 2005: 231). 

―Импровизация‖ засяга актуални теми и става много популярен. За този 

спектакъл Атанас Славов пише в книгата си „Българската литература на 

размразяването: Макар да звучеше игриво и да беше изпълнено с тънък и лесен за 

възприемане хумор, това по същество политическо представление се превърна във 

връх на всички нападки, отправени срещу властващия елит през целия период на 

размразяването, и нямаше равно по популярността си сред публиката, с изключение 
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на Ралиновите епиграми‖ (Славов 1994: 114). По-натакът четем: „Пиесата, дело на 

Валери Петров и Радой Ралин, се превърна в най-популярния драматургичен 

материал, поставен на сцената през този период [на размразяване – б.м.]. Тя се 

състоеше от отделни епизоди, свързани чрез интермедии в духа на шоуто, които до 

един представляваха остра критика на върхушката и използваните от нея 

политически средства. Пиесата беше нещо като енциклопедия на недоволството и 

успя да нанесе големи поражения на партийния консерватизъм‖ (Славов 1994: 152). 

Въодушевлението и ентусиазмът са толкова големи, че когато някоя сцена е 

атакувана от партийните кадри, тя се преработва, вмъкват се нови епизоди. 

Димитър Ангелов в Диалог между две изкуства пише: ―Импровизация бе 

истинско тържество на смеха. Смехът, веселото настроение започваха дори преди 

спектакъла – от разказите на ония щастливци, които вече го бяха гледали. Те 

наистина бяха щастливци, защото с билет можеше да се снабдиш само след 

невероятни усилия и мъчителни перипетии. Идваха да гледат представлението 

―запалянковци‖ от провинцията, от различни краища на страната. Преди ―вдигането 

на завесата‖ (каквато нямаше) смях предизвикваше самата отпечатана програма с 

карикатурите на Димовски и с остроумните ―упътвания‖, отправени към зрителите. 

[…] Като никога по-рано, със смях, музика и песни бяха подложени на 

унищожителна критика отрицателни, уродливи, порочни явления в нашата 

действителност, в целия им ужасяващ спектър – без ред, жанрова йерархия, 

съподчиненост – просто тъй, както се сблъсквахме с тях във всекидневието‖ 

(Аврамов: 372 – 373). 

За реакцията Наталия Христова е съвсем лаконична: ―Естествено е, че 

подобно явление няма да бъде подминато с мълчание от властта. Първоначално тя 

цензурира отделни сценки, на която санкция публиката находчиво отвръща с 

репликата: ―Импровизация с ампутация‖. А през следващата година постановката е 

спряна‖ (Христова 2005: 236). 

В речта на Тодор Живков от 15 април 1953 г. (малко преди това Хрушчов 

заявява в своя реч, че на идеологическия фронт няма и не може да има мирно 

съвместно съществуване) личи лицемерието на властта, Живков критикува и 

едновременно флиртува с творците: ―Никой не е смятал да забранява тези 

импровизации. […] Ние сме длъжни обаче да поговорим с авторите на 

―Импровизация‖ и изобщо с нашите сатирици. Не може да се бие така по нашите 

кадри, да се представят в отрицателна светлина нашите дейци като цяло, да се 

обобщава по този начин. […] Има ли в нашия живот място за сатирата? Не само че 
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има, но ние сме заинтересовани, тя на нас ни е необходима, много необходима. […] 

Аз имах една среща с др. [другаря – б.м.]  Радой Ралин. Разговаряхме с него и след 

това му казах: ―Слушай, всичко това е хубаво, аз съм напълно съгласен, но – от 

партийни позиции!‖‖ (Христова 2005: 250– 251). В речта е демонстрирана 

добронамереност, загриженост и уважение към интелигенцията, но тя се възприема 

като голям удар, край на размразяването и ново затягане. 

 

2.2.3 Документалната поредица ―Фокус‖ 

 

През 1964 г. Радой Ралин замисля поредицата документални киносатири ―Фокус‖ и 

привлича повечето значителни творци от онова време, дори Жельо Желев, бъдещият 

автор на Фашизмът и бъдещ президент на България, пише сценарий за тази 

поредица. Кръстник на ―Фокус‖ е карикатуристът Борис Димовски, приятел на 

Радой Ралин. ―Не би могло да се измисли по-лаконично заглавие, което да изрази 

неизразимата многозначност на сатиричното изкуство‖ (Чернокожев 1994: 188).   

―План – плач – плаж‖, ―Човещина‖, ―Донос‖, ―Другари‖, ―Лекция‖, ―Защото, 

защото…‖, ―Селска хроника‖, ―От бука – вретено‖, ―Апотеоз‖, ―Сами‖. Кратки, 

документално точни и безпощадно сатирични са филмите от поредицата, във фокуса 

на обектива попадат различни отрицателни явления от социалния живот на 

социалистическа България. Официозният тогава вестник ―Работническо дело‖ ги 

определя като ―летопис и кардиограма на епохата‖. Те са между най-значителните 

постижения на Студията за документални филми, където Радой Ралин работи през 

1964 – 1966 г. По сведения на Вихрен Чернокожев, много от ―Фокусите‖ днес са 

изгубени или унищожени.  

 

2.3 Управлението на Тодор Живков (1962 –1985 г.) 

 

Периодът на управлението на Тодор Живков е известен в българската история като 

живковизм. Това са 35 години (от 1954 г. до 1989 г.), през които той е начело на 

партията и държавата. С помощта на Хрушчов Живков замества Червенков на поста 

първи секретар на ЦК на БКП през 1954 г., а след Априлския пленум от 1956 г. става 

пръв, а по-късно и единствен и неоспорван партиен лидер.   

Живковизмът не е хомогенен период, в него се очерават няколко подпериода: 

либерализацията 60-те години, затягане след Пражката пролет, културната 

либерализация при Людмила Живкова, строг режим след смъртта й, последните 
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години под влияние на гласността и перестройката. Някои от тях ще коментираме 

отделно, а тук ще направим обща характеристика на управлението на Живков. 

През 1962 г. Тодор Живков се утвърждава във властта – като партиен лидер 

той поема и премиерския пост. Неговият успех се дължи на умението му да 

балансира между различните групи в БКП и да създава свои съмишленици. Живков 

се грижи за жизненото равнище на народа, за да не се създава масово недоволство, 

от което да се възползват политическите му противници. Той поддържа добри 

отношения със съветските лидери. След изгонването на Югославия от Източния 

блок през 1948 г., след бунта на Албания в началото на 60-те години и след 

дистанцирането на Румъния в края на 60-те години, България остава единствената 

вярна на СССР държава на Балканите, която следва съветския модел, а не търси свой 

собствен път. При това България е и единствената държава от Източния блок, 

граничеща едновременно с две членки на НАТО – Гърция и Турция. ―Добре 

разбраният взаимен интерес осигурява на българо-съветските отношения трайност и 

стабилност, а заедно с това и незаменимостта на Живков‖ (Баева 2006: 147). 

В стопанско отношение България се подготвя за ―икономически скок‖ – 

правят се свръхамбициозни планове за ускорена индустриализация; през 1974 г. е 

пуснат в действие първият реактор на Атомната електрическа централа в град 

Козлодуй; създават се Аграрно-промишлени комплекси (АПК) – уникален български 

експеримент по думите на Искра Баева. Гигантоманията, несъобразена със 

съществуващите условия, има негативни последици – организационен хаос, тежък 

бюрократичен апарат, обезлюдяване на селата. През 70-те и 80-те години стават все 

повече личните стопанства, в които селяните, а и част от градските жители 

произвеждат селскостопанска продукция за собствени нужди. Стимулирането на 

частното производство е наречено от Живков ―политика на самозадоволяване‖. Така 

въпреки тоталната държавна собственост върху земята и промишлените 

предприятия, частният сектор се възражда. 

Българският лидер често е осмиван като човек без образование и като селски 

хитрец, той е основен герой на повечето политически вицове, но ―политическото му 

дълголетие говори по-скоро за умението му да владее механизмите на властта, както 

и да се съобразява с психологията на българския народ, в която селската хитрост се 

цени високо‖ (Баева 2006: 145). 

В отношенията си с интелигенцията Тодор Живков е внимателен и контролът 

му не е толкова директен. Хрушчов заявява, че ―на идеологическия фронт няма и не 

може да има мирно съвместно съществуване‖, но Тодор Живков е много по-
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дипломатичен, много по-внимателен – той ―критикува и едновременно флиртува с 

всички поколения и групи творци‖ (Христова 2005: 250). Речта на българския 

диктатор демонстрира ―добронамереност, загриженост и уважение на ЦК на БКП и 

лично на Тодор Живков към българския духовен елит‖ (Христова 2005: 252). Но тя 

се възприема като голям удар, като край на размразяването и ново затягане на 

режима. 

Настъплението срещу ставащата непослушна интелигенция започва още през 

1962 г. Проведени са срещи с творческите съюзи на писатели, художници, 

кинодейци; на творците се внушава, че главната опасност са опитите да се постави 

под съмнение правилността на партийната линия и ръководната роля на партията в 

културата. ―През април 1963 г. Тодор Живков, по примера на Хрушчов, се среща с 

представители на интелигенцията, за да заяви, че чуждите влияния ги отклоняват от 

―единствено правилния път на социалистическия реализъм‖ и че творческата 

свобода не може да излиза извън партийната политика‖ (Баева 2006: 168 – 169). 

От средата на 60-те години Тодор Живков се ориентира към тактиката на 

―камшика и захарчето‖ в отношенията си към интелигенцията.  

През 1964 г. е спрян вестник ―Литературни новини‖, в който се публикуват 

части от прозаични и поетични книги, които не минават през цензурата на 

издателските редколегии, поместват се и се отпечатват творби на репресирани 

съветски писатели. Заслуга както за идеята на вестника, така и за нейната 

реализация има главния редактор и неговите помощници, сред които е и Радой 

Ралин.  

През 1965 г. книгата на Константин Павлов ―Стихове‖ предизвиква поредица 

статии с упреци за отчуждение, песимизъм и ―непонятно естетизиране на мръсното, 

гадното, отвратителното‖, след което книгата е иззета от книжарниците, а на поета е 

наложена забрана да публикува стихове, която продължава две десетилетия. В 

сатиричния театър е забранена предизвикващата голям интерес пиеса на Валери 

Петров и Радой Ралин ―Импровизация‖. Пиеси на Недялко Йорданов са остро 

критикувани и не се допускат до сцената. Забранени са и филми на режисьорите 

Бинка Желязкова и Христо Ганев, представящи реалистично проблемите на 

обществото. 

През 1968 г. отново има стагнация на режима. Смазването на ―Пражката 

пролет‖ е последвано от нови репресии: през есента на 1968 г. книгата с епиграми на 

Радой Ралин и илюстрации на Борис Димовски ―Люти чушки‖ е оценена като 

антипартийна и е направен опит тя да бъде унищожена, а на авторите й са наложени 
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партийни наказания. През 1969 г. пиесата на Недялко Йорданов ―Ние сме на 25‖, 

посветена на 25-та годишнина от 9 септември 1944 г., става повод за разправа с 

неудобните за властта драматурзи като Валери Петров, Йордан Радичков, Никола 

Русев, Георги Марков. Ударите към интелигенцията са премерени така, че да не 

създават широк слой недоволни.  

През 1970 г. българските писатели са принудени да гласуват протестна 

телеграма до Нобеловия комитет по повод наградата на Александър Солженицин. 

Такъв документ се гласува само в България; българските комунисти се оказват по-

правоверни от съветските. Петимата въздържали се са репресирани. 

Радой Ралин отказва да даде книга за раклата-съкровищница по случай 60-

годишния юбилей на Тодор Живков (1971 г.) с внимателно и хитро аргументиран 

отказ: ―Аз имам тежко партийно наказание и не съм достоен за такова нещо‖ 

(Христова 2005: 339). 

С неоспоримо умение Живков успява да привлече творците с изкушенията на 

материалните облаги, привилегиите и високите постове, като избягва прекалено 

грубата намеса в творческия процес. Той създава свой кръг от писатели и други 

творци, наречен ―ловна дружинка‖, защото неформалните контакти се осъществяват 

главно по време на редовните ловни излети. Творците получават известна свобода 

при изричното условие тя да не се използва за политическа критика. 

Рамките на социалистическия реализъм са разширени, поощрени са такива 

жанрове като научната фантастика и криминалния роман, забранени до момента 

заради тяхната аполитичност. Създава се митът за изключителната заслуга на Тодор 

Живков за ―априлската пролет‖ в културата и за появата на ―априлското поколение‖ 

творци. Активизира се културния обмен със Запада, за което допринася и 

разведряването в международните отношения през 70-те години. 

 Част от творците се приспособяват към партийните изисквания, налагат си 

автоцензура и съдействат за изграждането на ―новия човек‖, а от началото на 70-те 

години – ―на всестранно развитата личност‖, която според партийната теория 

съответства на етапа на ―зрелия социализъм‖. Други творци остават в партийните 

редици, но в творчеството си поставят художествените критерии над идейните и 

така създават произведения, излизащи извън партийните предписания. Относително 

малко на брой са онези изявени личности, които напускат страната в търсене на 

свободна изява – сред тях е Георги Марков, който в поредица репортажи по радио 

―Свободна Европа‖ разобличава действителността в социалистическа България и 

политиката на БКП (убит през 1978 г. в Лондон с прословутия ―български чадър‖). 
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Набраната инерция в културния живот, заделяните от държавата значителни 

средства и относително стабилната вътрешна и международна ситуация са добра 

основа за значими културни постижения през 70-те и началото на 80-те години. 

Внимание заслужават успехите в театъра и в киното – и в игралното, и в 

анимационното. Спецификата на сатирата, иронията, пародията, гротеската 

позволява да се изкаже публично оценка за действителността. Партията обаче не 

престава да контролира културните процеси и да се намесва с познатия механизъм 

на критики и забрани – например към филмите на Николай Волев ―Маргарит и 

Маргарита‖ и на Христо Христов ―Една жена на 33‖, към романа на Блага 

Димитрова Лице и други.  

В културната политика през 70-те години се откроява ролята на дъщерята на 

партийния и държавен лидер – Людмила Живкова. През 1975 г. тя застава начело на 

Комитета за изкуство и култура и обгражда се с видни български интелектуалци. 

Нейното желание е да популяризира българската култура в чужбина, като 

подчертава древния й характер и големите постижения на българските творци. В 

столиците на редица държави с успех преминават изложбите на тракийските 

съкровища, на българските икони, на средновековно и съвременно българско 

изкуство. Людмила Живкова е убедена, че това е най-сигурният начин за издигане 

авторитета на малка България в очите на света. По нейно настояване е построен 

Народен дворец на културата (НДК) в София. Пак нейна е идеята за организиране на 

Международна детска асамблея ―Знаме на мира‖ през 1979 г. като изява на детското 

творчество. Заслугите на Людмила Живкова за отварянето на българската култура 

към света са безспорни, но свръхамбициозните й проекти поглъщат големи 

финансови средства и след смъртта й през 1981 г. са изоставени. 

 През надхвърлилото три десетилетия управление на Тодор Живков българите 

изживяват много надежди и разочарования, реформи и кризи. За стабилния режим 

заслуги има самия диктатор, който хитро лавира според ситуацията и успява да 

привлече широки кръгове от населението. Властта лансира тезата за ―робската 

психика‖ на българите, които не се бунтуват, не са дорасли да изберат свободата и 

да създадат дисидентски движения и организации. На българите се внушава 

национална гордост от историческото минало (организира се грандиозно честване на 

1300-годишнината от създаването на българската държава), от спортните успехи на 

―златните момичета‖ от художествената гимнастика с треньор Нешка Робева и на 

―силните момчета‖ по борба и вдигане на тежести, на които се връчват държавни 

награди. Със същия замисъл е и включването на България в съветската космическа 
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програма и изпращането на първия български космонавт Георги Иванов (1979 г.). 

Стабилността на режима на Тодор Живков се оказва привидна, той рухва при 

първото голямо противопоставяне в средата на 80-те години. 

 

2.3.1Личен контакт  

 

Книгата Личен контакт (1965 г.) на Радой Ралин съдържа сатирични стихотворения, 

повечето от които са насочени срещу социалистическия режим в България и дори 

лично срещу държавния и партиен лидер Тодор Живков. На втора страница е 

поместена карикатура на Борис Димовски – цар с корона пасе патки; критиката е 

прикрита зад смешния приказен сюжет.  

Стихотворението ―Личен контакт‖, дало заглавие на цялата книга, е остра 

сатира на режима на Тодор Живков. Главен герой е Харун ал Рашид, който се 

преоблича като просяк и обикаля нощем Багдад, за да разбере какво се говори в 

неговия град. Приказен герой в приказна ситуация, но приказката свършва дотук и 

започва жестоката действителност. Хората привидно участват в играта, но се 

досещат за истината и оставят у ―мъдрия халиф‖ погрешно впечатление, че всичко е 

наред. Стар просяк (т.е. човек с много опит в занаята) критикува действията на 

―царската особа‖ – ―това е гнил либерализъм… Първият човек така да се излага!‖ 

(Ралин, Личен контакт 2004:63). Обвинението ―гнил либерализъм‖ е актуално в 

конкретната историческа ситуация от 1965 г., а зад ―първият човек‖ в държавата се 

крие личността на Тодор Живков. Героят на стихотворението Харун ал Рашид 

приема ―народното предложение‖ и му дава широко приложение: 

„под всеки балкон – 

микрофон; 

на всеки клон – 

микрофон; 

във всеки файтон – 

микрофон; 

във всеки салон – 

микрофон; 

във всеки телефон – 

микрофон; 

във всеки биберон – 

микрофон…‖ (Ралин, Личен контакт 2004:64) 
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Впечатляващото и запомнящо се стихотворение завършва с обобщението „Под 

небосклона / четиридесет милиона / микрофона‖ (Ралин, Личен контакт 2004:64). 

Така смешно-саркастично Радой Ралин изобличава подслушването като част от 

политиката на режима. Лицемерно-фалшивите официални твърдения са тънко 

иронизирани: „И халифската държава / процъфтява‖ (Ралин, Личен контакт 

2004:64). С острото си перо Радой Ралин смело заявява своята непримирима 

гражданска позиция. 

По приказни мотиви е написано и стихотворението ―По Андерсен‖, където се 

пародира историята за ―новите дрехи на царя‖. Радой-Ралиновият вариант касае 

промените в България след размразяването: „Докладваха днес – и видяхме, / че 

шефът е гол‖ (Ралин, Личен контакт 2004:57). Лишените от собствено мнение хора 

виждат очевидното само след като бъде официално признато за истина.  

Срещу режима е насочено и стихотворението ―Сказание за Атила‖, което 

представя силата на пресата да създава популярни и легендарни герои. Името на 

героя пак е взето от историята и не е избрано случайно. Атила от стихотворението 

на Радой Ралин грижливо създава своя медиен образ, за да стане любим герой на 

народа. Обаче никому неизвестният Берик му прави лоша снимка и избухва голям 

скандал – типично за историческата ситуация фотографът е ―изкаран‖ „враг номер 

едно, / позор и петно, / формалист, декадент, / подкупен агент, / прът в колелото, / 

язва в обществото, / кандидат за затвора‖ (Ралин, Личен контакт 2004:70). Всички и 

навсякъде говорят за фотографа и така той става много популярен, „станал просто 

легендарен‖ (Ралин, Личен контакт 2004:71). В това стихотворение Радой Ралин 

като че ли предчувства какво ще стане със самия него след няколко години – 

скандалът с книжката му Люти чушки от 1968 г. 

