
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Георги Пенчев Гомусчиев е роден на 19 ноември 1872 г. в град Плевен в семейството на търговеца 

Пенчо Гомусчиев, от известната повече от 250 години фамилия Гомусчиеви. Той е второ дете от петте 

деца на Пенчо и Иванка Гомусчиеви. Един от братята му – Коста Гомусчиев е също писател и редактор на 

първото детско списание „Гругарче”. 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Най – старата снимка на семейство Домусчиеви, 1915 г. 



            

            

      

Го 1985 г. учи в Гържавната мъжка гимназия „Княз Борис” 

в град Русе. Завършва юридически науки в Софийския университет 

през 1902 г. Практикува като съдия, прокурор и адвокат в редица 

градове в страната. 

           

През 1903 г. се жени за Кина Несторова от град Габрово. 

Раждат им се три деца – Божидар (1904 г.), Надежда (1907 г.) и 

Кирил (1909 г.) Първите двама умират от заболявания още като 

млади. Гоживява само синът му Кирил, баща на актьора Фристо 

Гомусчиев. Кирил също става юрист и се отличава като човек с 

висока култура, допринесъл за създаването на плевенската опера. 

Основател на Уилателното дружество в града. 

       

 

 Георги П. Домусчиев, 1889 г. 



 

                              Творчество 

 

Творби на Георги Гомусчиев се отпечатват за първи път през 1893 г. в 

ученическо списание „Извор” в град Русе. От 1897 г. работи като 

сътрудник в списанията „Българска мисъл” и „Българска сбирка”. 

Негови творби са публикувани и в списания “Гемократичен преглед”, “Ново 

общество”, “Съвременен преглед”, “Листопад”, “Слънце” и др. 

Циталищен деятел и радетел за културата в град Плевен. Гълги години е в управата на градското читалище 

„Съгласие”, на което приживе подарява цялата си библиотека, литературен архив и ръкописи. За 

съжаление, по-късно част от даренията му са изгубени. Активно участва в списването на литературното 

списание „Родна мисъл” (1921 - 1924, Плевен), заедно с писателя Иван Кирилов и поета Никола Ракитин. 

През 1933 г. е съредактор на обществено-културното издание “Вит”, в което печата и част от своите 

творби.  

 

 



В периода 1922 – 1943 г. в Плевен излизат негови книги със стихове в проза, разкази, повести, 

романи : 

Разкази: „Кървави дни” (1922 г.); „Пред смъртта”(1940 г.), „Отдавна” (1940 г.), „Неспокойни времена” 

(1941г.) 

Фудожествено - документални разкази: „Сенки от стария Плевен”(1933), „Га си спомним за тях” (1943 г.) 

Стихове в проза: „Есенни листа” (в две книги, 1925 г., 1927 г.) 

Повести и романи: „Самичка”(1927 г.), „В утрото на живота” (1940 г.), „Бекярови” (1943 г.), 

„Прокурорът Глогов” (1943 г.) 

     

     

     

     

      

 

 



 

 

 

 

Георги Гомусчиев става член на Съюза на българските 

писатели през 1922 г., заедно с Константин Константинов, Рачо 

Стоянов, Мара Белчева, Минко Генов и Петко Росен. Поддържа 

връзки с българските интелектуалци проф. Иван Чишманов, 

проф. Александър Балабанов, д-р Кръстьо Кръстев, Трифон 

Кунев, Юрдан Трифонов, Илия Блъсков и много други чрез писма 

и лични срещи. 

Умира на 21 март 1961 г. в Плевен. Погребан е в семейната 

гробница на плевенските гробища. 

 

 

 



 „Сенки от стария Плевен” 

 

Сборникът „Сенки от стария Плевен” е 

публикуван през 1933 г. и отразява особен, личен 

поглед на автора към едно отдавна отминало време 

на град Плевен, с неговите хора, традиции, 

събития. Гава свидна представа за нашия град чрез 

образите на : Гядо Ибиш с „библейска фигура и 

керемидено лице”; Тонко Старшията „надменен и 

спретнат с алени акселбанти и бели ръкавици”; 

хаджи Петраки „дребничък и лек като пеперуда”; 

кака Тодора Бишунина „снажна и грапава жена”; 

даскал Георги Пирдопски „кряска и стиска зъби, 

като че иска да сдъвче и думите си в устата”. 

