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ОТ КЪДЕ ИЗНИКВАТ ЦВЕТЯТА НА ХУМОРА И САТИРАТА 

  Винаги съм мислил, че много от законите на науки като политическа 

икономия и литературознание са, всъщност, психологически обусловени, 

тоест те са  психологически закони. Зад прословутия закон за търсенето и 

предлагането , например, се крие  закономерност в човешката психика на 

търговеца, който автоматично повдига цената на своите стоки при 

увеличаване на търсенето  и ги намалява при спадането му. Отделните 

професии привличат като магнит хора с определена психологическа нагласа. 

Полицаи,например, стават тези хора,които,образно казано, обичат да си 

играят на стражари и апаши. Артистите не могат да си представят живота без 

овациите на публиката и светлината на прожекторите, писателското 

честолюбие често се изражда в политическо  и тласка бившите вече писатели 

към политическа кариера.В този списък, който може да бъде 

умопомрачително дълъг, заемат своето достойно място и хумористите. 

    Когато заговорим за хумора и сатирата, не можем да не си спомним за 

мисълта на великия Чарли Чаплин, който казва, че „ за да се смееш истински, 

трябва да можеш да вземеш болката си и да си играеш с нея  Другояче 

казано, почвата,от която изникват омайните цветя на хумора, е дълбокото 

човешко страдание. При това става въпрос не само за обекта на 

изображение, а и за самата творческа личност на  твореца, излял душата си в 

смях.  Документирано е, че звезди като Робин Уилямс, Джим Кери или Уди 

Алън са страдали от депресия или биполярни разстройства. Разбира се, не 

всички хумористи  са депресирани, а у нас дори е създаден жилавият образ 

на писателя-шегобиец, чийто хумор облагородява не само обществото., но и 

него самия. Причината  е в това, че най-мощно чувство за хумор имат 

тъжните хора. И че именно те, в стремежа си да излекуват себе си, лекуват и 

своите читатели.Затова си мисля, че метафората „смехотерапия” отдавна не е 

метафора,а научна истина. Още велиикия  доктор мо медицина Франсоа 

Рабле е препоръчвал   своята книга „Гаргантюа и Пантагпрюел” на своите 

болни, а днес медицината неопровержимо доказа, че хуморът намалява 

стреса, укрепва имунната система, редуцира болката,  намалява усещането за 



страх и  дори ни кара да се усещаме по-малко самотни. И колкото повече са 

проблемите като гореописаните, толкова повече човешката общност, 

засегната от тях инстинктивно се насочва  към хумористично-сатиричния 

жанр  като форма на спасение. Своето нерадостно сирашко детство Чарлз 

Дикенс описва в епохалния си  трагикомичен роман „Дейвид Копърфилд”, а 

не в романизирани трагедии от рода на „Без дом” от Хектор Мало. Трудно ли 

е тогава да се досетим, че в условията на съвременното българско битуване 

хуморът и сатирата процъфтяват? Още повече, че нашенският хумор  винаги е 

бил повече  злободневен, тоест такъв, който осмива не човешката природа, а 

социалните проблеми. Разбира се, у отделните автори палитрата от внушения 

и нюанси е различна, макар и да не излиза от общата тенденция. 

    Александър  Щинков живее в Кърджали.Носителят на множество награди е 

автор както на остро-социални фейлетони, така и на текстове, които бъркат 

дълбоко в човешката душа и изваждат на показ нейните недъзи. Хуморът му 

е лаконичен и ярък, а гражданската му позиция по въпросите на хумора и 

националното самосъзнание е повече от безкомпромисна. В интервю на 

Божидара Ангелова за за в-к „Нов живот” той споделя :” „Редакциите 

насаждат традиционен собственически периметър. Оформила се е една 

привилегирована каста, която безсрамно се подрежда на опашката за 

награди и в калабалъка рядко остава място за некороновани. Така се затрива 

и българската култура. От тези „божествените“. И за съжаление наблюдаваме 

как умира и читателят.” По-нататък  Щинков признава,че зад неговата  

привидно нахакана мъжка природа се крие едно тъжно момче. 

