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Abstract: The paper reveals five distinctive features that turned the funeral of the notable poet and transla tor, 

Atanas Dalchev (1904–1978), into a landmark event in the Bulgarian communist society of the late 1970s. These are 
the astonishment of friends and colleagues of the poet’s wish to be buried according to the Eastern Orthodox tradition, 
the necessity of civil servants and members of the Union of Bulgarian Writers to communicate with representa tives o f 

the clergy during the funeral, the presence of five priests at the funeral service in Sofia’s Seven Saints church, the quick 
composition of two obituaries (one by the Writers Union and the other by close friends), and the unexpectedly large 

number of people present at the church service. These five aspects of Dalchev’s funeral have been noted  in  detai l in  
memoirs, published after 1986. They undoubtedly fit into the broader tend ency of erasing the manifestation of 

Dalchev’s Christian faith in his life and literary works. 
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ВЪВЕДЕНИЕ – ПРЕДСМЪРТНАТА ВОЛЯ НА А. ДАЛЧЕВ 

Малко погребения на български литературни дейци прерастват в културни събития. Без 

всякакво съмнение сред тях попада раздялата с Атанас Далчев. Не е преувеличено да се 
заключи, че тя е предизвикала шок както сред членовете на Съюза на българските писатели и 
комунистическия апарат, така и сред част от неговите най-близки приятели. 
Необикновеността на събитието се крие в последната воля на покойника да бъде погребан по 

православния обред, от което произтичат конфузни недоразумения и колоритни спомени. 
 
ИЗЛОЖЕНИЕ – КАК Е ПОГРЕБАН ПОЕТЪТ 
Далчев умира на 17 януари 1978 г. Погребан е на следващия ден. Паметните моменти 

по раздялата с поета са следните: 
1. Далчев е пазел в дълбока тайна решението си да бъде погребан по християнски, 

което не само изненадва колегите му писатели, критици и редактори, но и ги поставя пред 
крайно неудобния избор: дали да присъстват на погребението, или да намерят извинителен 

повод за отсъствие. Борис Делчев се опитва да омаловажи тази неловка ситуация чрез 
многозначителната формула изненадан, но не чак дотам: 

Затова, макар донякъде изненадан, не бях особено озадачен от онова, което последва. Говоря за 

предсмъртното желание на Далчев да бъде погребан по християнски обред... (Delchev, B., 1986: 160) 

2. Далчев е опят в храма Св. Седмочисленици, а на самото погребение на Централните 
софийски гробища водещата роля също се изиграва от свещеник. С други думи, налице са 
две неудобни ситуации (в черквата и на гробищата), където с духовниците трябва по някакъв 

начин да комуникират, от една страна, близките приятели и съратници на твореца, а от друга 
– партийните функционери със съпровождащите ги духов оркестър, униформени 
милиционери и цивилен персонал.13 Сценарият на гробищата е трябвало да бъде коригиран с 
импровизирани решения. При полагането на ковчега в гроба, например, Джагаров и другите 

важни партийци стояха като чукнати  (заради появата на свещеник в последния момент, 

 
12 Докладът е представен на пленарната сесия на 25 октомври 2019 с оригинално заглавие на  български 

език: ПЕТ ОСОБЕНОСТИ, ПРЕВЪРНАЛИ ПОГРЕБЕНИЕТО НА АТАНАС ДАЛЧЕВ В ЗНАКОВО СЪБИТИЕ.  
13 През 2001 г. Иван Коларов разграничава следните ярки групи на погребението: литературни и 

партийни величия, духова музика, група милиционери, непознати цивилни (Kolarov, I., 2001). 
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чието пристигане търчейки не е могло да бъде предотвратено), а вследствие на иззетия 
контрол над събитието роднините бяха бесни (Valchev, Y., 2005: 454). 

Борис Делчев смята за нужно да обоснове отсъствието си от гробищата, от една страна, 

и присъствието в черквата, от друга, със здравословни съображения: след няколкоседмично 
боледуване той трябвало да се пази от простуда, поради което предпочел да отиде в 
черквата, вместо на гробищата... (Delchev, B., 1986: 160); сторил това, макар да бил зле и да 
кашля...; намерил за разумно да не ходи на гробищата (Delchev, B., 1995: 329). 

