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През 1945 година военната загуба на оста РО-БЕР-ТО разделя света на две 
политически половини. В променения културния контекст Европа се 
разделя с идентичнoстта си. В източната половина се налага насилствено 
нова утопия. Определят се нови норми и за визуалния образ и разказ. В 
Америка супергероите са пропаганден инструмент в победата над Германия 
и Япония, след войната темите се променят: криминални насилия, кървави 
ужаси, приключения и еротика. Комиксите става излишни, психиатърът 
Уъртъм повежда кръстоносен поход срещу тях. Инструментът на цензурата, 
„Комикс код” и автоцензурата довеждат до края на златната епоха на 
комикса. В България, сателит на СССР след войната, Богомил Райнов 
повежда теоретична битка срещу западната култура и последовано я 
отъждествява с „масовата култура”. Пропагандната карикатура и 
политическа рисунка стават основни визуални разкази. Неопределеният 
образ на „социалистически реализъм” става оправдание за създаване на 
конюнктурен елит. Комиксът в България изчезва за период от 20 години. 
 

Ключови думи: Комикс, пропаганда, цензура, желязна завеса, промяна на 
културния контекст след Втората световна война, политическа карикатура в 
социалистическа България, синхронен поглед върху цензурата в света след 
войната. 
Comics, propaganda, censorship, iron curtain, changing cultural context after 
World War II, political cartoon in socialist Bulgaria, synchronous view on 
censorship in the world after the war. 
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1. Времето на големия страх 
1.1. САЩ. Времето на големия страх 

 

„И какво сега?”, казва бедният президент Труман през 1946 година, 
като се изправя пред проблемите на света, раздран от войната. 

Повече от век, Западна Европа доминира земното кълбо. През 1945 
година тя е съсипана. Две ужасяващи войни са се водили на нейна 
територия. Народите са преживели ужасни страдания. Вакуумът след 
войната прави САЩ най-мощната нация в света. Икономиката печели от 
войната, „ноу-хау” мисленето помага да се произвеждат по-добре и по-
бързо военна техника. 

Войната променя и отношението към жените, които искат равни 
права. Те са воювали наравно с мъжете. [1] 

В пропагандата на супергероите на страниците на комиксите чудната 
жена унищожава като кегли на боулинг главите на триглавото зло, дошло от 
Рим, Берлин и Токио. 

За издателите на комикси това е златно време. Обличат маскираните 
си герои с червено/бяло/синьо и ги изпращат да изпълнят патриотичния си 
дълг. Джек Кирби и Джо Саймън рисуват Защитникът (Defender) до края на 
войната, когато го убива мобстер. 
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Стилизацията на Хитлер е достатъчно добре позната от 
интерпретацията на Чаплин през 1940 година. В рядък комикс фотографията 
му е достатъчна маска за да предизвиква рисувана битка с Деърдевил и 
приятелите му.  



	   4	  

Комиксът служи и за икономически и рекламни цели. Събирането на 
хартия става тема през изтощителната 1944, а Капитан Америка е 
рекламното й лице.

 
 

През 1945 година започва войната на нерви между двата свята. 
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Започва и борбата между САЩ и СССР, втората най-мощна държава в 
света. Отначало двете могъщи държави са съюзници във войната, след това 
стават врагове. СССР остава тоталитарна държава. Тоталитаризмът е 
политическа идея, комунизмът е икономическа. Тоталитаризмът и 
демокрацията са врагове. Капитализмът и комунизмът са конкуренти. 

Както казва Чърчил в специално написана реч след войната: „Сянка 
падна на сцената. От Шчетин до Триест една желязна завеса се спусна над 
континента” [2] 

 

 
 

Желязната завеса блокира истината и свободата. Нациите зад тази 
завеса са затворници на Русия. Тази ситуация ражда и страха, и 
маккартизма. Лилиан Хелман описва това време в „Scoundrel time”. Пред 
Комитета за антиамерикански прояви казва, че не може „да дава фалшиви 
показания, да вреди на съседите…” [3] 
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Джоузеф МакКарти е огромен, безобразен, невъзможен лъжец. Бедата 
е, че някои му вярват. Заплахата от комунизма и това, че САЩ може да се 
превърне в комунистическа държава, витае във въздуха. В започналия лов 
на вещици той обвинява стотици в комунистическа дейност. Никога не 
доказва нито един случай. Но това няма значение. Той е майстор на 
публичността. И съсипва хиляди съдби. По време на ерата МакКарти 
повечето се страхуват да говорят. Това е времето на големия страх. 