Темата за сатирата и за сатириците Радой Ралин представя в стихотворението 

си ―Водещ жанр‖ – „От кожата на сатирика / - внимателно одран - / той си направи / 

барабан / и бие го, / и виком вика: / Със сатирата да вървим начело! / Пишете смело! 

/ Смело! / Смело!‖ (Ралин, Избрани творби 1984:456) Лицемерието и наглостта на 

управляващите са събрани в едно лично местоимение – той – зад което може да стои 

само един човек, Тодор Живков. В ―Ода за доносниците‖ с ирония Радой Ралин 

намира добри страни и на толкова ненавиждано явление като доносничеството – то е 

в полза на сатирата, защото системно и редовно записва и запазва тези весели, 

жестоки анатеми. 

За положението в социалистическа България Радой Ралин намира чудесно 

сравнение – аквариум – от едноименното стихотворение: „В тебе е тържествено и 
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тихо / като в парламент. / Навън избухват драми и събития, / избиват хора‖ (Ралин, 

Избрани творби 1984:454). На обърнатия ред в политиката е посветено 

стихотворението ―За реда на нещата‖, където всичко става отдолу-нагоре, само 

„изборите стават отгоре-надолу‖ (Ралин, Избрани творби 1984:448). Всички 

проблеми в обществото – от дребните измами в магазина (удариха ме в кантара), 

през морала в семейството (дъщерята хойка), кариеризма и невежеството в науката 

(с преписан доклад някой станал доцент), сделчиците в чужбина, за които плаща 

народът, връзките и облагите за свои хора – имат едно обяснение-оправдание, което 

се повтаря като мантра – Грешки на растежа, и е изведено като заглавие. Така се 

стига до съмнение във вечните истини във ―Вековен извод‖ – „Откакто свят светува, 

/ Правдата все побеждава, / Правдата възтържествува!… / И кривдата пак си остава 

(Ралин, Избрани творби 1984:477). 

 

2.3.2 Фейлетони 

 

Освен в книжките от библиотека ―Стършел‖, фейлетоните на Радой Ралин четем във 

Внимателни фейлетони (1963 г.), Избрани творби в два тома. Том Втори. Проза 

(1984 г.), Наивни новели (1996 г.), Нека първо АЗ! (2004 г.). 

Фейлетонът е кратко литературно-публицистично произведение, с което се 

изобличават и осмиват лични недостатъци и пороци, критикуват се актуални случки 

с обществено значение, на преден план изпъква хумористично-сатиричната оценката 

на автора. Възниква като вестникарска рубрика през 1800 г., когато френските 

вестници започват да печатат под това заглавие в долната част на вътрешната си 

страница разнообразни материали от неполитически характер – в началото 

съобщения, афоризми, загадки, а след това литературни и театрални рецензии, 

репортажи и други. Майстори на фейлетона в българската литература са Любен 

Каравелов, Христо Ботев, Алеко Константинов, Христо Смирненски, Чудомир и 

други. 

Фейлетонът ―История с лъв‖ разказва за съперничеството между съседните 

градове Сливен и Ямбол (спорът между двата града се пренася и в личната история 

на Радой Ралин – самият той приема за свой роден град Сливен, така е записано и в 

биографиите му, но след разкриване на осиновяването му става ясно, че е роден в 

Ямбол). В Ямбол откриват зоологическа градина и след подигравките на сливенци 

вземат от София и лъв, чието изхранване срива икономиката на града. Ямболци 

връщат лъва, а после обвиняват фашизма за закриването на зоологическата градина 
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и дори „поискали да бъдат признати за пострадали от фашизма и да им се отпусне 

народна пенсия‖ (Ралин, Избрани творби 1984:6). Така Радой Ралин осмива 

практиката на привилегиите (дори без заслуги), която достига големи мащаби по 

времето на социалистическия строй. 

Във фейлетона ―Стига фашистки прояви!‖ е иронизирана една идея, като от 

политическата сцена е пренесена в ежедневно-битовата – героят има маяковско 

самочувствие  и се гордее с новата народна власт, а навсякъде го обвиняват и среща 

фашистки прояви: поспиването сутрин, опръскването с кал, предреждането на 

опашка за зеленчуци, бутането в трамвая, целуването на любимата, неспазването на 

вечерния час. 

Под заглавие ―Съображения‖ е разказана историята на един кръчмар, който 

има голям авторитет и помага на всички, изпаднали в беда. После този човек става 

депутат все със същата идея – да помага на хората, но новата власт го обесва без да 

вземе под внимание съображенията му. 

В ―Юрган-ветеран‖ е показана Втората световна война откъм смешната 

страна. Героят на фейлетона (а фейлетонът е написан от първо лице и така създава 

илюзия, че е лична история на Радой Ралин) тръгва за фронта с юрган, който 

хазяйката му дава. Срамът и неудобството от пренасянето надделяват над ползата от 

юргана; шегите не спират, както и комичните ситуации. Под прикритието на юргана 

героят и неговият приятел изненадват и пленяват есесовски майор, за което 

получават златен кръст за храброст със забележката на командира, че би трябвало да 

се награди преди всичко юрганът. Дори Военноисторическият музей иска да откупи 

юргана, но героят го закачил на стената си вместо ловен трофей и винаги е готов да 

разкаже историята на юргана-ветеран. 

Новите тенденции в изкуството са иронизирани във фейлетона ―Как моето 

новаторство реабилитира пейзажа‖. Покрай култа към личността се налага портрета, 

но героят умее да рисува само пейзажи, затова решава да нарисува родната къща на 

другаря ръководител и я предлага на жена му като подарък за рождения ден, разбира 

се срещу съответната цена. Идеята се харесва, заваляват поръчки и художникът си 

нарежда живота. 

―Новогодишен подарък‖ е за желанието на жената да подари на съпруга си 

ново палто, за което той трябва да вземе заем, но тя все не одобрява плата и уж 

случайно си купува плат за рокля, чорапи, чанта и парите стигат само за ръкавели за 

съпруга. 
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Герой на фейлетона ―Причинна връзка‖ е „моя вуйчо, огромен културен деятел в 

провинцията‖ (Ралин, Избрани творби 1984:126) (в духа на поговорката ―Ако имаш 

вуйчо владика, и ти ще станеш поп‖). Новоназначен лекар му открива язва, но героят 

отказва да се оперира и подозира лекаря във вражески намерения. Когато обаче 

трябва да се даде мнение за една спорна пиеса, за която във вестниците била 

поместена дописка със заглавие ―Как се изопачава нашата селско-кооперативна 

действителност‖ (А знайно е, че някогашното ―Защо псуваш царя?‖ нищо не е в 

сравнение с ―изопачава се‖) (Ралин, Избран творби 1984:127), героят решава да се 

оперира. Неговият заместник провежда обсъждането и е уволнен, а спасеният 

културен деятел се ядосва, че му изрязали и апандисита и вече не може да прибягва 

до спасителната роля на Бърза помощ. Фейлетонът завършва с призива: „Впрочем 

при всяка безпричинна тревога търсете причинната връзка!‖ (Ралин, Избрани 

творби 1984:129).  

―Халосни патрони‖ е за вуйчото, който назначава племенницата си в 

печатница, но се тревожи, че тя не е ударничка – сатирата е насочена към 

социалистическото съревнование. Племенницата обаче прави неочаквано откритие – 

„срещнеш ли думата ―принос‖, пред нея непременно трябва да стои епитетът 

―неоценим‖; ролята винаги е първостепенна, примерът – ярък, придобивката – 

огромна‖ (Ралин, Избрани творби 1984:143). Така момичето става ударничка, 

понеже знае вече наизуст постоянните епитети. А вуйчото, разбрал иронията на 

безсъдържателните думи и халосните патрони, „вместо законната гордост 

почувствах несъвместима с общия нестихващ ентусиазъм тъга‖ (Ралин, Избрани 

творби 1984:143).  

―Втора природа‖ осмива ходатайството – дори когато апартамента гори, 

човекът не се обажда на противопожарната охрана, а търси някой, който има връзки, 

за да му съдейства за толкова елементарен и спешен проблем като гасенето на 

пожар. Социалните връзки са на прицел и в ―Да бъде човек щастлив‖, където 

главният герой е склуптор без работа; той се оженва за дъщерята на важен човек и 

всички, които преди са му отказвали работа, сега го молят да приеме. В ―Деветата 

сила‖ е пародирано землячеството – идеята, че хора от един и същи град или район 

на България, които може и да не се познават, си помагат. Връзките между 

преселилите се в столицата земляци са чисто практични и е много трудно да бъдат 

събрани за земляческа вечеринка, затова героят на фейлетона използва измама – 

обявява свободно работно място и всички сами идват при него. 
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В ―Човекът напредва‖ спортен журналист представя писмото на приятеля си като 

свой разказ. Въпреки първоначалната оценка ―не струва‖, произведението е извадено 

от коша, изгладено, написано отново и публикувано. Доволният автор го носи в 

радиото, там също го поукрасяват и правят радиопредаване. После с усилията на 

драматурзи, режисьори, артисти става пиеса, за която авторът „процежда с видимо 

безразличие: ―Абе не стана лоша пиеса. Хората много я харесват! Публиката реве от 

възторг!… Аз сам я считах за нещо по-малко, но народът ме опроверга!‖‖ (Ралин, 

Избрани творби 1984:136). Дори командировка в чужбина му дават с мнението: 

„Бил бездарен? Но той се развива. […] Ами като не напредват Елин Пелин, Лилиев, 

Далчев и тем подобни?‖ (Ралин, Избрани творби 1984:137). Сарказмът на Радой 

Ралин в случая е насочен срещу насърчаването на бездарни, но послушни и полезни 

за партията хора, докато истинските писатели и поети, несъгласни със ставащото в 

страната, мълчат. 

В ―Герой на деня‖ един пияница, който е на първо място в списъка на „онези 

местни прекалени злоупотребители с алкохола, които вече са загубили съкровеното 

право да купуват и консумират спиртни напитки‖ (Ралин, Избрани творби 

1984:139), печели от огромна сума от Тото-2 и навсякъде са разлепени афиши с 

неговия портрет и надпис „Гордостта на нашия град! Да следваме примера му!‖ 

(Ралин, Избрани творби 1984:140). Иронията е в това, че този човек е нагледен 

пример само за вредата от алкохола. Щастливата случайност не променя героя и той 

изпива спечелените пари с приятелите си. 

В ―Щастлив изход‖ е пародирано мотивирането на децата – какво ли не 

опитват родителите в желанието да нахранят детето си, помага само заплахата, че 

шивачът няма да му ушие костюмчето. Всъщност сатирата е насочена към битовите 

услуги, които по правило са некачествени и закъснели – костюмчето е ушито след 

цели шест месеца, когото детето вече е надебеляло и пораснало. 

На политическа тема е и фейлетона ―Инцидент без последствие‖, в който 

главен герой е един народен представител – той преминава на червено и е спрян от 

милиционер, но човекът не носи документи, а никой от събралите се граждани не го 

познава. Човекът със сивия костюм се възмущава: „Аз съм вашият народен 

представител […] как така не ме познавате?‖ (Ралин, Избрани творби 1984:154). 

Тази сатира на Радой Ралин е насочена срещу практиката на предрешените избори, 

която прави хората напълно безразлични към политиката и политиците. 

Сарказмът на Радой Ралин е насочен и срещу фалшивото приятелството – в 

―Моят приятел‖ героят разбира, че в дъното на всичките ми неудачи и житейски 



 62 

катастрофи стои той, но той не се отказва от него, защото макар да го гонят по донос 

на приятеля, после същият този приятел му помага; уволнят ли го заради него, той 

му намира нова служба; наистина ходи с жена му, но после изглажда семейните им 

конфликти. В ―Краят на една задушевност‖ е разобличена роднинската подкрепа, 

която прикрива изневярата. Интимните отношения между шефа и служителките са 

изобличени в ―Мерзавец‖ – младият Митко гневно напада злоупотребилия шеф, но 

без да спомене името на своята любима Първолетка; шефът разпитва една по една 

служителките си, за да разбере коя го е издала, но без резултат; накрая Митко води 

Първолетка при шефа като за разпознаване, но се оказва, че виновен е другият шеф. 

Новите фейлетони на Радой Ралин, писани след промяната във властта през 

1989 г., са поместени в книгата му Нека първо АЗ! с подзаглавие ―Ръководство по 

кариеризъм‖. Втората част са ―Консервирани искри‖ – по-ранни фейлетони на Радой 

Ралин, които не са загубили своята актуалност. Голямата тема в книгата е 

кариеризма, един от вечните проблеми в междуличностните отношения. На нея е 

посветен и фейлетона, дал заглавие на книгата – ―Нека първо АЗ!‖ разказва за един 

поет, който написал пиеса твърде бедна, за да бъде вредна; критиката е 

унищожителна, но в родния град на поета един млад режисьор поема риска да 

постави заклеймената пиеса и постига голям успех; наградите обаче са за автора от 

столицата, лично Първият човек в държавата го поздравява; режисьорът е забравен, 

а авторът го успокоява – нека първо аз, а на теб ще ти дойде времето. 

Новите политически отношения са отразени във фейлетона ―Споделяне на 

високо ниво‖, където двама тирани споделят държавническия си опит – първият кара 

всеки поданик да се подпише под декларация за преданост, а другият си осигурява 

предаността на хората като им предоставял възможност да крадат. ‗Окрадена 

държава е единна държава‘, до този извод стига Радой Ралин през 1994 г. Във 

фейлетона ―Как истината става обща‖ статия за корумпиран министър не искат да 

публикуват нито вестника на управляващите, нито на опозицията. Обяснението и на 

двете страни е едно и също: той е наш човек. Авторът на статията е озадачен, но му 

казват, че политиката е нещо сложно, още повече при пазарни отношения. 

Покварата в личните и в обществените отношения, кариеризмът, лакейство и 

безпринципността, угодничество пред политически и социално силните на деня, 

фалша и лицемерието, алчността и егоистичните амбиции, демагогията и 

безскрупулността, обществената незаинтересованост, гражданското равнодушие и 

пасивност са изобличени и иронизирани във фейлетоните на Радой Ралин. С 

остороумния си и изтънчен хумор авторът предизвиква размисъл, възпитава и 
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облагородява чрез силата на словото. Той застава в ролята на съдник и оценител на 

времето и нравите, но е и призван да лекува обществените недостатъци и пороци. 

  

2.3.3 Епиграми 

  

 Епиграмите на Радой Ралин се появяват по страниците на вестници и списания, на 

които той сътрудничи, и най-вече във вестник ―Стършел‖. После заживяват 

задружно в книжките с джобен формат Безопасни игли (1960 г.), Моля, заповядайте 

(1966 г.), Люти чушки (1968 г.) Епиграмки в рамки (1983 г.), Ескимоски плаж (1993 

г.), Не от боята, а от маята (2002 г.). Епиграми има също в Матерните (1993 г.), 

Избрани произведения. Том първи. Поезия (1984 г.) и книжките от библиотека 

―Стършел‖. 

„Епиграмата е кратко стихотворение с изобличително-сатиричен характер‖ 

(Речник на литературните термини 2000: 94). За произхода и развитието на 

епиграмата говори и самия Радой Ралин: „Зародила се като сакрален жанр през 

елинската древност, защото се я изчегъртвали върху каменните саркофази, 

епиграмата е преживяла редица превъплъщения и метаморфози. От ―възпевна‖ за 

покойника е станала ―гневна‖ за живия и дори е причинявала преждевременни 

смърти на всевъзможните негодници през вековете. Тя бе толерираното дете на 

френските аристократчни салони и леко потупваният палавник през руското 

самодържавие. У нас не е дошла по вносен начин, а си е порасла върху наша почва и 

е родна сестра на народната поговорка. Само че по-префинена и артистична, чрез 

своите впечатляващи рими и жилещ ритъм е създала информационното средство 

уста-ухо-уста-ухо, та чак народна памет‖ ( Ралин, Ехото на усмивката 1997: 258). 

Световно известни майстори на епиграмата са Платон, Езоп, Анакреонт, Лафонтен и 

Волтер, Гьоте и Шилер, Пушкин и Маяковски, а в българската литература – Иван 

Вазов, Стоян Михайловски, Христо Смирненски и други. „Радой Ралин е най-

острият епиграмист в българската поезия‖ (Речник по нова българска литература 

1994: 310).  

Безспорен е талантът на Радой Ралин да твори епиграми, именно със своите 

епиграми Радой Ралин става толкова популярен сред българите. Литературните 

критици търсят тайната на неговия успех: „В този най-труден сатиричен жанр 

[епиграмата – б. м.] Радой Ралин си остава ненадминат майстор, защото умее и в 

най-обикновената битово-конкретна ситуация да улови характерологичното, 

надвременното, само с два стиха да открие неочаквано нови пространства на 
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мисълта‖ (Чернокожев 1994: 150), обясняват пътя на поета до епиграмата: „Все 

повече и повече Радой Ралин изоставя сатиричното стихотворение и се насочва към 

лаконичните жанрове, предимно към епиграмата. Мъчи се да заключи голяма 

емоционална енергия в четири или дори в два стиха‖ (Георгиев 1987: 185). 

На въпроса на Божидар Кунчев как е започнал да пише епиграми, Радой 

Ралин разказва, че като слушал речите на партийните оратори, спонтанно изказвал 

мнението си и така от репликите се раждат епиграмите му. А значението на това уж 

елементарно действие е много голямо: „Сатирата ни служеше тогава за духовно 

оцеляване. Никой не я правеше, за да вземе пари. Дадеш много епиграми, отпечатат 

само две-три. Важното беше в този момент човек да запази духа си, да поражда у 

хората недоволство за някои факти‖ (Кунчев 1997: 142). 

Осовните темите в епиграмите са обичайните за сатирата му – за уволненията, за 

подмазвачеството, за роднинските връзки, за доносничеството, за служебните лъжи, 

които се превръщат в държавна норма; за културата, обсебена от разни фелдфебели; 

за простака, който обходил света на държавни разноски; за мижитурката, когото 

изпратили до Виена, Рим, Париж; за дипломати, депутати и министри, за авантата – 

безплатните услуги и привилегиите, за примирението – за разминаването между 

лозунгите и фактите – „най-ценна ни е трудовата класа, най-евтина – работната 

ръка‖ (Ралин, Избрани творби 1984:546); за поета, чийто стихове са върнати, защото 

„може пошлото да мине, / талантливото се връща‖ (Ралин, Избрани творби 

1984:576); за манипулираните факти – „Търсят се подговени Шехерезади, / да 

изготвят шекеросани доклади‖ (Ралин, Избрани творби 1984:529); за знамето, което 

се преквалифицирало на параван; за дедите, които „умираха по разни легии / да си 

живеем с привилегии‖ (Ралин, Избрани творби 1984:508); за мързела – „Българийо, 

гърбът ти стана тесен, / че всеки търси място да лежи‖ (Ралин, Избрани творби 

1984:511); за недоволството като път към кариера и облаги – „Защо му трябва пак да 

критикува? / Той вече свойто място завоюва‖ (Ралин, Избрани творби 1984:517); 

сърдити млади хора: „Бе, ще сте сърдити, / докато се наредите‖ (Ралин, Избрани 

творби 1984:588).  