       Дългогодишният главен редактор на „Хумор, сатира и забава” в 

Българското национално радио Борис Арнаудов винаги е водил борба против 

опошляването на българския смях. Неговите разкази и миниатюри са били 

колкото весели,толкова и мъдри и този тънък, интелигентен хумор 

десетилетия наред  формираше критериите за оценка на хумористичното 

творчество. За щастие Арнаудов успя да прокара  тези оценъчни мерки не 

просто в публицистични изказвания, но така също и като  председател на 

жури в многобройни хумористични конкурси, най-характерният от които е 

този в Кубрат.В своята книга „Те, тоест ние” той достига до горчиви истини, 

които въпреки всичко будят усмивка. „Те са егоисти и лицемери. Не могат да 



общуват, не слушат какво им казват, не ги интересува. Самовлюбени са, 

говорят и когато нямат какво да кажат. Ние сме като тях”.Така странно 

започва авторската анотация  на  Арнаудов  към последната му книга „Те, т.е. 

ние”. Странно, защото става въпрос за сборник с хумористични разкази, а не 

за драматична проза. Някаква тъжна равносметка  се излъчва от  горното 

определение за героите в смешните истории, която е като че ли  повече 

равносметка за житейския и творчески път на самия  автор , отколкото на  

чудноватите му персонажи. И не случайно по-нататък той продължава:”Аз не 

съм по-различен, може би говоря по-малко. Иначе...прегрешения, 

неизпълнени обещания, лекомислие. Десетилетия в русенското общинско 

радио. Хиляди студийни предавания, 154 спектакъла с публика в 76 

български селища, „Сребърният славей”...Винаги малко в сянка. Не успях да 

изпълня и поръчката за менюто: добре смляна храна за слушателите и 

зрителите”. 

       Борислав Костов с еднаква лекота  жонглира с топките на  драматургията, 

лиричната поезия  и хумора. Носителят на специалната награда на 

Конфедерация на българските писатели – клон Кубрат на Десетия конкурс за 

хумор и сатира в града на Лили Иванова достигна своя творчески апогей не с 

хумористична, а с лирична книга, за която  на представяне на книгата във 

Велико търново доц.Владимир Донев каза :” В „Пепел от пеперуди” Борислав 

Костов се е насочил, или, по-скоро се е върнал, по силен вътрешен импулс, 

към любовната лирика като жанр, което не е често срещано явление в 

съвременната поетическа чувствителност. Любовната лирика, като че ли 

остава пространство повече за изява на женската активност. Масовата 

представа за съвременна мъжка любовна поезия стига до стиховете на Евтим 

Евтимов и Недялко Йорданов. Рядко мъж се осмелява днес да заговори в 

интимната сфера за любовните си вълнения чрез поезия, а не така е било в 

миналото, когато едни от първите шедьоври на нашата класика са любовните 

стихотворения на Ботев, Яворов, Дебелянов.” Ясно личи лирико-

хумористичната същност на поливалентния творец, който напълно се вписва 

в концепцията за полифоничната  и тъжна личност на хумориста. 

      Валентина Панова гради своите хумористични разкази на основата на 

преживени комични случки и истории, в които разкрасяването има 



второстепенно значение. Вероятно това  е най-сигурният подход на авторката 

на няколко книги с лирика, която търси бягство от самата себе си в уютната 

вселена на своите  смешни герои.Героите на Панова  са   носители на тихото 

светоусещане на човека, който  по навик  заклеймяваме с клишето 

„обикновен”, но който е необикновен със своето жизнелюбие ,чувство за 

хумор и човечност. Нейните образи са материални, земни и реалистични. Те 

носят в себе си здравата философия на селянина или гражданина със спомени 

за селско детство. В техните представи Доброто и Злото са общочовешки ,а 

не частни или родови категории. В същото време в тях диша съвременният 

живот такъв, какъвто е, без излишна естетска натруфеност.Всъщност героите 

на Панова са такива като самата нея: сложни в своята морална и 

интелектуална сложност. 

     Весел Цанков на пръв поглед с нищо не показва, че е зодия лъв. 

