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Вестник „Маска” (1928) е седмичник за хумор и сатира, и според коментатора 

му Иван Богданов се стреми да издигне престижа на хумористичния периодичен печат, 

подронен от многобройните булевардни хумористични издания.[1]  

Кръгът, събран около това издание, е от изтъкнати карикатуристи и хумористи, 

които наследяват добрите сатирични практики на „Българан”. Тук са бившите 

българановци Елин Пелин, Ал. Божинов, Д. Подвързачов, Ал. Кипров. Самият главен 

редактор Христо Бръзицов също е от прочутия бохемски кръг, поклонник на ранните 

хумористични изяви на Христо Смирненски – Ведбал по страниците на тривиалните 

хумористични издания като „К’во да е”, „Родна лира”, „Маскарад”. Вестникът е 

инициатива и се спонсорира от авторитетното книгоиздателство „Игнатов & синове”, 

където сътрудничи бащата на Христо Бръзицов, старият журналист от Цариградския 

екзархийски вестник Димитър Бръзицов.  

Обичаен маниер на пресата по това време е титулната страница на вестника да е 

илюстрация, в случая карикатура. Обликът на вестника придава Александър Божинов 

със своите политически карикатури, Н. Тузсузов, К. Буюклийски, Ал. Добринов, К. 

Каменов, А. Калъчев, поместени са дори карикатури на писателя Д. Немиров. 

Политическият хумор умело се преплита с битовия, градския фолклор, еснафския мир, 

дребните и насъщни ежедневни нужди. Хумористичното творчество е представено от 

Ст. Чилингиров, Д. Немиров, Е. Димитрова, А. Каралийчев, П. Михайлов, Й. Бакалов 

Стубел, Д. Пантелеев, А. Кипров, Д. Подвързачов, Н. Теодоров Фол, И. Генадиев, Н. 

Костов, Г. Николов, С. Камбуров и др.  

Модерността по принцип проблематизира маскарадното и карнавалното. Още 

Ницше в труда си „Отвъд доброто и злото” заключава: „Ние сме първата образована 

епоха по отношение на костюмите; имам предвид морала, принципите на вярата, 

художествените вкусове и религията. Подготвени сме както никоя друга епоха за 

карнавал от голям мащаб.”[2] Маскарадното, това е привидното, двуличното, 

уродливото в обществения живот, което вестникът упорито разобличава.  

В бр. 1/1928г.с.2 „Маска” се обръща към читателите, оповестявайки своята 

програма: „Нуждата от едно солидно хумористично издание у нас, което да има достъп и 

в семейните кръгове, ни кара да започнем изданието на „Маска”. Книгоиздателството ни 

(Игнатов & синове, бел. ав.) възложи редакционната работа на известния талантлив наш 



хуморист, г. Хр. Бръзицов.” В същия брой в рубриката „Маска към маските” редакцията 

заявява: „На света всичко се ражда, живее и умира - покрито с маска. Любов, изкуство, 

наука – това са маски, зад които човекът крие истинския си лик.” Става ясно, че 

заглавието е семиотично и подобно на маскарада на Смирненски тук ще се търсят 

скрити смисли за привидностите и отвъд видимостта на нещата. Маската е знак: 

„Маската е най-съвършеното изобретение, откак вселената съществува. Тя не е човешко 

изобретение. Вероятно е била създадена в същия ден, когато е била сътворена и 

светлината.”  

Вестникът е интелектуална панорама на културния живот в България, той умело 

миксира комизъм и лиризъм, стигащ до трагикомизъм и гротескност, а от всичко това 

остава да ехти един горчив смях през сълзи. Именно пародийното като подход успява да 

съчетае високото и ниското в културния социум по това време, изгражда опозициите 

„град-село”, „столица-провинция”, „изток-запад”, „книжовна норма-диалект”, 

„изискано-грубо”.  

Първият брой с титулната си страница проблематизира едно голямо културно 

събитие – постановката в Народния театър на политическата сатира „Големанов” на Ст. 

