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Встъпление.  
От беседите към книгата

книгата, която държиш в ръцете си, читателю, е една „бав-
на“ книга: тя растеше постепенно, в течение на цели 15 го-

дини (1991–2006), а като книга беше „износена“ пак така бав-
но, отново за 15 години (2001–2016)*. Това не е непременно 
препоръка за значимост, но със сигурност е знак и за трайност 
на усилието, и за прословутата проверка на времето. 

Щом авторът се осмелява да предложи отново тези беседи, 
значи вярва, че те не са изгубили своята свежест, а дори че неиз-
бежната патина на времето само е придала повече благородство 
на словесните жестове. Те, впрочем, донякъде вече са се превър-
нали в исторически извори и свидетелства – поради неизбежна-
та среща на част от събеседниците с един по-добър свят.  

Това със сигурност не е публицистична книга и тя няма как 
да бъде прочетена като такава. 

I.
Защо „руски беседи“? Защо с руски учени?

Добре позната е ролята на някои руски учени за новото „от-
криване“ на българите за света: съвсем неслучайно фамилията на 
Юрий Венелин (1802–1839) е станала лично собствено българ-
ско име. Не може да се отрече ролята на редица руски учени – да 

 * Идеята за събиране на беседите в книга беше вече узряла в 2001 г., когато 
заедно с редакцията на „Литературен вестник“ започнахме публикуването 
на цикъла „Руски беседи“; във встъплението към последния публикуван 
разговор пък е обещано: „Надявам се, че в близко бъдеще ще стане въз-
можно събирането на всички диалози с изтъкнати руски интелектуалци, 
публикувани в нашата културна периодика през 1991–2002 г., в книгата 
„Като на изповед: руски беседи“ (Литературен вестник, №22, 5–11 юни 
2002, с. 3). Благодарен съм на Екатерина Янпоровска-Петрова за нейната 
помощ при техническата обработка на част от беседите.



8 | Eмил Димитров  v  Като на изповед... руски беседи

споменем поне имената на Осип Бодянски (1808–1877) и Фьо-
дор Буслаев (1818–1897) – за духовното израстване на редица 
наши възрожденци (впрочем, за първите двама сега трябва да 
се уточни техния украински произход, но по онова време това е 
без особено значение). Добре известно е също, че редица големи 
руски учени – независими и несвързани с официалните структу-
ри и идеологии – са оказвали значително и благотворно влияние 
върху съответните научни общности в България, а някои от тях, 
като например Павел Милюков (1859–1943), Пьотр Бицили 
(1879–1953) и Дмитрий Лихачов (1906–1999) в близкото ми-
нало бяха защитници на българската кауза по важни въпроси от 
исторически или културен характер. 

Повече от разбираемо е, че важна тема в част от беседите (с 
Вяч. Вс. Иванов, В. Живов, Т. Цивян и др.) е интерпрета цията 
на (старо)българската култура и открояването на нейните до-
стойнства и приноси към славянската и европейската култура.   

Смея да твърдя, че събеседниците в книгата са сред онези 
малцина (на общия фон) руски интелектуалци, които определяха 
лицето на свободната руска наука и мисъл и които на дело реали-
зираха императива за непрекъснатост на културната традиция, на 
„връзката между времената“; сред моите събеседници намираме 
хора, които дори в условията на диктатура и цензура олицетворя-
ваха хуманистичните традиции на голямата руска култура и тък-
мо като такива те бяха възприемани и у нас. В този смисъл книгата 
е важно свидетелство не само за традицията на българо-руското 
културно общуване, но и за процесите на приемственост в рам-
ките на руската култура, както и за нейната относителна автоном-
ност – въпреки пресата и системата на контрол – от държавата.  

Беседите, струва ми се, свидетелстват за „културата на ин-
телектуалната съпротива“ – политическото тук е неотделимо от 
културно-историческото. Чрез дребен на пръв поглед културен 
жест – издаването на една книга – българската култура донякъде 
е в състояние да предложи алтернатива „за износ“ – чрез при-
помнянето на мощни гласове, звучащи не само автентично, но 
и неочаквано: беседите са практически неизвестни в Русия, но 
след публикуването на „Като на изповед...“ те със сигурност ще 
се завърнат там, където са се случили.
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Преобладаващата част от събеседниците в книгата са видни 
представители на либералната руска интелигенция, чийто глас 
сега е толкова необходим: в публичните дебати на днешна Русия 
липсват такива авторитетни гласове като например Лев Копелев 
или Сергей Аверинцев, които да отстояват европейския избор 
на страната си. Много от изказаните в беседите становища и по-
зиции могат да бъдат схванати като послание към съвременни-
ците, поддаващи се за пореден път на изкушенията на вождизма 
и изолационизма.