Внимателен и деликатен в общуването и готов да откликне на всеки морално 

мотивиран зов за помощ, авторът на десетки фейлетони, сценарии за 

радиопредавания и четири романа живее с бронежилетката на 

хумористичното творчество, превърнал го в свой поминък и съдба.. От 1991 

година работи в редакция „Хумор и сатира” на Българското национално 

радио, а от 2007 е продуцент на направление „Култура” на програма „Христо 

Ботев”. През годините сътрудничи на различни вестници, сред които 

„Стършел” и „Сега”. Сред основните автори е на сатиричното телевизионно 

предаване „Клуб НЛО”, Сценарист е на два телевизионни серийни филма, 

автор на две радиопиеси и съатвор на моноспектакъла „Разбираш ли ме 

правилно?” с Георги Мамалев, който се играе на сцена вече десета година. 

   Велико Огнев е носител на една от големите награди на конкурса „Голямата 

книга на малкия град”. Неговата книга „Афоризмът е голям, когато е малък” 

съдържа дълбочини,  които остават недооценени от литературната критика. 

Като собственик на сервиз за ремонт на битова техника, Огнев среща всеки 

ден не само своите герои, но и своите читатели в естествения декор на 

техните домове. Така лиричната същност, технократската природа и 

литературният талант се вливат заедно в реката на неговото литературно 

творчество. Обаятелният събеседник може с часове да говори за 

съвременната политическа върхушка, украсявайки речта си с наниз от 



афористични бисери. А тогава, когато говори за бившата си съпруга и своите 

синове и братя,очите му се изпълват  с издайническа влага – лакмусът, зад 

който се крие нежното сърце на родения хуморист! 

     Обезоръжаващото човеколюбие на Владимир Шишков  прозира както от 

отношението му към деца и приятели, така и от образите в късите му 

фейлетони и миниатюри. Тези персонажи  не блестят със зашеметяваща 

оригиналност, а по-скоро с непринудената и остроумна интерпретация на 

колизиите в техния малък свят. За себе си писателят споделя със себеирония: 

„Роден съм в Ямбол в много далечната вече 1951 година. Започнах да пиша 

хумористични и сатирични епиграми, миниатюри, фейлетони и разкази като 

студент в „СУ „Св. Климент Охридски” в София. По-късно работих в различни 

вестници в провинцията и публикувах хумористичните си творби в 

периодични издания, съобразявайки се с тогавашните творчески изисквания 

– за Партията и Правителството или много хубаво или съвсем нищо! След 

отпадането на член първи от онази конституция, нещата коренно се 

промениха. Сега за Партиите и Правителствата трябва да се пише или много, 

ама много хубаво, или съвсем, ама съвсем нищо! Съобразих се и с това 

изискване и пишех така, като че ли написаното се отнася за някой си друг 

субект. Рядко се сещаха да ме оплюват или заплашват – онези или не четяха, 

или не разбираха писаното слово. Така изгря за мен творческата свобода, на 

която се радвам и до днес. „ Шишков е автор на сатиричната книга „Упорити 

петна”, посредством която се вписва  напълно в традицията на лиричните 

жреци  в храма на злободневния български хумор. 

   Хуморът винаги  е бил веселата антитеза на армейското ежедневие, с което 

е белязан животът на Георги Бербенков. Помня времето, когато го  срещах 

често на ул.”Иван Вазов” в столицата, където той   работеше във „Военно 

издателство”. Автор е на 18 книги. Превеждан е на руски, полски, 

македонски, украински, сръбски, английски, а книгата му с афоризми 

„Остроумия“ е издадена като електронна в САЩ и разпространена в 50 

държави. От 5 години чикагския седмичник „България“ помества 

афоризми на Бербенков.Почетен член е на Българската общност в Лос 

Анджелис и носител на наградата МАСКА`Р, за принос в културното 

наследство на общността. Добросърдечният сатирик, победил 



войсковата суровост със силата на смеха, е грижовен баща на син, 

дъщеря и четири внуци. Тази семейна предопределеност води до 

това, че през последните години остросоциалната проблематика 

незлобливо отстъпва мястото си на темите за любовта и 

жените.”Изневеряваше, за да се убеди, че от жена му по-хубава няма” 

– пише сатирикът, сякаш намигайки ни дяволито, след което 

добавя:”Леките жени тежък живот ги чака”. 