Епиграмите на Радой Ралин често са насочени към проблемите на сатирата и 

сатириците, с подозрение и ирония Радой Ралин казва: „Сатирата ни е в страшна 

криза: / всичко, що напишеме, излиза!‖ (Ралин, Избрани творби 1984:564). Защото 

нормалното положение е цензурата да създава трудности пред публикуването на 

сатиричните произведения, при което се намира друг начин на разпространение, 

който е типичен за слуховете и клюките: 
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„Хубавата епиграма 

се разказва между двама. 

А която е половинчата, 

се печата.‖ (Ралин, Избрани творби 1984:522) 

 Тъй като епиграмите са насочени срещу човешките недостатъци и пороци, 

много хора се разпознават в тях и обвиняват автора в лично отношение, но според 

Радой Ралин обичайният резултат е следният: 

„Поетът с остра епиграма 

един подлец изобличи. 

Разсърдиха се сто и двама, 

а прототипът си мълчи.‖ (Ралин, Избрани творби 1984:494) 

 За същността на сатирата, която се доближава опасно близо до големите 

проблеми, и за съдбата на сатирика, който поема риска да каже истината и в 

повечето случаи е наказан за това, е епиграмата със заглавие ―Който рискува, той не 

печели‖: 

„Недейте ме кара  

да пиша пак сатира.  

Не искам цигара  

да паля от кратера.‖ (Ралин, Избрани творби 1984:537) 

 За цензурата, която защитава партийните интереси, а представя действията си 

като добронамерени за сатирика, говори епиграмата ―Редактор филантроп‖: 

„Мойте епиграми той отхвърля – 

пазил бил ме да не се опърля! 

След това по статии въздиша: 

ах, защо съм вече спрял да пиша.‖ (Ралин, Избрани творби1984:569) 

  В ―Защо смехът заплаква‖ Радой Ралин тъжно констатира истината за 

безсилието на сатирата срещу онези, които са убедени в правотата си, и срещу 

изпечените престъпници:  

„Не могат шегобийците 

се справи с убийците.‖ (Ралин, Избрани творби 1984:605) 

 Някои епиграми са пряко насочени срещу режима, който потиска хората; 

страхът е основното оръжие на властта да държи в подчинение хората, а според 

Радой Ралин смехът е единственото противооръжие – ако хората се откажат от него, 

битката е загубена: 
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„Тържно е, когато хората не пеят! 

Лошо е, когато хората немеят. 

Страшно е, когато хората не смеят 

да се смеят.‖ (Ралин, Личен контакт 2004:15) 

В епиграмата с шеговитото заглавие ―Отчетно събрание / в ТПК ―Старание‖ е 

разкрита причената за ненавижданото от Радой Ралин мълчание – чрез наказанията 

се гарантира и подчинението, и съгласието на хората, за което няма по-добър израз 

от народната поговорка ―Парен каша духа‖: 

- „Защо ли залата е глуха? 

- Защото парен каша духа!‖ (Ралин, Избрани творби1984:519) 

 На темата за размразяването са посветени доста епиграми, някои от тях са 

свързани с личния опит на автора, например в ―Кредит‖ той насочва сатирата си 

срещу измамата с обявената свобода, която е използвана за справяне с неудобните и 

непокорните:  

„Ние ви дадохме свобода, 

за да изкажете своето мнение. 

Дайте ни вие сега свобода, 

за да ви връчихме уволнение.‖ (Ралин, Избрани творби 1984:519)  

Същата идея е залегнала и в епиграмата ―Мъдростта идва със сезоните‖, 

където под алегорията за мраз и пролет прозира темата за размразяването, което 

обаче и в природата, и в политиката се оказва измамно: 

„Скършван е начесто моят полет, 

затова съм по-особен аз: 

предпочитам принципния мраз 

пред лъжливата, коварна пролет.‖ (Ралин, Избрани творби 1984:543) 

 За отношението на политиците към обявените реформи свидетелства 

епиграмата ―Динамика‖, властта с нежелание и по задължение провежда реформи, 

защото промените нарушават установените от нея ред и спокойствие, но когато 

трябва да вземат мерки, за да запазят положението и привилегиите си, хората на 

властта се развихрят: 

„Кажат му да размразява,  

той надълго се прозява… 

Кажат ли му да затяга, 

той запретва се веднага.‖ (Ралин, Избрани творби1984:536) 
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Темата за размразяването е основа и в книжката с епиграми и хумористични 

стихотворения Ескимоски плаж (1993 г.), чието заглавие е шеговит оксиморон 

(съдържа две несъвместими и противоположни понятия). Подзаглавието ―Пързалки, 

сталактити, сталагмити, снежни топки и снежинки‖ обаче е категорично – няма 

никакво размразяване, това е измама.  

В някои от хумористичните стихотворения Радой Ралин прави паралел с 

известни личности от световната история и култура и популярни българи – 

например Казанова и Коканова, Цицерон и Васил Чертовенски (негов герой). В 

други вечните проблеми са видени и в настоящето – например суетата е в култа към 

личността, но съдбата на портретите на лидерите е присъдата на автора че с тях 

манифестират на парад, а после ги прибират в някой склад. Още една историческа 

присъда се съдържа в стихотворението ―Още за Езоп‖ – „Да, историческата 

необходимост / режима робски ще унищожи‖ (Ралин, Избрани творби 1984:509). 

Някои стихове авторът отнася към личната си съдба: „колекционирам / свойте 

непечатани творби; Как е възможно смях да се отложи? / Чрез басни строя няма да 

смени; Дядо ми очаквал / да се освободим от агарянеца […] Баща ми очаквал / да се 

освободим от господарите […] Аз очаквах / нашата пълна свобода / да се 

демократизира‖ (Ралин, Избрани творби 1984:476), очакванията уж се сбъдват, но и 

тримата стават по-унили. 

Интересна е идеята на ―Елементарно ръководство по власт и поезия‖ – петте 

епиграми, които имат за заглавия стихотворни стъпки (хорей, ямб, дактил, 

амфибрахий, анапест), са обединени от лайтмотива запазване на постовете; тоест 

независимо от стъпката и римата, политическото решение е едно и също: пет 

варианта с еднаква поанта. 

На голямата тема за размразяването са посветени и епиграми, и 

стихотворения: ―Мъдростта идва със сезоните‖ – „предпочитем принципния мраз, / 

пред лъжливата, коварна пролет‖ (Ралин, Избрани творби 1984:543), ―Динамика‖ 

―Антиромантично‖, ―Телеграма‖ – „Навсякъде – студ. / Навсякъде – мрак. / Кънти 

народът луд. / Излъгаха ни пак‖ (Ралин, Избрани творби 1984:543), ―Ескимоски 

авангард‖ – „Той върви, върви напред / върху плаващия лед, ―Боязън‖ – Мили 

ескимоси, / не напускайте / своите ледени леговища‖ (Ралин, Избрани творби 

1984:588), ―Хей, пролет иде!‖, ―ПосТледици‖ – „Имах много добро намерение: / да 

разледя полярния кръг / навред, / да разтопя и последния лед […] Но след опита мой 

/ настъпи потоп! […] Цялата вселена / беше натопена‖ (Ралин, Избрани творби 

1984:588). Изводът за промените е много ясен: сезонът на илюзиите мина. Първите 
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две странички на ―Ескимоски плаж‖ са за минипиесата ―Нетърпение и 

просветление‖, която е ―Вместо предговор‖ и въвежда темата за размразяването. 

Героите са ескимоси, които след затихването на страшна вихрушка са примамени да 

се съблекат, защото е настъпил края на ледниковия период. Но ги връхлетява нова, 

още по-силна снежна вихрушка и хората се изпокриват. Никой вече не вярва на 

размразяването. Само че Първи ескимос (традиционно за пиесите название на герой, 

но зад привидно лесно разпознаваемото театрално назоваване стои алюзията за 

Първия секретар на партията) не се отказва – опитва се да ги убеждава: „ама нима 

вие не разбирате, че този път наистина настъпи размразяване?‖(Ралин, Избрани 

творби 1984:588), да ги засегне на чест: „Какво е това равнодушие, бе, храбри мъже 

на полюса?‖(Ралин, Избрани творби 1984:588), а когато това не помага, им 

заповядва и ги заплашва: „Какво се бавиш там, бе? Я, по-скоро рипай, че като грабна 

някой сталактит, та по главата, ще ти дам един страх!… Излизай, невернико такъв!‖ 

(Ралин, Избрани творби 1984:588). Историята с ескимосите е алегорията за 

положението в България след Априлския пленум 1956 г. 

 Най-известната книжка с епиграми на Радой Ралин е Люти чушки (1968 г.) – 

не защото в нея са поместени най-добрите му епиграми, а заради това, че властта я 

обявява за опасна и се опитва да я унищожи. За тази много обсъждана страница от 

живота и творчеството на Радой Ралин ще говорим по-нататък. 

Вярата на Радой Ралин в смелостта на българите да казват истината и в 

чувството им за умор според него е последната му илюзия: 

„И да умра, ще знам, че след смъртта ми 

народът издръжлив, неубоим 

ще продължи да пише епиграми 

под моя псевдоним.‖ (Христова 2005:186) 

Животът обаче го опровергава. Според Наталия Христова народът съчинява 

епиграми и му ги приписва. В есето си за Радой Ралин, включено като послеслов 

към книгата Професия за спомен (1998 г.), Георги Марков разказва: „Човек навред 

можеше да чуе десетки епиграми, които хората знаеха наизуст и за които твърдяха, 

че са от Радой Ралин. Лично аз смятам, че най-малко половината му бяха 

приписвани или пък бяха полунегови. Много хора нагласяха епиграмите според 

своите разбирания, т.е. ставаха съавтори на Радой‖ (Ралин, Професия за спомен 

1998: 108). 

„Неговата сатира го направи широко известен. Неспокойната му глава, 

рисувана толкова пъти от Борис Димовски, привлича вниманието на хората, които го 
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срещат на улицата. Стигна се дотам, че започнаха да му приписват и чужди 

епиграми. Колцина биха завидели на такава слава‖ (Кунчев 1981: 161). 

Радой Ралин става известен със своите епиграми, но те напускат своя автор и 

стават част от съвременния фолклор. Това е най-голямото признание за сатирика, 

друго той и не иска. 

 

2.4 1968 година 

 

В политическо предаване по Българската национална телевизия през 1997 г. Пол 

Рикьор определя 1968 г. като ―последния бунт на Европа‖, но Наталия Христова 

доразвива неговата мисъл и твърди, че „цялото човечество е сякаш е заредено с 

енергията на несъгласието‖ (Христова 2000: 12). Франция е разтресена от обща 

стачка и Де Гол пада от власт, след като загубва референдума; войната във Виетнам 

е в разгара си, а в САЩ хипитата протестират. „През 1968 г. Източният блок за 

втори път след края на световната война е разлюлян. И въодушевен. И изплашен‖ 

(Христова 2000: 13). Полските интелектуалци проговарят високо и ясно, но полските 

комунистически лидери се справят с недоволството, използвайки сила. 

Чехословашките комунисти се опитват да решат своите проблеми по друг начин – 

като застанат начело на промените. 1968 година е времето на големите илюзии. 

 През 1968 г. в Чехословакия управляващата комунистическа партия започва 

бързи и дълбоки икономически и политически преобразувания. Но нейните 

социалистически съседки свикват международен форум, който да обсъди промените, 

наречени по името на популярния музикален конкурс ―Пражка пролет‖ – решено е 

да се направи всичко възможно да не се развихри контрареволюцията. Войските на 

Варшавския договор (в това число и български) навлизат в Чехословакия и слагат 

край на ―нежната революция‖. 

Радой Ралин си спомня: „За мен Пражката пролет беше началото на червения 

ренесанс. После съветските танкове ме накараха да остарея с четири десетилетия и 

да намразя всички глупави илюзии‖ (Христова 2000: 23). Георги Марков също 

изразява възторга и подкрепата си за чехословашките писатели. 

Опитите на Чехословакия да наложи ―социализъм с човешко лице‖ раждат 

нови надежди сред интелигенцията, но и нови страхове в българското партийно 

ръководство, което засилва цензурата и затяга дисциплината. През 1968 г. на 

конгреса на чехословашките писатели е приетата демократична културна програма, 

отправени са протести срещу цензурата, издигнати са призиви за истинска свобода 

на словото. В отговор на това е свикан конгрес на българските писатели, който обаче 
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е подчертано идеологизиран – неговата цел е да покаже „верността и предаността на 

българските писатели към марксизма-ленинизма и към БКП‖ (Христова 2005: 288). 

Сред противниците на конгреса е и Радой Ралин. 

Смазването на чехословашката нежна революция през август 1968 г. от 

войските на петте ―братски страни‖ от Варшавския договор помрачава надеждите за 

промяна в Източния блок.  

 

2.4.1 Люти чушки 

 

Люти чушки е книгата, която предизвиква голям политически скандал в България 

през 1968 г. Това е малка книжка, джобен формат, с епиграми на Радой Ралин и с 

илюстрации от Борис Димовски. Тя излиза през юни 1968 г. в тираж 40 000 

екземпляра, половината от които са пуснати за продажба по книжарниците. Както 

повечето книги на Радой Ралин, вече станал достатъчно известен със своите сатири, 

тя почти веднага се изкупува. И вероятно веднага се изчита от много българи. „Те 

откриват в нея и съществуваща, и несъществуваща, но търсена от самите тях 

критика на нередностите, с които изобилства социалистическата действителност и за 

които властта, освен че не говори, но и нерядко наказва осмелилите се да ги 

отразяват или коментират‖ (Христова 2005: 294).  

Скандалът избухва след доноса, че в карикатурата с прасето е имитиран 

подписът на Тодор Живков – опашката на прасето представлява подпис. Това е 

илюстрация на Борис Димовски към епиграмата на Радой Ралин ―Глух, но 

послушен‖ с кратък текст „Сит търбух / за наука глух‖ (Ралин, Люти чушки 2001). 

Тази случка разгневява партийния и държавен ръководител, както и висшата 

партийна номенклатура. Особено в изпълнената с напрежение 1968 година. Властта 

има добър повод да обясни появата на книжката с влиянието на чехословашките 

реформи върху двамата автори. Връзката между чехословашките събития и 

―антипартийното‖ съдържание на книгата е привидна. Добре известно е, че 

епиграмите са писани през 1962 – 1963 г. и голяма част от тях са публикувани в 

пресата, че книгата е дадена за печат през 1965 г., но е задържана в издателството. 

 В своите Задочни репортажи Георги Марков разказва за първата реакцията 

на ръководителя на партията и държавата: „Живков грабна един бял лист, извади 

писалката си и се подписа. После постави листа с подписа до епиграмата и 

посочвайки свинята, силно развълнуван каза: ―Това съм аз…, а това е моят подпис?‖ 

– и с разтреперани пръсти той посочи опашката на свинята, която още на пръв 
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поглед наподобяваше подписа на Живков. При по-внимателно разглеждане, стори 

ми се, че приликата между опашката и подписа на първия секретар беше още по-

голяма, почти до идентичност. ―Ето какво съм аз за вас!‖ – каза Живков с почти 

болезнена горчивина и оставяйки доказателствата пред нас, седна на стола си‖ 

(Марков 1990: 347 – 348). 

 Невероятно изглежда извършването на такава явна провокация при толкова 

изострено внимание на властта през 1968 г. Още повече, че издателите са били 

изключително прецизни – редакторката е предложила, а Радой Ралин се е съгласил 

от книжката да отпадне поговорката ―Не е Тодора за пред хора‖ именно заради 

евентуалната асоциация с Тодор Живков. 

Авторите категорично отричат приписваното им обвинение, заявяват, че се 

чувстват обидени. Тридесет години по-късно и двамата потърпевши признават, че 

желанието им е било да се имитира подписът на Тодор Павлов – председател на 

Съюза на българските писатели, който след 1944 г. налага марксистко-ленинската 

идеология и социалистическия реализъм в литературата. 

 Случаят се разследва от партийното ръководство. В докладната записка от 

комисията до ЦК на БКП, публикувана във второто издание на Люти чушки от 1990 

г., е написано: „В нея [в ―Люти чушки‖ – б.м.] се съдържат художествено и идейно 

несъстоятелни обобщения и груби клевети по адрес на нашата социалистическа 

действителност. […] Перифразирайки народни мъдрости и поговорки, авторът прави 

редица обобщения на нашата действителност, които имат клеветнически характер. 

[…] Авторът е представил за печат подправени народни мъдрости, с които той 

прокарва своите антипартийни възгледи. […]В разговора, който комисията води с 

другарите Радой Ралин и Борис Димовски, пролича, че те не осъзнават своята вина и 

не си направиха самокритика‖ (Ралин, Люти чушки 1990). 

След съвещанието вестта за ―опасната‖ книга бързо се разнася, цената й ―на 

черно‖ се увеличава. По нареждане ―от горе‖ останалите 20 000 екземпляра се 

изгарят в печатницата, но от комина излитат полуизгорели книжки. Учениците от 

съседното училище ги събират, прекопират част от илюстрациите и масово ги 

разпространяват. Книжката става изключително популярна колкото заради авторите 

си, толкова и заради своята съдба. Книжката се превръща в легенда, а за Радой 

Ралин „голяма част от българите вярват, че е лежал в затвора или е бил в лагер 

заради тези ―Люти чушки‖‖ (Христова 2000: 25). Всъщност наказанията, в сравнение 

с вменените прегрешения, са символични – властта е твърде опитна, за да допусне 

грешката да създава мъченици. На Радой Ралин е внушено да напусне столицата, да 
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отиде в Писателския дом в Хисаря и да изчака, докато ―бурята отмине‖. Там той 

остава две години, но не приема този факт като ―изселване‖ с аргумента, че за него 

няма съдебно решение. „Юридически образованият, придирчивият към фактите, 

почтеният до наивност Радой Ралин не тълкува обстоятелството, че всеки ден в 

Хисаря е трябвало да се подписва, за да удостовери присъствието си, като санкция 

от подобен вид‖ (Христова 2005: 299). Наказани са и всички, които са разрешили 

или са били свързани с издаването на книгата, а Борис Димовски е уволнен от 

вестник ―Стършел‖. След осем години лично Тодор Живков извиква двамата автори, 

за да им съобщи, че наказанията им се отменят. „Седем години неговото име [на 

Радой Ралин – б.м.] почти няма да се споменава в литературния печат (освен в 

кръстословиците). Опора ще му бъде грижата за синовете, стиховете на Пушкин‖ 

(Чернокожев 1994: 179). В годините на изгнание Радой Ралин превежда – 

Съмнителната истина (1972 г.) от Аларкон, Сганарел (1974 г.) от Молиер, 

стихотворения на Пушкин. 

