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Имаше едно свободно място. На третия чин, средната реди-
ца седеше сам нов съученик. Беше синеок и необикновено 

рус. Запознахме се. Името му също ми се стори необичайно: 
„Гълъб“. От края на войната бяха изминали само пет години и 
си помислих: „На такъв ариец „орел“ или „ястреб“ щеше да пас-
ват повече, ама можеше да си има неприятности.“

Сближихме се бързо. Допадна ми неговото чувство за ху-
мор... Учителката извиква на дъската за изпитване, а Гълъб не-
очаквано се обажда: „Ама как може да го вдигате? Та той има 
нови обувки!“ Репликата е толкова находчива, че залепи към 
името на нашия съученик: „... с новите обувки“.  

След ученическите шеги дойде ред на сериозните теми. Гъ-
лъб беше от малцината, които имаха ясен отговор на въпроса 
какъв искам да стана. Юрист. И това не бяха юношески меч-
тания, а внимателно обмисляна перспектива. Ходеше в съда, 
за да слуша дела. След това разказваше интересни казуси, дори 
с премерена артистичност имитираше адвокатите. Сякаш сега 
чувам пледоария за смекчаващи вината обстоятелства, въз-
произведена с патос и жестове: „И нима, уважаеми съдии и съ-
дебни заседатели, ще позволите тежкият меч на правосъдието 
да се стовари върху таз развалина...“ 

Равносметката на един дълъг и плодотворен живот дава по-
вод за много размишления. Мемоарите в ръцете на читателя 
се отличават с искреност и фактологичност, която ги прави не 
само човешки документ, но и част от автопортрета на едно по-
коление, наборите от средата на 30-те години на миналия век, 
вече достатъчно възрастни, но и най-младите, станали грамот-
ни в Царство България.

От висотата на времето се вижда като на длан как житей-
ските пътища на отделните хора се наслагват върху историче-
ските дадености и се вписват в обществената динамика. Вижда 



12 | По света и у дома

се има ли линия в една житейска съдба, има ли и какви са били 
завоите и обратите, верни ли са били решенията на неизбежни-
те кръстопътища.

...Постъпихме в гимназията през септември 1949 г. Ня-
колко месеца по-късно беше съден и обесен Трайчо Костов. 
Завърших ме през пролетта на 1953 г. Няколко месеца преди 
това беше смъртта на Сталин. Станахме студенти през съща-
та година. Няколко месеца след това беше съден и разстрелян 
Лаврентий Берия. Няколко месеца преди да завършим висше-
то си образование беше съобщено, че е съден и екзекутиран 
Имре Наги. Престъпленията на Сталин бяха разобличени, но 
наследството на сталинизма оставаше в сила и продължаваше 
да взима жертви... Страната ни се индустриализираше, урба-
низираше, образоваше, модернизираше. И заедно с това наси-
лието оставаше част от същността на системата през цялото 
време – от кооперирането на селяните през 50-те до смяната 
на имената на българските турци през 80-те. Професионалната 
реализация на нашето поколение щеше да премине в противо-
речива, сложна и нелека обстановка...

„Времето е в нас, а ние сме във времето; то нас обръща и 
ние него обръщаме.“ Знаменитите думи на Апостола са и обоб-
щеният критерий за мярата на един живот – и в индивидуалния, 
и в поколенския смисъл. Насочват към ключов въпрос: какво 
времето е обърнало в нас и какво ние сме обърнали в него.

„Кооперирането“ преобръща живота на бай Петко Черпо-
ков. И заедно с това – на неговия син. Обстоятелствата пре-
насочват професионалната ориентация на Гълъб. Става иконо-
мист. Държавен служител. Историческото време не предоста-
вяше друго поприще освен държавното. 

Системата беше грандиозен опит на властта да подчини 
пазара. През 50-те години изглеждаше, че тази цел е почти 
осъществена. През 60-те вече започна да проличава, че заду-
шаването на икономическата инициатива обрича системата на 
стагнация. Движението напред изискваше да се търсят, макар и 
ограничени, полета за частна икономическа инициатива, да се 
усвояват нови територии на икономическа активност. 

Гълъб Черпоков стана държавен служител, но никога не е 
бил чиновник. С „обърната“ родова съдба, той взе участие 
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в „обръщането“ на времето. В сложното противоборство на 
властта и пазара стана носител на икономическа и обществена 
инициатива. Най-напред на държавно-частна (ДСО „Родопа“), 
след това – в полето на държавната („Балкантурист“). Името му 
стана неотделимо от историята на туризма в България. Кога-
то в крайна сметка пазарът победи властта, той намери своето 
естествено място вече като основател на частна туристическа 
фирма. 