      Единството между карикатурист, председател на Конфедерация на 

българските писатели – Кубрат , афористик и поет-сатирик е най-

естественото състояние на Димитър Атанасов. Творецът от години 

наред е сърцето на конкурса за хумор и сатира в Кубрат, но днес като 

че ли е излишно да се запитаме дали всичко това би било възможно,  

ако го нямаше неговото голямо човешко сърце.Именно този конкурс 

стана причина да напиша статията „За големината на градовете  и 

големината на делата”, в която прокарах идеята ,че така както в 

областта на културата няма големи и малки народи, така също няма 

големи и малки градове. В тези мои редове се прокрадваха като 

лайтмотив някои от идеите на конкурса „Голямата книга на малкия 

град”, от чиято почва по-късно покълна идеологията на 

Конфедерацията на българските писатели. Последната негова книга, с 

която Атанасов зарадва почитателите си, се нарича „Весел пачуърк”. С 

нея след успеха си в карикатурата и епиграмата  сатирикът Димитър Атанасов 

ни изненадва и с успешен десант в необятната страна на афористичното 

обобщение.Впрочем  за почитателите на  сатирика от Кубрат  то едва ли е чак 

такава тайна, тъй като неговият лаконичен стил, изкристализирал  в 

карикатурното му  творчество, е  познат още от сборника „Още нещо” и от  

многобройните му публикации.  И макар че формално  книгата „Весел 

пачуърк” да е антология от афоризми , басни и  епиграми, ние говорим тук 

преди всичко за  афористичност, защото тя е основният белег и на другите  

жанрови вариации в книгата му , голяма част от които бих нарекъл „римувани 

афоризми.”В „Пияч” той приземява иронията на нивото на порока, на който 

са посветени стотици шеги и закачки – алкохолизма. 

Да не става резил 



и си срине бюджета 

само трички изпил... 

Три...Обаче шишета. 

(„Пияч”) 

   Иван Северняшки! Достатъчно е да спомене човек името му и вече няма 

нужда да философства и анализира по-нататък.Аз лично не познавам друг 

жив български поет, комуто да са посвещавани толкова много стихотворения 

и то не под силата на държавен, финансов или корпоративен диктат, а под 

напора на внезапно връхлетялото чувство. Най-новата  му сатирична книга 

„Хайде де!”започва с две остро социални стихотворения, които по  

своеобразен начин програмират идейно книгата, съставена основно от 

афоризми. Въпреки това, обаче, тяхната лиричност не влиза в дисонанс с 

преобладаващата хумористична тъкан на творбата, а представлява неин 

логичен праг, отвъд който се влиза в зоната на усмихнатата мъдрост: 

 

Не знам дали изобщо има утре. 

Живея във един измислен свят. 

Приятелите често ми досаждат. 

Най-близките в земята кротко спят. 

 

Реки поглъщат много скъпи жертви. 

Броя стотинките да купя хляб. 

И давя мъката с горчиво вино, 

а във гърдите ми бушува яд. 

 



/”Утре”/ 

 

 

По професия Любомир Калудов е пластичен хирург. Бургаският 

хуморист дебютира като лиричен поет и дори печели награди за 

лирика.Първата му книга със стихове „Римувани фотоъгли“ излиза през 1999 

г. в издателско ателие "Аб", София. Носител е на наградата „Хеликон“ 2000 

г., Бургас, а изданието е представено на панаира на книгата в Лос Анджелис, 

САЩ. Втората му поетична книга „Склад за стари чувства“ излиза през 2005 . 

В по–ново време  авторът написа прекрасни хумористични разкази и 

фейлетони,които по нищо не отстъпват на изискванията на жанра. Всъщност 

Калудов продължава световната тенденция на писатели-лекари, които 

достигат до висините на литературата, превъзмогвайки страданието било с 

драматични, било с хумористични похвати. 