След войната супегероите са изхвърлени. Заместват ги криминални 
комикси, ужас, полуголи момичета в джунглата. Момичета от джунглата на 
ФОКС (Fox), криминални комикси на Gleason и други, както и комикс-
ужасите на няколко фирми (EC произвежда най-добрите и най-
противоречиите комикси на ужасите за всички времена), привличат 
вниманието на Уъртъм, местни правителствени агенции и медии като 
Newsweek, Ladies Home Journal и на католическата преса. 
 

Загрижени родители бързат при конгресмените си и истерията, която 
ражда Маккартизма обръща панически вниманието към „ниския” комикс. 
Специална комисия от Сената нарежда на комикс-индустрията да се 
саморегулира, ако не иска да бъде регулирана. Няма значение, че комиксът 
е символ на американската култура: като джаза, Гражданинът Кейн и 
американските автомобили. [4] 

Уъртъм става пътеводна звезда за всички родители, загрижени от 
четивата, които намират под леглата на децата си. Много от негативните 
конотации са относителни – расизъм, война, комунизъм, антикомунизъм и 
т.н. Пропагандата е това, с което всеки се опитва да убеди някой друг за 
това, кое е „добро” или „лошо”. 

Много институции, организации и държавни бюрократи се оправдават 
с изкуството, за да ни казват как би трябвало да американците да живеят в 
бита си. Контролират се популярните реакции и социалните поведения, и 
това може да бъде считано за форма на социално конструиране.[5] 

2. Цензори на вкуса и медиите в сащ 
2.1. САЩ. Фредрик Уъртъм – срещу покваряването на невинната 
младеж. 

НАЙ-ЕФЕКТИВНАТА ПРОПАГАНДА СРЕЩУ МЕДИЯТА 
КОМИКС. ЛОВ НА ВЕЩИЦИ В ЦЕЛИЯ СВЯТ. 

Най-всеобхватната и задълбочена ефективна пропагандна кампания в 
областта на комикса не e със, през, или дори за комикса, а е против медията 
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като цяло. Когато Фредрик Уъртъм, многоуважаван психолог, издава своята 
книга през 1954 г., с нея се започва истински лов на вещици за комиксите по 
целия свят. 

Роден в Германия през 1895, от средната класа на непрактикуващи 
евреи. Учи медицина в Англия и като други млади интелектуалци в тези 
години, чете Маркс и изучава Фабианския социализъм и идеите на левите 
немски интелектуалци, установили се в Ню Йорк през 30-те. Най-много го 
запленява Теодор Адорно, който тъкмо е завършил критиката си на 
„културната индустрия”. В нейните идеи масовото изкуство и драмата са 
предназначена да разбуждат страсти и да предлагат фалшиви, успокояващи 
решения, които да оставят консуматора с чувството за благоденствие, което 
не отговаря на реалностите на живота.[6] 

Книгата му „Мозъкът като орган” обикаля света, а клиничните 
изследвания довеждат до откритието на нова психическа болест, включена в 
академични сборници.[7] 

Експерното мнение на доктор Уъртъм е за ефекта, който комиксите 
имат върху съзнанието и поведението на деца, с които е бил в контакт. 
Неговите възражения не са срещу всички комикси. За най-опасен смята 
криминалния комикс, дефинира го така: „комикс книги, които описват 
престъпления –  градски, уестърни, научно-фантастични, истории в 
джунглата, приключения в царството на суперхората, „ужаси” или 
свръхестествени същества. Терминът „умствена хигиена” е подложен на 
стереотипно използване и даже украсата от психологически дълбокомислия 
не го спасява от клиширане. [8] 

Уъртъм не е първият анти-комикс кръстоносец. За разлика от 
предшествениците, той се ръководи от науката, а не от естетиката или 
вярата. Появява в правилния момент, и се съсредоточава върху 
предположението, че комиксът е причината за младежката престъпност. 

