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КНИГОИЗDАТЕЛ ПО ПРИЗВАНИЕ -
Заедно с Асен Златаров, Недялка Симео-

нова и Аспарух Лешников Александър Паска-
лев е хасковецът оставил най-трайна диря
в историческия летопис на националната ни
култура. С неговото име се свързва цял етап
от историята на българското книгоиздаване.
Той сякаш е призван да го издигне до недос-
тигнати дотогава висоти. Така че, ако можем
да наречем Христо Г. Данов „баща" или ос-
новател на нашето книгоиздаване, то следва-
щият му най-висок връх е свързан най-вече с
делото на Александър Паскалев. Него трябва
да почитаме като „основател на модерното кни-
гоиздаване в България", както беше записано
и на паметната плоча пред родната му къща.
Тоест да знаем, че той пръв в нашата страна
успя да постигне художественост и полиграфи-
ческа техника на своите издания, съизмерими
с високите европейски образци. Достатъчно е
да си припомним само Паскалевите издания за
библиофили, които той въвежда като обичайна
практика в работата си под влияние на Пенчо
Славейков.

Не минават и две-три години от началото -
Паскалев де факто започва книгоиздателската
си дейност през 1908 г., а съдебно регистрира
своето издателство през 1909 година и книгите
му започват рязко да се отличават на пазара.
Скоро те стават представителни въобще за
българската литература. Неслучайно извест-
ният немски славист д-р Георг Адам в лично
писмо от Берлин на 23 септември 1912 година
се обръща с уважение към него и го моли да
му изпрати своите нови издания, за да ги има
предвид в очерците си, озаглавени „Български
писма".

Александър Паскалев за пръв път в Бълга-
рия рискува и издава събрани съчинения на
Любен Каравелов, Христо Ботев, Алеко Кон-
стантинов, Иван Вазов, Пенчо Славейков, П.
К. Яворов, с което прозорливо утвърждава и
извисява делото им, допринася с успех те да
получат онова признание, на което днес се

радват. Освен това той печата отделни кни-
ги и на Захарий Стоянов, Елин Пелин, Кирил
Христов, Антон Страшимиров, Добри Немиров,
Дора Габе, Боян Пенев, д-р Кръстьо Кръстев,
д-р Божан Ангелов, Андрей Протич, Константин
Константинов, Георги П. Стаматов, Чавдар Му-
тафов, Георги Райчев и на още плеяда българ-
ски литературни творци, чиито произведения
са в основата на класическото ни литературно
наследство. Тук трябва да се припомни и това,
че Паскалев пръв издава стихотворенията на
Димчо Дебелянов, както и Лилиевите „Птици
в нощта", а година по-късно преиздава първа-
та сбирка на Николай Лилиев -

..един рядък
случай в българската книжнина", както отбе-

С учители от Хаскооо, 1902 r.
ЦllA - ф. № 1б15К, on. 1, о.е. 35, с. 4

лязва в. "Развигор". Впрочем освен погледа в
бъдещето, нещо характерно за Паскалевото
издателство е и бързата реакция на културни-
те потребности на времето. Пък ако щете и на
изискванията на пазара. Първата книга напри-
мер, която той издава и сам редактира, е .Коо-
перативен сборник" (1908), а всички знаем ка-
къв „бум" отбелязва кооперативното движение
у нас в началото на века. Да вземем и превод-
ната „Златна книга за жената" (1910), която и
днес би събудила широк интерес. Ами първата
антология на детската литература у нас, оза-
главена „На ранина" (1911), ами списанието му
„Съвременна мисъл". с което Паскалев бърза
да запълни културното пространство, вече за-
воювано от „Мисъл" на д-р К. Кръстев.

Да не говорим за венеца на Яворовото по-
етично дело •.Подир сенките на облаците" и за
драмите му веднага след това, усилено рекла-
мирани в „Съвременна мисъл",но и критикува-
ни пак там . .,Културен издател" - точно така пи-
сателката Калина Малина определя Алксандър
Паскалев. Така години след смъртта му ще го
нарече и неговият колега Иван Коюмджиев в
една своя статия в „Литературен фронт". Култу-
рен и трудолюбив, а може да се добави - ини-
циативен и прозорлив.

Книгоиздателството на Александър Паска-
лев прокарва нови пътища и в областта на кни-
горазпространението. Както е известно, малко-
то наши издатели в началото на ХХ век работят
главно по системата на покани и спомощество-
ватели. Отново, за кой ли път вече, пръв Паска-
лев широко въвежда продажбата на книги чрез
книжарите на консигнация. По този начин успя-
ва да постигне едно невиждано дотогава уве-
личение на тиражите. Особено на тези автори,
които се изучават в училище. Освен че издава
много книги на наши писатели, което смята за
своя първостепенна задача, този далновиден
издател прави немалко и за популяризирането
на чуждата литературна класика.

На стр. 2

Семейството, 1917 r.
ЦllА-ф. № 1б15К, on. 1, о.о. 35, с. 2
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КНИГОИЗDАТЕЛ ...
От стр. 1
Забележителна във връзка с това е неговата

.Всемирна библиотека", която още с появява-
нето си предизвиква небивал интерес. Освен
.Всемирна библиотека" Паскалев издава и биб-
лиотеките .Слънчеви лъчи", .Юношеска библи-
отека" .•Искри", .Вечерни часове", .Съвременен
земеделец", .Балкански въпроси", както и ня-
кои по-малко известни и популярни на времето
си библиотеки. Александър Паскалев снабдява
пазара и с учебници и учебни пособия. В оп-
ределени периоди от излизането им, най-често
в началото, той издава списанията „Златорог",
.Бъпгарска мисъл", .Съвременна мисъл", ,,Све-
тулка", ,.Детска почивка", ..Народ и армия", ,,Со-
циалдемократ", ,,Страници за всички", както и
вестник „Развигор" - първият литературен вест-

ник в Европа!
И още нещо, което си струва да се отбележи.