В мемоарите на Гълъб Черпоков читателят ще срещне и 
съпреживее дребни събития и важни срещи, неочаквани изпи-
тания и сложни решения, удари под кръста и моменти на тър-
жество. В мозайката на фактите изпъква жизнена линия. Гълъб 
Черпоков достигна до професионално признание и преди, и 
след промяната. Но неговото най-голямо постижение е в дру-
го измерение. Макар и наследник на род, с който може да се 
гордее, той в най-точния смисъл на думата може да се нарече 
selfmade man – самореализирала се личност. 

От онзи есенен ден през септември 1950 г., в който седнах 
до русокосия „ариец“ от Родопите, изминаха 64 години. В прия-
телството няма юбилеи. Но има случаи, които ги заместват като 
повод за равносметка и размисъл. 

Петър-Емил Митев
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Благодаря на издателя Любен Козарев, че подкрепи издава-
нето на книгата и направи възможен достъпът Ј до читателска-
та аудитория. Моите благодарности на сътрудниците от изда-
телство „Изток-запад“ за ценната помощ, която ми оказаха при 
редакцията на текста и оформлението на книгата.

Няколко души изчетоха черновата и ми дадоха ценни съ-
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Дълго време дъщерите Емилия и Елеонора настояваха да раз-
кажа за себе си, за моя житейски път, за моето време. Много 
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спирките на моя живот: Орехово, Пловдив, Варна, Хасково, 
София, Бейрут, Дамаск, Кайро, Цюрих и Виена, където живях 
и имах адресна регистрация. Други над 50 страни от Европа, 
Азия, Близкия изток, Африка, Северна и Южна Америка аз по-
сещавах, за да върша своята работа. А тя беше да рекламирам 
туристическите възможности на България, да информирам 
населението на съответните страни за условията за ваканции 
в нашите черноморски и планински курорти, за интересни-
те културно-познавателни програми, да възбуждам интереси 
и любопитство на потенциалните туристи и да организирам 
пътуванията им до България. Тук, намясто се постигат жела-
ните икономически резултати– валутни приходи за държавата 
и положителни финансови резултати за фирмите, заети с об-
служването. Прекият резултат се реализира в хотелите, част-
ните квартири, ресторантите, транспортните фирми, музеите, 
фирмите с развлекателен бизнес и производство на сувенири и 
други стоки местно производство.
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С интерес съм се запознавал с туристическите забележи-
телности на посещавани страни. Гледал съм света от Айфелова-
та кула, от Статуята на Свободата, от Иисус Христос на хълма 
Корковадо, от Хеопсовата пирамида и от Китайската стена.

Получих диплома за хаджия от Божи гроб в Йерусалим.
Любувал съм се на трите най-големи водопада в света: Вик-

тория на река Замбези, между Зимбабве и Замбия, Игуасу – на 
река Игуасу, преди вливането Ј в река Парана, на граница-
та между Бразилия и Аржентина, Ниагара – на река Ниагара, 
между САЩ и Канада.

Тези спирки в живота ми донесоха нови познания и силни 
преживявания и навсякъде съм оставял частица от себе си.

Сменях местоживеенето и адресите си, но винаги в сънища-
та ми се явяваха родното Орехово, бащината къща, родители-
те, роднините и приятелите.

Сега съм в залеза на живота си и много по-силно ме влече 
родното място, липсват ми уютът на родната къща, Ореховска-
та природа, свежият въздух и синьото небе.

Шарената черга на моите спомени е разстлана между Ъгъла 
в Бела и Борово, Волуги и Равнища, Бедицки ливади и Пладна, 
Лопочете и Сеново, Имамова черква и Нестася, Доган лук и 
Кабата, Койловец и Равонец. И по-високо: върховете Пилафя, 
Комините, Персенк, Кара баир и Ер кюприя.

Част от живота прекарах зад граница. Ще се опитам да раз-
кажа за Ливан и Близкия изток, където прекарах 7 години. Ще 
споделя и за незабравимите четири години, прекарани в Швей-
цария.

Интересен беше моят живот и след демократичните про-
мени, настъпили през 90-те години на миналия век. Частната 
ни фирма „Вегена травел“ постигна значителни резултати в 
привличането на туристи от Япония, Далечния изток и Южна 
Америка. Сега голямата ми дъщеря Емилия продължава битка-
та за оцеляването на фирмата в тези кризисни години. Малката 
ми дъщеря Елеонора е управител на туроператорска фирма във 
Виена.


