
Книгата е  документален разказ 
за началото на нежната революция, 
която постави началото на прехода 
към демокрация. Рисува събитията 
и актьорите от период, който е зна-
ков не само за България. Тя е първа 
част от трилогия и носи подзаглавие 
„Нежната 1989 и процесите в Бълга-
рия“.

„Това, разбира се, е  най-инте-
ресният период в  най-новата исто-
рия на България – каза по време на 
представянето посланик Здравко 
Попов. – 1989 е годината на чудеса-
та. Както пишат много коментато-
ри и журналисти, за голяма част от 
хората събитията, които се случват 
в 1989 г. са неочаквани. Една много 
странна година, в която комунизмът 
се сгромолясва окончателно и  има 
изключително голям подем на граж-
дански групи във всички източноев-
ропейски страни. Годината, в  която 
се събужда един „особен граждан-
ски вкус за свобода и  демокрация“, 
който трудно се описва с  термини 
и  думи, ако в  някакъв смисъл не 
е бил преживян. Това е един неверо-
ятен шанс за поколението на 1989 г., 
уникално явление, което не се пов-
таря.“

Димитър Луджев е  роден в  Бур-
гас. Завършва Висшия икономиче-
ски институт, специалност Полити-
кономия. До 1989 г. е старши научен 
сътрудник в  Института по исто-
рия към БАН. През 1990 г. участва 
в  Кръглата маса. Избран е  за наро-
ден представител в  7-то Велико на-
родно събрание. Заместник минис-
тър-председател в  коалиционния 
кабинет на Димитър Попов. През 
1991 г. е избран за народен предста-
вител в 36-то Народно събрание и за 
министър на отбраната в правител-
ството на Филип Димитров. През 
1992 г. основава партията „Център 
Нова политика“, която по-късно 
прераства в  Либерален съюз „Нов 
избор“. Народен представител в 38-
то Народно събрание. Днес е  про-

фесор, доктор на ис-
торическите науки 
и преподавател в ня-
колко университета.

„Първият въпрос 
навсякъде беше: как-
ва революция? – каз-
ва Димитър Луджев. 
– Официално и  нео-
фициално, българите 
не смятат, че е имало 
революция. Каква 
революция? Няка-
къв дворцов преврат! 
Вътрешни конспи-
рации. Какви диси-
денти? Нямаше ди-
сиденти! Малко беше 
тъжно. Аз бях в Берлин точно преди 
събитията и  видях как германците 
посрещат промените. Сякаш бълга-
ринът не е  усетил, не е познал сво-
бодата. А как иначе, казват най-голе-
мите познавачи на епохата, може да 
се нарече тази толкова грандиозна 
смяна на една тоталитарна система 
с демокрация, със смяна на живота 
на хората във всички направления 
– от правата на човека до бита му? 
Има и друго – хората не искат да си 
спомнят за всичко това. Считам, че 
това е мое задължение, да възстано-
вя времето, да възстановя, ако мога, 
човешките емоции, амбиции, всич-
ко, което преживяхме и да покажа на 
хората, че действително се е случило 
нещо голямо. Книгата показва, че 
всичко онова, което се случва на 10 
ноември, отпушва някаква огромна 
енергия и  се вижда как за няколко 
месеца България се променя ради-
кално. Всеки ден се създават пар-
тии и  движения, състоят се демон-
страции, има сблъсъци. Докато се 
стига до 14 декември и онзи момент 
в София, когато героите от 10 ноем-
ври застават срещу гражданите, а те 
им викат „Оставка!“ И  те разбират, 
че желанието да направят някаква 
дворцова революция или някаква 
козметична перестройка няма да се 

случи. За първи път разбират, че не-
щата ще станат други.“

Както казва Димитър Луджев, 
всички факти и документи в книга-
та са подадени четивно. Тя е хроника 
на събитията ден по ден. „Постарал 
съм се да опиша как се появи поли-
тическата опозиция, как народът се 
политизира, какво ставаше по пло-
щадите и  какво се крещеше. Пър-
вите политически демонстрации 
и  стачки, протестите, които заля-
ха страната, началото на Кръглата 
маса, която сложи началото на голя-
мата битка за властта – така завърш-
вам. Кръглата маса отвори въпроса 
за властта.

Въпреки емоционалността на 
времето и  събитията, Димитър Лу-
джев цели да се придържа хладно 
към действителността. „Стараех 
се да сдържам собствените си емо-
ции, за да мога да рисувам спокойно 
портретите на героите на времето. 
Винаги се вълнувам, защото това 
беше голям напън, голяма енергия, 
големи надежди, големи илюзии. За 
да можем ние, българите, да сме на-
ясно какво се е случило, откъде сме 
тръгнали, за да знаем накъде вър-
вим. Както казваше един мой прия-
тел – ако не знаем къде вървим, ще 
стигнем някъде другаде.“ �
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ПРЕМИЕРАТА НА НАЙ-НОВАТА КНИГА НА БИВШИЯ ВИЦЕПРЕМИЕР И ИСТОРИК ДИМИТЪР ЛУДЖЕВ „РЕВОЛЮЦИЯТА 
В БЪЛГАРИЯ 1989–1991“, ПЪРВА ЧАСТ, СЪБРА ПРЕЗ ЯНУАРИ В НДК НАД 500 ДУШИ. ПРИСЪСТВАХА ПОЛИТИЦИ, 
ОБЩЕСТВЕНИЦИ. НА 16 ДЕКЕМВРИ, ПО ИНИЦИАТИВА НА БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В  ПРАГА И  ПОСЛАНИК 
ЗДРАВКО ПОПОВ, ТЯ БЕШЕ ПРЕДСТАВЕНА ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ В  ПРАГА В  ГАЛЕРИЯТА НА 
БЪЛГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ.
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