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Ежегодното лятно училище, посветено на история на тоталитарните 
режими и демокрацията в гр. Белене, се организира от фондация 
„Софийска платформа“ с подкрепата на фондация Америка за България.

The annual summer school dedicated to the history of totalitarian regimes
and democracy in Belene, Bulgaria is organized by the Sofia Platform 
Foundation, with the support of the America for Bulgaria Foundation.
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ЗАЩО НИ Е ДА ПОМНИМ?

Жертвите на тоталитарните режими в Европа, сред които са и жертвите 
на комунистическия режим в България, не са тема, по която говорим 
често в училище, в семейството, или с приятели. Трагичната им съдба 
ни учи на уроци, много по-големи от уроците в учебника. Учи ни на 
принципност и смелост, разказва ни за проява на слабост, но и на 
човечност, учи ни защо демокрацията, колкото и недостатъци да 
има, е най-добрата форма на съжителство. 

Белене и островите около града са едно от най-красивите, но и най-
злокобни, места в България. Свързваме ги с репресивната система 
на комунизма в страната. В лагера в Белене, съществувал между 
1949 г. и 1989 г., стотици са намерили смъртта си и мнозина са били 
подложени на години репресии без да знаят дали някога ще видят 
отново семействата си. Благодарение на дейността на отдадени 
членове на местната общност в Белене през последните години, 
все повече граждани откриват града и тамошния концлагер като 
място на памет. 

Лятното училище „Защо ни е да помним?“, организирано от фондация 
„Софийска платформа“ с подкрепата на фондация „Америка за 
България“, събира ежегодно около 20 младежи от цялата страна, 
които стават част от общността на млади посланици на паметта. 
Чрез интерактивни методи, работа с архивни материали, посещение 
на значими исторически обекти в района, разговори с очевидци 
и лекции с експерти се засягат основните теми в програмата като 
разликите между демокрацията и тоталитарните режими, справянето 
с миналото и значението му за настоящето и бъдещето. 

Изданието, което държите в ръцете си, беше създадено от участниците 
на лятното училище „Защо ни е да помним?“ през 2019 г. с помощта 
на Красимира Буцева, лектор по фотография и артист, и Джулиан 
Шехирян, историк и артист. То съдържа снимки и разкази на 
участниците, които те подредиха смислово в емоционална сесия 
на спо де ляне на впечатления от видяното и наученото в гр. Белене. 
Снимките, мислите и текстът в тази публикация са изцяло подредени 
от участниците в лятното училище. 
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WHY SHOULD WE REMEMBER?

The victims of the totalitarian regimes in Europe, including the victims 
of the communist regime in Bulgaria, are not a topic we often talk about 
at school, at home, or with friends. Their tragic fate teaches us lessons 
much bigger than those in the textbooks. It teaches us courage and 
principles, it tells us about display of weakness but also humanity, it 
shows us why democracy, no matter how flawed it may be, is the best 
form of government.

Belene and the islands around the city are among the most beautiful, but 
also most sinister, places in Bulgaria. We relate them to the repressive 
communist system in the country. Hundreds died and many were subject 
to years of repression in the camp in Belene between 1949 and 1989. 
They did not know whether they would ever see their families again. In 
recent years, more and more citizens are discovering the city and the 
concentration camp as a site of remembrance, thanks to the dedicated 
work of members of the local community.

The summer school “Why should we remember?” organized by the 
Sofia Platform Foundation with the support of the America for Bulgaria 
Foundation, gathers annually around 20 youngsters from all over Bulgaria 
who become part of the community of “ambassadors of memory”. The 
main themes of the program are the differences between democracy 
and totalitarian regimes, dealing with the past and its significance for 
the present and future. A variety of activities address those during the 
summer school – interactive methods, working with archival materials, 
visits to important historical sites, discussions with eyewitnesses, expert 
lectures.

The following zine was created by the participants in our 2019 summer 
school “Why should we remember?” with the help of Krasimira Butseva, 
photography lecturer and artist, and Julian Chehirian, historian and artist. 
The zine tells an emotional story, captured in the words and pictures 
from the participants’ experiences in Belene. The photographs, text and 
thoughts in this publication are organized solely by the participants in 
the summer school. 
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Град Белене е място на противоречия, както се вижда 
от фотографията на следващата страница. Градският 
стълб с указателни табели дава насоки към пощата, 
автогарата, болницата, общината и недовършения от 
повече от 30 години АЕЦ Белене, но не и към остров 
Персин – най-големия лагер от времето на комунизма, 
който е и природен парк, по поречието на р. Дунав.

The town of Belene is a controversial space, as the 
photograph on the following page shows. The direction 
pole has signs pointing to the post office, the bus station, 
the hospital, the municipality and the unfinished for more 
than 30 years now Belene Nuclear Power Plant; rather than 
to the island Persin – the location of the largest Bulgarian 
camp from communist times, and simultaneously a 
natural park.