Същевременно Делчев уточнява самоочевидния факт, че официалното поклонение е 
било на гробищата (Delchev, B., 1986: 160). Разумно е да се предположи, че опелото в храма е 
било допуснато от властите за най-тесния кръг близки на покойника, докато на Централните 
гробища тонът е трябвало да се диктува от СБП с подкрепата на органите на реда – нещо, 

което не се осъществява докрай. В непредвидения конфликт между два сценария: на 
черковния обред и на погребението на виден гражданин на социалистическата република, 
кулминационният момент принадлежи на хора от писателския съюз. Иван Коларов си 
спомня: Възмущавахме се от конфузното положение – пръв говори Божидар Божилов, след 

него Алексансър Муратов. Радой възкликна: „Точно Божидар не би желал Далчев да говори 
на гроба му!“ (Kolarov, I., 2001), а Йордан Вълчев е още по-рязък: Муратов издрънка това 
отвратително слово, та го и напечата в „Лит. фронт“... (Valchev, Y., 2005: 454). 

3. Третият паметен момент е присъствието на петима свещеници на опелото в храма 

(Delchev, B., 1995: 329). При това един от тях произнася слово, в което проличава завидно 
познание на творчеството на покойника (Delchev, B., 1995: 329; Kolarov, I., 2001). 

Благодарение на Йордан Вълчев е съхранена идентичността поне на един от 
споменатите духовници: Грозьо Грозев, който впоследствие е бил укриван от самия 

мемоарист зад няколко гроба и повикан в нужния миг, за да покрие лицето със савана 
(Valchev, Y., 2005: 454). Всъщност Грозев успява да извърши духовническия си дълг, макар 
молитвените слова да са били възпрепятствани от духова музика и силови мерки: ... един 
цивилен бабаит доближи, сръга го с лакът и нареди да зариват гроба. Засвири оркестърът  

(Kolarov 2001). 
4. Четвъртият аспект при Далчевото погребение засяга съставянето на некролог. 

Едновременно се появяват два некролога на поета – единият е изготвен от близките му 
приятели при ръководната роля (с редакторско-цензурски функции) на Радой Ралин, а 

вторият, т. нар. официален некролог излиза в Работническо дело: Подписан е от хора, 
повечето от които не го знаят и не са го чели (политиците), отричат поетиката му (Г. 
Караславов, А. Тодоров, Слав Хр. Караславов) и по един или друг начин са воювали срещу 
него...14 Нелепостта на официалния некролог се подчертава и от Георги Марков: 

Човек изпитва  твърде странно чувство, като чете официалния некролог в Работническо дело, подписан 
от хора, които никога не са ценили, разбирали и дори чели Далчев. Още по -странно е, че в този некролог на 
Далчев са приписани черти, които той никога не е притежавал. (Markov, G., 1990: 45) 

 С пълното съзнание, че силните на деня ще наложат своя некролог като 
официализирана раздяла с твореца, тесен кръг начело с Радой Ралин провежда строго 
пресяване на имената в приятелския некролог. Според Борис Делчев неговото име е било 
поставено там без да е бил предупреден, а общото впечатление е, че там управляващите не 

са застъпени, като е проведен принципът на действителната близост  (Delchev , B., 1995: 
329). 

5. Петият аспект е свързан с изненадващо големия брой, дошли в Св. Седмочисленици 
да се простят с твореца: 

... хора до самия изход, все от интелектуалските среди. Необикновено голям брой писатели, ка кто при 
никое друго погребение. Но нито един от ръководството на Съюза, очевидно не случайно. (Delchev, B., 1995:  
329) 

Присъствахме на опелото в храма Св. Седмочисленици. Беше препълнен. (Kolarov, I., 2001) 

 
14 Тези признания са от дневника на Борис Делчев, който вижда бял свят едва след падането на 

комунизма (Delchev, B., 1995: 329–330). Разбираемо, през 1986 г. версията му за това събитие в Литературна 
мисъл (Delchev, B., 1986) е далеч по-сдържана откъм подробности. 
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Радой Ралин синтезира емоциите си с поетически лаконизъм: траурът за него прониза 
много хора на много езици (Ralin, R., 2006: 13), докато Борис Делчев подчертава в дневника 
си, публикуван през 1995 г.: Доста хора плачеха, в това число и мъже. Направиха ми 

впечатление Б. Божилов и особено М. Ягодов, който получи нервна криза и приятели 
трябваше да го изведат навън (Delchev, B., 1995: 329). 