Като всеотдаен труженик и организатор в поле-
то на националната ни култура Паскалев успя-
ва да приобщи и обедини около издателството
си творци с най-различни идейни и естетически
позиции. За приятелските му отношения с пове-
чето от българските писатели свидетелствуват
техните многобройни писма до него, съдържа-
щи спонтанни изповеди, а нерядко и трогател-
ни молби за финансова подкрепа. Нерядко
неговите сигурни хонорари, нещо не съвсем
обичайно за времето, даже в аванс, и заемите
му са спасявали от недоимък нашите писате-
ли, онези. чиито имена и книги след време ще
бъдат вписани със златни букви в летописа на
родната ни литература. Известна е и практика-
та на Александър Паскалев да предлага акции
на писателите, които са работели за неговото
издателство.

Ето така в продължение на повече от три
десетилетия книгоиздателството на този поза-
къснял възрожденец винаги е било средище
на оживени литературни контакти, огнище на
истински духовен живот. подклаждано от въз-
торжени и светли пориви. от новаторски ини-
циативи. Върху цялата многогогодишна дея-
телност на Александър Паскалев .стои знакът
на крайно сериозното отнасяне към културата
и книжнината на страната ни". Чрез неговото
книгоиздателство .ние имахме това, което на-
ционалните ни културни институти, подпома-
гани от държавата, не можаха да дадат през
50-годишното ни свободно съществуване. И
всичко това започна в едно време, когато пове-
че отколкото сега, поради малочислеността на
народа ни и бедността на интелигенцията ни,
да се правят издания беше подвиг, а не профе-
сия или търговия".

Йордан НАНЧЕВ

БЪЛГF\РИЯ ГЛЕДF\ ...
Поручнку А.,. Паскалев)".

Подъ дъждъ пропивенъ въвъ окопа,
До поясъ въвъ вода и въ капь.
Нишанъ на пушкитв и топа,
Три дена не япъ, нито спалъ,

Въ борба съ душмана и стихийтt. -
Ти побtди, войнико нпадъ,
И на смъртьта изъ страхотийтt.
Иэлtэе пё-эдравъ, п6 крилатъ.

Каква корава мощь и сила,
Какво нечуто мхжество
Душата ти, войнико крила
За кървавото тържество !

Перо ил' рало ти държеше,
А мълнии сега фърля,
Тихъ труженикъ до вчера бвше,
Днесъ - левъ на бойннn поля

Но какъ изнесе таэъ побt.да
На11ъ ужаситt. и смъртьта?- Азъ помняхъ, че на мене гледа

България света.

Деке•1вр11А 1912 r.

Стихотворение на Ив. Вазов,
посветено на Ал. Паскалев

До А. Паскалев
Г-н подпоручик
Ал. Паскалев
51 полк, Тунджанска дивизия

Най-сърдечно Ви благодаря за любез-
ния привет. Крайно се радвам, че сте
жив и здрав и желая да Ви видя най-ско-
ро завърнал се с лавровия венец на по-
бедителя въз челото.

Аз действително готвя сега една
сбирка със стихотворения: ,,Под
гръмът на урата", която ще печатам
веднага след мира. Дай боже скоро да
го дочакаме. Стискам Ви сърдечно ръ-
ката. Довиждане.

Ваши. Вазов
15 декември [1912] София

Ввзов Иван Сьбрвни съчинения, Том 22.
Писмв НЮ9 - 1921, София 1979

Пишещата машина на Ал. Паскалев
РИМ - Хасково

,,Паскалев,
Изпращам ти превода на ,.Тартарена".

Сравнен е и с оригинала, и с издадения
от Бакалов превод, и с руския. Излишно е,
струва ми се, да ти казвам, че след всич-
ки тия операции над него, той може да се
смята за образцов. Но, право да ти кажа
не зная да поправям ли „Скъперникът" и
„Писма от моята мелница": Защото, entre
nous, преводачът г-н Пасков? изглежда,
че не знае нито френски, нито българ-
ски както трябва - настрана правописа- напр. двнъ, пътъ, любовъ и др. и поп-
равянето на ръкописа е една мъчителна
работа. Бих поправил и тях, ако бъда уве-
рен, че поне в „хонорарно отношение"тая
работа ще бъде благодарна.

Добре ще сториш, ако туриш 5-6 илюс-
трации в „Тартарен Тарасконски". Тези
дни привършвам „Сърцето на Гамбета".

Кажи на другаря ми какво да правя с
двата споменати по-горе превода и, ако
обичаш и имаш възможност, дай му за моя
сметка 20 лева, защото ужасно бедству-
вам „в името на изкуството".

С поздрав - Д. Дебелянов ".

Гара Белова, 28 юли 1912
• * *

.. Г-н Паскалев,
Имам извънредна голяма нужда за пари

Приготовлявам превода на „Четвъртата
заповед" от Л. Анценгрубер и една анто-
логия разкази на немски поети, които ще

предам след един месец на Вашето изда-
телство, но за което Ви моля сега да ме
улесните и изпратите телеграфически
250 лева.

Имам освен това един малък том пре-
води на Хофмановите разкази, но сам съм
недоволен; една основна стилизация е
нужна.

Вярвам ще ми услужите сега, особно на
мене, единствен от писателите ни, кому-
то не сте услужвали парично още в голям
мащаб. Благодаря Ви предварително!

С поздрав - Теодор Траянов
/6 април 19121

* * *

,,Г-н Паскалев,
Търсих Ви, за да поговоря лично с Вас

за някои работи, но понеже не можах да
намеря помещението на издателството,
пиша Ви настоящето си.

,,Бохемите" на Бюрже прегледах окон-
чателно вече - за Коледа ще мога да Ви я
дам. Колкото за преписването на ръкопи-
са отново, реших, че ще бъде една безпо-
лезна работа след един такъв щателен
преглед на текста - още повече, че една
от корекциите при печатането на книга-
та ще ми бъде дадена разбира се за по-
правка.

Превеждал съм по-рано стихове в про-
за от Тетмайера, Фафонова, Немоевски
и др. някои, имам и няколко други още та-
кива предвид. Не бихте ли се съгласили
да направите един малък сборник за тях,
който за широката публика би бил едно
хубаво четиво, а за писателствуващи-
те у нас - хубави образци за подобен род
произведения? Към това не би било зле
да се прибавят и няколко къса от Бодле-
ровите. Още повече, че той им е прото-
майстора.

