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ЗАВРЪЩАНЕ ПРИ СЕБЕ СИ 

 

   В края на 2004 година имах щастието да гостувам в парижкия дом на Тончо 

Карабулков – изтъкнат български писател-политемигрант, установил се трайно във 

френската столица. Пивкото вино, вкусните гозби и любезната домакиня в лицето на 

съпругата му Вивиан създадоха, като че ли, най-подходящия декор, в който родната реч 

придоби особена святост, за да ме докосне лека-полека до една личност, която е живата 

история на българската политическа емиграция във Франция. Тончо остана в Париж, а 

аз отнесох със себе си в Бургас два броя от сп.”Ревю Периодик”, на което той е 

директор и една чанта с книги на български и френски език – творческата равносметка 

на неспокойния му живот. През май 2005 година той пак бе в България заедно с 

френски снимачен екип, за да участва в заснемането на филм за неговия живот сред 

естествената обстановка на родната му къща в гр. Българово. 

    Карабулков е автор на около четиридесет книги на български и френски език, чието 

жанрово разнообразие е, меко казано, зашеметяващо: поезия, белетристика, 

исторически проучвания за живота и делото на Никола Петков, драматургия. В своята 

художествено-документална повест „От Черно море до Париж” той проследява 

житейския си път от България, която напуска през 1949 година с риск за живота си, за 

да премине през емигрантските лагери в Турция и Италия, докато най-накрая се озове в 

Париж – меката на тогавашната емиграция. В книгата се оглежда като в огледало 

цялата разнолика и „разноидейна” емиграция от онова време и това е по-скоро 

реалистично платно на импресионист, изразил косвено личното си отношене, 

отколкото лъскава фотографска снимка, която отразява, но не внушава. Бидейки 

привидно централен персонаж в повествованието, авторът, всъщност, играе само 

поддържаща роля в един филм върху хартия, в който главното действащо лице е 

българската емиграция като цяло. 

    В тематичната рамка на тази белетристична книга-изповед се вписва успешно и 

книгата „За да не изчезне нашият свят с нас!”. В нея любителят на истината ще се 

срещне с един друг Карабулков, който, педантичен и точен като летописец, описва 

важни за историята на емиграцията събития, в чийто вихър е бил въвлечен по силата на 

обстоятелствата не само като наблюдател, но и като участник. В творбата са възкресени 

периоди от историята на емигрантското списание „Освобождение”, лъкатушило години 

наред до откриване на собствената си  идейна идентичност, ненатрапчиво е посочена 

ролята на българския национален комитет, създаден непосредствено преди 

установяването на автора в Париж, оживяват щрихи от видни фигури на българската 

политическа емиграция като този на д-р Г.М.Димитров, Ценко Барев и др. Залагайки 

привидно на чистата документалистика, писателят като че ли през цялото време затаява 

един вик, едно затрогващо в своята сдържаност желание да документира за 

поколенията една епопея, която, макар и да не е преминала пред очите на целия народ, 

е все пак епопея. От тук, може би, и заглавието-вопъл:”За да не изчезне нашият свят с 

нас!”, чиито патриотически рефлекси напомнят за вазовата „Епопея на забравените”. 

    Като бивш редактор и сътрудник на емигрантския патриотичен печат Тончо е дал 

живот и на множество статии, в които с литературно красноречие и политическа 

зрелост са анализирани и отразявани събития, отстоявана е позиция в защита на едни 

или други български демократи, подложени на гонения от комунистическия режим, 

авторът се е впускал дори в литературоведски съчинения и обзори. В тези статии ще 

открием любопитни детайли, които ще пораздрусат яко статуквото в литературно-



естетическите ни оценки и ние с изненада и благодарност ще преоткрием един нов 

Смирненски, един друг Богомил Райнов, Павел Вежинов или Тончо Жечев. 

    За литературната история не е нещо необичайно, когато поливалентността на един 

творец го довежда логично до един по-синтетичен, пародийно-хумористичен рисунък. 

При Карабулков създаването на памфлети и фейлетони винаги е протичало паралелно с 

неговата крайно интензивна редакторска, политическа и обществена дейност.Тази 

формална хаотичност, обаче, може, може да се сравни с куршуми, изстреляни от 

различни пушки, но насочени към една цел: политическия фейлетон. Писателят е автор 

на десетки памфлети и фейлетони, върху които изследователите тепърва ще има да се 

произнасят. Вероятно неговите първоначални творчески намерения не са били свързани 

с фейлетона. Но, овладял с годините калейдоскопичен сбор от стилови нюанси и 

познания, както и поради усъвършенствувания през целия му живот билингвизъм, 

писателят еволюира естествено до етапа на по-трудната сатирична интерпретация на 

фактите – пряк резултат от литературно-езиковедската му многостранност. 