 

„Олеле, майко, в  Бургас имало хайку!” – провикна се веднъж  поетът Манол 

Манолов малко преди   рецитал на хайку-поезия  в Бургас и с това за пореден 

път заяви за съществуването на своето брилянтно чувство за хумор. 

Погледнато формално, Манолов е предимно поет. Той е  автор е на 

стихосбирките “Небе от пръст” , “Библейски сонети” ,  “Нищо трайно”. За себе 

си признава с чувство за хумор, че е „набожен, макар че не му личи” Манол е 

рядко срещан ерудит. За него казват, че „главата му е нещо като компютър, в 

който услужливо дремят огромни познания по литература, библиография, 

история и още куп факти и събития от всички сфери на живота”. А сега нещо 

много важно за настоящата статия: от 11 години е пенсиониран по болест. 

Чудно ли е тогава,че негов пристан и утеха е шегата,взета във всичките и 

варианти – афоризъм, анекдот, епиграма, закачка,изпусната уж „случайно” по 

време на разговор? Странно ли е, че  и той за пореден път се вписва в 

универсалната схема на  хумористите, които са превърнали смеха  в 

лекарство? 

      Когато попитат Николай Фенерски от къде е, той признава с чувство за 

хумор, че е бил врачанин,  великотърновец, пловдивчанин и бургазлия. 

Писателят,, сменял на няколко пъти местоживеенето си, е роден в Русия, 

http://www.slovo.bg/lkaludov/rimuvani/


което не му попречва по-късно да завърши славянска филология във 

Великотърновския университет. В своето творчество авторът си служи с 

еднаква лекота както с лирични , така и с  комични  похвати. За себе си 

казва,че живее в Бургас, но сърцето му завинаги е останало в Северозапада. 

         Макар да го помня още от времето, когато Клубът на младите писатели-

студенти към Националния  студентски дворец на културата го покани за 

представяне на първата му книга,  най-впечатляващите ми срещи с Румен 

Леонидов беше тази в Хасково, когато той получи първа награда на  конкурс 

за хумор и сатира „Хасковски каун”, Публицистичната непримиримост на  

Леонидов, която есмущавала не едно благовъзпитано снобско ухо, е 

неизбежен отзвук от една душа на лирик-бунтар, който търси и намира 

различни начини на себеизразяване,  като един от  тях  хуморът. За щастие 

този творчески дух е оплодил пряко не един български писател, тъй като 

авторът е работил като редактор в много издания, сред които „Факел”, 

Български месечник”, „самиздатското „Глас”, „Литературен вестник” и др. 

     Сергей Борисов  е работил  в Институт по корабна хидродинамика, в 

Патентното ведомство на РБ, във варненската община, в радио Варна и като 

професионален музикант. По професия е инженер-патентовед и музикант-

преводач. Автор е на сатиричните книги „Колтура българска“ и „Новият 

месия“. Писателят не владее  коварните прийоми на междуписателското 

общуване, но затова пък владее техниката на  остро социалния хумор. 

Технократ по професия и честен по алековски, той не спестява на читателите 

нито веселите, нито тъжните моменти от българската злободневна вселена. 

Двете му книги  са поместени в електронен вид в сайта на Конфедерация на 

българските писатели. 

      Сергей Трайков признава, че от първия ден след постъпването си в 

“Стършел” престава да се бръсне, но това не направило впечатление на 

никого, въпреки че вестникът бил издание на ЦК на БКП . Той е един от 

талантливите автори на интересни хумористично-сатирични произведения в 

областта на прозата. Формално е издал  4 книги от библиотека “Стършел” с 

фейлетони и разкази, но аз лично зная, че той е автор и на непубликувани 

пиеси, както  и на множество афоризми и фейлетони. По време на едно от 

гостуванията си в Бургас той възпламени публиката със своите шеговити 



въпроси, изискващи остроумни отговори, но  зад фасадата на веселяка от 

„Стършел” публиката разпозна безпогрешно етичния човек с уязвима и 

ранима душа, намерил убежище в хумора. И тогава, и в последвалите си 

изяви Трайков постави свой акцент върху  българската традиция на актуалния 

хумор с остър сатиричен привкус. 