В книгата присъства не само като фон, но и като отделен „съ-
беседник“ свободната атмосфера на 90-те години на ХХ в. – вре-
ме, което днешната официална пропаганда в Русия заклеймява и 
осъжда като „време на хаос“ и „капитулация пред Запада“. Мои-
те впечатления и спомени са по-различни: през 90-те се дишаше 
свободно и свободно се мислеше на глас. Интересно, забързано 
и сложно време с ухание на свобода. 

Убеден съм, че „Като на изповед...“ можеше да се състави, да 
стане книга само през 90-те години. Единствено в Русия.

Книгата – свидетел и съдник на времето.

II.
Защо „Като на изповед“? Ясно е, по заглавието на първия разго-
вор с Лев Копелев, което пък беше „извадено“ от последните му 
думи. Някак от само себе си първата беседа зададе структурата 
на цялата книга – в края тя се завръща към началото си, книгата 
е като змия, захапала своята опашка. 

Лев Копелев е единственият сред моите събеседници, за 
когото с чиста съвест бих могъл да кажа, че той беше  велик 
човек. В него, както и в нашия Михаил Арнаудов (между тях, 
между другото, има немалко допирни точки), ме привличаше 
неговата личност, която успя да победи и съдбата, и времето, 
и самата себе си. Убеден съм, че подобни хора са гордост за 
цяла Европа и са достояние на цялото човечество. Лев Копе-
лев не беше гениален писател, не беше и гениален учен, но 
той беше  гениален човек, в който ХХ в. концентрира себе си 
с всичките си подеми и падения, в него този век придоби свое 
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лице. Той беше човек на срещата – и това тук за мен беше най-
важното: срещите с руските интелектуалци ставаха беседи, а 
те често прерастваха в поредица от жестове – книги, преводи, 
събития. 

Избрах заглавието „Като на изповед“ не само заради паметта 
на този удивителен човек, а и защото множество от моите съ-
беседници след завършването на разговорите ми признаваха, че 
никога досега не са казвали нещата, които ми споделяха. Разбира 
се, не съм дирил нищо скандално или пък интимно: за мен бе 
важно предразполагането на събеседника, създаването на онази 
доверителна обстановка, в която човек проговаря „своите собст-
вени основания“, т.е. онова, което задава смисъла на неговата 
дейност. Разбира се, в дадения случай само от полза беше обсто-
ятелството, че почти всички свои събеседници познавах отдавна 
(от опит вече зная, че сериозен разговор трудно се получава от 
prima vista); независимо от това обаче като правило започвах ин-
тервютата си с един „трик“ – с молба за припомняне на личния 
избор, със задаването, да го кажем модерно, на „(авто)биогра-
фичния дискурс“. Останалото бе въпрос на познания, рутина и 
на способност да „съзреш“ въпроса, „да чуеш предмета“, както 
казва един от събеседниците в книгата (С. Хоружий). Прочее, 
„по въпросите ще ги познаете“.

Моите събеседници бяха (и са!) сред онези, които „задаваха 
тона“ в руската хуманитаристика (впрочем, не само в нея). Как-
то се вижда от встъпителните бележки-портрети към беседите, 
никой от моите събеседници не може да бъде определен само 
с една дума: многообразието от таланти, занимания и постиже-
ния е правило за елита на руската хуманитарна интелигенция 
(разбира се, не твърдя, че всеки руски хуманитарист е такъв, ста-
ва дума за правилото като изключение). 

Почти винаги темата на разговора бе предварително форму-
лирана, като същевременно се стремях събеседниците ми някак 
като че от само себе си да нарисуват своя автопортрет. Съще-
временно аз изхождах от своята представа за цялото на руска-
та интелигенция, предполагайки и надявайки се „свързването“ 
на всички беседи да даде един сравнително добър портрет на 
елитната хуманитаристика в Русия. Разбира се, поемам отго-
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ворността за този портрет, рожба до известна степен и на лични 
пристрастия, контакти и възможности. Бих се радвал ако кни-
гата изпълни и своята свръхзадача като популярно въведение в 
проблематиките на руската наука и култура. 