Инкриминирането на книжката Люти чушки и партийните наказания на 

нейните автори са превантивни мерки, чиято цел е да дисциплинира творците, да 

сплаши интелигенцията като цяло, а управляващите да предпазят страната от 

―чехословашката зараза‖. Но вниманието на властта има точно обратен ефект – 

популяризира книжката и в страната не остава човек, който да не знае за опашката 

на прасето. Със своите действия властта прави невероятна реклама на ―вредната‖ 

книга – това е мнението на Борис Ташев, изразено в предговора към второто издание 

на Люти чушки от 1990 г. „Скандалът с ―Люти чушки‖ прави изключително 

популярни както книгата, така и нейните автори‖ (Христова 2005: 297). 

Книжката Люти чушки съдържа народни епиграми, преработени от Радой 

Ралин, и карикатури от Борис Димовски. Тя има провокативно мото, което шеговито 

обяснява непокорството и сериозно се заканва с остри критики към всяка 

несправедливост: 

„Тъй от дните робски и хайдушки 

сме изяли много люти чушки. 

Затова ни е лютив езика… 

И тежко му кой ни предизвика.‖ (Ралин, Люти чушки 1990) 

Финалът е малко песимистичен, призивът се сблъсква с мълчанието и 

примирението: 

„Хайде, наште! Яжте люти чушки! 

Стига сме си правили оглушки… 
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Люти чушки няма и за семе! 

Нищо… и това ще понесеме!‖ (Ралин, Люти чушки 1990). 

В същата посока е и епиграмата: „Мъртвите бог да прости! Живите кой да 

свести?‖ (Ралин, Люти чушки1990).  

Партийното внимание е насочено към още няколко епиграми, които 

привличат гузните погледи; в докладната записка са цитирани следните ―вредни‖ 

епиграми: „Под заглавие ―Реорганизация‖ Радой Ралин перифразира известната 

пословица по следния начин: ―Променил се Алия, погледнал се, пак в тия‖. А отгоре 

е нарисувано дрипаво плашило. Явно насочена против нашата икономическа 

политика е и епиграмата: ―Икономически ефект‖, която гласи: ―Голямо чудо над 

малко блюдо‖. В нарисуваното блюдо се вижда само една оглозгана риба. Под 

заглавие ―Бедността не е порок, а урок‖ е поместена епиграмата: ―Кой постъпва 

честно, не живее лесно‖. В ―Отчитане на успехите‖ се казва: ―Думба-лумба два дни, 

а година – гладни‖. Под заглавие ―Цени и качество‖ е сложена епиграмата: ―Да би се 

яло, не би висяло‖. Друга епиграма гласи: ―Кой излезе прав, не излиза здрав‖. 

Подобна клевета лъха и от епиграмата ―Кадрова политика‖ – ―Който дрънка, е за 

вънка‖. А като обобщение за целия живот у нас звучи епиграмата: ―Славна е нашта‖: 

―Един плаща, друг разгаща‖. От всичко това става ясно, че авторите се отнасят 

негативно към икономическите резултати на нашата страна, невярно представят 

нашите успехи в социалистическото строителство‖ (Ралин, Люти чушки 1990). 

За ―Хитрата сврака с двата крака‖ Радой Ралин казва: „Това е една смешка за 

хитреца, който рано или късно попада в капана. А пък ние с Димовски го 

направихме обратно: ―Хитрата сврака / и с двата крака‖ – защото взела две власти, 

стъпила на две бюра. И така то става вече друго, с това заглавие (―Басня‖) и с тази 

рисунка на Димовски (изправен човек, стъпил върху две бюра)‖ (Чернокожев 1994: 

176). 

Други епиграми са насочени към изобличаване на: практиката да се купуват 

несъгласните: „Който душа не продава, той имотен не става; Който ми дава комат, 

той ми е брат‖ (Ралин?0; ―Наука за живота‖ – „Канят ли те, еж. Гонят ли те, беж; 

Има ли кому да се покланяш, има и кому да се осланяш; Давайте й каша, та да стане 

наша‖ (Ралин?); характера на управляващите: „Човек беше, кога спеше‖ (Ралин, 

Люти чушки 1990) – със заглавие ―Само бдеше‖; справянето с неудобните: „Затова 

си крив, защото си жив; Да би мирно седяло, не би чудо видяло‖ (Ралин, Люти 

чушки 1990); ―Стратегия‖ – „Хатър, хатър, после – сатър‖ (Ралин, Люти чушки 

1990); социалистическото управление и политиката на БКП: „Дето брадва заповядва, 
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там народът не се радва; Де насилие вилней, там законът линей; Сила-силовита не е 

вековита‖ (Ралин, Люти чушки 1990) – със заглавие ―Ала който я изпита?‖. 

За тайната сила на епиграмите на Радой Ралин много точно определение дава 

Румяна Узунова в предговора ―Книгата гори, но не изгаря‖ към второто парижко 

издание на Люти чушки (1983 г.): „Епиграмите в ―Люти чушки‖ не са толкова 

откровени. Техният смисъл по-често е скрит в сблъсъка между заглавието и 

кратичкия текст на епиграмата, която в много случаи е точен цитат на някоя народна 

поговорка или друго устойчиво словосъчетание‖ (Ралин, Люти чушки 1983). Как е 

стигнал до тази форма на епиграмите Радой Ралин разказва на Божидар Кунчев: 

„Ако не бях работил в киното, никога нямаше да ми хрумне да напиша тези 

епиграми. В киното забелязах, особено в работата ми с ―фокусите‖, при 

сътрудничеството ми с Милчо Левиев, че когато на някакъв сериозен кадър се сложи 

музикална прибавка, картината става смешна. Тогава се замислих и реших, че ако на 

известните народни поговорки дадеш друго значение, обратното значение, вицът 

става двоен. Не да правиш пародия, защото пародията е нещо друго. А да ги 

направиш почти същите, но да им дадеш друго осветление, да им дадеш обратното 

виждане. Например на много епиграми се слага заглавие и то е като шапката, като 

тоалета на един човек. По шапката познаваш чина му. И често пъти в заглавието е 

скрит вицът. То дава акцент на вица, ракурс‖ (Кунчев 1997: 145). 

 Връзката между епиграмите на Радой Ралин и карикатурите на Борис 

Димовски е повече от очевидна, но тя обикновено остава като подразбираща се, без 

да се обяснява при анализите. „Тук, разбира се, част от цялостното впечатление се 

губи, тъй като е невъзможно да се ―цитират‖ карикатурите на Борис Димовски, 

които са съставна част от сатиричните миниатюри на Радой Ралин. Те също така са 

лаконични, изпълнени със скъпернически средства, но съдържат богат явен и скрит 

текст. Не са просто допълнение към епиграмата, а нейна неразривна част‖ (Георгиев 

1987: 185). Тази връзка е отбелязана в докладната записка до ЦК на БКП: „В книгата 

е даден простор на нихилистичните и политически объркани концепции на автора, 

които много старателно са подсилени и защитени от илюстрациите на Борис 

Димовски. Двамата автори често си сменят ролите, взаимно се допълват. Там, 

където текстът на Радой Ралин е лишен от ―оригиналност‖ и ―остроумие‖, на помощ 

идва рисунката на Борис Димовски, която тъй да се каже ―изплюва камъчето‖‖ 

(Ралин, Люти чушки 1990). 

 Взаимнодопълващите се епиграми на Радой Ралин и карикатури на Борис 

Димовски от книжката Люти чушки оставят ярка следа в българската култура. 
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Реакциите на управляващите и разразилия се политически скандал през 

напрегнатата 1968 г. само допринасят за по-голямата популярност на книжката и на 

нейните автори. 

 

2.4.2 Апострофи 

 

Апострофите на Радой Ралин са поместени в неговите книги Апострофи (1980 г.), 

Не пей ми се, не смей ми се… (1995 г.), Матерните (1993 г.). Апострофите 

представляват своеобразен диалог с определени автори и произведения. Това са 

шеговити реплики, с които Радой Ралин променя смисъла или поставя под съмнение 

дадено твърдение. 

„Особени заслуги има Радой Ралин за обновяването на малките сатирични 

форми. Той актуализира сатиричния апостроф, който ще открием още в 

творчеството на Ботев, а по-късно и на Христо Смирненски.‖ (Чернокожев 1994: 

150). „Усъвършенствайки се още повече като миниатюрист, поетът стигна и до 

своите сатирични коментарии, където цитира познат стих от някой класик и вместо 

продължение добавя стих от себе си‖ (Георгиев 1987: 185). 

 Чрез сатиричните си апострофи Радой Ралин изобличава и осмива пороците 

на съвременния свят. На първо място сред тях е личната изгода, в името на която са 

забравени идеали и мечти: 

„Напред! Животът е сражение 

за по-изгодно положение.‖ (Ралин, Апострофи 2003:46) 

„Какво е възторгът? Какво са мечтите човешки? 

- Квартира и служба, храна и обувки, и дрешки‖. (Ралин, Апострофи 

2003:145) 

 Някои от пороците са свързани с определено историческо време – 

комунистическото съвремие на Радой Ралин; за тях са някои от апострофите: 

„В гърдите ми се борят две души: 

- Срещу едната донос напиши!‖ (Ралин, Апотрофи 2003:63) 

„Не съм поет, не съм мъдрец! 

Ала си зет на големец!‖ (Ралин, Апострофи 2003:83) 

„Това са временни явления, 

но… с дълготрайни поражения!‖ (Ралин, Апострофи 2003:152). 

Други са вечни спътници на човечеството, сблъсъкът между идеалите и 

практичността и един от тях: 
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„Любовта не търси думи, 

любовта изисква суми.‖ (Ралин, Апострофи 2003:52) 

 „И всичко се продава и купува, 

а все на идеално се преструва‖. (Ралин, Апострофи 2003:113) 

„Борбата е безмилостно жестока – 

понякога превръща и идеите на стока‖. (Ралин, Апострофи 2003:132) 

 Чувството за хумор понякога надделява над сериозните проблеми и избухва в 

неудържим смях: 

―Аз умирам и светло се раждам, 

от прераждане чак си досаждам‖. (Ралин, Апострофи 2003:93) 

 Радой Ралин апострофира дори себе си: 

„За мене да жертват ранг и заплата. 

- А ти ще им храниш ли после децата?‖ (Ралин, Апострофи 2003:150) 

За да обясни значението на сатирата и съдбата на сатириците, Радой Ралин 

прави паралел с физиката и физиците и открива обратната зависимост:  

―Съдържанието на физиката засяга физиците, последиците й – всички човеци.‖ 

(Дюренмат) 

- Съдържанието на сатирата засяга всички хора, последиците й – само 

сатириците.‖ (Ралин, Апострофи 2003:2)  

Апострофите на Радой Ралин представят изненадващите и оригинални 

хрумвания на автора си, разкриват умението му да променя вече наложени тези и 

стихове, да прави неподозирани асоциации. Те в най-голяма степен разкриват 

характера на своя автор – спонтанно да твори произведенията си, да влиза в диалог с 

хората. Затова апострофите са неделима част от сатиричното творчество на Радой 

Ралин. 

 

2.5 Българското преустройство (1985 – 1989 г.) и закъснялото българско 

дисидентство 

 

През 80-те години в България се усеща назряващата кризата – пазарен дефицит, 

енергийни проблеми (―режим на тока‖), нараснал външен дълг, демографски спад, 

етническо напрежение при ―възродителния процес‖ (насилствената смяна на 

имената на българските турци през 1985 г.). Но стабилността на режима на Тодор 

Живков е разклатена едва след започването на ―перестройката‖. През 1985 г. начело 

на КПСС застава Михаил Горбачов, който идва на власт с обещание за реформи и с 

нежеланието да носи тежестта на икономическите проблеми на целия Източен блок. 
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На Януарския пленум на ЦК на КПСС от 1987 г. се взема решение за 

демократизация, за кадрова смяна и се слага началото на ―гласността‖. Тодор 

Живков обаче няма намерение да се откаже от властта, той започва реформи в 

България, за да запази властта си, но те в крайна сметка ще доведат до неговото 

сваляне. 

За Горбачов Живков е типичен представител на стария режим, който трябва 

да си отиде от властта, за да може България да последва курса на съветската 

―перестройка‖. В това отношение той има на своя страна не само част от 

ръководството на БКП, но и значителна част от българското общество, на което 

отдавна му тежи твърде дългото управление на Живков и което се надява, че 

истински промени могат да започнат едва с неговото отстраняване. Българо-

съветските отношения се охлаждат. 

С началото на ―гласността‖ обаче, когато съветският печат е освободен от 

политическата цензура, абонаментите за съветски вестници и списания рязко 

нарастват. „Българската интелигенция изживява удоволствието да види отпечатани 

черно на бяло много от своите съмнения в социализма, в неговото икономическо и 

историческо предимство като политическа система‖ (Баева 2006: 228). Разкриват се 

премълчавани исторически събития, прави се нова интерпретация на други, за които 

има фалшифицирана официална версия, отпечатват се много от апокрифните 

политически и литературни произведения, за чието разпространение преди това се 

налагали строги наказания и репресии. 

В края на 80-те години в България за първи път се появява организирано 

недоволство от системата – дисидентско движение. Противници на режима на 

Живков винаги е имало, но те или са предпочитали да не изявяват публично своите 

убеждения, или бързо са били наказвани. За промяната от мълчаливо вътрешно 

несъгласие към все по-открито недоволство важна роля има бунтът на творческата 

интелигенция. Още през 50-те години при десталинизацията няколко известни 

фигури изразяват своето недоволство – сатирика Радой Ралин, карикатуристите 

Борис Димовски и Тодор Цонев (цялото му творчество е насочено срещу Тодор 

Живков и затова е иззето от Държавна сигурност), сценариста Христо Ганев, 

поетите Константин Павлов и Стефан Цанев. Раздвижването на съветската 

интелигенция стимулира и българската, която бързо се активизира. Началото е 

поставено от две книги, появили се по книжарниците в началото на 80-те години, 

след което са иззети от властите. Едната е Фашизмът на философа Желю Желев, 

която представя аналогичните структури на фашистката и социалистическата 
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тоталитарни държави. Другата е романът Лице на поетесата Блага Димитрова, в 

който идеалите на антифашистката борба са противопоставени на 

социалистическата реалност. Тези две книги, скандално известни на българското 

общество, дават смелост и на останалите творци. 

Реформите на Живков позволяват на гражданите да създават неформални 

организации, стига те да не се занимават с политика. Затова повечето дисидентски 

организации обявяват други цели – екологична защита, спазване на човешките 

права. В началото дисидентските групи са малки и слаби, но добиват популярност 

благодарение на нервната реакция на властта, на българските емисии по 

чуждестранните радиостанции ―Свободна Европа‖, ―Дойче веле‖, Би Би Си и, 

разбира се, по най-сигурния и най-бързия начин – слуховете.  

Първата дисидентска организация в България е създадена през 1988 г. – 

Обществен комитет за екологична защита на Русе. Поводът е съдбата на град Русе, 

който периодично е обгазяван с хлор от румънския химически комбинат в Гюргево,  

намиращ се на отсрещния дунавски бряг. В ръководството участват популярни 

личности като писателя Георги Мишев, актьора Петър Слабаков, художника 

Светлин Русев, треньорката по художествена гимнастика Нешка Робева и други.  

В началото на 1989 г. Петър Слабаков подготвя програмните документи на 

Независимо сдружение ―Екогласност‖, което продължава започнатото от Русенския 

комитет. Това е началото на истинското зелено движение в България. 

Създават се ―Независимо дружество за защита правата на човека в България‖, 

начело с Илия Минев;  ―Комитет за защита на религиозните права, свободата на 

съвестта и религиозните ценности‖, оглавен от йеромонах Христофор Събев; 

Независим профсъюз ―Подкрепа‖ на д-р Константин Тренчев.  

През есента на 1988 г. е създадена и чисто политическата организация ―Клуб 

в подкрепа на гласността и преустройството в България‖. Сред учредителите са 

Радой Ралин, Блага Димитрова, Желю Желев, професори от Софийския университет. 

Властта задейства всички партийни и полицейски механизми за ликвидиране на 

организацията, което се оказва трудно, понеже дисидентите действат в рамките на 

заявените реформи. Те постигат целта си – да покажат, че реформената акция на 

властта е била по-скоро за камуфлаж, опит да се запази политическата система. Този 

клуб подготвя обществото за противопоставяне на Живков, който вече персонално е 

сочен като основна пречка пред демократизацията. 
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2.5.1 Езопиада 

 

Басните на Радой Ралин са събрани в книжката Езопиада (1987 г.). Басни има и в 

Избрани творби в два тома. Том Втори. Проза (1984 г.) под заглавие ―Езоповски 

вариации‖, както и в книжките от библиотека ―Стършел‖. 

Баснята е кратък разказ в проза или стихове с иронично-сатирична оценка на 

човешки или обществени прояви в алегорична форма. Сюжетът, персонажите и 

изненадата са взети обикновено от света на животните, като чрез персонификация в 

тях се оглеждат човешки черти и характери. Баснята едновременно осмива, осъжда и 

поднася нравоучителен извод или сентенция (Речник на литературните термини 

2000: 38). Баснята възниква от приказката за животни като вместо забавния елемент 

се развива нравоучението и алегорията излиза на преден план (Речник на 

литературните термини 1973: 150). Произходът и названието на баснята се 

свързват с Езоп, а майстори на басни са Лафонтен, Крилов, в българската литература 

– Стоян Михайловски.  

Басните на Радой Ралин са по известни сюжети, но зад тях прозира животът 

по   времето на комунизма. Новите понятия (другари, кооперативно стопанство, 

самокритика, гнил либерализъм и други) са вплетени в традиционната басня и тя 

придобива нов смисъл. Някои сюжети са доразвити и така зазвучават съвременно, 

вечните въпроси са видени през призмата на настоящето. Запазена е ситуацията, а 

обстоятелствата и детайлите са променени – така се получава ефектът на изненадата, 

към който се насочва вниманието на читателя. Чрез алегории, алюзии и символи 

Радой Ралин изобличава пороците и недостатъците на обществото и най-вече на 

властта. Героите са същите: животните и най-вече магарето, Зевс и други 

древногръцки богове, растения, предмети и за хора; но те са характеризирани по 

различен начин – именно там се развихря талантът на Радой Ралин да намира 

точните определения за типични характери. Поуката в края на басните – 

обобщаваща и предупредителна – е насочена най-вече към съвременниците на 

автора. 

Баснята ―Човекът и разбитият идол‖ вече не е просто история за човека, 

който счупил идола и намерил скритите в него жълтици. Тя продължава с жреците, 

които направили реформа и хората трябвало да се молят на тях. Така е постигната 

целта: никой не разбива идоли; има само разбити идеал, но това не е страшно, 

защото идеалите служели за скривалище на чужди богатства. Това е една алегория 

за отхвърления култ към личността, за реформите в комунистическата система и за 
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запазването на властта, както и за несбъднатите идеалите, като равенството 

например.  

―Защо дърветата умират прави‖ е алегория за хората, които се дърпат и не 

искат властта, те са употребени за нуждите на родината. 