   Стефанка Мирчева е внучка на големия старозагорски поет Иван Мирчев и 

този факт бележи  цялата и житейска и творческа съдба. Книгите и са 

пронизани от атака срешу познати политически и нравствени проблемия , а 

иронията, която често еволюира до откровен хумор или убийствена сатира, 

заемат  специфично място в нейното творчество.Не прави изключение и 

последната и книга, озаглавена предизвикателно „Върхът на срамотата”, 

чието заглавие пародира заглавието на  предпоследната  книга на Мирчева, в 

която  оригиналният прототип на „срамота” е, всъщност, „самота”/”Върхът на 

самотата”/. Всъщност между „срамотата” и „самотата”, която неминуемо 

води до нея, съществува някакво особено родство, което сродява двете 

понятия ,завързвайки ги с благословените вериги на причинно-следствената 

връзка.   

 „Преди време в бургаския печат се появи следното съобщение :”„Повест за 

нашенския човек“ на бургаския поет и сатирик Стоимен Стоименов бе 

представена в събота пред добре подбран кръг от хора на изкуството в 

неговото ателие, наречено артрезиденция „Годарт“. Задълбочен анализ на 

творбата направи редакторът Венета Ташева, а след това поетът-бунтар, 

сатирик, карикатурист и артдисидент преразказа книгата с изобилие от сочни 

коментари, намиращи се на границата между еротиката и политическата 

сатира . „Книгата е един неподражаем стилистичен микс, на който е способен 

само Стоимен”, сподели след премиерата председателят на Конфедерацията 

на българските писатели Станислав Марашки.” Информацията открехва 

завесата към очебийната творческа неповторимост на Стоименов, който 

съзнателно страни от литературните стъгди, а отказът му да участва в 

хумористично предаване по националното радио силно озадачи и даже 

стресна честолюбивите автори от провинцията. Авторът на  жигосваща сатира 

е водил дълги години борба с тоталитарния режим , а любовта му към 

неговата спътница в живота Нели е въплътена в нежна любовна поезия, в 



която никой не би  провидял перото на безпощадния сатиричен 

изобличител.”Не се страхувам и воювам със съдЕБНАТА  ни система,” обича 

да се шегува Стоимен. 

       Туко Рамирез няма как да е преексплоатирано име в медийното 

пространство, защото е завършил Висшето военно-морско училище 

„Н.Й.Вапцаров”. Авторът на афоризми и миниатюри експериментира също и 

в областта на комичния фотоколаж. Вестникът на българите в Канада и  САЩ 

„България сега” помества любопитно свидетелство за произхода на неговия 

псевдоним: 

    „Туко Рамирез е псевдоним, взет от популярния герой от уестърна на 

Серджо Леоне „Добрият, лошият и злият“, който нашият читател предпочита 

да използва.Историята на избора на този псевдоним е дошла спонтанно и 

малко иронично, заради негово участие в телевизията, където участниците е 

трябвало да се представят с име и град от който идват. Сценаристите са го 

питали как се казва, но след отговора му режисьорът му отвърнал, че такова 

име вече има в предаването и е по-добре да си избере друго име, с което да 

се представи. Оказва се, че и родният му град Горна Оряховица е вече „зает“, 

дори и Варна – града, в който живеел вече повече от тридесет години, което 

означавало, че не само не може да използва името, с което са го кръстили 

родителите му, но и трябва да се представи с град извън България.Ядосан, 

нашият читател заявил, че в такъв случай иска да е от Лас Вегас и да се казва 

Туко Бенедикто Пасифико Хуан Мария Рамирез. Смаяният режисьор бързо 

преглътнал изненадата си и в крайна сметка отсякъл, че звучи доста 

интересно. Така се родил Туко Рамирез от Лас Вегас, по произход българин.” 

Сатирата на Рамирез е откровено политическа, авторът не се бои да вземе 

страна и това прави  творбите му непубликуеми навсякъде и при всички 

обстоятелства. 