“

“
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Градски стълб с указателни табели, град Белене.
Direction pole with signs, Belene town.
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Запустелият жилищен комплекс „Димум“, известен още като българският 
Припят; строен за работниците на недовършената АЕЦ Белене.



The desolate residential complex “Dimum”, known also as the Bulgarian Pripyat;  
built for the workers of the unfunished Belene Nuclear Power Plant.



Останки от асфалтиран път на остров Персин в близост до II обект на лагер 
„Белене“.

Remains of a road on island Persin, adjacent to the site II of camp Belene.
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Според Макс Вебер държавата има монопол върху 
наси лието. През комунизма обаче тя го е отдала на 
концесия на група мили ционери. Когато това се случва, 
всичко е национализирано, без съд и справедливост. 
Последното става частен случай.

Пазарът не затваря след 9 септември. Бизнесът не 
изчез ва. Просто за продан са човешките съдби, пре да-
дени в концлагера за минута въз мездие. Хулиганите са 
богаташки синове и затова са най-мразени. Ако ще да 
ги бият, те са го заслужили!

Нека днес да загърбим традицията. Не сме по-добри от 
тях, ако правим и мислим същото за децата и внуците 
на комунистите.

Възмездието поражда възмездие, и продава спра вед-
ливостта.

“ According to Max Weber, the state holds a monopoly on 
violence. During communism, the monopoly was in a 
concession to several members of the Militsiya. When this 
happens, everything is nationalised without a court or 
justice. The last one becomes a private case.

The market does not cease after the 9th of September. The 
business does not disappear. People’s lives are being sold, 
sent to the camp for a minute of retribution. The hooligans 
are sons of the rich and that is why they are the most hated. 
If they beat them, it is because they deserve it!

Let’s leave the tradition behind. We are not better than 
them, if we do and think the same about the children and 
grandchildren of the communists.

The retribution brings retribution, and sells justice.

“
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Horror, sadness and despair...
Island Persin – a sinister place.
Day after day, without a second thought.
And a new hope for an escape.

Without closed ones and relatives – completely alone,
left in the silence,
countless cruelties were seen,
waiting for a hand to reach out.

New day comes on the horizon,
but the hope in humanity remains,
the freedom exists, but not here,
and after all, men learn to forgive...

“
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На остров Персин днес има действащ затвор, който 
предполага особен режим на достъп до обектите 
на бившия лагер „Белене“. Едва от няколко години 
достъпът за граждани става срещу пред ва ри телно 
уведомяване на главна дирекция „Изпълнение на 
нака за нията“, гр. София и срещу отдаване на документ 
за самоличност при влизане на острова.

“

At the moment on island Persin there is a functioning 
prison, which contributes to a very specific regime of 
access to the sites of the former camp Belene. Only 
from several years ago the access for citizens happens 
only through a declaration in advance to the General 
Directorate Execution of Penalties in Sofia city, and after 
leaving one’s ID at the entrance of the island.

“
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Табела на входа на остров Персин и затвора в гр. Белене.

A sign at the entrance of island Persin and the prison in Belene. 
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 It is easier not to remember. It is easier to forget, so you don’t 
feel responsible, so you don’t believe that perniciousness is possible. It 
is easier not to know how drops of blood have coloured the nature. It is 
easier to believe that cruelty does not exist. 

Belene – town of memory, such from which many people run. Memories, 
which suffocate and don’t allow for live to continue. The history which 
takes over the city does not leave any space for a single breath.

Belene – а town which has everything from churches waiting for their 
eager Christians, to kindergartens for the children who are no longer 
present. Schools, expecting to spread knowledge and memory to the 
ones absent. Belene is a town, which waits for history to be accepted 
and for the future – to be continued. Now time has stopped. Time has 
frozen in an absurd contrast between nature and man’s cruelty. Currently, 
nature has turned into an enemy, embodying the “face” of terror, as on 
arrival at the camp one is welcomed only by the bloodsucking mosquitos, 
which rule beyond man.

Belene – а town which looks like an abandon snail shell. The screaming 
has sank into the vacant walls of the empty buildings, and is restrained 
under the pressure of the missing life. The steps make a loud sound, 
praying in despair for the smallest breath. It is ironic that where it is 
empty today, in one’s memories there are thousands who were doomed 
to violence.

It is easier not to remember. It is easier not to carry the knowledge of 
your past. But if you remember, if you search for a meaning, you find 
a reason to live. If you know how thousands have lost their sweetest 
years, you understand that you can’t waste your time. If you know, the 
possibility of history to repeat disappears.

“
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Изглед към комплекс „Беленски острови“.

A view towards the Belene islands complex.
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“Нови идеи трябва да бъдат внесени в 
старите сгради.

Аз виждам стари, изоставени сгради 
като пространство, което може да бъде 
употребено от креативни предприемачи.

Тези блокове са последствие и резултат 
на един провал. И тези сгради са 
оставени просто да се разрушат.