Известният сюжет за облога на вятъра и слънцето обобщен – всяка дискусия е 

спор за това кой е по-силен. Вятърът се заканва, че ще наложи такива данъци на 

човека, че и ризата от гърба му ще смъкне. Слънцето с топла усмивка примамва 

човека да си направи слънчеви бани, но вятърът го обвинява в гнил либерализъм и 

абстрактен хуманизъм, извиква облаците и кара слънцето да си направи 

самокритика. Поуката в баснята ―Вятър и слънце‖ е: „Ако дискутираш с вятъра, 

победата ти ще бъде за вятъра.‖ (Ралин, Избрани творби 1984:183) 

За да си премерят силите, човекът и лъвът прибягнали до изкуството – видели 

барелеф, на който било изобразено как човек удушава лъв, и човекът се наперил, но 

лъвът иронично разтърсил грива: „ако лъвовете плащаха на ваятелите, сигурно по 

всички барелефи хората щяха да са под лапите на лъвовете‖ (Ралин, Избрани творби 

1984:185). Така баснята ―Човек и лъв‖ загубва прекия сблъсък между съперниците, 

хитростта на човека е превърната в надменност, а победата на лъва (в оригиналната 

басня човекът побеждава със своя ум) доказва поговорката ―Който плаща, той 

поръчва музиката‖.  

Баснята за костенурката и заека, които се състезавали кой е по-бърз, е със 

същия финал, но до него се стига по друг начин – и двамата се съгласяват на 

абсурдното състезание, заекът заспива, а костенурката, както винаги, побеждава, 

събуден от аплодисментите, заекът идва да поздрави костенурката и коментира – 

„Абе щом по начало се обявява такова състезание, то е ясно кой трябва да бъде 

победителят‖ (Ралин, Избрани творби 1984:186).  

Магарето навлякло лъвска кожа, но лисицата го познала по рева, изводът: 

униформата не е в състояние да скрие същността на човека и животното. Жаден 

гълъб се устремява към картина с поток и си счупва крилото, изводът е, че 

изкуството не е само отражение на действителността, но може да бъде и капан. Един 

орел е прострелян със стрела, на края на която стърчат негови пера, изводът: не 

давай перата си на всеки, не знаеш какво ще направи с тях (в същия дух е 

поговорката ―С твойте камъни по твойта глава‖ и афоризмът на Радой Ралин: 

изплюх камъчето – сега можеш да ме замериш с него). 

Басните на Радой Ралин са критика на лични и обществени пороци и рецепта 

за преодоляването им. С присъщото си чувство за справедливост Радой Ралин 
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изобличава комунистическата действителност, която не отговаря на неговите 

представи и идеали. 

Освен басни, Радой Ралин пише и пародии по народни приказки. Вземайки 

отново познати сюжети, той променя смисъла и посланието им, отнася ги към 

настоящето, без да сменя героите, както и при басните. „Намира по нов, неочакван 

начин алегоричния смисъл на приказката, приказно-фантастичното става сатирично-

фантастично. Специално внимание в това отношение заслужват Радой-Ралиновите 

приказки от цикъла ―Нямало едно време…‖, както и пародиите му по Андерсен 

―Нови кройки за новите дрехи на царя‖‖ (Чернокожев 1994: 156). 

В заглавието на цикъла ―Нямало едно време…‖ е преобърнато традиционното 

начало на приказките: ―Имало едно време…‖, смисълът е изместен към 

недоизказаната част – ―но има сега‖. Радой Ралин не променя заглавието на 

приказките, героите и сюжетът са същите и все пак различни и дори обърнати, 

детайлите носят авторовата идея – чрез тях той прави алюзии с времето, в което 

живее.   

В приказката ―Щурецът и мравката‖ мравката (работничка в ТКСЗ) моли 

щуреца (народен артист с международна известност) за малко житце; щурецът като 

номенклатурен кадър прави критика на стопанството и предлага на мравките да 

напишат писмо до министерството, че се нуждаят от сатирична кантата срещу 

лентяйството; така вместо да помогне на нуждаещите се, щурецът-артист помага на 

себе си, дори нагло обвинява трудещите се в лентяйство, което всъщност е негов 

порок. 

Новият прочит на приказката ―Лъжливото овчарче‖ е заявен още в началото: 

„Едно овчарче, или казано на съвременен български език, един млад животновъд, 

пасейки ваклото кооперативно стадо…‖ (Ралин, Избрани творби 1984:227). Младият 

животновъд на два пъти вдигнал фалшива тревога, че вълк напада стадото; 

работниците не се притекли на помощ поради заетост, управителният съвет отишъл 

– поради незаетост. На третия път управителният съвет заседавал (бил зает), някой 

се сетил за приказката, но краят се отдалечава от приказния – с импровизаторските 

си способности овчарчето впечатлява съвета и става един от тях. Иронията е в това, 

че стадото е напълно забравено. Същите герои и сюжет, но в променена ситуация, с 

друг финал. Сатирата е насочена към управляващите и техните ценности. 

В ―Дядо на пазар‖ се повтаря ситуацията, в която дядото тръгва да продава 

крава, заменя я за коза, нея пък заменя за кокошка, а накрая понася към къщи 

кошница с яйца, но се спъва и счупва яйцата. В Радой-Ралинов вариант дядото 
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тръгва да продава кулокран, заменя го за камион, после камиона за трабант, трабанта 

за мотоциклет, мотоциклета за велосипед, велосипеда за кон, коня за магаре. Всяка 

направена замяна е одобрена от колектива, защото „каквото направи шефа, все е 

хубаво!‖ (Ралин, Избрани творби 1984:232). 

В ―Слабостта на всесилния‖ мишките се събират на конгрес и решават да 

завържат звънец на котарака, за да я чуват като идва. Мъничко мишле успява да го 

направи като използва ласкателства за… литературните постижения на котарака.  

Пак към литературата е отклонен и сюжетът на приказката ―Чорба от речни 

камъчета‖ – странникът е сценарист и разказва на бабата как се е научил да готви 

такава чорба: „Занеса камъчетата в Сценартата комисия. Там редакторите пуснат по 

някое е друго картофче. После в Худсъвета бутнат два-три моркова. Режисьорът 

отреже малко сланинка. Артистите слагат маслото, художникът – фидето, 

композиторът – дафиновите листа, и накрая се получава една чорба, която все пак се 

ядва…‖ (Ралин, Избрани творби 1984:224). 

Цикълът ―Кройки за новите дрехи на царя‖ още със заглавието си насочва 

към Андерсеновата приказка, но и я пародира – нали няма нови дрехи за царя, значи 

и кройките са измислени. Радой Ралин предлага десет модела – пародии по 

приказния сюжет. Първата приказка със заглавие ―Модел първи‖ започва така: 

„Андерсоновият крал разбирал значението на поговорката: ―Дрехите правят човека‖, 

затова…‖ (Ралин, Избрани творби 1984:192) въвел – според ранга и ролята – 

униформи, само сатириците не носели униформи. Шивачите мошеници поискали 

големи суми и командировки, за да направят невиждани дрехи за краля. И както в 

приказката, съветниците не видел нищо, но похвалили шивачите. Самият крал също 

нищо не видял, мошениците засновали около него сякаш го обличат – пантомимата 

им била далече от майсторството на Марсал Марсо. Царедворците и народът викали 

―Ура!‖, само едно дете викнало: ―Кралят е гол!‖, то било смъмрено, но мълвата се 

разнесла и кралят загубил своя авторитет, съветниците го посъветвали да абдикира, 

а те застанали начело на новообразуваната република. Мошениците шивачи 

поискали да бъдат признати за борци срещу монархията, тъй като те първи показали 

истинския лик на тиранина крал.  

―Модел втори‖ привидно започва по традиционния начин, но иронично го 

обръща: „Имало едно време един цар, едни шивачи и не най-накрая един Андерсен‖ 

(Ралин, Избрани творби 1984:194). И въпросното дете участва в приказката само че 

не вика – един шивач стои до него и съобщава, че царят ще облече още по-нови и 

невиждани дрехи. Случката се повторила, потретила и още много пъти, като все път 



 83 

се появявал шивач, „нали били задруга, а мошениците най-яко се държат‖ (Ралин, 

Избрани творби 1984:194), и все така известявал, че царят ще облече нещо 

грандиозно-шикозно, експериментално. Хората се радвали, че царят откровен и ги 

допуска до толкова близо до себе си когато се облича. А детето се двоумяло да вика 

или не, нали най-сетне може да облече нещо ново. Накрая на всички им омръзнало и 

се разотишли – царят и гол да ходи, няма никакво значение, защото е облечен във 

власт и няма да намали данъците. 

―Модел трети‖ разказва за друго време, друг цар, други шивачи, но Андерсен 

е един. Този път шивачите предложили на царя да се покаже пред народа нощем, 

защото ще е най-ефектно. В тъмното въпросното дете не видяло, че царят е гол. „От 

което се вади поука, че за да се извика ―Царят е гол!‖, даже и от едно дете, 

малолетно и невменяемо, пак е необходима дадена обществено-историческа 

обстановка‖ (Ралин, Избрани творби 1984:195). 

В ―Модел четвърти‖ хората повтарят репликата на детето царят получил 

комплекс и, за да не остава гол, забранил къпането. В ―Модел пети‖ детето 

довършва изречението си: Царят е гол… ям човек! И царят го пратил да се изучи в 

международното право. В ―Модел шести‖ детето казва на царя да си облече нещо 

по-топло, за да не настине; царят го праща да се изучи за социолог. В ―Модел седми‖ 

детето си мисли, че царят може да направи голотата задължителна и не извикало.  

В ―Модел осми‖ детето се казва Ханзи (от Ханс Кристиан Андерсен), но 

никой не си спомня приказката. Историците разказват, че Ханзи отишъл с баща си 

на тържествената церемония, но не извикал ―Царят е гол!‖ – възпряло го доброто му 

възпитание и страха да не уволнят баща му и да го пратят в някое диво планинско 

селце (намек за изселването като наказание за неудобните на властта хора по 

времето на комунистическия режим). Детето пораснало и станало писател, за да 

избие комплексите си от детството.  

В ―Модел девети‖ трагедията ―Хамлет‖ и целият Шекспиров репертоар са 

забранени и снети от сцената по вина на детето – „видя ли, дете наивно, ти живота 

не познало, как вместо да изпишеш вежди, извади очи, и то не на царя, а на народа, 

за да не вижда вече, че царят е гол‖ (Ралин, Избрани творби 1984:197). 

В ―Модел десети и последен‖ самият цар се показва на балкона и вика: 

„Слушайте поданици!... Негово Величество Царят е гол!... Но това си е негова 

Величест, мои вена работа и на вас не ви влиза в работата… Я се разотивайте по 

работните си места, че дългът към шивачите трябва да се изплаща…‖ (Ралин, 

Избрани творби 1984:197). 
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Десетте пародии по Андерсен показват таланта на Радой Ралин да намира нови и 

неочаквани акценти в добре познати сюжети, да вижда проблемите от различен 

ъгъл. Десетте оригинални финала са доказателство за богатото въображение и 

силата на сатиричното слово на Радой Ралин.  

Близки до приказките и басните са параболите на Радой Ралин. Те също са 

сатирични произведения, с които се изобличават и осмиват лични недостатъци и 

отрицателни явления в обществото. 

Параболата е кратък разказ с поучително съдържание; подобно на баснята и 

притчата тя се основава на алегорията. Например, в ―Елегия за млечния зъб!‖ за 

образа на зъба, който е останал и атрофирал, израства обобщението, че „не 

отстраниш ли навреме отмиращото явление, ще има напразно да чакаш новото: я се 

появи, я не‖ (Ралин, Избрани творби 1984:270). Или пък за лампиона, на който 

някой завидял и го свалил на земята, където пак бил полезен – след като се 

изпочупили красивите стъкла, железният му скелет служел за кошче 

(―Неочакваности‖). Остнала без защита, мощната лампа гръмнала и никой не сложил 

друга, защото от съседните лампи идвала достатъчно светлина – това обикновено за 

ежедневието нехайство е превърнато в политическа алегория. 

На популярни фрази Радой Ралин намира оригинално продължение, което 

променя смисъла им – например в краткия текст на ―Желязо и наковалня‖ 

затрудненото положение не само е преодоляно, но и е превърнато в мотив и 

оправдание на жестоки мерки: „Аз съм между чука и наковалнята! – оправдаваше се 

постоянно нажеженото желязо и си стана една маша… ама – маша!(Ралин, Избрани 

творби 1984:272). 

Срещу комунистическия строй е насочена иронията в параболата ―Нов стил‖ 

– в едно ведомство разменят местата на входа и изхода: входът е отзад, а изходът – 

отпред. Служителите изпращат с усмивки гражданите и нищо друго не правят, така 

ведомството скоро придобива прякора ―Комитет по обещанията‖. 

Усмихнати са въпросите на журналистката – направо конкурсна красавица, 

но микрофонът й е с формата на пистолет и „срещу насочената цев на микрофона 

отговорите ни вдигаха ръце‖ (Ралин,  Избрани творби 1984:282).  

Играта на думи в ―Езикова логика‖ извежда желаното послание: 

„Които имат общи имена, са съименници. Които сътворяват нещо общо, са 

съавтори. Които се вдъхновяват от общата идея, са съидейници. 

Когато хората се трудят общо, имаме сътрудничество. Когато хората беседват 

общо, имаме събеседване. Когато хората живеят общо, имаме съжителство. 
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Логично е, когато хората изказват общо мнение, да имаме съмнение.‖ (Ралин, 

Избрани творби 1984:257). 

 Басните, приказките и параболите на Радой Ралин, насочени срещу недъзите 

на отделния човек и на обществото като цяло, са важна част от неговото сатирично 

творчество, което има една цел – да ни накара да се замислим, да се разсмеем и да се 

пречистим от отрицателните явления в живота. 

 

2.5.2 Кадровикът Теофраст и Васил Чертовенски 

 

Сатиричното творчество на Радой Ралин достига своите крупни форми – романът-

есе (по определението на Вихрен Чернокожев) Кадровикът Теофраст (1987 г.) и 

романът в анекдоти (по определение на самия Радой Ралин) Утешенията на Васил 

Чертовенски (1994 г.).  

Книгата Кадровикът Теофраст (1987 г.) съдържа 31 есета, обградени от 

началното ―Кадровикът Теофраст‖ и финалното ―Сбогом, Теофраст!‖. В началото е 

изразена категорична позиция, която, както се оказва, е на героя, а не на автора: 

―Мразя измислиците, ако ще и да са най-поучителни. Предпочитам преживените 

неща. Затова се старая да описвам само което съм видял и преживял – било наяве, 

било насън.‖ (Ралин, Кандровикът Теофраст 1987:7). Героят наистина описва съня 

си – сънува, че е най-талантливият и най-търсеният писател, който седи зад 

абаносово бюро и трябва да напише за три дни:  

- „два сценария за кинокомедиите "Отечествена любеница" и "Явното лапане на 

седмака"; 

- един сценарий за юношеско-приключенски филм: "Пеленачета бдете!"; 

- една драматизация на "Произход на видовете посредством естествения подбор" по 

Чарлс Дарвин; 

- съвременната младежка драма "От чужди страници" и част ІІІ от нашумелия мой 

роман за юноши и възрастни от всички възрасти "Полуостровът на 

полуфабрикатите".‖ (Ралин, Кандровикът Теофраст 1987:7). 

За целта има две секретарки, десетина служители (неуспели писатели) и 

много сътрудници (пенсионирани учителки по литература, студенти), които му 

събират свежи изрази и материали по темата. Например морската повест, в която 

действието се развива в малък португалски град между двама контрабандисти и една 

проститутка, писателят написва за един ден: първо написва резюме, което 

секретарките преписват 10 пъти; после за 15 минути океановедът, ихтиологът, 
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географът, фолклористът и социологът го подготвят и до края на деня повестта е 

готова, коректорите я проверяват, секретарките я преписват четливо. 

За да подобри работата си, той решава да назначи един кадровик, който да 

разработва характерите на героите – защото „казано откровено, всички мои герои са 

схеми‖ (Ралин, Кандровикът Теофраст 1987:9). Писателят твърди, че всеки човек 

представлява някакъв характер – заядливец, грубиян, малодушен, подмазвач, 

доносник, скъперник. Той дори задочно спори с противника на това мнение Радой 

Ралин (героят спори със своя автор – поредната шега на Радой Ралин със самия себе 

си): „Аз не съм съгласен с Радой Ралин, който твърди безочливо, че в наше време 

нямало установени, изкристализирани характери, а хората били само временни 

носители на едни или други постъпки и явления.‖ (Ралин, Кандровикът Теофраст 

1987:9). 

За обявеното място се явява самият Теофраст и за един месец описва 31 

характера – кадрови досиета, но има намерение да напише още, защото „сега е друг 

време... Човешките черти се умножиха. Само с буквата "А" са изброени 75 такива - 

пороци или добродетели, вие сам ги определяйте...‖ (Ралин, Кандровикът Теофраст 

1987:11). Писателят пресмята, че за една година сатирикът, който работи без 

почивен ден по древногръцки обичай, ще напише 365 характера, след две години – 

730, и решава да го уволни, понеже не може да се справи с такова количество. 

Когато започва да чете написаните от Теофраст характери, героят се събужда, но 

характерите на Теофраст са в бележника му и той решава да ги издаде. В шеговития 

финал на това първо есе Радой Ралин интерпретира проблема за плагиатството: 

„Ограбил съм бил труда на автора? Нищо, и моя труд ще ограбват след векове. 

Никой труд на света не остава неексплоатиран! Е, какво, подкован ли съм 

теоретически?‖ (Ралин, Кандровикът Теофраст 1987:12).  

Какво се получава – измисленият от Радой Ралин герой сънува, че е писател, 

но той написва характерите, а древногръцкия философ Теофраст, който още е жив; 

героят се събужда и открива, че характерите на Теофраст от съня му са в неговия 

бележник. Така авторството е отместено два пъти – от автора към героя и после към 

сънувания Теофраст. Под тази шеговита форма е поднесена книгата с характери на 

Радой Ралин.  

Кадровикът Теофраст (1987 г.) съдържа 31 есета, в чиито заглавията са 

назовани човешки недостатъци и пороци (доста повече от седемте смъртни гряха): 

Подмазвачество, Стипцаджийство, Скромност, Находчивост, Любопитство, 

Умереност, Алтруизъм, Дебелащина, Учтивост, Алчност, Разсеяност, Бъбривост, 
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Завист, Търпимост, Припряност, Тщеславие, Нечистоплътност, Самохвалство, 

Постоянство, Тактичност, Присмехулство, Предвидливост, Страхливост, 

Досадливост, Непризнателност, Високомерие, Опакост, Мнителност, Суеверие, 

Тираномания, Егоизъм. 