Л. Костов. Пиесата предизвиква скандал, публиката непрекъснато се обръща към 

ложата, в която са членовете на кабинета. Ето какво разказва в книгата си „Далечни 

спомени за близки хора” главният редактор: „Бе година 1929 и името на Ст. Л. Костов 

шестваше из България наравно с името на Големанов. Това не бе успех в изтрития от 

много употребление смисъл, а ...триумф, бляскав успех и за автора, и за родната 

драматургия. 

Както бива при големите автори и големи произведения, пиесата „Големанов” 

бе дала храна на ред други автори: карикатуристи, рецензенти, художници, хумористи... 

В сатирико-хумористичното списание „Маска”, чийто редактор се случих аз, Ал. 

Божинов бе напечатал на първата страница цветна карикатура: как Ст. Л. Костов 

„шорва” (думата бе изкована от Елин Пелин) сода в една чаша с надпис „Народен 

театър” от едно содено шише с надпис „Големанов”. Под карикатурата стояха думите, 

уж произнесени от Ст. Л. Костов: „Една сполучлива пиеса е като сифон: хем чашата 

постоянно се пълни, хем пишещият по-продължително й опитва сладостта”.[3] 

Друга рубрика, която вестникът постоянно поддържа – „Между писатели, 

артисти и поети и всякакви подобни, вкупом взети” се отрежда място отново на 

шеговития коментар: „Ст. Л. Костов разправя на Ал. Балабанов: Написах „Златната 

мина”, пък нищо особено... Написах „Големанов” – и ето ти златна мина...”[4] 

Симптоматично е, че „Маска” начева своето съществуване с дивите балкански 

политически нрави, защото по-късно тя отделя значително място в периодичното си 

поле именно за големите политически, икономически и идеологически проблеми на 

своето време, коментира репарациите, заемът, отпуснат от ОН, заплахата от болшевизма 

и терорът в СССР.  

Вестникът се заиграва с много актуални въпроси на своето време, пародира 

феминизма, променените обществени нрави, корупцията, както и отделни политически 

фигури. Обикновено се визират фигурите на Ляпчев, Моллов, Буров, ознаковени като 

„Светата троица”. Под прицел са -  генерал Жеков, Ал. Цанков, Кимон Георгиев, 

наречен тук Камион. Публикуват се материали, които не са с хумористичен характер, 

например в брой 1 се съобщава за смъртта на големия испански писател Бласко Ибанес 

(популяризиран за първи път в България от Борис Шивачев), който умира в Париж, 

където е изгнаник от режима на Примо де Ривера. Един от големите проблеми, които 

вестникът поставя, е за бедстващото положение на българския интелектуалец. 

Достатъчно е да прочетем стихотворението „Пари”, посветено на Ал. Божинов от Иван 

Генадиев (Генадий Демянич), за да добием представа за маргиналността на тази 

прослойка в българското общество. 



Много често вестникът помества текстове от стария ни журналист Д. Бръзицов, 

свързани с неговите вестникарски преживявания в екзархийския орган „Новини – Вести” 

в Цариград. С много хумор и източна мъдрост той разказва за цензурата, за положението 

на султана, за корупцията, за отношенията между България и Турция. Тук се очертава 

сатиричната фигура на ориенталския човек – муден, глупав, изостанал. Той е въплътен в 

образа на цензора Али Фехми, приятел на българския журналист Д. Бръзицов, който 

цели 14 години не можал да произнесе правилно името му, наричайки го Бръзничев. 

Друга постоянна рубрика на вестника е „Интервютата на „Маска”. Това са 

пародии на безсмислени интервюта към големи интелектуалци, оперни певци, актьори, 

професори, издатели, редактори и др. Правят се алюзии към ниската жълта 

журналистика, която се занимава със сензацията, пикантерията, еротиката.  