На опелото е присъствал и Александър Геров, който има панически страх от 
мъртъвци и на погребения не ходи  (пак там: 329). В същия дух са и спомените на Делчев, 

поместени в Литературна мисъл през 1986 г., макар в тях да липсват конкретни имена и 
ролята на духовниците да е силно принизена, дори иронизирана: 

А откъм другата страна, оттатък ковчега, петима свещеници в съслужение – нещо, което се случва много 
рядко. Нищо чудно – знае се колко чувствителен е клирът към хора, за които има някакво основание да мисли, 

че са негови пасоми. (Delchev, B., 1986: 161) 

Очевидно Борис Делчев не само е бил силно изненадан от видяното в храма, но и се 
ангажира да извини самия себе си и присъстващите с изричното подчертаване, че 

мнозинството всъщност няма отношение към християнската вяра: сигурно под свода на „Св. 
Седмочисленици“ никога не е имало по-голям брой неверующи (Delchev, B., 1986: 160–161). 
Такова презастраховане е напълно в реда на историческия период. Учудване буди обратната 
перспектива: за какво му е било на Б. Делчев да излага  писмен спомен за събитието, освен 

ако не е бил разтърсен от преживяното? Защо е нужно да се спомене, че клирът имал 
основание да мисли, че Далчев е бил сред неговите пасоми, освен ако той действително не е 
бил такъв? Нужно е да се подчертае, че цялата публикация на Делчев в Литературна мисъл 
е съставена от взаимно противоречащи си коментари на събитието. В тях съвсем ясно се 

намеква за принадлежността на А. Далчев не просто към вярващите, но към енорията на Св. 
Седмочисленици, а едновременно с това се правят редица опити за представянето и на поета, 
и на участвалите в опелото духовници като заблудени по религиозните въпроси. Скритото 
внушение на Делчев е, че поетът може да е проявил вътрешна слабост, приемайки вярата, но 

все пак остава част от интелектуалските среди, а свещениците се оказват просто 
неориентирани спрямо неговите същински убеждения, което е подсилило упорството им да 
се възползват от случая, едва ли не изземвайки твореца от естесвената му среда (СБП) и 
подчертавайки чрез погребалния обред връзката му с църквата. Няма никакво съмнение, че в 

пресъздадената ситуация Делчев е неискрен в бележките си към клира и самия покойник, 
защото в края на публикацията сам той признава, че в края на живота си Далчев ясно се е 
определил като вярващ християнин (с. 161). 

 

ИЗВОДИ – ДАЛЧЕВОТО ПОГРЕБЕНИЕ В КОНТЕКСТА НА ЕПОХАТА 

Откроените пет акцента в прощаването с Атанас Далчев могат да служат и като 
реминисценция на цялостния – къде съзнателен, къде инертен – процес по заличаване на 
християнския пласт в неговия живот и творчество. Съпроводено от духов оркестър и 

официални слова, както и от силови структури, съблюдаването на комунистическо 
благоприличие не успява да изопачи за историческата памет Далчевата воля да напусне този 
свят по християнски. Цитираните спомени от 18 януари 1978 г. не оставят и сянка от 
колебание, че цялата нелепост при партийния надзор над погребението на един безпартиен 

се дължи тъкмо на неговата връзка с църквата. Тя не само поставя въпроса за мястото и 
степента на ангажиране на духовни лица в церемонията, но и за отношението на твореца към 
вярата. Иван Коларов обобщава впечатлението си от траурния ден с лаконичното: 
Трагикомедията беше пълна... (Kolarov, I., 2001). 

Приведените свидетелства позволяват да се заключи, че оценката на Владимир 
Свинтила не е пресилен жест: Комунистите бяха бесни. Беше ги „излъгал“, а те не можеха 
вече да му отмъстят... (Svintila, V., 2002: 67). Атанас Далчев, който през 1964 г. признава в 
стих, че е мълчал години непрестанно, с последната си воля съумява все така мълчаливо, но 

категорично да се изплъзне от опеката на режима и господстващата идеология на 
безбожието. 
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