Трагедията на конфликта между Уъртъм и комикса е, че той наистина 
е загрижен за бедните градски деца, тези, които идват от същия свят, от 
който са издателите и създателите на комикс. Евреин с леви убеждения, 
чийто политически и социални виждания се покриват с убежденията на 
тези, които критикува, но е от толкава различна класа и среда, че не може да 
види комикса неутрално. Обществената реакция го стъписва. Вестници и 
списания се нахвърлят срещу опасностите на комикса с предупреждения… 
„Дали комикс книгите са риск за нацията?”, пита Нюзуийк. 

И тогава идва горенето. 
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В импровизиран кръстоносен поход доброволци от щата Ню Йорк 
питат от врата на врата: „имате ли комикси в къщата?”. Струпват ги в 
училищния двор, заливат с газ и запалват. В Чикаго горенето се организира 
от Католическата църква. [9] 

2.2. Комикс кодът и промяната на езика на комикса в САЩ 

През 1954 година се създава орган, който съставя и регулира съдържанието 
на комиксите. Самата комикс-индустрията я определя като „най-строгият 
код в съществуването за всички медии за комуникация.” 

Кодът настоява, че „доброто” трябва винаги да триумфира над „злото” и 
това още повече вкаменява комикс-тенденцията към опростени конфликти и 
довежда  до тематични и идейна стагнация; махнати са дори остатъците от 
сценарното напрежение от криминалетата и комиксите за приключения, и 
това проклина с една фраза душата на жанра на ужаса, който изисква най-
малкото възможност за това злото да възтържествува над доброто.[10] 
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Kодът забранява и „неуважение към утвърдени  авторитети“, което 
прави политическата сатира почти невъзможна. 

 

3. Идеологическата цензура в България 
3.1. България. Богомил Райнов – за социалистически реализъм 

В първата част на недовършената си „Летопис на едно драматичното 
десетилетие” Димитър Аврамов се обръща към предшестващото 
десетилетие и анализира пораженията от тоталитарните намеси: „крайно 
примитивно схващане на реализма, сведен до бездушно копиране на 
материални видимости” [11] и т.н. През това десетилетие Богомил Райнов 
служи на комунистическата пропаганда. Редактира и пише за „Стършел”, 
„Художник”, „Септември”, „Изкуство”, „Литературен фронт”, професор е 
по история на изкуството, в периода след развенчаване на култа към 
личността е няколко години културно аташе в Париж. Невена Стефанова 
пише в късни спомени: „остана верен на служенето”.[12] 
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Богомил Райнов бързо се утвърждава като един от критиците на 
западното изкуство, апологет на социалистическия реализъм и съдник на 
критиците от средното и възрастно поколение, които не се вписват в 
схемите на новата власт. И Никола Мавродинов, и Кирил Кръстев (заедно с 
особено силно подигравания от Богомил Райнов български художник Жорж 
Папазов), както и художници от най-различни направления, произход и 
стилове, попадат под унищожителното му перо. Злоба и ироничен садизъм 
съдят „натуралисти”, „формалисти”, „етнографи”, „импресионисти”, такива, 
които се опитват да рисуват фигурални композиции (защото ги подозира в 
нагаждачество и лакейство), и други, които рисуват „просто натюрморти” и 
голи тела. Проблематични са и формата, и съдържанието на творци от 
противоположни стлистично полета, различен произход, той критикува 
както тези, служили на царския двор, така и евреи (подозира Давид Перец, 
че нарисуваните от него работници-евреи на път в Родопите биха 
изглеждали малко по-усмихнати като бригадири в годините след войната) за 
него неприемливи са „алчността и раболепието” на известни художници, с 
„реакционните си възгледи”. Основните критикувани теми са тези за битки, 
които прославят и пропагандират „завоевателната политика на 
кобургите”.[13] 