Съвсем съзнателно исках да очертая профила на три поко-
ления – така да се каже, на „дядовците“, „бащите“ и „децата“ на 
руската интелигенция. Съвсем неслучайно между част от моите 
събеседници установявах post factum наличието на определе-
ни свързаности и зависимости (най-чистото между тях – това 
между учител и ученик). И въпреки това, напълно невъзможно 
е човек да си помисли, че всичките ми събеседници сякаш из-
растват като от един корен или пък са членове на едно и също 
„семейство“; руската интелигенция не бива да се мисли така и 
най-доброто свидетелство за това е, че е много трудно, дори не-
възможно е човек да си представи, че всички те дори физически 
биха се оказали и пребивавали в едно и също пространство: в 
тази общност, разбира се, има различни равнища, свои йерар-
хии, кръгове, среди и школи, които не непременно се пресичат. 
Има, разбира се, и съперничества, понякога – вражди, с една 
дума – всичко, характерно за човешкото. 

И всичко това, разбира се, е относително: междувременно, 
докато се извърви пътят от първата беседа до книгата, за този 
четвърт век поколенията се „завъртяха“, синовете станаха бащи, 
бащите – дядовци. Сега, като гледам актуалните портрети на 
някои от своите събеседници, се удивлявам от логиката на дори 
физическата им промяна; така например богословът-преводач 
Алексей Сидоров все повече ми заприличва на своя патрон – 
Блажени Иероним – както той е известен от иконографията, 
ето как „слушането на предмета“ неусетно преминава в сливане 
с предмета.

И така, единството между моите събеседници, както и това 
между самите беседи трябва да се търси единствено в рамките на 
пространството на книгата. 

И, разбира се, в границите на голямата книга на автентична-
та руска култура. 

И още едно признание: беседвах с онези, с които исках, но 
не с всички, с които исках, беседвах. 
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Ето кратък, но изчерпателен списък на неосъществените, 
неслучилите се беседи:

g Със забележителния философ, лингвист и преводач Вла-
димир Вениаминович Бибихин (1938–2004), чиито книги 
сега излизат една след друга, се познавахме, но когато под-
готвях основния си цикъл беседи през лятото на 1998 г., 
споделяйки житието-битието на общия ни приятел Сер-
гей Хоружий, ние просто се „разминахме в континуума“ 
и не успяхме да се договорим за среща (а после почти 
случайно се засякохме на Панаира на книгата във ВДНХ, 
свидетелство за което е и една от публикуваните снимки в 
книгата). Беше минал веднъж, за да ни навести с Хоружий, 
но аз бях някъде другаде; оставил беше бурканче с домаш-
но сладко, което с моя домакин опитахме с наслада...  

g С Владимир Николаевич Топоров (1928–2005) – велик 
учен, когото просто няма как да определиш с няколко 
думи, автор на над 1500 (!) текста, – се случи друго: той 
беше известен със своята неоткриваемост (и като че един-
ствен от големите руски интелектуалци май изобщо не е 
пътувал в чужбина) и в това трябваше и лично да се убедя. 
От началото на 90-те години периодично се опитвах да 
се свържа с него, като му звънях на телефон, който после 
се оказа погрешен. Едва при срещата ни с Т. Цивян („не-
пременно трябва да говорите с Владимир Николаевич“ – 
каза ми тя, но аз нямаше защо да бъда убеждаван) научих 
точния му номер (още нямаше мобилни телефони!), но 
трябваше да изчакам да се върне в Москва, понеже рабо-
теше на някаква дача, където нямало дори телефон. Успях 
да се свържа с него едва предпоследния ден преди зами-
наването, на следващия ден обаче той беше зает и ние се 
разбрахме да се видим при следващото ми идване. След 
година жена му пък беше пострадала и той не можеше да 
се отдели от нея; отново се разбрахме за среща „другия 
път“. В Москва обаче се оказах отново едва след 7 години, 
а година преди това Вл. Топоров се беше споминал. Нико-
га не знаеш коя е последната не-среща...
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g С Ирина Бенционовна Роднянска (р. 1935 г.), активен пуб-
лицист и литератор, ценена в средите на московската ин-
телигенция, дългогодишен съратник и съавтор на един 
от моите събеседници – Р. Галцева, също не успяхме да 
се срещнем през 1998-ма. И тя ме помоли за „следващия 
път“. Често пъти в живота обаче „следващ път“ просто 
няма, нищо не бива да се отлага... 