    През годините на своята политическа емиграция вече френският поданик Тончо 

Карабулков издава и няколко книги на френски език. Между тях се открояват „Paissi le 

Bulgare „/”Българинът Паисий”, издателство „Арматан”, 1999 г./ и „Mon dossier de 

traitre a la patrie„/”Моето изменническо досие”, самиздат, 1999 г. В романа за Паисий 

Хилендарски, чиито права за разпространение в България Тончо е отвоювал от 

издателя си по сантиментални подбуди, той представя на читателя една картина на 

будителя, която е „ашладисана” от будителското призвание на самия творец-емигрант. 

Чрез тази книга става ясно, че „инсинуация” не е мръсна дума, когато пред нея стои 

прилагателното „художествена” и когато с намерение да създаде белетристична 

биография на най-големия будител в българската давнина авторът инфилтрира 

елементи от собствения си прочит на историята. С това той на практика провежда своя, 

автономна будителска политика, но вече със средствата на историческия роман. 

     В творчеството на Тончо Карабулков заема своето специфично място и книгата 

„Моето изменническо досие”. Тази книга е своего рода художествено-стилистичен 

„особняк”. В нея писателят-политик още чрез предговора дава ясно да се разбере каква 

е разликата между политическа и икономическа емиграция, за да обоснове тезата си в 

продължение на деветдесет и три страници френска реч. Произведението представлява 

художествена съпоставка между действителните събития от живота на автора и 

отразените в неговото досие, предоставено му за преглед след 10.11.1989 година.  

Прелиствайки страница след страница от това обемисто канцеларско безмислие, 

писателят получава категорично потвърждение на съмненията си, че повечето негови 

сънародници, посрещани в дома му в Париж по един или друг повод, са били, 

всъщност, изпратени от Държавна сигурност доносници. Впрочем, с огромния си опит 

на политемигрант той е надушвал още във въздуха ръката на Службите, но е приемал 

радушно своите сънародници и дори ги е подкрепял според силите си, само и само, за 

да се докосне чрез тях до Родината си. Навсякъде в книгата под ироничния пласт на 

думата „изменник” се разкрива друг, много по-богат и истински, от който става ясно, че 

в контекста на творбата „изменник” не означава „предател”, а „родолюбец”. 

    Много често ние, българите, не осъзнаваме колко дребни и маловажни сме за  

другите народи, докато не се озовем в чуждоезиковата среда и не усетим с всяка клетка 

от кожата си пренебрежението в погледите, насочени към нас. Не само българската 

история, но и  нашите култура  и  икономика са непознати за чужденците. Този вакуум 

се опитва да запълва успешно в продължение на едно десетилетие списанието за 

българска култура, икономика и политика „Ревю периодик”, чийто директор е Тончо 

Карабулков. Съществуващо благодарение на абонамента и на безвъзмездния труд на 

своите сътрудници , изданието служи за духовна трансмисия между българската и 



френската култура, факт, отбелязан дори от държавните глави на двете европейски 

страни. В него читателят франкофон ще намери актуални  политически новини и 

коментари, информация за български  театрални спектакли във Франция, откъси от 

книги , излезли в български или френски издателства, художествена проза от български 

автори в превод на френски език. И всичко това съвършено безвъзмездно! Я нека се 

опита някой български автор да получи стойностен превод на творбата си у нас, като се 

обърне за целта към някоя преводаческа агенция! Да не говорим, че дори и да се сдобие 

със сносен превод на сносна цена,  от там нататък го очаква лутане в истински 

лабиринт от негостоприемни чужди издателства, напълно безразлични литературни 

агенти и  литературни издания, недостъпни като средновековни крепости. А в „Ревю 

периодик” на неуморния Карабулков, който вече гони деветдесетте, всичко това става  

топло, по нашенски и напълно безплатно. 

       

      Но едва ли е нужно да се изброява до край всичко онова, което  се е родило в ума и 

сърцето на възторжения публицист, писател, фейлетонист и … човек. Иска ми се само, 

когато и това лято през месец август, когато той по традиция летува на бургаска земя, 

той  дойде  пристигне със съпругата си у нас,  да го посрещна с думите: „Добре дошъл 

при себе си, Тончо! Защото, колкото и години да живя по чужди земи, сърцето ти 

никога не напусна Родината.” 