Карикатурата е обект на това издание. Освен че е позиционирана на различни 

страници във вестника, за нея са отделени няколко рубрики - „Седмицата в карикатури”, 

„Галерия на сериозните българи”, „Кими – с рими, с коментари”. Редакцията закупува 

карикатури от всички вестници в света. От балканските вестници са представени 

„Балкан” – Белград, „Шушу-мушу” – Белград и „Политика” – Белград, „Pardon” – 

Букурещ, „Тофос” – Солун, „Елиники” - Атина. От източноевропейските – „Крокодил” – 

Москва, „Известия” – Москва, „Стрекоза” – Санкт Петербург, имигрантския руски 

вестник „Возрождение”, излизащ в Париж, „Пляж” – Рига, „Сегодня” – Рига, “Prager 

Presse” – Прага, “Zvenu” – Варшава. Западноевропейски – “Ilustrierte Zeitung” – Мюнхен, 

M.I.Z. – Мюнхен, “Muenchener” – Мюнхен, “Koelnische Ilustrierte Zeitung” – Кьолн, 

“Kladderadatsch” – Берлин, “Reinental” – Берлин, “Welt im Bild” – Лайпциг, “Femina” – 

Париж, “Le Péle Méle” – Париж, “Le Rire” – Париж, “Journal Amusant” – Париж, “Ruy 

Blas” – Париж, “Buen Humor” – Мадрид, “Halo” – Лисабон, „Il Travaso” – Рим, “Mariola” 

– Венеция, “Tik–tak” – Брюксел, “Passing chew” – Лондон, “Gedo” - Лондон. 

Скандинавски – “Vikingen” – Осло, “Trak” – Осло, “Tyrihans” – Осло, “Kaster” - 

Стокхолм. Отвъд океана карикатурата е представена от следните вестници – „Montreal 

Daily Star” – Монреал, “Judge” – Ню Йорк, “Solo” – Буенос Айрес и „Маниу Хок” – 

Токио.  

В „Маска” карикатурата е вид общуване. Ето какво разказва Христо Бръзицов: „ 

През 1928 г. ми бе поверено редактирането на седмичника „Маска”. Още в първи брой 

(броят всъщност е втори, бел. ав.) на челната страница Божинов ме почете като 

сътрудник с карикатура – поет и магаре... „Магарето се оплакало на един наш поет: – 

Веднъж рекох и аз да се маскирам като лъв, но изревах и всички ме познаха, че съм 

просто магаре. – Ама си глупаво – ние ревем цял живот така, открито и никой не може 

да ни познае какви сме.”[5] 

За бр. 5/1928 Бръзицов отново разказва: „В мартенския брой на 1928 г. е дадена 

карикатура: Отец Паисий на пишеща машина... Същата карикатура Ал. Божинов 

благоволи да ми даде като корица на книгата ми „Хумористична история на 

българите”.[6] В бр. 18/1928 с. 3 е поместен материал със сериозно съдържание. Той 

коментира изложбата на карикатуриста К. Буюклийски, сътрудник на „Маска”, във 

Враца. Изкуствоведът Д. Каменски говори за карикатурата като вид изкуство: „Името на 

К. Буюклийски не е съвсем непознато: ония, които следят нашите хумористични 

списания, го знаят по неговите често пъти много сполучливи и духовити карикатури.” 

Буюклийски изобразява фигури от управата на Враца, включително на главния редактор 

на „Маска” Хр. Бръзицов и жена му – оперната певица Катя Спиридонова. Изложбата е 

посрещната с голям интерес и още през първия ден са откупени 30 карикатури. Според 

вестника тя е „един истински и весел празник за Враца”. Бр. 20 (последен) също отделя 

място на карикатурите от изложбата на К. Буюклийски, тук са портретите на 

Капелмайстора на Враца, Хр. Ботев, Н. Костов (Червен Лиляк) и цигуларят на Враца.    