Тук е мястото да споделя и за единствената невъзстановима 
загуба: записът на беседата през същата 1998 г. с почти легендар-
ната Аза Алибековна Тахо-Годи (р. 1922 г.) – класически фило-
лог, мемоарист и „носител на паметта“ за Алексей Лосев, една от 
„майките“ на руската интелигенция – се загуби при техническа-
та му обработка, затова навремето трябваше някак да компен-
сирам читателите на „Литературен вестник“, на които беседата 
(по-точно – монолог) беше обещана в същата поредица „Руски 
беседи“*. Така или иначе обаче и този разговор, както по всичко 
личи, не остана без „далеч отиващи последици“ – самата А.А. Та-
хо-Годи по-късно написа своите спомени** в същия „ключ“, който 
ѝ беше предложен още през 1998 г. Импулсът, първият подтик 
за творческия акт може да дойде изневиделица, от неочаквана 
посока; всъщност само изненадваща дума, жест или постъпка 
могат да се превърнат в импулс, привичното не вдъхновява. 

Казано накъсо, книгата би могла да изглежда и малко по-раз-
лично, нейният окончателен състав е повече или по-малко въпрос 
на случайност, на стечение на обстоятелствата. Все пак – струк-
турата на книгата и основните събеседници биха били същите. 

И – да припомня за онези, на които тази книга е посветена:
Александър Викторович Михайлов (24.XII.1938, Петроза-
водск – 18.IX.1995, Москва) – филолог-германист, културо-
лог, музиковед, забележителен преводач. Един неслучил се 
– в книгата, но не и в живота – събеседник. Разговорите ни 

 * Вж.: Тахо-Годи А. За Лосев и за себе си. Подбор и превод Е. Димитров // 
Литературен вестник, №33, 10–16 октомври 2001, с. 7. (Откъси от: А. 
Тахо-Годи. Лосев. М., 1997).

 ** Тахо-Годи А.А. Жизнь и судьба: Воспоминания. М.: Молодая гвардия, 
2009.
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през 1989–1992 г. – в Института за световна литература и у 
дома му на ул. „Вавилов“ в Москва – бяха не многобройни, но 
доверителни и духовно наситени: за немските романтици и 
за забележителните му преводи на немски философи, за ру-
ската емиграция в България и в Германия, за Бетовен и пра-
вославните песнопения (носех му плочи от София, каквито в 
Москва още не можеха да се намерят)... По моя молба напи-
са великолепен текст за приятеля си Сергей Аверинцев*. Той 
беше ученият и човекът, който се ангажира и ми помогна за 
моето може би най-важно пътуване до Русия – това през ав-
густ 1991 г., когато се завързаха множество сюжети и кога-
то беше зачената и тази книга. Тъкмо неговата безвременна, 
ненадейна смърт навремето ме сепна и ме мотивира през 
1998 г. за цикъла от 12 беседи: тогава просто реших да на-
правя възможното гласовете и мислите на изтъкнати руски 
интелектуалци да бъдат запазени живи. 
Малина Томова (21.I.1950, Пловдив – 17.IX.2011, София) – 
поетът, редакторът, приятелят, съмишленикът. Тя беше по-
читател на беседите и убедено ме съветваше да ги събера в 
книга колкото се може по-скоро. Изпълних нейната заръка да 
ги снабдя с по-пространни встъпления-портрети на събесе-
дниците, както и с разкази за контекста на срещите. 
Исках да споделя мисли за изкуството на беседата. Вярвам 

обаче, че и без тях книгата леко ще се впише в хилядолетната 
европейска литературна традиция на диалога (античните диа-
лози, трапезни беседи и диатриби, средновековните въпросо-
отговори, полемики и хомилии, модерните интервюта, дебати и 
виртуал ни диалози). В края на краищата, несравнимо по-важно 
е да се покаже как диалогът живее и се прави, а не да се произна-
сят речи в негова слава. Ето как. 

И накрая... май трябваше да кажа нещо и за истината:
Истината е в събеседника.