Аз вярвам, че ние можем да използваме 
креативността си към тях, и все пак 
да ги направим полезни, практични и 
естетически. 
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Сгради, част от изоставения жилищен комплекс „Димум“.

Buildings part of the abandoned residential complex “Dimum”. 
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Детайли от блок, част от жилищен комплекс „Димум“.

Details from a tower block, part of the residential complex “Dimum” 
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„Младостта, младостта ми отнеха...“ 
– Халил Расим

На 23-годишна възраст Халил Расим е осъден за шпионаж по изфаб-
ри кувана присъда на 20 години затвор. Излежава 14 години в Старо-
загорския затвор. А през 1985 се възпротивява на тогава случ ващият 
се Възродителен процес (по време на който хора от различни етноси 
са изселвани, със сменени имена и системно репресирани), заради 
което е въдворен без съд и присъда в лагера „Белене“.

“My youth, my youth they took away...” 
– Halil Rasim

When Halil Rasim was only 23 years old he was convicted and imprisoned 
for 20 years for being a spy based on a fabricted case. He spent 14 
years in the Stara Zagora prison. And in 1985 he openly opposed the 
contemporaneous revival process (during which people from minorities 
had their names changed, were displaced, and experienced systematic 
repressions) for which he was sent without a case or sentence to the 
camp Belene. 
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„На тези, на които им оставаха 7-8 дни 
до края на присъдата, онез правеха 
нещо, измисляха, та да дойде прокурор 
от София, да ги осъди... опит за бягство, 
и ги разстрелваха.“

– Руси Карапетков
Като гимназист, Руси Карапетков създава организация за изучаването 
на историята на БЗНС. Едва на 18 години и 8 месеца, той е изпратен 
в лагера „Белене“ за 3 години, като след това е въдворен за още 3 в 
Пазарджишкия затвор.

“The ones who had 7-8 days left of their 
sentences, they (the guards) did something, 
made up something so that a prosecutor 
from Sofia could come and sentence them... 
for attempting to escape, they were shot.” 

– Rusi Karapetkov
When he was in high school, Rusi Karapetkov formed an organization 
for the study of the history of the Bulgarian Agrarian National Union. 
He was only 18 years old and 8 months when he was sent to the camp 
Belene for 3 years, and after that he was admitted for another 3 in the 
Pazardzhik prison.

23



Надпис на сводестата извивка на портала на II обект 
в лагер „Белене“. Скоро възстановена по копие на 
автен тичната такава от годините на лагера. С надпис 
от едната страна: „Да, човек звучи гордо!“ (М. Горки), 
и от другата: „Ако врагът не се предава, се унищожава“ 
(Ф. Джерджински).

Inscription at the curved arch at the entrance of site II at 
the camp Belene. The sign is a recreation of the authentic 
one from the times when the camp existed. With a sign 
from one side: “Man – how proud it sounds!” (M. Gorky), 
and from the other: “If the enemy does not admit defeat, 
they should be destroyed” (F. Dzerzhinsky).

“

“
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Табела на входа на II обект в лагер „Белене“. Текст на горната извивка: 
„Да, човек звучи гордо!“ (М. Горки); текст отдолу: „ТВО-Белене, 2-ри обект“.

Sign at the entrance of site II at Belene camp. Inscription on the curved arch: 
“Man – how proud it sounds!” (M. Gorky); 
inscription below: “Labour correctional facility Belene Site II”.
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 I was impressed the most by my meeting with 
Halil Rasim and Rusi Karapetkov. 

I felt very sad, when Halil Rasim spoke and when his 
eyes became watery. His life has passed whilst he has 
been imprisoned. I was very fascinated that he has 
managed to survive for so many years in prison. I asked 
him this question and he said:

“In the span of 3-4 months, I thought how would I 
survive for so many years and what would my life be 
when I get out of prison. One day I laid in bed, and I 
heard the sound of a plane. And I thought to myself 
that if I can see that plane from my tiny window, then 
I will leave this small pit one day.”

Oktay Fikret

“
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Участник от лятното училище в една от сградите строена през 1959 г. до II обект в лагера „Белене”.
A participant in the summer school in one of the buildings built in 1959 in site II in the camp Belene.
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Участник от лятното училище в една от сградите строена през 1959 г. до II обект в лагера „Белене”.
A participant in the summer school in one of the buildings built in 1959 in site II in the camp Belene.
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“Не мога да разбера целия този абсурд. 
Този лагер, място на толкова много тъга 
и смърт. Този лагер с толкова много 
история, съсипал живота на толкова 
много хора, сега стои забравен, никакво 
„свидетелство“ нито дори паметта може 
да се намери там. Това е най-тъжното, 
че ние искаме да заличим това място 
и да го скрием. Така се обричаме да го 
повторим.

“I can’t understand this absurd. This camp, 
a place of so much suffering and death. 
This camp with so much history, which has 
destroyed the lives of so many people, now 
it is forgotten, there is no “evidence” of 
memory there. The saddest part is that we 
want to purposefully destroy this space and 
thus hide it. In such a way we are doomed 
to repeat the past.
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Мост към лагера „Белене“, остров Персин.