Всяко есе включва различни случки с различни хора, но полученото 

многообразие от събития и герои се обобщава до една типова ситуация, в която се 

проявява определен характер. Например в есето ―Подмазвачество‖ отношенията 

между шеф и подчинен, независимо от обстоятелствата, се определят от характера, 

назован в заглавието. В началото на есето е изказана тезата, че подмазвачеството е 

различно за различните епохи, като се започва от пещерния човек, та до наше време, 

когато има толкова форми на подмазване, колкото професии съществуват. Дори е 

цитирана е мисълта на Ларошфуко, който открил ахилесовата пета на 

подмазвачеството: ―Човек си въобразява, че мрази ласкателството, когато всъщност 

мрази само начина, по който го ласкаят‖. От представените случки става ясно, че 

прякото подмазване на шефа не е препоръчително, по-добре е спонтанно да 

похвалиш детето му или да преведеш през улицата старата му майка, като я 

похвалиш какъв син е отгледала. Ако шефът ти е писател, трябва да напишеш 

възхваляваща статия за него; ако е професор – да го направиш рецензент на своя 

научен труд; ако обича духовитости, смей се на вицовете му; ако стане ловец, и ти 

стани; ако набере гъби, яж от тях – като лежите двамата в болницата, ще се 

сближите; въобще спортът и хобито дават възможност да се премахнат преградите 

между началството и подчинените, а изкуството (химни, статуи, вази, релефи) – то е 

произлязло от подмазване да боговете. Ако шефът се разболее, намираш му 

лекарство; ако шефът те покани на гости, съчувствай му за малкия апартамент и му 

напомни, че твой колега живее в голям апартамент, който не съответства на 

служебното му положение, а после убеди колегата си, че ако не иска да загуби 

работата си, трябва да отстъпи апартамента си на шефа. Ако племенницата на шефа 

иска да постъпи в някой институт, уреди въпроса; ако шефът иска да посети родното 

си място, отиди преди него и му организирай тържествено посрещане; кани го на 

излети – шефът ще си помисли, че мислиш за неговото здраве; давай му книги, 

повдигай самочувствието му по всякакъв начин и помни, че при подмазвачеството 

изненадата и импровизацията играят голяма роля. Съветът накрая е чисто практичен 

и основан върху наблюдения на обществените и професионални отношения: „И не 

позволявай да те подражават, защото това значи да те изместят. А веднъж изместят 
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ли те като ласкател, после лесно те изместват и като служител‖ (Ралин, Кадровикът 

Теофраст 1987:18).  

По подобен начин са разкрити човешките пороците в останалите 30 есета. 

Накрая, ―Сбогом, Теофраст‖ разкрива историята на книгата и покрай нея Радой 

Ралин разкрива и собствената си съдба, изпълнена с житейски проблеми (жена, бебе, 

квартира), но и приятел, който му подарява ―Характери‖ на Теофраст. Така се 

срещат двамата сатирици, Радой Ралин изчита малката книжка на един дъх и на 

другия ден написва ―Кадровикът Теофраст‖ и ―Подмазвачество‖, и още три до края 

на годината. Грижи, болести, развод и двама сина запълват времето му (стараех се да 

формирам детски характери, къде ще ми остане време за други?), но той не се 

отказва от характерите – събира в папки материали и асоциации, но „повече от един 

характер за година, бога ми, не успявах да доизкусуря‖ (Ралин, Кадровикът 

Теофраст 1987:262). Формата не се променя, но „съдържанието шмекеруваше, 

дяволуваше, сатанинстваше, та аз едва смогвах да запиша реплика, да скицирам 

случка, да обхвана контурите на което и да е явление‖ (Ралин, Кадровикът 

Теофраст 1987:267). И така цели 23 години, някои есета излизат в книжките от 

поредицата ―Стършел‖, а от датата на последната страница до издаването на книгата 

Кадровикът Теофраст минават 5 години. 

Другата книга, която обединява сатирични миниатюри, е романът в анекдоти 

Утешенията на Васил Чертовенски (1994 г.). Смешните случки, кратко и 

осторумно разказани, са обединени от главния герой и неговата мисия, изразена 

фразата ―Бъди спокоен‖ – героят повтаря тези утешителни думи на всеки 

разтревожен човек, който дойде при него за съвет и помощ. Оттук и заглавието на 

книгата – утешенията, които героят раздава на всички, са неговата най-характерна 

черта. Самият герой е представен още в началото: „Ако си представим българският 

фолклорен дявол, […] той щеше да наподобява Васил Чертовенски. […] С душа на 

еретик-ангел, но с външно подобие и похвати на нашенски дявол, той знаеше, че 

пътят към ада е покрит с добри намерения… И точно по време на култовските 

велики намерения да бъде преобразена действителността и окончателно оправен 

светът, той започна: попадне ли пред лично хорско злополучие или колективна 

катастрофа, каквито всекидневно сполетяваха хорицата, той тръгваше да откликва и 

пръв да намаже човешките душевни рани с благия мехлем на своите неповторими 

утешения. Той се превърна в олицетворение на един жив лечебен фолклор‖ 

(Ралин,Утешенията на Васил Чертовенски 1994: 8]. Анекдотите, в които героят е 

участник или просто слушател, представят различни случки с известни писатели, 
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художници, артисти, партийни дейци или с обикновени хора. Това са ярки образи, 

уловени в един момент от живота. Някои случки са свързани с редакцията на 

вестник ―Стършел‖, където работи героят, други – с приятели на Радой Ралин 

(Александър Геров, Валери Петров, Веселин Ханчев). Наред с ежедневните битови и 

служебни проблеми на различни хора, героят се вълнува и от големите политически 

събития като тези в Чехия (връщайки се от Братислава, той заявява – Положението е 

овладяно), от културните скандали в България – с романа Тютюн на Димитър 

Димов, с режисьорите Бинка Желязкова и Христо Ганев. Дори за развенчания лидер 

Вълко Червенков има анекдот. Книгата е един калейдоскоп на живота в България. 

Утешенията завършват със смъртта на героя, бивш политзатворник 

(политически затворник) и партиен секретар. По ирония Васката умира в резултат на 

лекарска грешка, на погребението му има малко хора, понеже е много горещо. 

Чувството за хумор на автора и на героя остава до последния ред – вече мъртъв, 

героят се шепне: Бъди спокоен, Василий! Напук на живота и смъртта романът на 

Радой Ралин завършва с усмивка. 

 

2.5.3 Саморасляци 

 

Афоризмите на Радой Ралин, които той самият нарича саморасляци,  са събрани в 

книжките Саморасляци (1989 г.), Афоризми (1993 г., на български и немски, в 

превод на Емил Бояджиев), Ако изкукуригам, кого ще събудя? с подзаглавие 

―Саморасляци 1988 – 1998‖ (1998 г.), както и в Избрани творби в два тома. Том 

Втори. Проза (1984 г.) отново със заглавие ―Саморасляци‖. 

Афоризмът представлява дълбоко съдържателна мисъл, изразена в пределно 

кратка, съвършена форма. Формално съответства на пословицата, сентенцията, 

максимата. В основата на афоризма стоят антитези, паралелизми, парадокси, 

хиперболи. Афоризмът не доказва, не аргументира, а въздейства с оригиналната 

формулировка на мисълта (Речник на литературните термини 2000: 35). 

Афоризмите имат точно известен автор – Хипократ, Марк Аврелий, Сенека, Монтен, 

Паскал, Ларошфуко, Лабрюйер, Гьоте, Шопенхауер, Ницше, Емерсън, Б. Шоу, О. 

Уайлд, Атанас Далчев.  

 На задната корица на малката книжка Саморасляци (1989 г.) Радой Ралин 

обяснява защо е избрал това определение:  

„САМОРАСЛЯЦИТЕ не са завоевание на техническия прогрес.  
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Кореновите им власинки не подсказват благороден характер, нищо то тях не издава 

животинските инстинкти на фауната, така че далеч сме от Елада и класиката…  

Представката САМО е от личностен характер, предполага задължение и 

обвързаност, автономност, но и авторитаризъм… Цяла армия от нюанси: 

самобитност, самозащита, самоиздръжка, самокритика, самоопределение, 

самоотверженост, самопризнание, самостоятелност, самоувереност – та до техните 

контрасти: самовластие, самодоволство, самозабрава, самозванство, самоизмама, 

самоизтребление, самолюбие, самохвалство, самоцел!  

О, времена, о, явления! При подобен плурализъм Теофраст би се видял в 

чудо! Саморасляците са контрастно растение, защото никнат там, където не ги сееш. 

Крехки са за масови акции. Тешат се, че и сам войнът е войн… 

Едни ги смятат за плевели, други им откриват лечебни свойства. Трети ги 

третират като паразити и хищници, забравяйки, че без тях ще се наруши 

екологичното равновесие на изкуството. Без да се звезди на небето, които не 

стоплят, отчасти ориентират.‖ (Ралин, Саморасляци 1989) 

Саморасляците са разделени на: Абсурди, Брътвежи, Въпроси, Грешки, 

Двоумения, Еди-какви си, Жребии, Загадки, Изсилвания, Клетви, Лъжи, Мъмрения, 

Наивности, Оплаквания, Подразбирания, Разномислия, Съображения, Терзания, 

Утехи, Фалшификати, Хрумки, Целомъдрия, Четки, Шептежи, Щракания, Ъгълници, 

Юрвания, Ядеци. 

Афоризмите на Радой Ралин съдържат познат елемент от популярни фрази. 

Често това са променени афоризми или поговорки като „Двама се карат, третият 

донася; Назначавай и владей!‖ (Ралин, Саморасляци 1989:51) От този вид са и 

грешките (―сгрешената‖ буква е в курсив): „Блага сума‖ (вместо дума), „железни 

врати отваря‖; „Гладна мечта (вместо мечка) хоро не играе‖; „Бит на главен не 

вярва‖ (поговорката е ―Сит на гладен не вярва‖). (Ралин, Саморасляци 1989:19) 

При едни афоризми Радой Ралин използва смисъла и променя формата, 

например от фразеологизма ―Изплюй камъчето‖ се получава афоризма „Изплюх 

камъчето – сега можеш да ме замериш с него‖ (Ралин, Саморасляци 1989:19), при 

други запазва формата, но иронизира съдържанието: „Да хамлетувам или да не 

хамлетувам?‖ (Ралин, Саморасляци 1989:15). Трети са негови оригинални 

хрумвания: „За да летиш, трябва да се нагърбиш с крила, Сатирата е засмяното лице 

на философията, Комплиментът е духовен рушвет‖ (Ралин, Саморасляци 1989:123). 

Дори в рими измисля своите остроумия: 
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„Душата на търговията е рекламата, 

а душата на рекламата – измамата.‖ (Ралин, Саморасляци 1989:89). 

 Афоризмите на Радой Ралин представят неговото осторумие в кондензиран 

вид. Те се запомнят лесно и бързо се разпространяват, та напускат своя автор и 

заживяват самостоятелен живот – стават част от народната култура.  

Пределно кратки и оригинални сатирични произведения са Радой-Ралиновите 

измислени думи, включени в Избрани творби в два тома. Том Втори. Проза (1984 

г.) със заглавие ―Недупкосопобни думи‖, както и в Матерните (1993 г.) със заглавие 

―Езиковачница‖. Те трудно могат да бъдат жанрово определени. „Това са 

своеобразни сатирични думи-хибриди, в които афоричността на словото е доведена 

до краен предел. Това асиметрично, необичайно контрастно словотворчество 

напомня абстрактната живопис, но то има съвсем конкретно съдържание, в което по 

нов начин се оглежда диалогичността на сатиричното слово, неговата 

многозначност‖ (Чернокожев 1994: 150).  

Традицията да се измислят думи в българската култура е свързана с борбата 

за чистота на езика и с идеята да се заменят нежеланите чуждици. Известни 

български езиковеди и писатели предлагат такива думи, повечето от които не се 

приемат, но други добиват популярност и остават в езика, например ―излет‖, 

―стремеж‖ на писателя Иван Вазов, ―околност‖, ―чакалня‖, ―сегашен‖, ―връзка‖, 

―сричка‖, ―писар‖ на възрожденския книжовник Иван Богоров, ―възглед‖, 

―гледище‖, ―представа‖, ―украса‖, ―усет‖, ―творба‖, ―обява‖, ―бележит‖ и други на 

езиковеда Александър Теодоров-Балан. 

В годините на комунизма има засилено словотворчество, което се основава 

на абревиацията (съкращението), например ―нармаг‖ от народен магазин, 

―Коминтерн‖ от Комунистически интернационал, ―ЦК‖ от Централен комитет, 

―ТКЗС‖ от Трудово-кооперативно земеделско стопанство, ―АПК‖ от Аграрно-

промишлен комплекс и много други. 

Словотворчеството на Радой Ралин има други цели – не просто да назове 

дадено явление или понятие, а и да му даде оценка. По емоционалната си 

натовареност ―недупкоспособните‖ думи на Радой Ралин стоят най-близо до 

жаргона и сленга. За съчиняването на тези думи се използват по нов начин познати 

свовообразувателни модели: от глагола ―клюкарствам‖ по модела на 

съществителното ―читалня‖ се получава „клюкалня‖, по аналогия с ―тежкотоварен‖ 

от ―тежък‖ и ―коварен‖ – „тежкоковарен‖, от ―фантасмагории‖ и ―магарии‖ – 

„фантасмагарии‖, от ―харакири‖ и ―характеристика‖ – „харакиристика‖, не 
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―словоохотлив‖, а „злобоохотлив‖, не ―убиец‖, а „убивател‖, щом има ―ежедневник‖, 

защо да няма „еженощник‖, и ―целесъобразно‖, и „целесъобратно‖ и други. 

Със своите ―недупкоспособни‖ думи (от поговорката ―Дума дупка не прави‖) 

Радой Ралин отново осмива недостатъците и пороците на обществото. За разлика от 

другите кратки сатирични жанрове, словотворчеството не е разпространено и може 

да го приемем за една от отличителните черти на Радой-Ралиновото творчество.  

 

2.6 Българският преход към демокрация (1989 – 2005 г.) 

 

В началото на 1989 г. в България се задълбочават икономическите и политическите 

проблеми, в резултат и на новите отношения в Източния блок. При посещението си 

в България през януари 1989 г. френският президент Франсоа Митеран се среща с 

българската интелигенция – на закуска във френското посолство са поканени 12 

интелектуалци, повечето от които имат дисидентски прояви. Сред поканените са 

Желю Желев, Блага Димитрова, Радой Ралин. „Срещата е силно митологизирана и е 

отбелязвана всяка година като първо признание за българското дисидентство‖ (Баева 

2006: 240). През 1989 г. противопоставянето на интелигенцията става масово – на 

конгресите на творческите съюзи са отхвърлени ―спуснатите отгоре‖ кандидатури за 

ръководители.  

Обстановката се нажежава от масовото изселване на българските турци, 

което пресата нарича ―голямата екскурзия‖, понеже в молбите си за паспорти 

турците пишат, че отиват на екскурзия. Отношенията между България и Турция се 

изострят. 

В тази напрегната обстановка Тодор Живков и БКП обсъждат реформи, които 

да предотвратят разпадането на властта. Те се страхуват от ставащото в Полша – там 

правителството е оглавено от дисидента Тадеуш Мазовецки. Но сред членовете на 

БКП има недоволни от Живков, които търсят подкрепата на Москва. Живков е 

принуден да подаде оставка. На пленум на ЦК на БКП от 10 ноември 1989 г. е 

гласувана оставката на Живков, изказана му е благодарност, запазена му е 

персоналната заплата, вилата и другите привилегии. Наследникът на Живков като 

държавен глава е Петър Младенов, за партиен лидер е избран Александър Лилов, а 

за министър-председател – Андрей Луканов – съветски възпитаници, близки до 

новото съветско ръководство. Датата 10 ноември 1989 г. заменя в най-новата 

история на България предишната ключова дата 9 септември 1944 г. – и двете са 

свързани с промяна във властта. Но новото партийно и държавно ръководство е 

далеч от мисълта за отказ от ръководната роля на БКП или за промяна на 
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икономическите отношения. Става очевидно, че борбата е била да се отстрани 

Живков, за да се запази системата. 

Така виждат нещата в БКП, но не и дисидентите. Още на 18 ноември 1989 г. 

на митинг в София се събират около 100 000 души. В началото на 1990 г. на 

извънреден конгрес на БКП е гласувано да отпадне от конституцията текстът за 

―ръководната роля на БКП‖ и партията да се преименува на Българска 

социалистическа партия (БСП). 

Формира се политическа опозиция, която разбира нуждата от ускоряване на 

промените, защото България изостава от Полша, Унгария, ГДР, Чехословакия. За да 

се противопостави на многохилядната БКП, на 7 декември 1989 г. е учреден Съюз на 

демократичните сили (СДС) като обединение на 13 опозиционни организации с 

председател Желю Желев. По своите задачи и разнороден състав СДС напомня 

създадения през 1944 г. Отечествен фронт. На 14 декември 1989 г. се състои нов 

митинг пред Народното събрание в столицата. На преговорите на Кръглата маса 

между властта и опозицията през 1990 г. се стига до споразумение за отмяна на 

политическата система на социализма и договаряне на прехода към парламентарна 

демокрация; насрочват се парламентарни избори. СДС е обнадежден от изборните 

победи на полската ―Солидарност‖ през юни 1989 г. и на унгарската опозиция в 

лицето на Унгарския демократичен форум през 1990 г. Започва да излиза и печатния 

орган на СДС – вестник ―Демокрация‖. Основните предизборни послания на СДС 

са: ―45 години стигат‖ и ―Времето е наше‖, които отричат миналото и обещават 

изцяло ново бъдеще. БКП (вече БСП) обещава нов, демократичен социализъм с 

лозунга ―Сполука за България‖. Изборите на 10 и 17 юни 1990 г. са спечелени от 

БСП с 52%, за СДС – 36%, за БЗНС – 4%, в парламента влиза и Движението за права 

и свободи (ДПС) на българските турци. Недоволството от изборните резултати се 

изявява в стачки и протести – окупиран е Софийския университет, изграден е 

палатков лагер ―Град на истината‖. След репликата ―По-добре е танковете да 

дойдат‖, която отрича да е казвал, президентът Петър Младенов е принуден да 

подаде оставка на 6 юли 1990 г. Напрежението ескалира – на 26 август е подпалена 

сградата на БСП (Партийния дом). След много преговори на 1 август 1990 г. 

Великото народно събрание избира за президент на България лидера на СДС Желю 

Желев. Това става с гласовете на БСП, която има абсолютно мнозинство, и след 

договореност, че вицепрезидентът ще е социалист. 

Започват икономически реформи – връщане на земята на собствениците, 

ликвидиране на ТКЗС-тата. Преминаването към пазарна икономика не е 



 94 

безболезнено: задържане на стоки и въвеждане на купони за хранителни продукти, 

скок на цените. След протестна антиправителствена стачка Андрей Луканов подава 

оставка, новото правителство е оглавено от безпартийния юрист Димитър Попов и 

има пъстър политически състав, но икономическите сектори са контролирани от 

СДС. 

На новите избори през 1991 г. победата е за СДС: СДС става първа 

парламентарна сила, но няма мнозинство – 110 депутати от 240 места. Лидерът на 

СДС Филип Димитров съставя самостоятелно правителство след като получава 

подкрепата на председателя на ДПС Ахмед Доган. Приети са законите за чуждите 

инвестиции и за приватизация на държавната собственост (1992 г.). 