 * Михайлов А.В. О Сергее Сергеевиче Аверинцеве // MESEMBRIA. Бъл-
гаро-руски сборник в чест на Сергей Аверинцев. Изданието е подготвено 
от Е. Димитров. С.: Славика, 1999, с. 137–168.



Като на изповед...
Разговор с Лев Копелев*

Лев Зиновиевич Копелев (9.IV.1912, киев – 18.VI.1997, 
кьолн) е световноизвестен руски учен, културен и об-
ществен деец, публицист и мемоарист, правозащитник-
дисидент. 

някак от само себе си тази книга се организира тък-
мо около неговото име, около първата беседа, дала името 
си на целия цикъл „руски беседи“. 

началото на книгата е всъщност нейното заключе-
ние – статията „в памет на Лев копелев“ (1998), – в която 
не можех да не си припомня тъкмо нашата беседа, с коя-
то започнаха моите диалогични приключения. 

Невъзможната среща с Лев копелев стана без уми-
съл, без каквато и да било режисура и същевремен-
но някак странно, необяснимо леко. Ето как: в края на 
80-те години написах едно писмо до него, с което му се 
представях и го молех да ми прати, ако е възможно, ня-
кои свои книги, издадени в емиграция – напълно недос-
тъпни, естествено, у нас. писмото беше изпратено поч-
ти като „в бутилка“, без особена надежда за отговор или 
дори че изобщо ще достигне до адресата си. не помня от-
къде бях намерил адреса му в кьолн (оказал се не съвсем 
точен), а писмото изпратих не по пощата, а с проверения, 
сигурен начин по онова време – „по човек“, „с оказией“ 
(както казват русите). Моите колеги Цочо бояджиев и Ге-
орги каприев заминаваха за една конференция в кьолн 
и аз реших да се възползвам от случая. как те са наме-
рили именития адресат („жива легенда“ по онова време 
в Германия) и как са му предали писмото – това е друга 
история, но че в края на краищата всичко е станало по 

 * Разговорът е публикуван в: Култура, №44, 1 ноември 1991, с. 1, 5.
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възможно най-добрия начин аз разбрах по това, че след 
известно време получих на посочения от мен адрес в со-
фийския университет пакет с книги, надписани от ... са-
мия Лев копелев. Дори и аз вече трудно си представям 
онзи възторг, обзел ме тогава; той, разбира се, намери из-
раз в ново писмо, с което горещо благодарих за безцен-
ния дар (двете ми писма сега се пазят в личния архив на 
Лев копелев, съхраняван в „архива на самиздата“ в бре-
мен – Forschungsstelle Osteuropa). събитията след това 
се развиваха мълниеносно: през 1990 г. на Лев копелев 
беше възстановено отнетото му в началото на 1981 г. от 
Л. брежнев гражданство, а през август 1991 г. независи-
мо един от друг се оказахме в клокочещата, динамична и 
пост-превратна Москва (вж. моят репортаж „превратът 
през август: свидетелства отвътре“, публикуван заедно с 
беседата в: култура, №44, 1 ноември 1991). Лев копелев 
беше дошъл от кьолн по свои си издателски дела, но сгро-
молясването на комунизма „в една отделно взета страна“ 
(през тези дни б. Елцин официално разпусна кпсс!) не 
можеше да не придаде друга траектория на пребиваване-
то в огромния град на неуморимия дисидент. срещнахме 
се, а по-точно е дори да се каже – „сблъскахме се“ – до 
знаменитата „иностранка“ (вГбиЛ), която през тези дни 
беше един от интелектуалните центрове на съпротивата 
срещу „пучистите“ (струва ми се, че случайната ни среща 
стана на 23 август, петък). набързо, в скоропоговорка, му 
припомних за себе си и за своите писма, а импозант ният 
мъж с патриаршеска брада до мен, широко скроеният 
Лев копелев – представяте ли си? – ме покани да дойда с 
него, понеже той и неколцина други хора трябваше бър-
зо да се качат в един микробус. по пътя, сгънати на две в 
микробуса, обменихме по няколко думи, като аз веднага 
му предложих да направим интервю за българските чи-
татели. скоро слязохме, той ме покани да вляза вътре в 
апартамента, в който беше живял преди изгнанието си 
(намиращ се на улица „обух“), и кратко отсече: „Хоро-
шо, давайте разговаривать!“ аз обаче, естествено, не бях 
взел със себе си раздрънкания, ненадежден касетофон, с 
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който пристигнах в русия, понеже и през ум не ми беше 
минало, че същият ден може да го срещна. зададох пър-
вия въпрос, като се надявах, че ще успявам да записвам, 
но щом събеседникът ми започна да цитира – и то почти 
без акцент! – ботев на родния ни български, аз направо 
се вцепених и онемях, а после почти извиках: „Моля ви, 
нека се срещнем специално, аз ще взема касетофона, това 
непременно трябва да го запишем!“ Явно, бях доста убе-
дителен, понеже Лев копелев бързо се съгласи. 