Чакам отговора Ви.
Последните издания са едно доказа-

телство вече, че издателството е на ве-
рен път. Става мило човеку като вижда.
че и у нас е възможно вече и техника. и съ-
държание като в чужбина Желая Ви всич-
ко хубаво по пътя на хубавите начинания.

Изпратете ми. моля, всичко излязло до-
сега

С поздрав - Иван Радославов
/11 декември 1911/
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* * *

з

.Драги Паскалев,
Очаквах да те чуя вече нвгдв по-далеч,

а ти си бил още едвам в Чамкория. Студа
няма ли да те подгони оттам? Защото
и в София имаме вече ноемврийски дни.
Книгата бе раздадена на софийските
книжари в петък по пладне и в понедел-
ник е била вече повтор искана от няколко
места. Значи - отива. Досега съм слушал
само благоприятни отзиви - дори превъз-
ходни. Един, на Асен Златаров, се яви и в
печата. Това е вече знак, че ще се явят и
други, крайно отрицателни. Не се съмня-
вам, че ще се повтори миналогодишната
история.

Още на 19 или 20 ходих в „издателство-
то". Момчетата сортираха книгата за
из провинцията. Казах им да ти пишат
за полицата. Додето не премине шумът
за война или самата война - дай Бог да
я бъде - не се съмнявам да чуем в печата
нещо повече за пиесата. А ти как поми-
нуваш? Имаш ли приятна компания? Ар-
наудов не е ли там? Ако той е там, речи
му; че съм сърдит, за дето не се обажда
никакъв. Много сърдечно те поздравявам.

Твоя Яворов".
/22 август 19121

* * *

,Драгий Паскалев,
Наистина ти си ми пратил „Съвремен-

на мисъл", VII книжка, но истина е, че аз и
досега не съм я получил: трябва да се е
залутала по пътя нейде или пък момчето
я е пратило наместо в Рим - у дома в Со-
фия. Тъй че, разпореди се още веднъж да
ми я пратят: Roma, Boncompagni 79!

Жал ми е, че не си взел VII-ma песен да я
дадеш да я печатат. Ако беше се почнала,
щеше и VIII-ma по-скоро да се свърши - а сега

дявол знае кога! Коректурите за мен са
нещо като махмузи. Моят норвежец вече
я превежда. Види се, че невям, на норвеж-
ки тя ще излезе по-рано от българското
издание. Той преважда и много други мои
неща, между които „Коледари" и .Химни за
смъртта на Свръхчовека".

А дето питаш за моето условие с щут-
гардците - то стои още на масата ми не
решено. Дават ми малко за работа, коя-
то ще ми отнема всичко време. А аз тър-
ся по-малко работа, та да си имам време
и за моята работа. Само 300 марки на
месец за първата година, та сетне уж и
пр. Не съм скъсал още пазарлъка, а след
месец(на пролет), види се, ще трябва да
ходя в Немско лично да видя какво ще на-
правя с тях или с друг някой.

Много здраве. Твой Пенчо Славейков"
/февруари 19121

Любезни Паскалев,
Мислиш ли, че ще отида да се търгувам

с Г. Бакалова? Дори ако бих бил уверен, че
ще даде нещо повече, не бих го направил,
особно след като по едно недоразумение
по-рано работата, вместо в твойта биб-
лиотека, появи се в неговата. За мене Ба-
калов е един противен Тартюф, с когото
не бих желал въобще да имам никакви зе-
мания-давания. Аз винаги едвам съм под-
държал 5-1 О минути разговор с него.

Не зная дали имаш там под ръка „Вил-
хелм Теля", но тя е една голяма рабо-
та:169 страници, доста сбито печатани.
Ако ти позволява сметката да покачиш
100 лева - т.е. да останат 400 за 3000
екземпляра ще ти бъда много благодарен.
Оставям на тебе.

Готов за печат екземпляр ще ти пре-
дам като се видим в събота. Аз вече пре-

Из ръкописите на Александър Паскалев
ЦДА - ф. № 1615К, on. 1, а.е. 10, л. 1

гледах тия дни повече от половината.
И така, според писмото ти ще мога да

разчитам в събота, при предаване на пре-
вода, да си получа хонорара. Тогава аз ще
имам възможност да направя едно хубаво
пътуване из цяла България. Билет вече
имам за всички наши железници.

Приятелски поздрав -

твой Кирил Христов".
/30юли 1915/

[1914)
Драги Паскалев,
Отивам си. В тая минута ми иде на ума за нашата дълговременна

дружба. Благодаря ти за нея и за участието, което взе в моята съдба
през последните 9 месеци.

Ако можеш, моля отпусни на брата ми Атанас ония петстотин лева от
„заема" - за да има с какво да бъда погребен. Сметката е предварително
наредена, исках да кажа заемът е гарантиран в моето завещание,
депозирано у Владя.

Моля Петка, който е толкова добър, да помогне, заедно с Илева, на
брата ми в увреждането на скромното ми погребение.

Моите благопожелания на г-жата и тебе, на майка ти, на Димитра
и г-жата му и на моя Петко.

Целувам те горещо
Твоя Яворов

\1. к. 51вор0въ1...
п к ЯIЮРовъ П К ЯВОРОВЪ

c1:>\-\KV\ТD
коrлто ГРЪмъ

hlOJlV\PЪ J1/\UV\i1:> ВЪ ПОJJИТЪ
КА

' УдАРИ \-\/\ ОБ НА НИТОШАкъ ЕХото ЗАГЛЪХВА )(QT80rl'.Н1111

ПJlt:C,\
отьt>'-1111?

ТРАГЕдИя

,...... --?--. -?-?. .,............ .._?



4 Юбилеен вестник• 140 години от рождението на Александър Паскалев

ЗА АЛЕКСАНDЪР ПАСКАПЕВ
.Ал. Паскалев, млад и енергичен,

тури основа на едно издателство,
което ще остави безспорно трайни
следи в развитието на оригинална-
та ни и преводна литература. Сгрян
само от жара на собствения си енту-
сиазъм сред общата апатия на бъл-
гарския четец, той съумя да нахвърля
пред изумените очи на любителя на
всичко прекрасно редица красиви из-
дания, каквито нашата литература не
би могла за дълго да притежава."

Стилиян Чилингиров

(Из статия, озаглавена "Един
подвиг" във вестник "България",
1912 г.)

