
       ЕДИН ЖИВОТ В ПРОМЕНЯЩ СЕ СВЯТ И СРЕД ВИХРУШКА ОТ ИДЕИ 

                   (Интервю на Галина Жекова от Добрич с Пенка Стефанова Драгоева) 

                                                           . 

                                                                  

 
Пенка Стефанова Драгоева (Колева) е родена на 26 февруари 

1931 г. в Добрич, България. Тя е била учителka по химия в 

Добрич, а сега е пенсионерка. Има двама сина и трима внука. 

Преживяла е критични за България промени: връщането на 

Добруджа (Североизточна България) към България през 1940 г.; 

нахлуването на съветските войски в България в края на  Втората 

световна война; американските бомбардировки над България; 

комунистическия режим и възстановяването на демокрацията в 

последните десетилетия. Историята на нейния живот е типична 

за живота на нейното поколение. 

(В скоби и Италик са обяснения на интервюиращия.) 

 

 

– Кои са Вашите родители и с какво се занимаваха?  

– Името на майка ми е Елка.Тя беше шапкарка. Името на баща ми е Стефан. Той беше 

търговец. Баща ми помагаше на майка ми много, защото беше със сръчни ръце. Майка 

ми е родена в Рилци (Добричка област), но семейството ѝ е дошло от Тракия (Южна 

България). Баща ми е роден в Добрич. Неговото семейство също е от Тракия, но те 

идват доста по-рано от семейството на майка ми. Родителите на майка ми са били 

овчари, а родителите на баща ми – земеделци. Моят прадядо имал много земя. 

Oбработвали я братята на дядо ми. Моят дядо беше винар. Той купуваше различни 

видове вино и след това го продаваше.  Имаше и ресторант, който баща ми наследи. Те 

бяха изцяло градски хора. 

– Някои от Вашите роднини вземал ли е участие в добруджанската освободителна 

организация?  

– Да, моят дядо. Той бил богат човек. Бил е в Добруджанската революционна 

организация. Това било след Първата световна война, около 1922 година. Румънската 

полиция го търсела. За да избегне затвора, той бяга във Варна (която е в България 

тогава). Има три дъщери. Майка ми, най-възрастната сестра, тогава на 16, напуска 

училище и започва да учи занаят. Тя го изучава за няколко месеца и започва собствен 

бизнес. По този начин тя се грижи за малките си сестри –  на 6 и 9 години. Това е 

причината, поради която станала шапкарка. Тя беше добра в занаята си, защото имаше 

чувство за красивото и беше сръчна. 

– Какви бяха отношенията на семейството Ви с румънците? 

– Нашето семейство нямаше проблеми с тях. Моята баба, на която нося името, ме 

възпитаваше да обичам всичко българско. Тя винаги ме учеше, че аз трябва да ги мразя, 

защото те бяха завоеватели и насилници, независимо 

че ние живеехме добре. Моят дядо имаше ресторант 

и тя работеше на касата там. Румънците влизаха и я 

поздравяваха на румънски, а тя отговаряше на 

български, въпреки че разбираше всичко. Това беше 

чувството за принадлежност към нацията, а другите 

бяха завоеватели. Аз бях отгледана с тези чувства. Аз 

учех в частното българско училище „Славейков”,                                            

но беше задължително да учим румънски в училище. 
Пенка с майка си, баба си и дядо 

си 



Когато се връщахме от училище, румънските деца викаха по нас: „Българи с магарешки 

глави!” и ние отговаряхме по същия начин. Дори хвърляхме камъни един срещу друг. 

Причината, поради която баба ми мразеше румънците толкова много е, че брат ѝ и 

баща ѝ били отведени от тях. Те са били затворени в сградата на ж.п. гарата, 

депортирани с каруци и след това изчезнали. Когато ситуацията се нормализирала след 

години, мъжът на сестра ѝ и синът ѝ се опитали да разберат какво е станало с тях. 

Имало очевидци, които разказали историята на депортираните хора. Има книги на тази 

тема. 