    Христо Станчев е истинско въплъщение на хумориста,който  съществува 

преди всичко и основно под формата на фейлетонист.  Регионалният 

координатор на Конфедерация на българските писатели в област Кърджали  е 

дългогодишен журналист , а в последните години се шегува за себе си, че е 

горд собственик на кафене с пет маси. Зад привидната фриволност, обаче, се 

крие сантименталния  и грижовен съпруг, баща и брат,който се грижи за 



близките си със същата педантичност, с  която „обгрижва” стилистиката на 

своите фейлетони. Електронен носител с фейлетони на Христо Станчев е 

занесен в българската база на остров Ливингстън, Южния полюс от 

експедицията, ръководена от професор Христо Пимпирев.Авторът 

безпогрешно е усещал, че хуморът превъзмогвоа болката  и трудностите не 

само на своите създатели,но и на хората , изправени пред голямо изпитание. 

       Под вечно ухилената си маска и фолклорна носия Цветан Дочев носи 

спомена за дългогодишна семейна борба с тоталитарния режим.Неговият 

хумор е понякога безобиден или  морализаторски, но друг път хваща  веднага 

бика на социалната проблематика за рогата. Като истинки хуморист той е 

поливалентен и разностранен. Лауреат на многобройни кулинарни конкурси, 

един от иделозите на организиранато  съпротивително хумористично 

движение във Враца и на смехотворната академия „Мюзевир”. Жизненото 

кредо на врачанския сатирик е, че ежедневното социално мачкане на 

индивида трябва да го втвърдява и че този процес трябва да довежда до 

перманентна интелектуална и духовна  ерекция. 

      Благодарение на социалните мрежи обществено будната съвест на Янко 

Стефов стига до всички кътчета на света.  Зад неговите коментари,обаче, стои 

една богата биография, в която се преплитат лирични и сатирични 

проявления.  По образование авторът е специалист по славянска филология с 

профил полски език и литература в Софийския университет „Климент 

Охридски”. Сред купа от лиричните му книги  „се мъдрят” и две 

сатирични:”Смях и сълзи” и „На морето дупка”.И у него литературната 

поливалентност съжителства миролюбиво с талантите на лирик и хуморист, 

захапал здраво злободневието  между здравите челюсти на сатирата и 

хумора. 

    Посочените автори в никакъв случай не покриват цялата география на 

българския хумор.Те,обаче, недвусмисклено показват едно: че и у нас,както 

навсякъде по света, хуморът  е психологически обусловен от нежната  и 

ранима душевност на писателите-хумористи,  от фейлетонната традиция и от 

галопиращата през душите на съвременниците социална проблематика. 



Както вече подчертахме, българският хумор традиционно не е просто 

развлекателен, а носи в себе си белезите на времето. Още Добри Войников 

със своята „Криворазбрана цивилизация” разрешава преди всичко 

обществени проблеми, а не се взира в характера и постъпките на един-

единствен типаж, готов всеки миг да  произнесе нравствената си присъда над 

него.В по-нови времена  един литературен критик упрекна в бившия  вече в-к 

„Литературен фронт”  Станислав Стратиев, че в комедиите му се оглеждала 

проблематиката на в-к „Работническо дело” и че той се въртял непрекъснато 

в нея като в омагьосан кръг.Всъщност Стратиев просто стъ пваше здраво на 

традицията в едно традиционно борещо се за непостигнатите си идеали 

общество, което впряга всичките си ресурси за оцеляване. 

   За щастие днес телевизионният бум на развлекателни предавания  дава 

много по-широко поле за изява на хумористите , отколкото преди. Разширява 

се и спектърът на отразяваната проблематика, обогатяват се 

традициите.Дотолкова, доколкото специфичните условия на българския 

преход налагат известни финансови рестрикции, българският хуморист не 

може да разчита на баснословни постъпления от хонорари.Но нима тове не е 

съдбата на всеки човек на словото, който е избрал честността за свое верую? 

Михаил Вешим някога сподели, че това редакторите на в-к „Стършел” да се 

возят с рейса, а не в скъпи лимузини, е техен съзнателен избор. Разбира се,в 

други случаи хуморът може  перфектно да влезе в ролята на вярното на  някоя 

партия куче, което лае по точно определен политически опонент. Картинката 

е позната, различни са само нейните герои. Често читателят или зрителят, 

комуто се поднасят сатиричните оценки, прозира и техните поръчители. 