Райнов критикува А/ „фалшификацията на историята”, като използва 
най-вече „великобългарски шовинизъм”; Б/ „идиличния живот, който не 
съществува”, също така прекаленото използване на фолклорни елементи, 
които стигат според думите му до „етнографски паноптикум”, В/ „дразнещи 
еротичното чувство голи тела”. 
Българският критик не отрича качествата на много даровити художници, но 
ги обвинява в „стремеж към доходни начинания”. За други, в миналото 
отразявали живота на „подтиснатите слоеве”, Райнов отбелязва, че са плахи, 
или използват „новаторски експерименти от формален характер”. На 
практика не му харесват „тромавите фигури с дебели ръце и нозе, огрубвани 
съзнателно”, но и „синтетичните платна” със суха геометрия, живопис от 
плоски петна с ясен контур, които „лишават предметите от естествения им 
изглед” и „довеждат до декоративна плоскостност”.[14] 

В личния кръстоносен поход Райнов не само се престарава, а и 
видимо опиянява в унищожаването на Кирил Кръстев и Никола 
Мавродинов. Зад него стоят решенията на петия партиен конгрес на БКП, с 
които Райнов жонглира успешно и манипулативно. 

3.2. Йерархичен синхрон 

С пристигането си от Москва Георги Димитров нарежда да се издаде 
сборниче за героите – „да се напишат добри репортажи, боеви, както казват 
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немците „шлаггедихте” – ударни стихотворения, или „кратки боеви 
стихотворения” които „ще се скандират по цялата страна”. [15] 

3.3. Карикатурните комикси като оръжие на властта в България. 
Вестник Стършел, 1946-1950 

В сценариите на Богомил Райнов за комични политически комикси на 
първа страница във вестник „Стършел” „кратките боеви стихотворения” са 
амалгама от ловко стихоплетство, изпълнение на директиви и жестокост, 
която остава характерно за него завинаги. 

3.3.1. Киро Торука 

Слуховете за потоп след идването на ОФ: Смъртта на „старото”, на 
„реакционното”, олицетворено в образа на Киро Торука, допуска 
физическата разправа с него, която предизвиква даже радост. Зловещите 
процеси срещу Никола Петков, после срещу един от инициаторите на 
Народния съд – Трайчо Костов, говорят за пропагандната сила на 
карикатурата, която оправдава, или още по-страшно – предхожда и помага 
на физическото унищожение на политически и културни дейци в годините 
около обявяването на Народната Република. 

Във вестник „Стършел”, в който Богомил Райнов е заместник главен 
редактор, следвоенните теми са продиктувани от конкретните задачи, 
поставени лично от Георги Димитров. Неслучайно лозунгът на сатиричният 
вестник „няма лабаво” е заплашителен, но и закачливо „народен”. След 
години и Тодор Живков ще го използва: „едно време заглаваката на 
Стършел беше „нема лабаво”. И сега искам да повторя – няма, и не може да 
има лабаво” (по спомен: откъс от реч на Тодор Живков). 

Заедно с експресивните рисунки на Марко Бехар стиховете на Райнов 
са максимално нападателни и саркастични: 

В „Най-пресните приключения на Киро торука” се тематизират 
„слуховете”, които се наказват като във време на война, заедно със 
спекулата: И всеки път в края на комиксовата лента е страховитата заплаха: 
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„Че повярваш ли слухове лесно, 
ще отидеш ти в царство небесно, 
както става с Торука. Амин!” 

Богомил Райнов обича да работи и с Никола Мирчев, детски 
илюстратор и живописец-комунист, бъдещ председател на СБХ. 

В „Мартеници” Америка е вече нарицателния отрицателен „Чичо 
Сам”, който носи ядрена заплаха. А малките човечета – негови приятели, 
които той закичва с „мартенки”, са съседите на България – попадналите под 
западно влияние Гърция и Турция. В края на стрипа Америка окачва 
държавите на гърдите си като играчка. 