Александър Паскалев,
София, 1935 г.

* * *

.....Александър Паскалев е от ония
наши книгоиздатели, които бележат светли страници в историята на
нашия културен развой. Обикновено у нас издателската дейност слабо
се цени или почти никак, но който следи в цялост културното ни разви-
тие, той не може да отмине Ал. Паскалев, защото днес ние познаваме
световната литература може би предимно от издаваната от него „Все-
мирна Библиотека".

П.Пешев

(Из статия на П. Пешев във вестник ,,Литературен глас", 1936 г.)

* * *

.....Александър Паскалев беше културен човек и приятел с всички
големи тогава писатели - Ив. Вазов, П. П. Славейков, П. К. Яворов, А.
Страшимиров и др. - и българската литература му дължи извънредно
много за редките художествени издания, с които и днес бихме могли да
се гордеем."

Константин Константинов

en. ,,Септември", № 12, юли 1965, с. 60.

* * *

„Ал. Паскалев обръща голяма внимание на хубавите издания и в това
отношение книгите.които издаде още преди тридесет години на най-до-
брите български писатели и поети, си остават образцови."

Георги Караславов

en. .Сврдикв", кн II, 1941 г.

,,Паскалев за времето си беше един от най-взискателните издатели по
отношение на избора на книгите и печелеше доверие еднакво на авто-
рите и на читателите. Същевременно беше много точен в уреждане хо-
норуването на творбите - нещо, което може да се каже, че беше новост
за онова време ... .По характер Паскалев беше спокоен, зрял, обмислящ
ходовете си, ласкав и приветлив ... "

Владимир Полянов
* * *

,,... Издателството на Александър Паскалев не само, че се закрепи, но
даде всички доказателства, че нему е предопределено да изиграе една
културна роля в България. Нему предстои - и то с похвална енергия вър-
ши това- да даде не само в отлични преводи произведения на най-вели-
ките писатели и поети, но постепенно все повече и повече да завоюва
нашата интелигенция и все повече и повече да допринася за изработва-
нето на нейния вкус към истинското изкуство и към положителните идеи
на по-напредналите от нас нации ..."

Ненчо Илиев-Сириус
* * *

„Няма съмнение, че Ал. Паскалев като книгоиздател е провеждал
дейност, отговаряща на демократичните традиции на нашата литерату-
ра. Призната му е заслугата, че в мъчни за прогресивните творци време-
на, той всячески им е помагал, главно като им е създавал работа."

Христо Бръзицов
* * *

,, ... Кипящата интелектуална енергия на Александър Паскалев е ма-
териализирана в едно наистина уникално за България книгоиздателско
дело. Струва си да отбележим, че пръв в България той поставя на необ-
ходимия пиедестал труда на преводача като творческа дейност. И още
нещо - всячески се стреми да подпомага българските писатели, въпреки
че самият той твърде често се е нуждаел от помощ ... "

Червенко Крумов - поет
* * *

,, ... И ха сега как да не се гордееш, че пътят на тоя човек е тръгнал от
твоя град, че примерът му - пренебрегван и загърбван - ни е така необ-
ходим тъкмо днес, когато воинстващата бездуховност ни заплашва все
по-осезаемо .... "

Иван Николов - поет
* * *

,, ... Сред интелектуалците, родени в Хасково, неговата личност заема
особено място, приносът му за духовното издигане на нашия народ е
неоспорим, дори само с това, че той е издателят, рискувал в началото
на века да купи издателските права на младия Пейо Яворов. Рискувал,
защото знайно е, а и днес се потвърждава тъжния (за автори, читатели и
издатели) факт, че от издаването на поезия се губи .. ."

Янко Димов - поет

АПЕКСАНDЪР ПАСКАПЕВ ЗА КНИГАТА И КНИГОИЗDАВАНЕТО
Денят на книгата би имал голямо значение, но в други изобщо

по-благоприятни времена. Сега не може да се очакват от проагитир-
ването на българската книга големи, нито морални, нито материал-
ни резултати. Мисля, че за българската книга в този ден трябва да
се предприеме нещо по-друго и по-значително отколкото това, което
се е правило досега и мисли да се прави. Защото за българската
книга се е правило твърде малко досега, още по-малко в деня на
книгата.

* * •

***
Имал съм винаги и имам строго определен план за издаване на

книги. Никой път не съм издавал според търсенето.

Между няколко хилядите издания, издавал съм главно .Все-
мирна библиотека" обемаща класически световни писатели. Издал
съм пълно събрание на съчиненията на Каравелов, Ботйов, Ал.
Константинов, Иван Вазов, Пенчо Славейков, Яворов, а в непъл-
ни издания - Елин Пелин, Кирил Христов, Антон Страшимиров,
Йовков, Димчо Дебелянов, Лилиев и др. Голяма част от които бяха
издадени едва след полувековно съществуване на България като
свободна държава. Нещо, което струва ми се, една Академия на на-
уките или друга подобна организация трябваше да направи отдавна.

От политико-обществените издания нека спомена библиотека
.Балкански въпроси", издавана на 5-тях големи европейски езици,
съдържаща всички документи в защита на нашата национална ка-
уза Една библиотека, която бе предприета към средата на обща-
та война, когато след успехите на нашето оръжие стана повече от
явно, че нашите национални права и кауза са били най-зле защита-
вани и осветлявани дори пред нашите тогавашни съюзници.

'Литературен глас"
1933 r

1./дА-ф № 1б15К,u,1. 1
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***
От българските книги, издавани от издателството ми, най-го-

лям успех са имали съчиненията на Ботйов, а след това ,,Под иго-
то" на Вазов. А от превежданите книги най-голям успех е имала
повестта „Виктория" от Кнут Хамсун, дадена в няколко издания,
надхвърлящи 20 000 тираж. ...

Българският писател не може да очаква да бъде посрещ-
нат така, както се посрещат големите всемирни имена, но из-
общо добрият български писател се посреща твърде добре, а
в последно време сравнително още по-добре. Например само
допреди Балканската война Пенчо Славейков печаташе своите
издания в 300 до 500 екз., от които и половината не можеха да
се продадат. Моите първо издадени негови книги се печатаха и

продаваха вече до 2000 екз.11911 г./. След това пълно събраните
негови съчинения, първо издадени у нас, а след това и от друго
книгоиздателство - се печатаха по 3-4000 екз. Този пример е
достатъчен, за да се види как се е посрещал и посреща българ-
ският писател.