Много често се поместват дружески шаржове в рубриките „Из изложба на 

хумористите в Париж”, „Дон Карлос в карикатури”. Шаржира се всеки голям писател, 

който има юбилей, например Толстой, Кнут Хамсун, Ботев, Дебелянов, Иван Вазов и др. 

Други рубрики са „Страница на случайни сътрудници”, „Колонка на млади 

карикатуристи”, както и „Из албума на художника Ризов”. 

Вестник „Маска” информира своите читатели, че се е абонирал в едно 

международно бюро за доставка на карикатури от най-видните карикатуристи на света. 

Видно е, че карикатурата е водеща в изданието, тя е представена пространно, за да може 

читателят да следи световното й развитие. В бр. 15 с. 7 в рубриката „Когато си нямате 

друга работа например” е поместен един сатиричен материал „Из изложбата на Г. 

Папазов”. Отдолу е поместена картина с неясно съдържание, която според автора се 

нарича „Блян”. Съобщава се, че изложбата на авангардиста се намира в „Галерията на 

Шестте”, улица Търговска. Материалът визира пропадането на изложбата на Жорж 

Папазов през 1928 г. Авторът на сатиричния материал препоръчва на българските 

художници-критици да пишат само добри отзиви за Папазов, защото той има връзки с 

известни галерии в Париж и Берлин. Коментират се 3 платна – „Кокошки” и му се 

препоръчва да направи и четвърта точка в картината, защото останалите 3 не дават 

представа за кокошки. „Светото семейство” е добро, но трябва да се капне отгоре кафе, 

защото в този му вид всички го вземат за земетресението в Чирпан. Докато картината 

„Любов” се възприема от зрителите като фотография на сеизмографически уред при 

метеорологичната станция. Статията е подписана от Не е Сирак Скитник. Така „Маска” 

припомня, че творчеството на Жорж Папазов не е имало публика в България. 

Темата е продължена в бр. 17 с. 2 в рубриката „Аркадия” с две подзаглавия – 

„Реванш” и „Свръхбеда”, подписана от Карбонар. Папазов е представен като 

българското отмъщение на Съглашението и респективно на Франция за победите й във 

войната. Авангардният художник е сравнен с природно бедствие, връхлетяло още 

веднъж страната: „Не ни стигнаха катастрофалните земетръси и циклони, ами трябваше 

да ни връхлети и тая изложба на нашия сюрреалист Жорж Папазов!...” Вторият 

фейлетон повествува за интелектуалец, идентифициран като кръгъл нещастник, честен 

интелигент, беден до болезненост, свръхчувствителен. Той също поискал да се включи 

към благотворителността за Чирпанското земетресение и си купил билет за изложбата с 

фаталния номер 13. Когато погледнал във вестника с ужас разбрал, че му се пада да бъде 

рисуван от Жорж Папазов. Решението му било да умре, но не и да позира в Париж на 

Папазов. Изводът – фатална лотария, фатален билет и ултра фатален художник.    

С особена честота, обикновено на втора страница горе, се помества 

хумористично стихотворение или пародия по някой от емблематичните ни поети. В бр. 

9, с. 3 Д. Пантелеев (Пантелей пътник) помества стихотворението „Рай”, посветено на И. 

Мирчев, пародиращо популярното Лилиево стихотворение „И ужасът да бъдеш 

девствен”. В бр. 11, с. 5 е публикувана пародията от Н. Костов (Червен Лиляк) „Моето 

либе” по Ботевото „Моята молитва”. В бр. 13, с. 5 стихотворението „Пеперуди”, 

подписано с псевдоним Баци пародира стихотворението на Лилиев „Светло утро, ти 

прокуди”. В бр. 14 е публикувано стихотворението „Поет” (по Д. Пантелеев), подписано 

с псевдонима Румен, а Н. Костов (Червен Лиляк) прави пародия по стихотворението на 

Ботев „На прощаване”. Пародии се правят и по различни народни песни от Драго Попов 

(Драгиша П). Присъстват и дружески шаржове към Ел. Багряна, артистката Буюклиева, 

Ал. Балабанов, Б. Сарафов, Л. Стоянов, Г. Стаматов, И. Димов, Вл. Трендафилов, 

Золотович, Д. Занков, Д. Б. Митов. Шаржовите портрети са изработени основно от Ал. 