 

 
 

Стриповете в Стършел с разбираемия си език и директни ултимативни 
императиви напомнят и големите постери на вестник „Папагал” от тези 
години (издаван и на турски език), служещи на прости пропагандни цели. 
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3.3.2. Неоткрит Прикритков 

През 1947, в стрип, рисуван отново от Никола Мирчев, политическото 
стихоплетство на Богомил Райнов се насочва срещу лъстивите мързеливци, 
скрили се от стария строй. Дебел началник (с фигурата на предвоенния 
министър Константин Петканов) начначава машинописка „с вид по-нежен”, 
след като отхвърля две невзрачни девойки. 

„- Машинопис не зная, жално… 
О, не – героят спря я с вик: 
– Вий ще ми служите похвално 
ах, идеално, идеално!… 
И той я назначи за миг.” 

В друга история за този „типичен герой” се описва неговата 
непримиримост към дребните подкупи и собствената му корумпираност за 
„стотак… от хилядарки в брой”. 

 

 
 

В „Тук е Неоткрит Прикритков” началникът, бивш герой от 
съпротивата, критикува служителя, че се забавлява в кръчмата, но той самия 
остава в нея до сутринта да играе покер и да пие с леки жени.  
Неоткрит Прикритков прилича на героите на Илф и Петров, познати в 
България от издания през 40-те с корици на Александър Жендов, а това, че 
призовават читателя да очаква продължение „в идущия брой”, е симптом на 
планирана и последователна пропагандна класова борба с противниците на 
„Офето”. 

Един стрип от типа „диахронно развитие в скокове през историята”, 
особено популярен тези години, е написан под псевдонима Джакомо и 
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нарисуван от Никола Мирчев. Героят е свързан с германците и царя преди 
1944 година, после се отскубва „без съд народен” и се свира „в миша 
дупка”. След това става член на „зелена дружба” и накрая заслужено влиза в 
затвора „тих, просторен”. 

Изкуството, което има най-много пресечни точки с комикса в 
годините 45-52, е карикатурата. Критици, сатирици и художници я 
използват в цялата й сила за нуждите на пропагандата на суровия първичен 
социализъм в следвоенните години. Райнов нарежда карикатурата до „най-
злободневните жанрове” – карикатурата, плакатът и политическата рисунка 
„помагат за историческата победа”. [16] 

В многобройни карикатури и комикс ленти в четирите години след 
войната са отразени „машинациите на буржоазията” „реакционните асове”, 
конспиратори, спекуланти, валутни афери, лентяи, бюрократи, „цялата 
вакханалия на реакцията”. 

Хумористични герои – Мърморков (вечно недоволния субект), 
Попивко Папкин (закоравелия бюрократ), Киро Торука (жертва на 
реакционни слухове), Неоткрит Прикритков (прикриващ се фашист) – 
всички тези герои стават мерило и символ за обществените недъзи на 
нестабилното общество след войната, терора, народния съд. 

И за унищожителните карикатури, придружавали осъдените на 
затвор  или получили смъртни присъди, Райнов намира критика към 
фòрмата: преповтаряне на сюжета, липса на типизация в образа, 
схематизация в рисунката, лишаване на композициите от обстановка, 
лишаващо героите от необходимата атмосфера и др. 

„Реалистичната карикатура” може да осъществи задачите на БКП 
(агитация, порицание, изграждане на социализма) и от примерите на 
съветското списание „Крокодил” който води борба срещу вредните влияния 
на западното общество. [17] 

В разпита на подсъдимите по „Дело 6” Александър Божинов говори за 
целите на карикатурата според своите разбирания след дългогодишната си 
кариера в тази опасна за живота професия: „Карикатурата трябва да бъде 
преди всичко изкуство, едно художествено произведение. И като така, тя не 
може да бъде вулгарна, нито обиднa. Аз съм против кръвта. Ако има някоя 
моя карикатура да е драстична, да съм изобразил някое събитие, където да 
се е проляла кръв, това не значи, че аз съм против мястото, където е станало 
това, но против методите, против действията.”[18] 
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Заключение 

Въпреки издигнатата желязна завеса и разделянето на света на 
идеологически, икономически и политически зони в годините след втората 
световна война, линията, която разделя адвокатите на комикса и 
противниците му в социалистическа България и САЩ е поколенческа, а не 
географска. 
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