При издаване на книгите у нас винаги са се срещали и срещат
пречки от най-разнообразно естество. Работата на българските
издатели, който гледа на нея не като на една търговска сделка, а

като на една културна задача, има много малко общо с една обик-
новена търговия. Тази работа е по-скоро един подвиг в истинския
смисъл на думата.

Александър Паскалев
в-к ..Литературен глас· № 272. 24 април 1935, с.4
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ИЗ СПОМЕНИТЕ НА АПЕКСАНDЪР ПАСКАПЕВ
За Иван Вазов

•. Въпреки външното си спокойствие и въпреки
бодрия му вид, през последните години Вазов се
чувстваше много сломен и покрусен. Рядко можех
да го видя по-жив и весел. Често се оплакваше и от
неразположение, но най-вече бяха го сломили теж-
ките удари на съдбата, които еднакво бяха засег-
нали и България, и него, нейният син и певец, кой-
то пя и плака винаги за нея и с нея. И до днешния
ден аз живо си спомням как съсипана и изпълнена
с болки и тъга беше неговата душа, как печално се
поклащаше неговата беловласа глава през тежки-
те дни, които преживя народът ни. След войните аз
вече не го видях никога така весел и разположен,
какъвто беше преди тях...

Тая мъка, ние, деца на малко по-друго време,
едва ли бяхме в състояние да я разберем. Вазов
бе започнал да живее за България в едно време,
когато голяма част от сегашните поколения не бе
още родена. Всред тия поколения той се издигаше
като колос. Мнозина може би не можаха и да го ви-
дят добре. Само, след като се отдалечим от една
планина, ние виждаме нейните гигантски размери,
нейното величие и нейната пленителност. Така е и
с Иван Вазов.

Днес и в бъдеще, когато той не е вече между
нас, ние отдалеч ще виждаме напълно великото
разнообразие и грандиозността на неговото твор-
чество ... "
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Сп. "Страници за всички", 1932, №13-19
НБКМ-София

За Пенчо Славейков

.Запознах се с него, когато беше директор на
Народната библиотека. Тоя голям българин, с бо-
гата и всестранна образованост, мъдрец, естет и
поет, страдаше от една жестока болест и все пак,
когато го посетях - и не само аз, а и други - нами-
рах го спокоен, с живо настроение да се шегува и

да остроумничи, на което той бе голям майстор, а

зад това настроение се прозираха дебрите на не-
говата широка европейска култура и на неговите
любими блянове. Бях издал вече .Подир сенките
на облаците" от Яворов - едно издание хубаво, с
европейска външност. Книгата има голям успех.
Яворов се похвалил на Пенчо и от желание да ус-
лужи и нему, и мене, ни запозна, за да се предпри-
еме издаването на Пенчовата книга .На острова на
блажените", която бе вече готова.

За да узная предварително какво представлява
книгата .На острова на блажените", отидох в На-
родната библиотека при Пенчо, който ми зачете
ръкописите с любов, с чувство и дикция, с каквито
само той можеше да чете. Прочете „Сто и дваде-
сет", прочете и .Бачо Киро", прочете друго, трето,
без отдих и без спир, отдаден с цялата си душа на
четенето. Стана ми дори съвестно. Както и да е,
оттогава аз почнах да се срещам често с него и от-
тогава води началото близкото познанство между
двама ни.

Спомням си с какво увлечение в работата Пен-
чо подреждаше материалите и коригираше, когато
издавахме „На острова на блажените". Между дру-
гото той даде ред свои собствени портрети от раз-
лични времена и по тях покойният художник Н.Пет-
ров, под непосредственото ръководство на автора,
изработи портретите-скици за Иво Доля, Стамен
Росита и Чавдар Подрумче и всички останали ски-
ци на тая своеобразна мозайка от проза и стихове.

.На острова на блажените" излезе в разкошно
издание. Когато поднесоха на Пенчо първия печа-
тан екземпляр, обвит в червена книжна рекламна
панделка, той цял сияеше .. ."

За Пейо Яворов

,,През последните осем години от живота му,
през които тясно дружих с него, Яворов заемаше
непрекъснато службата артистически секретар на
Народния театър, освен напоследък, когато бе зле
ударен от съдбата и остана сляп, немил и недраг.
От тези осем години имам впечатленията си и спо-
мените си за него.

У големия човек, гражданин, българин и писа-
тел думи и дела, поезия и живот бяха свързани и
неразделни.

Не само в поезията си, но и в живота си, той бе
страстен поклонник на истината и правдата. Под-
държаше, че всеки народ трябва да се обедини,
за да може да развие всичките си сили и внесе в
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Сп. "Страници за всички", 1932, №13-19
НБКМ-София

общочовешката съкровищница онези духовни цен-
ности, на които е способен. И верен на тези начала,
той участваше духом и телом в революционното
освободително движение на македонските бълга-
ри: и като четник, и като войвода, и като член в Ко-
митета на Върховната македонска революционна
организация, и като писател.

Две думи за това как твореше онзи, който ни
остави стихове - най-съвършена музика и слова,
които имат силата на багрите;стихове, които се из-
качваха непринудено из глъбините на душата му:
стихотворението идвало най-напред като мелодия,
после като идея или сюжет. Словото и римите бяха
най-лекото за него. Той бе роден съвършен поет
и „учител", както бе се изразил в един случай. Но
той все пак излеко поправяше стиховете си. Пазя
оригинала на последното от стихотворенията му -
.Сафо", Написано е изведнъж, без преписване, но
4-5 думи са изменени.

Пею Яворов беше още много млад и замис-
ляше, и наистина обещаваше да даде творения
по-хубави и по-силни. Той подготвяше трагедии,
романи и др. Бе станал литературната надежда
на тогавашна България. Но зла съдба бе отредила
иначе ...

След като изпита най-големите лични нещас-
тия, той срещна малко съчувствие и много завист
и злоба. И нещастен, ослепял, клет, беден, охулен,
той си замина от живота .увенчан с венеца на под-
ла клевета".