 В навечерието на подписването на Крайовския договор първо пристигна новата 

администрация. Майка ми ме заведе на гарата да посрещнем българските власти, които 

идваха да заменят румънските. (Гласът на Пенка прекъсва от преглътнати сълзи.) 

В тоя период хората шиеха знамена в къщите зад затворени врата. Те бяха много 

развълнувани, но и се страхуваха от румънските власти. Също и майка ми, която бе 

уважавана от румънците; всички румънски жени си шиеха шапките при майка ми. Те 

идваха да споделят тайните си; те дори си уреждаха срещи в магазина ѝ. Това беше 

голям магазин, обзаведен с дивани и големи огледала, така че клиентите да могат да се 

оглеждат; момичета носеха кафе от близкото кафене. Жените по това време носеха 

шапки през цялата година.  

Когато българските войски трябваше да пристигнат, румънките идваха да се 

сбогуват. Една дори остави багаж (някакво одеяло) там, казвайки, че ще се върне да го 

вземе по-късно, но вероятно не е успяла, защото то остана в магазина. Те не казваха, че 

си заминават завинаги. Изглежда си мислеха, че е временна ситуация.  

Спомням си на 25 септември 1940 г. Всички ученици ги 

заведоха на Варненския мост, а гражданите бяха в началото на 

парка, за да посрещнат Българската армия. Целият град беше 

покрит с килими и домашно тъкани черги, по които войските 

трябваше да минат. Първите пристигнаха на коне. Те яздеха, а 

хората се втурнаха към тях, даваха им цветя, ездачите се 

навеждаха да приемат цветята и да се ръкуват с хората. Голяма 

радост беше! В центъра на града, пред общината, бяха 

подредени маси с храна за войниците. Всеки един от тях беше 

дарен с кърпа и каквото хората имаха. И всеки искаше да 

докосне български войник и да го покани вкъщи.  

За моето семейство и мен 25 септември е празник, 

защото това е освобождението на България от румънска власт. 

Нищо че нашето семейство живееше относително добре. Сред 

тях имаше румънци и румънци. Те бяха разделени на румънци 

и власи (аромъни). Последните бяха много жестоки. Те нямаха 

никаква собственост и земя. Докарани в България, те се заселваха в селата и се държаха 

много лошо. Те ограбваха хората и убиваха. Румънските учители искаха учениците да 

говорят румънски. Съвсем естествено беше да има румънски училища. Типична черта 

на режима бяха подкупите. Не можеше да направиш нищо, ако не дадеш подкуп. 

Когато българските власти дойдоха, те не приемаха подкупи. Заради това някои хора 

имаха чувството, че бяха живели по-добре под румънско. Защото бяха свикнали да 

дават подкупи, а българската власт се придържаше към закона.  

Когато румънците заминаха, българите от Северна Добруджа дойдоха тук. 

Никога няма да забравя как пристигнаха. Те пътуваха с влак; бяха натоварили всичко, 

каквото имаха на влака. След като пристигнеха, бяха разпределяни по различни села. 

Те носеха всичките пари, които са могли да съберат. Някои имаха документи за земята, 

която бяха оставили там с надеждата, че тук ще получат друга. Някои имаха подслон за 

Посрещане на Българската 

армия, 1940 г. 

 

  



известно време, други не. Моята майка срещнала едно семейство, което стояло на пътя: 

мъж, жена и момче. Тя ги доведе вкъщи. Те заминаха на следващия ден, не си спомням 

за кое село. Момчето остана да работи в ресторанта. Когато порасна, той отиде да 

работи в корабостроителницата във Варна. 

– Имаше ли някаква разлика в живота преди и след 1940 година? 

– Аз учих трети клас в училище „Славейков”. То беше малко училище. Главният учител 

трябва да е бил с леви идеи, като се замисля сега. За тържеството на 24 май (Денят на 

славянската писменост и култура) той ни беше облякъл в червени костюми, в черни 

чорапи и шапки, което показва, че някои от хората 

са все още подтиснати, тоест има богати и бедни 

хора. Преди 1940 имаше манифестации. Ние се 

движехме по главната улица, спирахме при църквата 

„Свети Георги” и след това отивахме на място, 

наречено „Гази баба”, в долната част на парка. Там 

ни беше разрешено да празнуваме 24 май. На 

учениците раздаваха гевреци, имаше благодарствена 

служба и играехме хоро. Традицията бе запазена 

след 1940, и дори след 1944 (когато комунистите 

идват на власт).  