През 1991 г. основните международни институции на Източния блок – 

Организацията на Варшавския договор и Съветът за икономическа взаимопомощ – 

се саморазпускат. И в двата случая България не е готова за промяната – в първия 

загубата на защитния чадър на Варшавския договор не е заменена с никаква нова 

стратегия за национална сигурност, а във втория – няма алтернатива на загубените 

икономически връзки със бившите социалистически страни и най-вече със СССР 

(60% от търговския оборот на България е бил със СССР). На 1 август 1991 г. 

България се отказва от съюзните си отношения със СССР, който в края на годината 

се разпада и на негово място се появява неясната структура Общност на 

независимите държави (ОНД). 

Настъпилото разцепление в СДС довежда до съставяне на ново правителство 

на Любен Беров, което забавя промените. Последиците от забавянето се измерват с 

нарастваща безработица, инфлация, престъпност, трансформираща се от 

индивидуална в организирана. Това е времето на ―мутрите‖ – мускулести 

новобогаташи от застрахователните и охранителни фирми, които стават главни 

герои на вицовете, и на ―пирамидите‖ – финансови къщи, които с обещания за 

високи лихви прибират огромни суми от измамените българи. 

За петте години промени българите преживяват различни варианти на 

управление – от безсилието на Андрей Луканов, опита за коалиционно управление 

на Димитър Попов, крайностите на Филип Димитров, забавянето и балансирането на 

проф. Любен Беров. Негативните последици от прехода са видими: снижаване на 

жизненото равнище, загубена социална сигурност, нарастване на безработицата, 

намаляване на производството в селското стопанство и в промишлеността, загубени 

външни пазари, инфлация, която унищожава не само доходите, но и спестяванията. 

Разочарованието, което предизвикват тези последици на прехода, поражда 
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естествена носталгия по сигурното, макар и небогато съществуване от годините на 

държавния социализъм.  

Затова на изборите през 1994 г. БСП печели и е сформирано ново 

правителство начело с лидера на БСП Жан Виденов. Предизборните им обещания са 

за възраждане на селското стопанство и за борба с престъпността. Финансовото 

състояние в страната е тежко, българският лев рязко започва да се обезценява – в 

края на 1996 г. 1 долар вече струва 500 лева и цената му продължава да расте. 

Правителството решава да въведе валутен борд, който да фиксира българският лев 

към някоя стабилна външна валута и да спре инфлацията. 

За президентските избори през 1996 г. синята опозиция се явява като 

Обединени демократични сили (ОДС) и печели убедително – новият български 

президент е Петър Стоянов. Жан Виденов подава оставка, отказва се и от поста 

министър-председател на държавата, и от поста председател на БСП. За нов 

председател на БСП е избран Георги Първанов. „Така България посреща новата 1997 

г. в състояние на безвластие – президентът Желев е с изтичащ мандат, 

правителството на Жан Виденов е в оставка, а парламентът излиза във коледна 

ваканция, въпреки очевидната икономическа и политическа криза‖ (Баева 2006: 

300). 

На 10 януари 1997 г. СДС организира протест с искане БСП да се откаже от 

властта – Народното събрание е обградено, напрежението ескалира и тълпата 

нахлува вътре, полицията разгонва демонстрантите. Седем години след началото на 

промените икономическата криза и масовото разочарование от социалистите отново 

довеждат до улични вълнения и няколкодневна блокада на София. БСП отстъпва 

пред натиска и се отказва от мандата си за съставяне на ново правителство. 

Икономическите групировки и кредитните милионери, получили в 

предходните години огромни кредити от банките, се възползват от кризата и 

безвластието и стимулират развитието на краткотрайна хиперинфлация – през 

февруари 1997 г. доларът достига 3000 лева. За две-три седмици дълговете им се 

стапят, но същото се отнася и за спестяванията на огромна част от българите. 

Реалната стойност на заплатите и пенсиите достига рекордно ниско равнище – по 

няколко долара.  

Въпреки икономическите проблеми България продължава пътя си към Европа 

и при социалистическото управление – на 1 февруари 1995 г. влиза в сила 

Споразумението за асоцииране на България в Европейския съюз, а на 16 декември 

1995 г. тя подава молба и за пълноправно членство. Запазва се и продължава и 
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линията за сближаване с НАТО. Пак през 1996 г. България е приета за пълноправен 

член на Централноевропейската инициатива, което й дава благоприятни 

възможности за разширяване на търговията. 

За министър-председател на новото служебно правителство президентът 

Петър Стоянов назначава популярния кмет на столицата Стефан Софиянски. Това 

правителство внася кандидатурата на България за членство в НАТО на 17 февруари 

1997 г. За краткото си управление Софиянски успява да посети Русия и да постигне 

споразумение с супергиганта Газпром, което обаче не решава проблемите с цените 

на доставките на газ за България. 

В предизборния период се извършват трансформации в политическото 

пространство. СДС от широка антикомунистическа коалиция се превръща в 

централизирана партия от християндемократически тип. Нейният нов лидер е Иван 

Костов. Левицата е в отстъпление. Засилва се мнението сред дейците на 

стогодишната партия, че всеки път тя се спасява като се отрича от водачите си – 

както от комунистическия период (Вълко Червенков, Тодор Живков), така и от 

прехода (Петър Младенов, Александър Лилов, Андрей Луканов, Жан Виденов).  

Парламентарните избори на 19 април 1997 г. са спечелени от ОДС – коалиция 

на СДС, Демократическата партия, Българския земеделски народен съюз, 

Българската социалдемократическа партия, Вътрешната македонска революционна 

организация. Иван Костов застава начело на новото правителство с амбициозна  

програма за бързи и решителни реформи – приватизация, здравна реформа. 

Социалните резултати са отрицателни – криза в здравеопазването и в образованието, 

спадане на раждаемостта, обезлюдяване на селата. Група интелектуалци с 

подкрепата на някои опозиционни сили (на първо място БСП) създават протестно 

движение срещу натовските бомбардировки в съседна Югославия, като организират 

демонстрации, митинги и подписки. Финансовата стабилизация и ниската инфлация 

мотивират решението за деноминация на българския лев, от който отпадат три нули 

и на 5 юли 1999 г. той се изравнява с германската марка. Двете безспорни 

постижения на правителството на Иван Костов са политическата и финансова 

стабилност, но популярността му спада от многобройните сигнали за корупция във 

властта. Това принуждава премиера Костов да направи кардинални промени – сменя 

10 министри. Популярната министърка на външните работи Надежда Михайлова 

проявява голяма активност – тя се опитва да лансира нови идеи за умиротворяване 

на бивша Югославия и на Балканите, избрана е и за заместник-председател на 

Европейската народна партия. Европейският съюз взема решение да извади 
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България от Шенгенския списък. На 26 април 2000 г. се реализира инициативата на 

правителството ―Българския великден‖, която има за цел да събере успелите в 

чужбина млади българи, за да обсъдят как могат да помогнат на страната си. На 28 

февруари 2000 г. в Триполи започва наказателен процес срещу шестима български 

медици (5 медицински сестри и един детски лекар), обвинени в умишлено 

заразяване на 400 либийски деца със СПИН. Българската дипломация не реагира 

адекватно и това довежда до смъртни присъди за медицинските сестри, които са в 

затвор в Либия. 

Скандали за корупция, за приватизация ―под масата‖, за източване на 

капитали и за огромни суми в лични сметки в чужбина, за финансиране на фондации 

и на самата СДС с мафиотски капитали, за разсекретяване на досиетата от Държавна 

сигурност, водят до разцепление в СДС и до общо разочарование в обществото от 

всички политици и партии. На 28 май 2000 г. се създава Гражданско обединение на 

демократичните организации – съкращението ГОДО не е случайно избрано, като се 

има предвид, че съставът на новата формация са предимно интелектуалци; то се 

оказва пророческо, защото ГОДО не се появява реално в политическия живот. 

През 10-те години на прехода българите минават от началната еуфория 

(когато всички вярват, че са достатъчни добрата воля и свободата, за да се премине 

от съветския държавен социализъм към система на парламентарна демокрация и 

пазарна икономика) към разочарованията, безработицата и обедняването.  

В началото на новото хилядолетие в политическия живот в България се 

появява нова фигура – цар Симеон ІІ Сакскобургготски. Около него се формира 

Национално движение Симеон Втори (НДСВ), което неочаквано за политици и 

социолози спечелва парламентарните избори от 17 юни 2001 г. Симеон 

Сакскобургготски иска и получава доверието на българските граждани с 

обещанието, че за 800 дни ще подобри живота им. Той става министър-председател 

на новото правителство, формирано след политическото споразумение между НДСВ 

и ДПС. Така бившият български цар, без да е абдикирал някога (след  референдума  

за републиката през 1946 г. царското семейство е изпратено в изгнание, тогава 

Симеон е на 9 години), заема след демократични избори най-важния пост в 

изпълнителната власт на Република България. От 16 министри в правителството 

никой по-рано не е заемал такъв пост, една група от тях се юристи, а друга – юпита 

(млади, добре образовани, прагматично мислещи, но свикнали с други 

икономически условия хора). Особено активен е външния министър Соломон Паси, 

създател и председател на Атлантическия клуб в България. Финансовият министър 
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иска ново споразумение с Международния валутен фонд, а като цяло България не 

може да изпълни икономическите критерии не Европейския съюз и да постигне 

конкурентоспособност на европейския пазар. Цените на стоки и услуги се 

повишават, но не и доходите на населението. Популярността на правителството на 

Симеон Сакскобургготски спада и заради обещанието да бъдат закрити през 2006 г. 

трети и четвърти блок на Атомната електрическа централа ―Козлодуй‖, което 

отговаря на исканията на Европейския съюз – така България не само спира да изнася 

електрическа енергия, но и повишава цената й. През 2004 г. страната е приета в 

Северноатлантическия пакт – приемането на България в НАТО бележи връх във 

външнополитическите успехи на правителството на НДСВ и е личен триумф за 

външния министър Соломон Паси, поставил си още през 1990 г. тази цел. 

За президентските избори НДСВ не издига своя кандидатура, а подкрепя 

Петър Стоянов – досегашния президент и кандидат на СДС. БСП предлага своя 

лидер Георги Първанов, което не е правила в годините на прехода. И Първанов 

печели и двата тура на изборите – на 11 и 18 ноември 2001 г.  

2001 година се оказва изненадваща за българската политика – България има 

премиер бивш цар и президент бивш комунист. „Определенията са по-скоро 

ефектни, отколкото прецизни, защото нито Симеон Сакскобургготски е царувал 

някога в България, нито Георги Първанов е принадлежал към върхушката на БКП‖ 

(Баева 2006: 342). 

След президентските избори кризата в СДС се задълбочава, расте броят на 

партиите в дясното политическо пространство, от които най-широка подкрепа имат 

СДС с лидер Надежда Михайлова и Демократи за силна България (ДСБ) на Иван 

Костов. НДСВ се трансформира в нова политическа партия от тип на европейските 

народни партии с лидер Симеон Сакскобургготски. БСП си избира нов лидер – 

Сергей Станишев, продължава традицията си да се явява на избори в многобройна 

коалиция с неголеми формации – освен БСП, в Коалиция за България влизат 

социалдемократи, земеделци, комунисти и други. Именно тази Коалиция за 

България печели парламентарните избори на 25 юни 2005 г. Неочакван е успехът на 

―Атака‖ с лидер Волен Сидеров – крайнодясна националистическа организация, 

класирала се на четвърто място и спечелила 21 депутатски места. Лидерът на БСП 

Сергей Станишев оглавява новото правителство, съставено от Коалиция за 

България, НДСВ и ДПС. Единадесетото правителство на прехода разполага с 

толкова голяма парламентарна подкрепа, че може да променя конституцията – за да 

подготви България за членство в Европейския съюз, Народното събрание трябва да 
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приеме закони за реформа на съдебната система. Шестите по ред парламентарни 

избори отчитат най-ниската избирателна активност на населението, но показват, че 

България е изоставила двуполюсния или двупартиен модел (СДС и БСП, сини срещу 

червени) и е достигнала до истински политически плурализъм.  

За политическите борби в България може би най-вярното определение дава 

карикатуриста Борис Димовски: „Бях депутат във Великото народно събрание и с 

очите си видях, че лявото око не пречи на дясното, а дясната ръка помага на лявата‖ 

(Димовски 1993: 152). 

На 1 януари 2007 г. България става член на Европейския съюз. Според проф. 

Искра Баева приемането в Европейския съюз е чисто практически критерий, по 

който да се определи края на прехода за бившите социалистически страни. За около 

20 години България изживя своя мирен, но бавен преход от социалистическа 

държава към парламентарна демокрация и пазарна икономика. 

През периода на прехода към демокрация българската интелигенция изиграва 

решаваща роля – видни писатели, художници, певци и артисти застават начело на 

митингите и шествията, които предизвикват промените; по-късно пак с техните 

имена патиите свързват предизборните си кампании и организират концерти-

митинги. Със своя пример интелекуалците допринасят за изграждане на 

гражданското съзнание на българите, повишават политическата активност, печелят 

симпатизанти за определена политическа идея. 

Въодушевлението от събарянето на комунизма, надеждата за промяна не 

отминават никой българин. Хиляди излизат на митинги, където по трибуните се 

произнасят пламенни речи, а лозунгите се повтарят от тълпата: ―Четирдесет и пет 

години стигат! Времето е наше!‖. Радой Ралин е на своето място – сред хората, 

разсмива ги със своите вицове и епиграми, ободрява ги със своя оптимизъм. Сега 

той е един от многото протестиращи, но ореолът около него остава, защото хората 

помнят, че именно той е от малцината, дръзнали смело да заявят своето несъгласие в 

годините на наказания и лагери. Радостта на Радой Ралин е голяма, че неговият глас 

не остава глас в пустиня, че мечтаните промени най-сетне се сбъдват. Според 

Наталия Христова именно той измисля името Съюз на демократичните сили (Се-Де-

Се), защтото то добре се скандира. После идва разочарованието от новите 

властници, които като старите се стремят към лична изгода и кариера. И макар че 

идеалите отново са забравени, а надеждите за по-добро бъдеще – попарени в 

трудните години на прехода, оптимизмът остава, защото хората се чувстват 
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свободни в своите идеи и действия. За тази свобода се бори Радой Ралин със 

сатирата си в несвободните години на комунизма. 

 

2.6.1 Смей се, палачо!  

 

През 1994 г. Радой Ралин издава книгата си Смей се, палачо! – обръщението в 

заглавието е неясно, може да се чете като ―палячо‖, а също като ―палачо‖, но в 

издателското каре категорично е написано ―палачо‖. Книгата има подзаглавие 

―Жанрова антология на световната сатирична поезия‖ и включва епиграми и 

сатирични стихотворения на Марк Валерий Марциал, Самуел Маршак, Джонатан 

Суифт, Ърнест Хемингуей, Франсоа Вийон, Молиер, Станислав Лец, Вилхелм Буш, 

Карл Краус, Курт Тухолски, Франц Грилпарцер, Ерих Вайнерт, Бертолт Брехт, 

Александър Пушкин, Карел Чапек, Вацлав Хавел, Весна Парун и други. Преводите, 

правени 40 години, са оградени от две стихотворения на Радой Ралин с латински 

заглавия: PRO DOMO SUA и AD REM, които представят проблема за превода и за 

усилията на преводачите, за които не се говори: 

„Такава, че да я оплачете, 

е участта на преводачите.‖ (Ралин, Смей се, палачо! 1994). 

В края на книгата са поместени биографични бележки за книгата, в които 

Радой Ралин разказва как и кога се е запознал със световното сатирично изкуство: 

„Пръв гимназистки идеал – латинецът Марциал! На фронта Самуел Маршак ме 

плени с военното джобно издание на ―Английски балади и епиграми‖. 

Стършеловските години ме превърнаха в луд почитател на полската сатира, дала на 

света Станислав Йежи Лец. А Бертолт Брехт беше за нас такава легенда, че вече се 

влияехме от него, преди още да сме го прочели. Като спомен от пражката ми 

младост цели 30 години тананикам песните на Ян Верих и Иржи Восковец, 

убеждавайки се от личен пример, че са непреводими... Само ви информирам за 

съдържанието им‖ (Ралин, Смей се, палачо! 1994:400). По французите и италианците 

го заразява Александър Муратов, по гърците го запалва Стефан Гечев, по унгарците 

– Сашо Миланов, „когато се смеят сърбите, смехът им се чува и у нас‖, а 

„циганските мадригали очевидно имат връзка с моето сливенско произхождение‖ 

(Ралин, Смей се, палачо! 1994:403) (в Сливен живеят много цигани, с това е известен 

града).  

Своеобразното приложение съдържа и писма от и до издателства, които 

показват неуспешните опити на Радой Ралин да издаде тази книга. 
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Радой Ралин превежда чужди творби, но и него го превеждат: стихове, епиграми и 

други произведения на Радой Ралин са преведени на 37 езика (Речник по нова 

българска литература 1994: 311). Така творчеството на Радой Ралин става част от 

световната литература и култура. 
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3. Глава трета. Поезията на Радой Ралин  
 

Първата страст на Радой Ралин е поезията, той започва да пише стихотворения още в 

детска възраст и постепенно изгражда собствен поетичен стил и език. Приятелството 

му с поетите Атанас Далчев, Александър Геров, Веселин Ханчев, Блага Димитрова, 

Иван Пейчев и други, неповторимата атмосфера в кафене ―Средец‖, разговорите и 

рецитирането на стихотворения – всичко това стимулира творческите търсения на 

Радой Ралин. Неговата лирика е високо оценена от поети и литературни критици, 

сред които е и редакторът на списание ―Златорог‖ Владимир Василев, който близо 

четвърт век диктува литературния вкус в България.  

Наистина чрез своята сатира Радой Ралин става широко известен, но както 

самият той казва „само на епиграмата не може да разчита един автор. То е все 

същото да има само бодли. Друго е, когато бодлите са на розата или на къпината. Но 

отделните бодли нищо не правят. Тове още не е творчество. Трябва да имаш и 

стихове, и друго творчество‖ (Кунчев 1997: 142). Затова Радой Ралин не престава да 

пише лирика, наред със сатиричните си произведения. „Чрез сатирата си Радой 

Ралин – както сам казва – лекува другите, а чрез лириката – себе си‖ (Бенбасат 1991: 

153). 

Някои литературни критици говорят за двете лица на Радой Ралин – 

лирическо и сатирично: „Сатирикът със своята шумна популярност оставя в сянка 

другото лице на Радой Ралин – лирика‖ (Сарандев 2000: 181). Други разсъждават 

върху тази теза, но накарая я отхвърлят: „Понеже Радой Ралин е сатирик, а лирикът 

върви покрай сатирика, то последния все едно, че го няма. Може да се предположи и 

друго – тъй като сатирата е донесла доста страдания на човека Радой Ралин, от тия 

страдания се е родил лирикът. Че истинската лирика винаги е страдание, няма 

съмнение. Ала документирано е, че лирикът Радой Ралин хронологически 

предхожда сатирика, че сред сериозните завоевания на така нареченото ―поколение 

на 40-те години‖ се откроява и неговият лик. […] Той според мен не се дели на две 

противоположни половини – ―зла‖ (на сатирика) и ―добра‖ (на лирика); съществува 

единствено страдащия, обичащия, раздаващия се, непримиряващия се дори в 

примирението си човек‖ (Бенбасат 1991: 149 – 150). 