До
Г-на Председателя
на Народното събрание

Заявление
от Александър Михайлов Паскалев,

бивш книгоиздател с данъчен Ml 6337, живущ в София,
ул. "Врабча" N!l 11 и от Книгоиздателство Ал.Паскалев и С-ие,

акционерно командитно дружество-София
За опрощаване на данъци

Г-не Председателю,
Моля да се опростят от Народното събрание всичките ми

данъци по бедност, които са около 1 000 000 лева.
Занимавах се 40 години с просветна дейност и книгоизда-

телство и лично, и като неограничено отговорен член на ко-
мандитно акционерното си дружество(преди години, при по-
стигнала го катастрофа - премахване и наново въвеждане на
,,Ь" в учебници и др., при което загубих много милиони, аз от-
купих всички акции, та и юридически, и фактически съм един-

ственият отговорен за данъците му).
Прекратихме занятието си: преди 12 години дружеството,

а напоследък и аз лично - поради невъзможност, бедност, на-
преднала възраст (65 год.) и болест.

Смея да кажа, че съм допринесъл поне малко за просветата,
културата и духа на България като издадох за първи път съ-
браните съчинения на всички големи български писатели - из-
разители на българския народ и слово - повече от 100 тома;
приобщих българският читател с най-ценното от световната
литература (над 1000 тома) и др., и др.

За тая си дейност не искам награда, а само към края на труд-
ния си живот, когато нямам и не чакам от работа или спестени
суми за препитанието си, да не бъда угнетяван с искане на да-
нъци, които не мога да платя и държавата не ще получи никога.
Тя само ще губи време на чиновниците си за търсенето им .За
да не говоря повече сам за скромните си обществени заслуги,
тук долу излагам част от множеството чужди преценки за де-
лото ми.

С почит - Александър Паскалев
и Книгоиздателство Ал.Паскалев и С-ие А.К.Дружесmво

Молба от Ал Паскалев до Народното събрание за опростяване на дъпговете му (препис)
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DA ОБЕЗСМЪРТИМ DЕЛОТО НА АЛ. ПАСКАЛЕВ
Наличието на музеи и паметни-

ци в дадено населено място е нео-
споримо доказателство за неговата
културна история, а тяхното със-
тояние и уредбата им пък свидетел-
ствуват за настоящата култура на
този град или село. Казвам това и
си мисля за т.нар. Паскалева къща
в Хасково, която се намира в съв-
сем близко съседство с къщата, в
която живея.

Спомням си миналото на този
великолепен архитектурен памет-
ник още от началото на 30-те годи-
ни. Тогава къщата беше собстве-
ност на мой роднина и когато се
записах в Хасковската гимназия се
настаних на квартира в нея. Тя ми
изглеждаше огромна в сравнение
с нашите селски къщи, където съм
се родил и израснал. Беше на два
етажа с вътрешно дървено стълби-
ще помежду им. Отвън беше мно-
го красива, а вътре с просторните
си помещения даваше подслон на
множество семейства, главно ар-
менци. Във всяка от стаите с изклю-
чение на гостната имаше големи
долапи за кухненска посуда и храна
и много удобни мусандри за постел-
ките и дрехите. Вътрешните входо-
ве създаваха големи удобства за
обитателите и. Таваните на стаите
и салоните на двата етажа бяха
изработени от дърворезба като ня-
кои от детайлите бяха оцветени с
фини цветове. В една от стаите бе
изработено изгряващото слънце, а
по тавана в салона на втория етаж
имаше разрязана голяма зряла
диня, която беше толкова изкусно
изработена, че гледайки я човек оч-
акваше от нея да покапе сок.

Околовръст на сградата дворът
бе застлан с каменни плочи. Непо-
средствено пред южната и източна-
та фасада бяха издигнати асмалъ-
ци.

По-късно на два пъти къщата
беше заливана от водите на при-
дошлата Хасковска река и започна
постепенно да се руши, тъй като
стопанинът и нямаше възможност
да я поддържа. Тогава още не зна-
ех, че някога тя е била собственост
на известния местен възрожденец
чорбаджи Паскал, че в нея се е ро-
дил и израснал неговият внук Алек-
сандър Паскалев, който се оказа и
първи братовчед на бъдещата ми
тъща.

През петдесетте години бях член
на Управителния съвет на читали-
ще "Заря", където започнахме съз-
даването на музейна сбирка. Бях

и съветник към ГНС и секретар на
постоянната комисия за изкуство
и култура към съвета. Като такъв
направих предложение къщата на
чорбаджи Паскал да бъде обяве-
на за паметник на културата. Пре-
гледаха я архитектите Ж. Гогов и
Магрисо, които единодушно под-
крепиха предложението ми. По-къс-
но къщата беше отчуждена и рес-
таврирана. Cera в нея е подредена
етнографска експозиция, но смя-
там, че тъй като тя не се поддържа
и е почти недостъпна за гражданите
и гостите на Хасково, защото вина-
ги е заключена, Паскалевата къща
не функционира пълноценно като
паметник на културата.

От известно време научих за
идеята в нея да се създаде му-
зей на книгоиздателя Александър
Паскалев. Наскоро прочетох във в.
„Кръг" и статията по ТОЗИ ПОВОД ОТ
уредника на Дома на литературата
Йордан Нанчев, с която съм напъл-
но съгласен и затова сега няма да
се спирам на доводите и съображе-
нията в нея. Прочутият български
книгоиздател действително заслу-
жава да има свой музей в родната
си къща. А освен това и красивият
архитектурен паметник ще придо-
бие още по-ярко съдържание с екс-
позицията, отразяваща делото на
издателя и на неговия род. За тази
експозиция, вярвам, ще се отзоват
и живите наследници на Паскалев
със свои дарения, които ще дообо-
гатят вече събраното. В нея посети-
телите ще се срещнат с такива лич-
ности на българското художествено
творчество като П. К. Яворов, Иван
Вазов, Пенчо Славейков, Елин Пе-
лин и много други. Ще видят книги,
вещи, снимки и документи, които
разказват за градивното дело на
издателя, въздигащо и извисява-
що българския дух. Ще се създаде
наистина нещо, което би обогатило
нашия град с една уникална исто-
рическа забележителност.