Добринов и по-рядко от Н. Тузсузов и Ал. Божинов. 

Една от темите на „Маска” е Чирпанското земетресение от 1928 г. На него са 

посветени много вицове, анекдоти, хумористични разкази, весели стихотворения. 

Земетресението е видяно като сърцетресение, опит за спасение, пародират се опитите на 



сеизмолозите да предрекат следващото земетресение. Вестникът се изпъстря със 

заглавия като „Земетресението в наше село” (бр. 17), „Какъв е този шум”, цели рубрики 

като „Мъдри изречения” (бр. 13, с. 5) и „Вестниците и земетресението” (бр. 14, с. 5). 

Сатиричната жлъч е отправена към пресата, която манипулира новините около 

земетресението – „Последни новини по землетресението”. Карикатурата отвръща също, 

нейната рубрика е озаглавена „Пролетен трус”. 

Рубриката „Между редовете на сериозните колеги” праща своите сатирични 

стрели към вестниците „Вечерна поща”, „Гръм”, „Дневник”, „Свободна реч”, „Слово”, 

„Утро”, „Зора”, „Македония”, „Радикал”, „Знаме”. В бр. 19 с. 2 е поместено 

стихотворението „Спасение”, подписано с псевдонима Карбонар, проблематизиращо 

нервно заболяване на лирическия герой, който след дълго и упорито лечение се 

излекува, но защо: /Със здрави нерви днес съм/ и млад съм кат отрок/ едва като 

престанах/ да следя „Златорог”/. 

Темата за пресата и нейните сензации се окръгля от материалите, свързани с 

една драстична сензация от онова време – опитите на доктор Воронов да присажда 

жлези от маймуни на хора с цел подмладяване. Това е поводът за написване на 

гротеската на Св. Минков „Маймунска младост”, и по този начин „Маска” показва 

трансформационните процеси между преса и литература в полза на пресата. В бр. 3 с. 5 в 

рубриката „Подслушани разговори” е поместена сатирична миниатюра, която известява 

на читателите, че известният д-р Воронов щял да посети София, но без полза, защото в 

зоологическата градина има само 5-6 маймуни, а за нуждите на нашите политически 

партии са необходими хиляди, и то орангутани. Изглежда това е тема с продължение, 

защото в бр. 16 с. 2 в разказа „Цирк” от Г. Волокин отново се срещаме с известния 

доктор. Това е скрита пародия към разказа на Св. Минков „Маймунска младост”. 

Сюжетът е прост – цирк „Олимпия” гостува в провинцията, той ще представи първата 

маймуна, от кръвта на която д-р Воронов се е ползвал за експеримента си. Щом 

спектакълът започва, публиката чува ужасен рев и се разбягва, а на сутринта в цирка 

намират 3 балкански свини с превръзки на устата и разни специални уреди за подобни 

циркови спектакли. Карикатурата също интерпретира случая „Воронов”, на титула си 

бр.12 на „Маска” представя многоперсонажна карикатура на хора, които извършват 

неосъзнати маймунски жестове. Текстът отдолу гласи: „Как ще изглежда човечеството, 

ако д-р Воронов успее.” 