Такава сатира  не може да бъде силна, защото няма литературно-

художествени достижения там,където писателскто слово не избликва от 

сърцето. Но дори и в този случай хумористите заслужават поклон,защото 

вдигат духа и активизират скритите  интелектуални заложби, изразяват 

весело гледни точки, които,спорни или не, доставят специфичен адреналин, 

който усъвършенства  човешката природа и обществото като цяло.           

Често ми задават въпроса:"Аз мога ли да се науча да пиша хумор?".Моето 

мнение е, че и писането на хумор като всяка човешка дейност може да се 

научи . Но така също като всяка човешка дейност може да се прави различно 

добре.Преди всичко трябва да се подчертае, че са рядкост професионалните 

хумористи, които разчитат на находките на капризното 

вдъхновение.Покойният Ясен Антов в ежедневния си живот беше един 

формално строг човек, който винаги  ходеше облечен в официален костюм и 

тази външна униформеност съотвестваше на един силно математизиран 

подход към хумористичното творчество.Със Сергей Трайков сме се шляели 

дълго по улиците на София, търсейки съзнателно финала на проекта за 



хумористичен разказ. Не за да служа на творческото  си "Аз", а по-скоро, за 

да илюстрирам тезата си, бих напомнил, че аз съзнателно изградих себе си 

като хуморист и сатирик в резултат на задълбочен анализ както на  комични 

творби, така  и на теоретични трудове. Дори бих казал, че влязох в храма на 

хумора  и сатирата през вратата на литературната критика.И все  пак 

хумористът, колкото и да вкарва съзнателна аналитика в творческия си 

процес, прилича по-скоро на билкар, който знае лечебния резултат и какво го 

предизвиква, а не на лекар, който може да си обясни  физиологията на 

болестта. 

    Често  съм се шегувал,че добрите хумористи в България са „два файтона 

хора”. Те обикновено се знаят по име и дори тогава,когато не са близки 

приятели, чувстват  някакво особено родство помежду си.И, както може да се 

очаква, получават висока оценка тогава, когато обслужват талантливо 

силните на деня.В близкото минало Михаил Жванецки беше едва ли не 

официален руски хуморист.Съпричастността му към определена поличитеска 

върхушка в Русия, обаче, бързо го извади  изпод светлината на прожекторите 

и мястото му стремително беше заето от далеч по-гъвкавия Михаил Задорнов. 

В това отношение българският обществен модел силно наподобява руския, 

като за съжаление не може да по следва по съдържателност на темите и 

внушенията. И у нас необходимостта от пазарна реализация неминуемо води 

до опошляване, срещу които дълги години се бори Борис Арнаудов.И до днес 

помня какъв автограф ми написа той върху една своя книга:”На Станислав 

Марашки – моя верен съратник в борбата срещу опошляването на българския 

хумор”.И той, и силистренецът Велико Огнев, и кубратчанинът Димитър 

Атанасов, и дълбокият Румен Леонидов никога не си позволявали снижаване 

на критериите, само и само за да задоволят масовия вкус! 

   В човешкото общество е наложена максимата, че „светът е оцелял, защото 

се е смял”. Като всеки метафоричен  изказ на природна закономерност и този 

израз куца откъм достоверност заради неизбежната доза художествено 

преувеличение в него. Един медиум, убеден, че може със силата на волята си 

да спре влак влак, застава на железопътните релси и влакът го прегазва. 

Човешкият род оцелява благодарение на цялостната система от обществени 

дейности, като генерирането на смях е важен елемент от тях.Той укрепва 

човешкия инстинкт за оцеляване и съхранява нашето духовно здраве. Този 

забележителен резултат се постига посредством намаляване на психическото 

напрежение и „градивното „порозовяване” на погледа към света, защото 

смеещият се човек не вижда драмите в такива жестоки цветове, в каквито ги 

вижда самоувереният реалист, пренебрегващ хумора като нещо 

второкачествено.  

 



 

 

      

  

 

 

 

 