И още нещо. Пустеещият сега
паметник ще оживее. Ще се пре-
върне в институт за изучаване де-
лото на един знаменосец на про-
гресивното в българската култура.
Ще се ползва богатият издателски
опит на Александър Паскалев при
новите пазарни условия. Убеден
съм, че бъдещето ще ни предложи
и още положителни резултати, кои-
то ще постигнем с помощта на този
музей - летопис на българското
книrоиздаване.

ВИДЮ ДИМИТРОВ

Родната къща на Александър Паскалев
РБ 'хоисо» Смион,,нски Хвско,ю

СПОМЕН ЗА АЛЕКСАНDЪР ПАСКАЛЕВ
на д-р Стефан Генчев от с. Нова Надежда
• Учителят от Асеновград Иван Грудев, с когото заедно са воювали по време

на Балканската война, го насочва към село Княгиня Надежда. където живеела
негова роднина Деля Колева, заедно със съпруга си Генчо Стайков Ал. Паска-
лев пристигнал там с куфар, скромно облечен и се настанил на втория етаж
в техния дом в самостоятелна стая с югоизточно изложение и голям чардак.
Пристигането му, вероятно, е било през лятото на 1941 година

Недалеч от този дом живеят Въльо Калинов Вълев, сега 72-годишен, съпру-
гата му Дина Койнова Вълева, сега 73-годишна, и дъщеричката им Марийка Въ-
лева Калинова-Марчева (родена 1941 г.), сега живее в Симеоновград. Паскалев
често посещавал вечер дома им и разговарял с бащата на Въльо - широк социа-
лист. Негова любимка била малката Марийка, на която разказвал интересни
приказки. При едно от отиванията си в София (1-2 пъти годишно е ходел там
и никъде другаде не е пътувал) той й донесъл красива кукла, която тя пазела с
любов доскоро, но нейните деца я разкъсали.

Паскалев си вземал всяка сутрин мляко от тях. Една сутрин се оказало, че
Дина имала силна болка в краката и не можела да стане да му донесе млякото.
Той си взел съдчвто и след малко се върнал със саморъчно приготвено билково
лекарство, с което за три дни тя била излекувана.

Паскалев имал голяма книга за билките. Познавал ги добре и ги търсел из
полето. Бил известен в цялото село с познанията си на билколечител. Лекувал
безплатно. Всички го обичали и му се доверявали.

Вследствие на преживените трудни години и обявената несъстоятелност
на книгоиздателската му фирма, понякога изпадал в униние и странна апатия,
но общо взето бил весел и разговорлив.

Често обикалял района на селото и търсел злато. Проучвал златоносните
пясъци в района на селата Княгиня Надежда, Воден и Черногорово като твър-
дял, че в тях има 1,5 гр. злато на куб.м. Промивал почвата със собственоръчно
направена машина по американски образец. Намирал доста златен прах. Съби-
рал и антични монети.

През зимните вечери изнасял сказки в читалището на културно-просветни
и политически теми.

Рядко говорел за семейството си и обикновено споменавал дъщеря си, с коя-
то се гордеел.

През 1946 година (или 1945) собствениците на къщата, в която живеел
я развалят, за да използват материала за нов строеж. Вероятно му е било
тежко, че трябва да напусне жилището, но се примирил. Отишъл в плевнята
на Костадин Михов. По онова време и цялото село се изселва към новата ж.п.
линия, та в изоставените къщи не останал да живее почти никой. Синът на
Костадин Михов - Михал Костадинов Михов - твърдял, че Паскалев умрял там,
но те го научили от друг човек. Не се знае кой е телеграфирал за смъртта му и
къде е погребан, но е сигурен, че не е било в селото. Жена му идвала и взела ба-
гажа му, който бил малко. Михо помни, че е видял на гарата една висока печка...

Казват. че починал от бронхопневмония. През лятото се движел с къси пан-
талони и бял каскет. Имал и бастунче. Бил много издържлив. Обичал грозде,
което съхранявал до късно през зимата ... "

с. Нова Надежда, юли 1986 година

ИЗДIНИЯ

Ромео и Жулета
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Преди да замине да учи и работи в Со-

МЛА"ОСТJА НА ПАСКАЛЕВ в ХАСКОВО
техните автори са Карл Кауцки, Маркс,

фия, Александър ?аскалев развива актив- М Енгелс, Фердинанд Ласал, Толстой, Зола,
на обществена деиност в родния си град. Пушкин, Вазов ...Читалището разполага и

Тук той е сред основателите на туристическото дружество „Родопски турист", на със собствена колекция от перодични издания на български и руски език.
кооперацията „Напред", на работническото читалище .Просвета", Като учител Любопитен епизод от живота му е неговото участие в комисията, която ин-
е делегат от Хасковска околия на поредния конгрес на Българския учителски спектира условията на труд в складовете на тютюнопреработвателната фирма
съюз, изнася лекции пред свои колеги, изготвя становище по законопроекта за „Херцог и С-ие". Паскалев влиза в нейния състав по настояване на тютюнора-
народното образование, който е разпратен за обсъждане в цялата страна и се ботниците. Въз основа на констатираните нарушения при използване на женски
разглежда на учителски събрания. и детски труд срещу собствениците е заведено углавно дело. Делото било на-

.Преди тези събрания", специално отбелязва Паскалев в своя дневник, ос- срочено за 29 март 1906 година.
нова се и дружество .Родопски турист". При избора на настоятелство получих Не са малко и данните за сказки, изнасяни от Александър Паскалев в ра-
4-5 гласа по-малко от Иван Боев за подпредседател .. ." ботническото читалище и във вече ното чилище към него. На 7 ян а_ри 1901

За жалост година пред Хасковско-
точната дата на то околийско учител-
основаването на ско дружество изнася
дружеството той сказката .Минало и на-
не е записал, но стояще на Българския
очевидно става учителски съюз и значе-
дума за пролетта нието му за учителство-
на 1900 година то и обществото". През- края на април есента на 1904 година
или началото на той говори по темите
май. Когато се „Образуването и раз-
говори за Алек- витието на Земята" (31
сандър Паска- октомври) и „Слънцето и
лев като турист, животът" (11 декември).
трябва ясно да Във в. "Хасковски об-
се каже, че той до щински вести" от нача-

Александър Паскалев със съпругата си на меден месец края на своя жи- лото на 1905 година (бр.
вот остава страс- 23 и 29) е отпечатано

в Швейцария, в компанията на Дора Габе и Боян Пенев, 1914 г. тен поклонник .Разпределение на лек- на Швейцарските Алпи, 1914 г.