Това отново доказва булевардната информативно-сензационна версия за света, 

присъща на булевардните издания, творители на масовата култура. Едно от най-силните 

разобличения на „Маска” е именно срещу тази преса с нейните сензации, безсмислици, 

манипулации, откровени лъжи. Много материали във вестника започват с фразите: 

„Вестниците подеха тази новина”, „Завчера четох във вестниците”, „Чета си вестника”, 

„Това, което вестниците не казват”, „Съобщават вестниците”, „Един следобеден вестник 

дава заглавие...” и др. Както правилно отбелязва Валери Стефанов в книгата си 

„Разказвачът на модерните времена”, литература и журналистика започват да си 

приличат. „Маска” учленява един симптом на „фейлетонизиращата се култура”, или 

това, което изследвачът нарича „начините, по които става масовото тривиализиране на 

събитийното”.[7] 

Развитието на градската култура със засилването на отчуждението довежда до 

нов вид комуникативни канали – чрез пресата, чрез повсеместно четения вестник. 

Вестникът се оказва онзи средищен център, който генерира митове и сензации и ги 

тиражира: „Така целият свят се оказва приобщен към събитието, чрез умножаващата се 

тиражирана мощ на пресата”.[8] Индиректно „Маска” обявява война на сензационните 

материали и особения тип говорене чрез предлагане на манипулативни версии за света. 

Подменената действителност се представя за истина от първа ръка и нахално настоява за 

своето конституиране. Читателската аудитория е поставена в ролята на участник във 



вестникарски скандали, интриги и битки между изданията. Светът и животът приемат 

именно маскарадна форма, защото маската се оказва защита от лицемерието, 

подменената идентичност, скриването от публичността. Пресата, представена в „Маска”, 

и маскарадът ритуално си разменят местата. 

Развлекателното, неангажиращото, лековатото, в полето на пресата очертава 

още един симптом – това е скуката на масовата публика, жадна за интриги, сензации и 

случвания. Чрез своите сюжети вестникът умишлено ни въвлича в един грандиозен 

международен спектакъл. В цялото издание се чувства усилието да бъде осмяно, 

отхвърлено грозното, маскарадното, клоунадното в ежедневието на обществото, което се 

намира в духовна и икономическа криза, рефлексия от отминалата война.  

В прощалния си брой вестникът помества рубриката „Маски”. Героите в 

спектакъла са политиците, интелектуалците, лекарите. Мизансценът е разигран зад 

маската/пред маската. Така зад маската се оказват европейските банкери с техните 

икономически машинации по отпускане на стабилизационния заем, пред маската се 

оказва, че заемът няма да обслужва народа, а предимно политиците. В съсловието на 

писателите зад маската сме свидетели на клюки, завист, интриги, а пред маската 

раболепие и говорене на точно обратното. Лекарското съсловие няма маски, те 

враждуват открито, отричайки се един-друг. Третият момент от маскарада е озаглавен 

„Вечната идилия”. Като първа маска е посочено лицемерието в семейството, женитбите 

по сметка, рефлексия от деградацията на обществото. Като втора маска са 

междусъседските отношения, отражение на трескавата урбанизация на градовете, 

променените манталитети, нагласи и положение в социума.  

Според оценката на И. Богданов „Изданието е посрещнато добре от 

интелигентната публика, но не противоустоява на булевардните хумористични 

периодични издания, които го задушават”.[9] В прощалния си 20 брой „Маска” подвига 

въпроса за това, че качествените издания имат кратък живот: „Друго нещо да се 

похвалим? Засега най-голямата ни хвалба е, че можахме да проживеем двайсет седмици, 

без никого да оскърбим...” Редакционната колегия оценява хумора от философска гледна 

точка. Интелектуалният хумор е преди всичко отчаяние, меланхолия, усилие за промяна 

към по-добро. Затова свидетелства и анекдота, с който вестникът слага край на своето 

съществуване. Един лекар посъветвал пациента си да посещава цирка и да гледа прочут 

комик, за да се излекува от меланхолията си. Пациентът не посетил цирка, защото 

комика бил самият той.  

Смеховото и игровото в културата винаги се проявяват във времена на духовни 

и икономически кризи, когато обществото се гърчи в своя колапс. Издания като „Маска” 

могат да реконструират обществената психология в този момент, не толкова чрез факти 

и събития, а чрез смехът, който отехтява във времето.  
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