Bridge to the camp Belene, island Persin.
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 He was younger than most of us, he doesn’t know 
the reason he is here, but probably he was also an innocent 
offender. One day he received a letter, he had a son born, after 
reading the news he was a little behind in line of inmates. 
Because of this, he received a bullet in his head. 

“
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Дете на новото време съм – на демокрацията!

Не съм видяла, не съм изживяла!

Но помня! Помня и няма да забравя!

Ние, децата на свободата, сме длъжни пред НАС, 
пред предците НИ, пред наследниците НИ... да се 

борим за човещината и за доброто!

I’m a child of the new time – of democracy!

I haven’t seen, I haven’t lived through!

But I remember! I remember and I won’t forget!

We, the children of freedom, are accountable to 
US, to OUR ancestors, to OUR heirs... to fight for 

humanness and for the good!

“

“
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Помещение на бившите надзиратели от лагера по настоящем 
използвано от затворници с кратки и леки присъди.

A building used by the former guards of the camp, that is at the moment used 
by prisoners with shorter sentences.
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Стая в сграда на II обект в лагер „Белене“.

A room in a building at site II in camp Belene.
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 Мразя пустотата.

А в Белене е пусто като в пустиня. Дърветата са разцъфнали, тревата 
е висока, водата е наоколо, но живот няма. Природата живее, но е 
зловещо пусто. Плаши ме.

Съквартирантката ми го описа най-точно: „Имам чувството, че от 
водата ще изплуват трупове“. Плаши ме опозицията – тишина (сега) / 
викове (на лагеристите под гъвкавите камшици).

Има нещо тайно, скрито, забравено от времето, което всеки момент 
ще изплува на повърхността на Дунава. Този град е прокълнат. Само 
знам, че искам да се махна от тежкия, напластен и мазен тинест 
беленски въздух и тоновете пиявици с крила.

Жегата и мислите ме разяждат.

 I hate the emptiness.

And in Belene, it’s empty as in a desert. The trees around have blossomed, 
the grass is tall, the water is all around, but there is no live. The nature 
lives, but it is ominously empty.

My roommate said it very correctly: “I have the feeling that there will be 
corpses that will come out of the water.” I am scared of the contrast – 
the silence (now) / the screaming (of camp inmates breaking under the 
whips.

There is something secret, hidden, forgotten from time, which will come 
to the surface of the Danube any time soon. This town is cursed. All I 
know is that I want to get away from the thick, layered, oily and muddy 
air of Belene and the tons of leeches with wings.

The heath and my thoughts are eating me.

“

“
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 BELENE  * * * * * * * * 
• Camp  • Prison • Locals • Electricity projects
• Citizens  • Religion  • Natural potential

Repression – human / civilian plan – dreadful killing of people. Before 
rights and moral... the lost resource (the elite) Socialism – answer to the 
capitalist mode of production, society for the working class.

Because of the unique situation – Russia + WWI – it is interesting how 
power changes, dictatorship, tilting the ideas of Marxism. Stalin – 
multilateral, multifaceted., … We first see camps in the West, not in 
Germany, nor the USSR.

“The death of the free man” 

   The current generations will see the same.

Religion – forbidden, but still a part of people’s lives.
     Nature
The island – a natural park with hundreds of birds species. From the 
Romanian coast there are wild pigs and wolves approaching. The 
workers at the island said that it was also populated with a lot of dears. 
Today they hope for a lift that will replace the bad road and will offer a 
panoramic view from above.

   Failed projects for Belene Nuclear Power Plant...

P S Y C H O L O G Y
P A R A N O I D 

C O M M I E

There needs to be a consensus between the Bulgarian nation on the  
    topic of repressions. 
The stupidity of men
      The history of Belene 
History of religious conflicts
    Problems with memory
Nostalgia – a signifier that it has been better during the past rule, or 
rather that now socity for consecutive time is without initiative, with the 
result – the decay of all statehood.
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Незавършеният паметник на обект II, лагер „Белене“. 
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The unfinished memorial at site II, camp Belene.
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 Белене е трикольор, изтъкан от памет и забрава. Малко 
призрачен и много действителен. Срам за едни и гордост за други. 
Място на памет, което никой не иска да си спомня. Паметник за 
онези, които не могат да го забравят. Виждам го в бяло. Неопо-
рочената бяла католическа църква, която почита своя мъченик 
Евгений Босилков, те кара да искаш да повярваш. Изоставените 
бели панелки на квартал „Димум“ кара сърцето ти да се свие на 
топка. „Българският Припят“ е призрачен и заедно с паметта за ТВО-
то, кара Белене да изглежда като прокълнат град. Усещам Белене в 
зелено. Природната му красота ти спира дъха, докато се опитва да 
поправи грешките на миналото. Дълбоко в себе си знаеш, че остров 
Персин е най-вече червен. Като комунистическия режим, който се 
е възползвал от него. Като заслепяващата ярост, която се крие в 
управляващите тогава. Като кръвта, напоила земята на остров.