при втората ни среща след няколко дни, на 28 август 
1991 г., вече всичко беше наред. след записа на беседа-
та (няма да забравя погледа на събеседника, с който ме 
измери – той, очевидно, беше изненадан от онова, което 
току-що бе споделил) по руска традиция пихме чай, а Л. 
копелев ме запозна със своите сътрудници, които бяха 
дошли с него от Германия. в импровизирания разговор 
набързо прехвърлихме разни теми, като големият учен 
остана поразен от твърдението ми, че инсаров в рома-
на „в навечерието“ на тургенев съвсем не прилича на 
българин от онова време. „ка-ак не болгарин?“ – не скри 
изумлението си ученият, който вече години се занимава-
ше с „имагология“ (т.е. със създаваните образи в нацио-
налните култури за „другия“, за „чужденеца“).  

ако за някого от моите събеседници най-точно при-
ляга определението „велик човек“ това, несъмнено, е Лев 
копелев. 

•v•

Е. Димитров: Лев Зиновиевич, доколкото ми е известно, Вие 
никога не сте били в България, дори не сте давали интервю за 
българските читатели. Но все пак има ли нещо, което да Ви 
свързва с България? 
Л. Копелев: Изключително интересно е за мен това, че сега 

мога да говоря така, че да ме чуят приятелите, съмишлениците и 
познатите, пък и непознати за мен хора в България. В затвора аз 
се опитвах да науча български език. Аз владея славянските ези-
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ци: руският и украинският са ми родни, полския го научих по 
време на войната, а българския, чешкия и сърбохърватския – тях 
ги учих в затвора, макар да се интересувах от тях и преди това. 
Ето какво съм запомнил: „Жив е той, жив е – там на Балкана, / 
потънал в кърви лежи и пъшка / юнак с дълбока на гърди рана...“ 
И тези прекрасни думи: „Тоз, който падне в бой за свобода, / той 
не умира. Него жалеят / земя и небо, звяр и природа / и певци 
песни за него пеят.“ Учил съм също и стихотворенията на Елин 
Пелин, но това беше след затвора. Още през войната обаче аз 
имах един много близък фронтови приятел – проф. Юрий Ва-
слов, лингвист, който почина миналата година. Той беше герма-
нист, но стана българист, защото по време на войната бе попад-
нал в България. Още на фронта получавах от него писма с твърде 
възторжени отзиви за България и българите. 

За моето поколение името на Димитров означаваше твърде 
много. Митът за Димитров и неговия дуел с хитлеристкото съ-
допроизводство – това е едно от много силните впечатления на 
моята младост. Впрочем една от силите, които ме убеждаваха 
в правдата на комунизма през тези трудни години (това беше 
1933 г., в Украйна върлуваше глад, имаше много съмнения), 
беше примерът на Димитров и неговото поведение на този 
процес.

Е.Д.: Лев Зиновиевич, Вие сте един от хората – живи свиде-
тели, а дори и участници във възхода и укрепването, а сега, 
в тези дни – и в окончателното, надявам се, крушение на 
световния комунизъм. Какво според Вас е комунизмът и как 
той, тъй да се каже, премина през Вашия живот? Остана ли 
нещо от него у Вас?
Л.К.: Даа, комунизмът... Ето ние с Вас сега, в август 1991 г., 

се намираме в Москва, намираме се в дните и седмиците на нова-
та руска революция, Великата според мен – така ще я оценят ис-
ториците – революция против комунизма. Преди два дни по съ-
щество забраниха КПСС, запечатват зданията на ЦК, обкомите, 
даже райкомите. Да, тук възниква въпросът: какво е за мен кому-
низмът? Аз се опитвам да обясня това на последните страници 
на моята книга „Утоли моя печали“ – част от автобиографичната 
ми трилогия. Когато на 7 декември 1954 г. излязох от затвора, аз 