на природата. Освен много от забележителностите на България, през лятото на циите и предметите при общообразователните курсове" за месеците януари,
1914 година като младоженец, придружаван от съпругата си, той посещава и февруари и март, където името на Александър Паскалев като лектор също се
Швейцария. Там по това време са Дора Габе и Боян Пенев. Четиримата наемат споменава нееднократно. Темите, по които е говорил са естественоистори-
малка вила (шато) и прекарват незабравими дни в курорта Гринделвалд. Двама- чески - .Що представлява Вселената?" и .Развитие на природата".
та с Боян Пенев дори покоряват върховете Айгер (3974 м) и Юнгфрау (4166 м). Известно е също така, че Паскалев е сред основателите на регистрираната

Като учител и вече изявен общественик, Ал. Паскалев съвсем естествено се от членове на местната организация на БРСДП потребителска кооперация .На-
включва в обществено-просветителската дейност на работническото читалище пред". В нея той завежда счетоводството и отчетността. Отначало безплатно,
.Просвета", на обществени начала, както се казва, тъй като в началния стадий от същест-

То е основано от членове и симпатизанти на Социалдемократическата nap- вуването на кооперацията доходите и не били достатъчни да покрият наема за
тия. Александър Паскалев е избран за касиер и библиотекар на читалището. помещението и заплатата на магазинера.
Книгите отдавна са негова страст и четенето е любимото му занимание. Ма- .Благодарение на неговата бдителност и неговата наставническа работа като
кар библиотеката да е все още сравнително бедна, около 300-400 заглавия. ръководител - спомня си Ангел Узунов - в бързо време кооперацията се стаби-
тя достатъчно добре характеризира интересите и на самия Паскалев, който лизира и в нея се записваха все повече партийни членове и съмишленици .. •

вероятно я е комплектувал, и особеностите на времето, идеите, завладяващи През 1908 година Александър Паскалев се записва за студент в Юридиче-
все по-уверено умовете на неговите съмишленици. Книгите са в раздели и ския факултет на Софийския университет и окончателно се установява в Со-
подраздели - художествени, научни, драми, философия, поезия и пр. Сред фия.

Ал. Паскалев и Боян Пенев

кьав Е ГРОБЪТ НА ПАСКАЛЕВ?
Името на Александър Паскалев

вече не е непознато. Той е известен
като основател на туристическото и
кооперативното движение в Хасково,
като синдикалист и народен учител,
като меценат и герой от обсадата на
Одрин по време на Балканската вой-
на. И не на последно място като пър-
востроител и крепител на родната
духовност, на извечната българска
държава на Духа и на националната ни
литературна култура. За него са напи-
сани и отпечатани десетки статии. три
отделни монографии, библиография
на книгите, които издал. В родния му
град Хасково са проведени две научни
конференции с участието на автори-
тетни учени. има професионална гим-
назия, която носи неговото име, учре-
дена е ежегодна литературна награда,
която се връчва по време на литера-
турните дни .Южна пролет", запазена
и реставрирана е родната му къща ...

За жалост и досега продължават

да се прокрадват съмнения относно
мястото на неговата смърт и къде са
положени тленните му останки. В ос-
новата на това странно недоразумение
е публикуваното от името на Съюза на
книгоиздателите съобщение във в. "Ра-
ботническо дело" /№ 256, 7 ноември
1946/, в което по неизвестни причини
невярно е записано, че Александър
Паскалев е починал в село Нова на-
дежда, където е живял през последни-
те си няколко ГОДИНИ.

Макар по-късно грешката да е по-
правена. някои автори, очевидно под-
ведени от инерцията по времето от-
преди 10 ноември 1989 година да не
се подлага на коментар писаното в
еднопартийния официоз. продължават
да се двоумят. А по този въпрос спор
не бива да има, защото документите са
налице, публикувани са и никой вече
не би трябвало да ги пренебрегва

През есента на 1946 г. Паскалев
простива и се разболява от брон-

хопневмония. Не се лекува адекватно
в условията, при които живее и болест-
та рецидивира. Селският фелдшер от
Нова надежда все пак го изпраща с ка-
руца в Хасковската болница. Но вече
изглежда е било твърде късно ...

Бившият книгоиздател издъхва тук в
8 часа сутринта на 31 октомври 1946 г.

Сродница телефонира на близките
му и в Хасково пристигат съпругата
Невена и синът му Христо. Заедно с
неколцина роднини от града те изпра-
щат до последното му жилище бащата
на модерното българско книгоиздава-
не А то е в гробището в местността
.Кенана" Там. където отдавна почиват
и дедите му. За съжаление както тех-
ните гробове, така и неговото вечно
жилище, днес са неизвестни Предна-
та нощ тялото е пренощувало в храма
.Св. Архангел Михаил· Там е извър-
шено и опелото от свещеник Йордан
Рашев. Това надлежно е отразено в
Регистъра на умиранията при храма.

В архива на Хасковското кметство
пък е налице смъртният акт. Той е под

N2 496 от 22 ноември 1946 година
Актът е съставен въз основа на свиде-
телство за умиране № 4022 от 2 ноем-
ври 1946 година.

Братовчедка на книгоиздателя.
участвала в погребението. преди го-
дини ме заведе на мястото. където са
намерили вечния си покой тленните му
останки. То бе в непосредствена бли-
зост до гроба на дядо му по майчина
линия хаджи Петко, който беше запа-
зен и с хубав паметник.

За жалост там. където би трябвало
да е погребан Ал. Паскалев. в онези
години вече нямаше никакви обозначе-
ния. а само трева и храсти. Тогава гро-
бището не беше действащо. Cera това
място още по-трудно може да се иден-
тифицира, освен ако в архивите на
Обредния дом не са запазени някакви
следи за името на починалия, парцела
или номера на гроба, както е с погре-
бенията от по-ново време. Защото сега
и паметникът на спом, натия Хад;'·и
Петко май вече не съшосгвуьа

БОРИС МИРОВ
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