Понякога си представям края на света. Не края на този свят. На 
други преди комунистическия режим. За едно момиче е странно да 
гледа всичко това независимо колко отдавна се е случило и да не си 
представя какво е било тогава. Сигурно е приличало на Армагедон. А 
след това още стотици са загинали по времето на режима. Невинни... 
Аз също знам всичко това, но си представям друго. Представям си, 
че съм кралица, скрита, за да не бъде екзекутирана. Одете, която 
седи в някое бомбоубежище в Бахия на морския бряг на страната, 
която някога е била Бразилия и се опитва да роди новия свят от 
зейналата уста на стария. Какво не бих направила, какво не бих 
създала, какво не бих пожертвала, ако благодарение на това беше 
възможно светът никога да не загине отново.

Не се ли питаш понякога как сме се озовали на толкова странно 
място от света, в който сме живели преди. Когато светът е унищожен 
все някой трябва да го пресъздаде отново. Мисля, че точно това се 
нарича изкуство. Казват, че властта носи отговорност. Би трябвало да 
казват, че властта носи вина, а вината носи тъга и смъртта е единст-
веното нещо, което може да те спаси.

“
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 Belene is a tricolor, woven from memory and forgetfulness. 
Slighty ghostly, but very real. Shame for some, pride for others. A place 
of memory, which no one wishes to remember. A memorial to the ones 
who could not forget. I see the town in white. The immaculate white 
catholic church, which honors its very own martyr Evgenii Bosilkov – 
it makes you believe too. The abandoned white tower blockers in the 
neighbourhood “Dimum” make your heart crumble. “The Bulgarian 
Pripyat” is spooky, but so is the memory of the reeducation labour 
facility, both make the town of Belene feel like it is damned. I feel Belene 
in green. The beauty of its nature can stop your breath, while nature 
tries to fix the mistakes of the past. And deep inside of you, you know 
that island Persin is predominantly in red. As the communist regime 
which has used it. As the blinding rage, which has been a part of the 
ones governing the state then. As the blood, which has soaked in the 
land of the island.

Sometimes I am imagining the end of the world. Not the end of this 
world. But the end of some much before the communist regime. It is odd 
for one girl to gaze at all of this, despite how long ago it has happened 
and not imagine what has been then. I suppose it might have looked 
like Armageddon. And after that hundreds have died during the regime. 
Innocent... I also know all of this, but I imagine something else. I imagine 
that I am a queen, hidden, to escape execution. Odette, who sits in some 
bomb shelter at the coasts of Bahia, a country which once was part of 
Brazil and tries to give birth to the new world from the mouth of the old 
one. I would do everything, I would make and sacrifice anything, if it was 
possible to stop the world from another destruction.

Haven’t you wondered how we ended up at such a strange place in 
this world, in which we have lived before too. When the world is falling 
apart, someone needs to put its pieces back anew. I think that, that is 
what art is. They say that power brings responsibility. They should say 
that power brings guilt, and the guilt brings suffering, and death is the 
only thing that could save you.

“

43



Сградата, където са затваряли „хулиганите” в лагера „Белене”, 
използвана преди като обор.

The building where the “hooligans” were imprisoned at the camp Belene, 
used previously as a barn. 
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 Гледайки филми за исторически събития, четейки биографиите на 
пострадалите хора, търсейки доказателства за случилото се, не можем да 
си дадем сметка за реалността. Надявам се това, което гледаш и четеш, 
да не е истина, да е преувеличено и целият ужас да е добре измислен 
дистопичен филм. Дойдох в Белене, за да предизвикам себе си, да 
видя с очите си концлагера, да чуя историята на оцелелите. Мислех, 
че се чувствам емоционално подготвена, знаех, че това е жестока и 
тъжна част от българската история, но не очаквах това да ме връхлети с 
такава страшна сила. Може би заради това, че всички онези хора, които 
са причинили това, не са се разкаяли, за това не съм го приела като 
нещо толкова страшно. И не само не са се разкаяли, но и се опитват да 
замажат / пренапишат историята. Днес много малка част от младите хора 
се интересуват от историята. Масата от обществото приема всичко за 
даденост, без да се замисли, без да потърси, без да иска да знае и помни. 
Знаещите и заинтересованите младежи водят битки с причинителите, 
полагат огромни усилия за да разпространяват истинската история, такава, 
каквато е всъщност. Но това се постига много трудно. В учебниците по 
история младите четат как затворниците, лагеристите са престъпници, как 
наистина са заслужавали да бъдат затворени, как всъщност е нямало ужас.

