
СПОМЕНИ НА НЕВЕНА КРАПЧЕВА 
 
 
ЗА ВЕСТНИК „ЗОРА”: 
 
Дъщеря съм на човек, който беше не само значителен публицист, но и образец 

на висок професионализъм и журналистическа етика, който бранеше с огромната си 
интелектуална енергия и обществен авторитет, не само своя вестник, но и целия 
български печат от посегателствата на цензурата. 

"Зора" се издаваше от акционерно дружество "Български печат". Баща ми беше 
основният акционер, същевременно го ръководеше и го изгради като един от най-
влиятелните и авторитетни вестници. "Зора" беше всекидневник, излизаше  в 6 до 8 
страници, в празничен ден и извънреден брой - 12 страници. Ръководният екип се 
състоеше от компетентни, амбициозни и способни хора и беше доста по-малоброен от 
екипите на сегашните вестници. Имаше репортери за всички ведомства, както и 
високоплатени кореспонденти във всички големи европейски столици. Най-високите 
заплати бяха в "Зора" и това привличаше журналистите, освен че за тях беше 
удоволствие да работят в такъв сериозен вестник. "Зора" се стремеше по-скоро към 
влияние върху общественото мнение. Разбира се, и тук се използваха форми за 
привличане на читателите. Преводните романи с продължение, романи по известни 
филми, които още не бяха прожектирани в България, придружени със снимки на 
актьорите.  

Основната линия, която баща ми поддържаше, беше независим информационен 
вестник, с цел да представи обективна вътрешно и външнополитическа информация, 
без съблюдаване на партийни или други отношения към събитията. Разбира се, по 
време на войната "Зора" следваше линията за българско национално единство, близка 
до идеите на цар Борис ІІІ. В Зора" влизаха Йордан Бадев, блестящ литературен критик, 
заедно с него работеше писателят Димитър Талев. Тук най-напред започна да се печата 
голяма част от романа му "Железният светилник" под заглавието "Хаджи 
Серафимовата внучка" Други сътрудници бяха карикатуристът Александър Божинов, 
академик и член на БАН отпреди 9.09.1944 г., известен беше и Матей Бончев - 
Бръшлян. 

 
 

ЗА УБИЙСТВОТО НА ДАНАИЛ КРАПЧЕВ:  
 

Вулгарното престъпление беше извършено в горноджумайския затвор на първия 
ден след деветосептемврийския преврат. Покосен беше животът на човека, изпод чието 
перо излезе дълбоката и драматична статия против политическите убийства, написана 
още в края на 1923 г. Той падна като една от първите жертви на най-масовия и 
брутален сталинистки геноцид в Цяла Източна Европа, окупирана от червената армия. 
Българските комунисти бяха нетърпеливи и жадни да пролеят кръвта на един от най-
значителните си и авторитетни опоненти. Първото престъпление беше последвано от 
второ - типично в чекистки стил то беше фалшифицирано като самоубийство. Не 
закъсня и третото - починалият Данаил Крапчев беше съден посмъртно от тъй 
наречения "народен съд". И накрая - и последното историческо престъпление - 
погребани бяха под плочата на принудителната забрава и името и делото на демократа 
и родолюбеца Данаил Крапчев. 
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