Но известно време след 1944 вече  нямаше гевреци. 

– Промени ли се животът Ви през войната? 

– Тя беше 1940-1943. Аз имам спомени от малко по-късен период. Независимо от 

различната ситуация нашето семейство имаше добър живот. Защото имахме ресторант, 

който работеше през цялото време, не може да сме живели бедно. Моят баща имаше  

връзки с търговци на храна и ние нямахме нужда  от нищо. Но аз си спомням, че не 

беше разрешено да се яде месо в сряда и петък. Имаше специална комисия, която 

ходеше и проверяваше по къщите. Това показва, че не е имало достатъчно храна, но аз 

не чувствах нужда от храна. 

 Но си спомням например евреите със значките. Те идваха да вземат храна от 

ресторанта. Стояха отвън и не можеха да влизат в ресторанта. Българският народ успя 

да ги спаси от депортиране; те не ги отведоха от града. Спомням си Леви, които имаха 

къщи и бяха едни от най-богатите семейства; те също идваха в ресторанта. Аз не си 

спомням германците, но си спомням американските бомбардировачи над София и 

Букурещ. Спомням си, че те случайно пуснаха бомба в нашия град. Тя падна някъде 

около днешния квартал „Дунав”. Спомням си, че спях, чух бомбена експлозия, но не 

мога да си спомня дали имаше убити хора. Аз помня много добре как властите 

обясняваха какво трябва да правим в случай на тревога, къде да отидем. Един ден по 

обед ние дори наблюдавахме американска ескадрила, летяща в нашата посока. Всички 

хора трепереха от страх, но самолетите бяха за Букурещ и се насочиха натам.  

 На 8 септември дойде Руската армия. Сутринта един от нашите съседи, който 

беше комунист, ми каза, че руските войски се очаква да пристигнат този ден, така че аз 

реших да отида и да ги посрещна. Някои от хората ги очакваха с нетърпение, други се 

страхуваха от тях. Много хора бяха в центъра, а улиците бяха тесни. Имаше надписи 

„Добре дошли!” Армията дойде с коли, джипове и камиони. Те имаха каски на главите 

си. Войниците веднага бяха настанявани в къщите на населението. Моят баща вече 

беше мобилизиран и ресторантът беше затворен, така че те искаха да го използват като 

офицерски клуб. Майка ми и баба ми отидоха заедно при командващия офицер. Моята 

баба не можеше да позволи снаха ѝ сама да отиде там, защото имаше слухове за 

поведението на руските войници. Командирът ги помолил да заключат всичко ценно и 

да им разрешат да влязат. Когато те напуснаха след време, всичко си беше на мястото, 

Празнуване на Деня на 

славянската писменост и култура       



нищо не липсваше, въпреки че на тавана имаше две редици бутилирано вино, а в мазето 

–  бъчви с вино. 

– Спомняте ли си първите години на новия режим? 

– Един от най-лошите ми спомени е за Народния съд (Серия от показни процеси над 

„врагове”  на комунистите). Той се провеждаше в центъра на града, в кино „Родина”   

(близо до днешния хотел „България”). Пред киното имаше поддръжници на новия 

режим и роднини на обвиняемите. Някои крещяха: „Убий го! Накажи го!” Имаше един 

журналист, който беше обвинен и близките му го преживяваха много болезнено. 

Направило ми е голямо впечатление, защото те бяха близки познати и приятели на 

майка ми.  

Имаше един поет – Яне Калиакрински, който живееше близо до нас. Той не се 

прибра вкъщи на 8 септември, значи трябва да са го арестували веднага. Жена му ни 

помоли да скрием книгите му, така че тази вечер ние прехвърлихме неговите книги в 

нашето мазе. Той изчезна; те го бяха убили първата вечер, защото не беше комунист.  