 After we watch films based on historical events, and after we read 
biographies of victims, and we search for evidence of the past, we still cannot 
comprehend reality. You hope that what you watch and read is not truth, that 
it is overexaggerated and that the whole terror is just a very well-thought 
dystopian film. I came to Belene to provoke myself, to see with my own eyes the 
camp, to hear the memories of the survivors. I thought that I am emotionally 
prepared, and I knew that this is a very cruel and sad part of the Bulgarian 
history, but I didn’t expect to experience this in such a way. All of these people 
whose fault it was never repented, and maybe that’s why I haven’t realized how 
dreadful it was. And not only they did not repent, but they also tried to hide 
and rewrite history. Today there is a very small number of young people who 
are interested in history. The majority of the society accepts anything without a 
second thought, without researching or checking, as it doesn’t want to know or 
remember. The ones who know and look out for knowledge from the younger 
generations, they also lead battles with the perpetrators, they put enormous 
efforts to spread the truth about history, the history it was. But this is very hard 
to be achieved. In the history school books the youth reads about the inmates 
who are represented as criminals, how they deserved to be imprisoned and 
how there was no terror.

“

“
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Вишка за наблюдение на птици на остров Персин.

Bird observation tower on island Persin.





“
 
 - И как беше? Толкоз ли е зле Белене?
- Ами... Много смесени чувства имам. Беше интересно, но в същото 
време някак страховито, но пък и красиво. Но май като цяло усетих 
колко им е било трудно.
- Е, сега. Едва ли е било толкова зле. И тогава, и сега, всичко може да 
е било преувеличено.
- Ти... не си бил там. То беше комбинацията от красив парк и в същото 
време усещаш тежестта от изпаренията на толкова пролята пот, кръв 
и безнадеждност. А жегата просто...
- Колко да е било жега? Виж Индия, то там стигат до 50 градуса, 
оплакват ли се? Ми не, това е животът.
- Но ти дори не видя комарите, те бяха на об...
- Аа, за комари ептен не ми говори! Питаш ли ги в Австралия, че там 
имат толкова болести, разнасяни от комари! А ние тук от мизерни, 
малки колкото милиметър мушички се оплакваме.
- Ти не беше там!
- Не ми и трябва. Всичко съм чувал, всичко съм чел. Такова добро 
положение, което ако бяхме на другия край на света, щяхме да 
благодарим за него. А сега – песимизъм!
- Добре, зарежи природните затруднения. Дори няма да ти обяснявам 
за калта, треволяците. Те са най-малкото – тези хора, масата от които 
са невинни, са били насилвани, травмирани, обградени от Дунава, 
която, викаш, също е работила в името на системата. Затваряла ги 
е на това място на безизходица. Те са преживели страшни неща, 
страшни... Бой, убийства, психически тормоз...
- Да, да, това може и да е така, но замисли се. Ако човек се намира в 
тази затворена среда, той със сигурност иска да накара слушателите 
да му вярват. Съответно никой не може да измери колко си измислят. 
А най-важното е, че те са пращани да работят, не като нацизма 
просто да ги убиват. Значи има толкова по-зле от това, което е било, 
дори ако приемем хиперболата.
- Как... как казваш това? Първо – ако едно нещо е по-лошо от друго, 
не значи, че и двете не са напълно ужасни, неморални,
зловещи... А за хиперболата, има толкова много документи, архиви 
в които доносниците доказват това, което се знае! Те няма как да са 
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лъгали, защото е измама на системата, именно каквото те не трябва 
да правят.
- Само оплакване в тази държава! Могло е да бъде толкова по-зле. 
Никой не оценява това.
- Уви, има хора, които мислят като теб. Но виж, нацистите, които 
спомена, са останали в миналото. Германия в момента е една от най-
преуспелите държави в Европа и в ЕС! А ние защо не сме? Защото 
се съмняване в думите на тези, които са преживели ада и това е 
сигурно. Защото има хора, които не могат да влязат в обувките на 
другите! Не могат да проумеят колко... колко ненормално и... 
жестоко, садистко, тоталитарното управление е било. Заради тези 
неспо собни на хуманност хора, ние сега не сме толкова напред. Но 
виж, вече сме в толкова международни организации, опитваме се да 
освободим всички от оковите, поставени от стереотипа, от слуга и от 
клеветата. И ето, сега да те шокирам. Дори да си прав. Дори всичко 
да е измислица – тези хора, споделили своите „разкази, приказки, 
истории“, успяха да ни повлияят толкова, че вече знаем какво НЕ 
БИВА ДА СТАВА!