Поколението от 40-те години – Валери Петров, Александър Вутимски, 

Веселин Ханчев, Иван Пейчев, Радой Ралин, Богомил Райнов, Блага Димитрова, 

Невяна Стефанова, Александър Геров – е „едно от най-интересните и ярки 

поколения в нашата литература‖ според Здравко Петров. „Това поколение 
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непрекъснато налага вътрешния си образ в литературата с помощта на спомени, 

интелектуално присъствие, всекидневни прояви в печата‖ (Петров 1980: 31). 

Повечето от тези поети са приятели, събират се заедно в кафенетата, говорят за 

поезия и четат на глас свои стихове – така се ражда представата за тяхното единство, 

макар че по творчески темперамент те са различни. Влиянето, което оказват един на 

друг, споделените идеи и преживявания, обсъжданите литературни теории и течения 

се отразяват на поезията им – разглеждат общи теми и проблеми, емоционалната 

атмосферата е еднаква, сходство се наблюдава и при формата и изразните средства, 

които използват. Но усещането и чувствителността им е различна и оттук идват 

уникалните особености на стиховете на всеки един от тях.   

Най-ранните стихотворения на Радой Ралин са публикувани в различни 

вестници и списания, а после са събрани в стихосбирките Стихотворения (1949 г.) и 

Четиринадесет дни (1950 г.). Родена от впечатленията на фронта, където заминава 

като доброволец, Войнишка тетрадка (1955 г., 1963 г., 1970 г., 1984 г) съдържа едни 

от най-хубавите военни стихотворения в българската литература.  

Непредвидени чувства (1959 г., 1961 г.) е една поетична автобиография на 

преживяния и чувства, в която се усеща носталгията по обикновения живот 

(―Вечер‖, ―Преди дъжда‖, ―Пътуване‖, ―Сливен‖, ―Акварел‖), болката по падналите 

другари (―Балада за края на 1941 година‖, ―Балада за загиналата песен‖), любовта 

(―Лаура‖, ―Как започва денят‖, ―Очакване‖, ―Нашата раздяла‖).  

Есенни къпини (1972 г., 1977 г.) разкрива увлечението на Радой Ралин по 

белия (неримуван) стих със социален подтекст. Пред руините лирическият герой 

разсъждава за хода на историята и накрая прави аналогията: „Стои печална 

вкаменентата гора / като народ подир репресии‖ (Ралин, Избрани творби 1984:201) 

(―Дикилиташ‖). „Пълзящите са най-свободни‖ (Ралин, Избрани творби 1984:212), с 

ирония твърди героят (―Самоучител по свобода‖). За него свободата е като хляба и 

всеки ден трябва да се замесва (―Молитва‖). Едно чисто лирическо стихотворение 

като ―Юри Гагарин 66‖ е не по-малко остро като гражданска позиция от сатирите на 

Радой Ралин. За себе си споделя, че „съзнателно съм рухнал вече‖ (Ралин, Избрани 

творби 1984:206) (―Анамнеза‖) и желае само да се усамоти и да твори, макар че 

„може нищо да не напечатам‖ (Ралин, Избрани творби 1984:208) (―Нещо‖), но стига 

до категоричното „Аз нямам вече стихове‖ (Ралин, Избрани творби 1984:221) 

(―Пепел‖). Неговият призив е: „Нека се погледнем в очите / най-после решително‖ 

(Ралин, Избрани творби 1984:231) (―Мълчаливо съгласие‖).  
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В сборниците Лирика (1965 г.), Обстоятелства (1973 г.) и Всичко ми говори (1975 

г.) са включени ―предишни и по-предишни стихове‖. Атанас Далчев споделя 

впечатленията си от новата подредба на стиховете: „Отначало исках да ти възразя, 

че си поставил едно до друго стихотворения от различни дати, с различна фактура – 

римувани и свободни стихове. Но първото впечатление на неудоволствие от 

сблъскването ми с новия ред лека-полека отстъпи на обновеното възприятие и се 

смени с възхищение и щастие‖ (Ралин, Правото да се разочароваш 2003: 5). 

Хляб и портокали (1975 г.) започва със стихотворението ―Неосъзнати неща‖, 

в което се говори случайното и мимолетно щастие. И като че ли цялата книга е за 

неосъзнатите неща в живота: за правото да се разочароваш (―Елементарна елегия‖), 

за ―Зимно утро с лично щастие‖, за бащинството (―Най-после‖,), за любовта (―Цветя 

и чувства‖, ―Жестоко щастие‖, за умората като репетиция на смъртта, за шума на 

живота (―Носталгия‖). 

Книгата Последен понеделник (1988 г.) е „размисъл за човека и времето, за 

часа на равносметката, която е винаги проверка, спомен и тъга‖  (Кунчев 1997: 7). 

Радой Ралин се е примирил с мисълта за неизбежния последен понеделник, но 

припомня, че всичко трябва да свършва по естествен начин (―Изсъхнал дърво‖). 

Помъдрял след много лични и обществени крушения, той измисля свой личен закон, 

според който най-важното е първо себе си да преболиш,  а после ставай взрив 

(―Личен закон‖). В книгата се усеща неговата болка, разочарованията му, чувството 

му за някаква вина, която го обезоръжава (―Участник‖), желанието му да не го 

даряват с почитание заради възрастта му (―Наслаждение‖), да се среща по-рядко с 

―добронамерените‖ редактори, убивали стиховете му (―Участ‖), да няма 

лъжесвидетели (―Реплика след години‖). Уж е безразличен към прогнози (―Пейзаж с 

осъзнаване‖), а погледът му е все към новото, което иска първи ―да внесе‖ 

(―Импромтю‖). 

Любовните стихове на Радой Ралин са събрани в книгата му Коило – галена 

трева (1989 г.). В тях любовта е копнеж и сън, постоянна болка за болонското 

момиче Лаура. За него правото на любовта е безпрогрешно (―Чудо‖). Любовта е като 

въздуха, без който живота спира (―Малко ненаписано есе‖). Цикълът стихотворения 

за Лаура разкрива носталгията по неосъществената, но съхранена любов, която има 

и друго свидетелство – избелелият шал на Лаура в стаята на поета. 

През есенната улица (1996 г.) е една равносметка и сбогуване с живота, 

―опит, по-драматичен и по-безусловен от всеки друг, да осмисли не само зрелостта и 

старостта си, но и абсолютно всичко, което е съдбата му‖ (Кунчев 1997: 7). 
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Стихотворенията са всъщност монолози на една душа, белязана с безброй рани. 

Животът му е като тъжна улица, уморена от тропота на годините. Есента 

предполага размисъл, казва Радой Ралин в стихотворението, дало заглавие на 

книгата. 

Сипей (1997 г.) и Професия за спомен (1998 г.) съдържат последните 

стихотворения на Радой Ралин, а сборниците Матерните (1993 г.) и Правото да се 

разочароваш (2003 г.) са съставени съответно от Борис Христов и от Вихрен 

Чернокожев. 

Поезията на Радой Ралин разкрива неговата чувствителна душа, която се 

вълнува и от големите проблеми, но повече се взира в малките неща, в тайните на 

живота. Зад лекотата на неговите стихове, зад простотата на изказа, която изглежда 

естествена, като че ли дошла сама, се крие поетичният стил на Радой Ралин. От 

творчеството на Атанас Далчев идва увлечението по предметността, а новите 

модерни търсения го срещат с белия стих, чието изкуство овладява. Радой Ралин не 

търси естетическо удоволствие в тънката художествена игра, неговите стигове – 

римувани или бели – са насочени към смисъла. В поезията си той споделя 

изстраданите истини за живота, собствените си наблюдения и житейски опит. Затова 

в стиховете му има и оптимизъм, и умора, и любов – една цяла палитра от чувства и 

преживявания, които не са чужди на всеки човек, но само малцина поети като Радой 

Ралин могат да изразят така поетично. 

 

 

 

 

 



 106 

Заключение 

Образът на един български дисидент 

 

Дисидент е човек, който не е съгласен, който има различно мнение. Такива са 

повечето интелектуалци в тоталитарното общество. Те са бунтари, неспокойни и 

търсещи, стремящи се към един по-съвършен свят. ―Ние бяхме нормални хора в 

едно ненормално общество, бяхме свободни хора в едно несвободно общество. 

Бяхме хора на личния избор в общество, където се предполагаше да се подчивяваш 

на колектива, на държавата, на господстващата идеология‖ (Христова 2005: 35) – 

това са думи на Наталия Горбаневска, която както много от интелектуалците не 

обича думата дисидент.  

 Подобно твърдение за Радой Ралин изказва и един от българските дисиденти 

Георги Марков: ―По някой път ми се е струвало, че Радой – с брадата му, с високия 

му глас, с вечния шал около врата му, с всичките му чудати маниери – беше 

единствения нормален човек между нас. Защото той казваше точно това, което 

мислеше, и го казваше на всеослушание‖ (Ралин, Професия за спомен 1998: 110). 

Защо дисидентите не обичат да бъдат наричани дисиденти обяснява 

историкът Наталия Христова, като анализира ситуацията в България, но неините 

изводи са валидни и за дисидентите от другите комунистически страни: „В самото 

начало на промените в масовото съзнание беше изграден подобен образ на ―бореца 

против комунизма‖. […] Постепенно българите започнаха да изпитват раздразнение 

от многобройните дисидентски себелигитимации, които изпълниха публичното 

пространство. Появиха се и някои резерви към организации от типа на Съюза на 

репресираните, тъй като те неизбежно отправяха асоциациите към привилегиите на 

доскорошните ―активни борци против фашизма‖. Стигна се до там президентът 

Желю Желев (1990 – 1996 г.), чиито заслуги в противопоставянето на 

комунистическата власт признаваха почти всички, да заяви: ―Дисидент е почти 

мръсна дума‖‖ (Христова 2005: 165). Заключението й се подчинява на обратната 

логика: „Единствените, които категорично се противопоставят на опитите да бъдат 

наричани дисиденти, са всъщност истинските дисиденти – най-популярните и 

същевременно най-значимите като творческо и нравствено присъствие български 

интелектуалци, които оказват най-силно морално въздействие върху различни среди 

от българското общество през всичките десетилетия от средата на 50-те до края на 

80-те години на ХХ век‖ (Христова 2005: 32). 
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Българските интелектуалци приемат призивите на двете емблематични дисидентски 

личности – Солженицин с лозунга ―Да не живеем в лъжа!‖, перефразиран от Хавел в 

―Живот в истина!‖. Тяхната мисия от средата на 50-те до края на 80-те години на ХХ 

век е да формират критическо отношение към властта, да поставят под съмнение 

идеологизираните ценности на системата, да разкрепостяват хората, да свобождават 

от страха, дават кураж за някаква съпротива. Това е дисидентска мисия: „Събуждане 

на гражданското съзнание, формиране на гражданско чувство и пристъпване към 

гражданско действие са основните цели на започналите да живеят в истина 

дисиденти. Тяхното публично поведение неизбежно се санкционира от властта, тъй 

като нарушава целостта на живота в лъжа, с което дестабилизира самата власт‖ 

(Христова 2005: 100). Затова българските интелектуалци са част от дисидентското 

движение в комунистическия блок.  

Тъй като мислят различно, дисидентите са неудобни и неприемливи за 

властта. В действителност дисидентите не предлагат нищо, което властта да не е 

прокламирала. Партията призовава към искреност – те говорят истината. Вестниците 

пишат за възстановяване на заноковите норми – дисидентите съблюдават законите 

по-прецизно от прокуратурата. От трибуните се говори за необходимостта от 

критика – дисидентите с това и се занимават. Инакомислещите тайно правят това, 

което на теория трябва да вършат открито. Те спазват принципите, на които са ги 

учили в училище – да бъдат честни, принципни, безкористни, готови за 

взаимопомощ. Социалистическото общество само отглежда един свръхнравствен 

елит, който естествено се превръща в критик на социалистическата действителност, 

която е твърде различна от социалистическия идеал. Призивът на инакомислещите 

към управниците е: ―Спазвайте собствените си закони‖. Същото важи и за Радой 

Ралин – със своите епиграми и фейлетони той изобличава нередностите и 

злоупотребите в социалистическа България. Неговото сатирично творчество е 

насочено срещу властта и нейните методи, чрез които държи в страх и подчинение 

народа. 

Дисидентите в повечето случаи са били членове на комунистическите партии 

и са вярвали в идеалите на комунизма. Такъв е и Радой Рални. „Радой Ралин е от 

онези, които са минали през идеала и в най-голяма степен са изпитали 

разочарованието от подмяната му‖ (Христова 2005: 171).  

Свободното мислене е най-отличителната характеристика на дисидентите. И 

по този белег Радой Ралин се причислява към техните редици. Той свободно изрича 

личното си мнение, за което често търпи строги наказания. „Знакова фигура в 
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годините на тоталитаризма, Радой Ралин имаше смелостта да бъде себе си, 

охранявайки територията на своята свобода (Нека първо АЗ! 2004), са написали 

издателите на задната корица на книгата Нека първо АЗ!  

Радой Ралин се стреми към истината; според него „трагедията на 

тоталитарния режим беше, че истините се смятаха вече за открити. Но истините са 

постоянно настигане, постоянно търсене. Истината за дадено време е самото бягане 

към нея‖ (Кунчев 1997: 135). За него свободата и истината са двете най-големи 

ценности. „Радой Ралин не искаше подарена свобода, искаше тя да се роди в него, а 

това означаваше постоянно да се отърсва от заблудите, от илюзиите на ефимерния 

свят, от собствените си предразсъдъци и страхове‖ (Кунчев 1997), пише Божидар 

Кунчев на задната корица на книгата си Насаме с Гъливер. 

Друг белег на дисидентите са шумните приятелски сбирки по кръчми и 

кафенета, бохемския живот, какъвто води и Радой Ралин. Той не е лежал в затвора, 

нито е бил в лагер, но българите вярват, че това се е случило след грандиозния 

скандал с Люти чушки през 1968 г. Наказанията срещу него са добре обмислени и 

премерени. „Новите ръководители на БКП начело с Тодор Живков ще бъдат много 

внимателни, ще се стараят (и в повечето случаи ще успяват) да не го превръщат в 

мъченик. Дори нещо повече – Радой Ралин е един от писателите, на които Тодор 

Живков никога не е отказвал лична среща. И книгите му, макар и не рядко със 

сериозни трудности, излизат‖ (Христова 2005: 186).  

Радой Ралин е непримирим към лъжата, той разказва случка, с която не само 

изобличава лицемерието на хората с власт, но и разкрива заплахата срещу себе си: 

„Идва един поет при мене, който беше номенклатура, и казва, че това за лагерите не 

го е знаел. И аз, който не се славя с толкова лоша памет, казах: ―Какво не си знаел, 

като през 1968 г. ти ме срещна и ми каза, че щял съм да замина за Белене, но ти си 

ми помогнал‖. Хем не знаел, хем се оказва, че ми е помагал‖ (Кунчев 1997: 138). 

Радой Ралин е първият читетел на забранената книга ―Фашизмът‖, написана 

през 1967 г. от друг български дисидент Желю Желев. Радой Ралин разнася 

ръкописа в интелектуални и политически среди, дава го на китайски преводачи. Той 

е и един от защитниците на книгата, които са привикани на ―другарски разговор‖, но 

там се опитал да убеди комисията, че ―Фашизмът‖ трябва да се въведе като учебник 

в курса по партийна история (комисията помислила, че това е поредната 

политическа шега на Радой Ралин). ―Фашизмът‖ е издаден в България през 1982 г. в 

10 хиляден тираж, а три седмици след пускането му по книжарниците, е забранен и 

иззет от библиотеките, но в ръцете на хората остават хиляди екземпляри. 
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Вниманието е насочено към пълното съвпадение на двата варианта на тоталитарния 

режим – фашисткия и комунистическия. В книгата никъде не се правят такива 

аналогии, но документалният материал и начинът, по който е организиран, водят 

читателя към този извод. Един виц, поместен в предговора на ―Фашизмът‖, поставя 

книгата на Желю Желев сред дисидентските постижения: „Какво са направили 

народите на Източна Европа след Втората световна война? Унгарците през 1956 г. 

направили въстание, чехите през 1968 г. – ―пражка пролет‖, поляците през 1980 г. – 

―Солидарност‖, българите през 1982 г. издали ―Фашизмът‖ (Желев 1982: 22). А за 

това издаване голяма роля има Радой Ралин. 

 Със своето ярко присъствие в обществения и културен живот, с будната си 

гражданска съвест, с острите си епиграми, с трудната си житейска съдба Радой 

Ралин е сред онези интелектуалци, които формират идейния и емоционален климат в 

България. Чрез сатиричното си творчество Радой Ралин критикува и осмива властта 

и така освобождава хората от страха и покорството. А това е първата стъпка към 

формиране на активно гражданско общество – идеалът на дисидентите. 

Ще завършим с две мнения, които впечатляващо и точно разкриват личността 

на Радой Ралин: 

Георги Марков, писател и дисидент: „Феноменът Радой Ралин е уникално 

явление в живота на съвременна България. Но то е изключително и дълбоко 

вкоренено в комунистическата действителност. Много пъти съм си мислел, че 

сатирите на Радой с тяхната популярност са най-яркото доказателство за 

нравствената гнилост на днешния български режим. Тъкмо огромната морална и 

материална корупция в страната, узаконената безпринципност, наглото 

продажничество на всякакво ниво, непрестанната борба за власт, вулгарната 

парвенющина, кафкианският свят на връзкаджийството и роднинщината и всички 

добре отгледани комунистически добродетели, като страхопъзльовщина, раболепие, 

безпощадност спрямо по-слабите, сляпо следване на това, което се нарежда отгоре, 

алчността да се изтръгнат повече удоволствия от живота, плюс призрака на 

Държавна сигурност – всичко това беше почвата, която създаде популярността на 

Радой. В едно общество, където обществената съвест е несъществуваща, Радой се 

яви като самотен, но силен нейн представител‖ (Ралин, Професия за спомен 1998: 

108). 

Наталия Христова, историк и приятел: „Радой Ралин е специфично явление в 

източноевропейски, при това дисидентски контекст. Той е феномен, проявил се в 

условията на обществото, което определяхме като социалистическо. Той е личност, 
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която въздейства върху хората както чрез творчеството си, така и чрез физическото 

си присъствие по улиците на столицата и страната. В продължение на десетилетия 

при всяка среща с Радой Ралин хората го спират, споделят болки и радости, 

зареждат се с надежда за по-добър утрешен ден. Той е мит, създаден от българите и 

за българите, мит, възникнал поради болезнената потребност от вяра в 

справедливостта и поради болезненото усещане за липсата на справедливост. Радой 

Ралин е припознат от мнозинството официален обществен говорител в годините на 

социализма‖ (Христова 2005: 8). 
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