Аз взех активно участие в процесите тогава. Бях седми клас, трябва да съм била 13-14 

годишна. Имаше различни младежки организации – легионери (те бяха националисти), 

„Бранник” (те бяха прогермански) и ремсисти (комунистическата младежка 

организация). Всяка една от тях ме канеше на техните събрания и аз ходех на всички. 

Така че аз трябва да съм се интересувала, за да се запозная с техните идеи. 

– Промениха ли се съседите Ви, 

комунисти, когато дойдоха на власт? 

– Моят дядо беше считан за капиталист, 

защото беше богат. Моите родители 

симпатизираха на социалистическите 

идеи. Те помагаха на комунистите, 

когато бяха преследвани. Те бяха 

правили услуги и на други хора и 

комунистите ги уважаваха. Но когато 

предложиха на баща ми да стане член на 

Партията (комунистическата), той 

отказа. 

 

 

– Помните ли колективизацията на земята? 

– Аз бях приета в университета, но нямах документ 

за надеждност. Той беше необходим в първите 

години на комунистическия режим, за да учиш в 

университета. На богатите хора не даваха такива. 

Затова майка ми и баща ми потърсиха връзки, за да 

ми вземат. На баща ми бяха обещали  документ от 

Министерството на образованието, но трябваше аз 

да отида там и да си го взема. Получих документа 

от секретаря на младежката организация на 

университета. Това отне известно време, така че 

пристигнах в университета с един месец по-късно.  

През декември имаше събрание, за да се създаде секция на младежката комунистическа 

организация, наречена Комсомол. Ние трябваше да изберем Изпълнително бюро и в 

този момент видяхме секретаря на университетската организация да влиза в стаята. Ние 

бяхме около седемдесет човека. Той се огледа и аз бях единственият човек, когото 

разпозна, така че той седна до мен. Аз бях избрана в Изпълнителното бюро тази вечер. 

Пенка във фолклорна група в гимназията 

Пенка със съученицина бригада 

 



Защо ме избраха? Защото си мислеха, че аз съм му близка. Когато се прибрах след 

първата година в университета, ме извикаха в Областния комитет на Комсомола. 

Казаха ми, че трябва да обикалям селата и да пропагандирам новата такса върху 

продукцията. Имаше слухове за колективизация, но собствеността беше все още частна 

и хората трябваше да платят данък върху това, което бяха произвели. Аз трябваше да 

отида и да убеждавам хората да плащат този данък. Изпратиха ме в села от нашия 

окръг – Телериг и друго, чието име не помня. Отидох до Телериг с автобус, а до 

другото село ме заведоха с магарешка количка. В това село отидох да търся 

комсомолския секретар, който беше на полето по това време. Беше ми много трудно да 

върша тази работа, защото до този момент не бях говорила пред публика, а хората бяха 

уморени след работа и мърмореха, и псуваха. Спах в къщата на комсомолския секретар, 

тъй като не можех да се прибера, а и нямах къде другаде да спя. Това бяха първите 

стъпки на колективизацията. 

Майка ми и баща ми се опитаха да обработват земята на село, защото те имаха 

наследствена земя. Но след 2 години казаха, че не искат нищо повече от кооператива и 

не отидоха повече там. Но като цяло мнението беше, че мързеливите хора се включват 

в кооператива, за да може други хора да обработват земята им.   

Спомням си, когато ресторантът беше конфискуван. Ние взехме от него само 

един часовник, една маса и прибори. Всичко останало – цялото обзавеждане, 

включително и виното, беше конфискувано. Ресторантът беше на мястото на днешната 

община. 

 

 

  



 

www.europeanmemories.eu 

  

 

Евробиография 2 

Истории на европейски граждани – вчера и днес 
Истории за права и демокрация 
Истории за принадлежност към Европа 
 
 
История избрана между финалистите на национално ниво за България 
Работата е на разположение в Дигиталния архив на европейските памети: 

www.europeanmemories.eu 
 
„Европейски памети –  
Европейски архив от спомени за развиване на социални и граждански компетенции на европейските 
граждани“, GRUNDTVIG MULTILATERAL PROJECT - 2008 – 3442/001-001 
 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация  отразява 
само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност 
за използването на съдържащата се в нея информация 
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