49



“
 
 - And how was it? Was it that bad in Belene?
- Mm... I have mixed feelings. It was interesting, but in the same time 
it was scary, but also beautiful. I think I might have understood how 
difficult it was for them.
- I doubt it was that bad. Now, then, everything can be overexaggerated. 
You haven’t been there... It was a combination of a beautiful nature 
reserve and at the same time you feel the weight of the evaporated 
sweat, blood and hopelessness. And the heat is just...
- I doubt it was that hot? Look at India, it could get up to 50 degrees, and 
are they complaining there? They don’t as that’s their life.
- But you didn’t even see the mosquitoes, they were in clo...
- Aa... don’t talk to me about some mosquitoes! What about the people 
in Australia, where there are so many diseases carried by the mosquitoes! 
And the ones here – bugs a millimetre long and we complain.
- You weren’t there!
- I don’t need to be there. I have heard, and read it all. Such great 
conditions, if we were at the other end of the world we would be so 
thankful. And now – pessimism!
- Okay, leave the difficulties whilst being in the nature. I won’t tell you 
about the mud and the grass. They are the least – these people, the 
majority of which were innocent, were abused, traumatised and kept 
away by the waters of the Danube, a river which as you say has also 
worked in favour of the system. It had locked them on this place of 
hopelessness. They have lived through terrible things, terrible... Fights, 
deaths, psychological terror...
- Yes, yes sure that could be true... but think about it. If a man ends up in 
this closed environment, he for sure wants to have listeners who believe 
him. So no one can measure how much is fabricated. The most important 
thing is that they were sent there to work, so it was not like the Nazism 
where they were just killed. There is so much worse than that, what it 
was, even if we accept the exaggerations as real.
- What... what are you saying? First of all – if one thing is worse than 
another, it doesn’t mean that both can’t be absolutely terrible, wrong 
and sinister. And for the overexaggerating, there are so many documents, 
archives in which the State Security’s informers prove this! They couldn’t 
have done.

“
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- Only complains in this country! It could have been worse. No one 
acknowledges this.
- Unfortunately, there are people who think like you. But look, the 
Nazis which you mentioned they have stayed and remained in the past. 
Germany at the moment is one the most developed countries in Europe 
and in the EU! And we, why aren’t we too? Because we are always 
suspicious about the words of the ones who have lived through hell when 
that has absolutely happened. Because there are people who can’t try to 
imagine walking in someone else’s shoes. They can’t understand how... 
how absurd and... cruel, sadist... the totalitarian system had been. And 
as of these people incapable of empathy, that’s why we are so behind. 
But look, at least currently we are a part of so many international 
organization, and we try to break free the chains left by the stereotype, 
by the servant and slander. And now to shock you. Even if you are right. 
Even if it is all fictional – these people shared their “narratives, tales, 
stories” and managed to affect us so much that we now know WHAT 
SHOULD NOT REPEAT AGAIN!
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A portrait of Hristo Krastev, a mayor of the Pleven region from the Bulgarian Agrarian 
National Union.

Сгради на местоположението на II обект, лагер „Белене“.

Buildings at the location of site II, camp Belene.





Халил Расим и Руси Карапетков – оцелели от лагера 
„Белене“, споделят спомените си по време на лятното 
училище.

Halil Rasim and Rusi Karapetkov – survivors from the camp 
Belene, share their memories during the summer school.
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On this island time had stopped.
The buildings and the dreams decay in nettles.
And in the heat of July, countless souls slip through.

And they whisper the past sufferings,
the incinerated ideals, and dreams.
And their suffocated cries have turned into roars in 
the present days.

And it must be rememebred! It must be spoken of! 
We should fight for their memory,
we should dig into the weeded grave,
in ored to discard the layered fear.

Ralitsa

“
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Понякога се чудя как българският народ е оживявал 
след всичките ужаси, през които е трябвало да пре-
мине: Византийско иго, Османско робство, безброй 
световни, балкански и вътрешни конфликти. Мно-
жеството хищници, който са искали да установят 
контрол над нашето мъничко кътче земя, наречено 
дом. И като че ли от всичките тези чудовища, нашето 
собствено такова, наречено комунизъм, изглежда 
най-ужасяващо, страшно и нечовешко. И все пак, 
България още е на картата. Още сме тук и на всичкото 
отгоре вървим напред. Накратко, България струва! И 
то много повече отколкото ние ѝ даваме. 

“

“

Sometimes I wonder how has the Bulgarian nation survived 
all of the terrors through which it’s been: the Byzantine 
rule, the Ottoman rule, the countless international and 
Balkan, and internal conflicts. The many predators, who 
tried to take control and rule over our little piece of land, 
which we call home. And it seems that from all of these 
monsters, our own called communism has been the most 
dreadful, terrible and inhumane. And after all, Bulgaria is 
still on the world map. And we are still here and we are 
moving forward. In essence, Bulgaria is worth it! Much 
more than we give it.
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В една от сградите в лагера „Белене“.
Inside of one of the buildindgs at the camp Belene.
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През прозореца, лагер „Белене”.  
Through the window, camp Belene.
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Училището беше едно невероятно преживяване. Нау-
чих много неща и се запознах с много и интересни хора. 
Това, с което ще запомня гр. Белене, е разнообразието. 
Това е град с много дълга история, който контрастира 
красотата с р. Дунав и разнообразието от гледки на 
остров Персин (природния парк и блатата), с грозотата 
и баналността на недовършените социалистически 
проекти и занемарени сгради с ужасяваща история. 
Тук всеки посетител ще се запознае с нова култура (2/3 
от града са католици), ще се наслади на голямо разно-
образие от редки птици, които живеят на острова, но 
и ще се ужаси, когато осъзнае, че е в град, в който са 
избити толкова много хора, и когато разбере, че костите 
на някои от тях може все още да са на някой от околните 
острови. Благодарен съм на хората от екипа, които ми 
помогнаха да имам това невероятно прежи вяване, и 
се надявам скоро пак да се срещнем.

The school was an unbelievable experience. I learnt many 
things and I met a lot of interesting people. What I will 
remember Belene with is the diversity. It is a town with 
a very long history, which is very contrasting – with the 
beauty of the Danube river and the variety of nature on 
island Persin (the Nature reserve and the swamps), but 
also with the ugliness and the banality of the unfinished 
socialist projects and the abandoned buildings with a 
horrible history. Here every visitor will be introduced to 
the new culture (2/3 of the citizens are catholic), one will 
enjoy the diversity of rare bird species, who live on the 
island but will be also terrified that the bones of some 
people could still be found on the other islands in the 
complex. I am thankful to the people from the team of the 
Sofia Platform Foundation for this incredible experience, 
and I hope to meet again soon.

“

“
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Жабка върху ръката на един от участниците. Един от видовете, 
част от разнообразната екосистема на остров Персин. 

А frog on the hand of one of the participants. One of the species part of 
the diverse ecosystem of island Persin. 
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По време на уъркшопите, на участниците им беше зададено 
да снимат своите срещи с местата и хората, които бяха част от 
лятното училище. Също така им беше зададено да опишат своите 
преживявания под формата на проза, поезия, писмо, художествен 
разговор, кратка история или поток от мисли. Тази публикация е 
резултата от техните колективни и изследователски начинания. 

During the workshop, the participants were asked to photograph their 
encounters with the spaces and individuals part of the summer school. 
In addition, they were also asked to write about their experiences in 
the form of prose, poetry, letter, fictional conversation, short story or a 
stream of consciousness. This zine is the results of their investigative and 
collaborative efforts.

Куратори и съствители на публикацията: 
Curators and organizers of the publication:

Красимира Буцева 
Красимира Буцева е визуален артист и лектор в University of the Arts 
London. В нейната работа, тя изследва източноевропейска памет, 
травми и история, чрез фотография, филми и текст.

Krasimira Butseva
Krasimira Butseva is a visual artist and an associate lecturer in the 
University of the Arts London. In her practice, she investigates Eastern 
European trauma, history and memory through the use of photography, 
moving image and writing.

Джулиан Шехирян
Джулиан Шехирян е артист и докторант по история в Princeton 
University. Чрез мултимедийни инсталации и изложби, той изследва 
социалната история на психологията, психотерапията, паметта и 
травмата.

Julian Chehirian
Julian Chehirian is an artist and a PhD candidate in History at Princeton 
University. His artistic practice explores social histories of psychological 
sciences, psychotherapy, memory and trauma through multimedia 
installation and exhibition-making.
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Участници в лятното училище & автори на публикацията:
Participants in the summer school & authors of the publication:

Александра Алексиева / Aleksandra Aleksieva
Ангелина Гашарова / Angelina Gasharova
Ангелина Кунева / Angelina Kuneva
Ая Ганева / Aya Ganeva
Вяра Гушева / Vyara Gusheva
Вяра Николова / Vyara Nikolova
Даниела Стоева / Daniela Stoeva
Димитър Джангозов / Dimitar Dzhangozov
Дина Лепоева / Dina Lepoeva
Злата Кула / Zlata Kula
Ива Иванова / Iva Ivanova
Йоан Хубенов / Yoan Hubenov
Мария Ганева / Maria Ganeva
Мария-Верджиния Николова / Maria-Verdzhinia Nikolova
Нели Виденова / Neli Videnova
Никола Янкулов / Nikola Yankulov 
Октай Етем / Oktay Etem
Петя Вълкова / Petya Valkova
Ралица Жекова / Ralitsa Zhekova
Светослав Петров / Svetoslav Petrov
Станислава Иванова / Stanislava Ivanova
Стефан Каравълчев / Stefan Karavalchev
Христина Анастасова / Hristina Atanasova 
Христо Костов / Hristo Kostov
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Организатори на лятното училище:
Organizers of the summer school:

Фондация „Софийска платформа“

Фондация „Софийска платформа“ е неправителствена организация, 
подкрепяща формалното и неформалното историческо и гражданско 
образование в България. От 2014 г. насам, фондацията организира 
множество образователни инициативи, свързани с бившия лагер 
в Белене, включително и ежегодно лятно училище за ученици и 
студенти.

Sofia Platform Foundation

The Sofia Platform Foundation is a non-governmental organization 
supporting formal and non-formal history and civic education in 
Bulgaria. Since 2014 The foundation has organized numerous academic 
and educational activities in and related to the camp Belene, including 
an annual summer school.