Споменават се родителите на Георги Кирков – кака 

Тодорица и Юрдан Кирков, както и много други  

забележителни образи. 

 



 

Театро  

 

„Не мога да ви слъга, откога датира театрото на любители в града ни. Но пак почвам от това, което 

съм слушал в детинство – за първото представление на „Многострадална Геновева” от любители. Помня с 

какъв възторг разказваше това майка ми, посетила го тогава като млада булка. Участие покрай други, а 

главните роли взели младежите Ячо Бръшлянов и Митко Грънчаров – по-късно видни общественици. 

Сцената била в най-широката от стаите на основното училище, на чието място сега е втората прогимназия. 

И било тъй посетено, че не могло да се дъхне от навалица. Це като се разсополивило мало и голямо – 

плачат за съдбата на Геновева.  

… 

Такъв беше образът на махленското театро до края на 80-те години. Верен предтеча то сякаш беше 

на истинския театър – пренесен по-късно в стария салон на „Съгласие”. „ 

          (Из „Сенки от стария Плевен”, 1933 г.) 

 

 



 

 „В тази скъпа за плевенчани книга (а колцина все пак знаят, че я има!), всеки разказ е къс като 

въздишка, чист като сълза, проникновен като носталгия”…”Сенки от стария Плевен” е единствената книга, 

която в пожълтелите си, излинели страници пази въздуха, паметта и характера на отколешния Плевен; 

смешките, остроумието и грижата за тогавашните населници; нравите и обичаите, които животът 

неотложно и безжалостно е  обезцветявал и отмивал…” 

Буряна Божинова (за „Сенки от стария Плевен”;  

в-к „Септемврийска победа”, 1982 г.) 

 

 

„…Всичко това извисява писателя, публициста, общественика, културтрегера не 

само за Плевен, но и за страната до висотата на ония, които той извади от 

сянката на забвението, и трябва да се нареди по достойнство в техните редици. „ 

                              Николай Булев (в-к „Септемврийска победа, 1990 г.) 

 

 

1905 г., Плевен. Градското читалище 



 

 „Прочетох с удивление току-що излязлата книга на Г.П. Гомусчиев – „Сенки от стария Плевен”. 

Описаните фигури напомнят за старото добро време и представляват истински музей.Те изпъкват сред нас 

като живи с всичките си духовни качества и особености… Трудът на Г. П. Гомусчиев поради своето 

значение заслужава да бъде последван и от други негови съвременници. Защото са ценен материал за 

историята и за литературата ни…” 

          Узунов (в-к. „Гневник”) 

 

„Гълбоко наблюдателен и крайно чувствителен, Г. П 

Гомусчиев умело описва случки и лица от околния живот, с 

които държи неразривни връзки. Героите на неговите разкази 

са предимно скромни и простички по душа и обществено 

положение хора, чийто живот се ниже печално и безшумно 

чак до своя край….Гомусчиев си остава натуралист. Отдавна 

той скромно и безшумно работи в полето на нашата 

книжнина. И не се мушка из навалицата да излезе напред, но 

винаги стои сгушен, за да остане незабелязан…” 

(в-к „Българска захар”, 1940 г.) 

 1930 г., Плевен. 



 

През 2013 г. внукът на Георги  Гомусчиев – плевенския актьор Фристо 

Гомусчиев (Бебо) преиздава произведения на дядо си под заглавие „Сенки от 

стария Плевень : Избрани произведения”. Книгата включва познатия сборник с 

документално-художествени разкази „Сенки от стария Плевен”, разтърсващата 

повест „Самичка”, няколко текста от сборника „Очерки и разкази”, избрани 

стихове в проза от двутомника „Есенни листа” и писма до автора от известни 

български интелектуалци, като проф. Иван Чишманов, проф. Александър 

Балабанов, д-р Кръстьо Кръстев, Трифон Кунев, Юрдан Трифонов, Илия 

Блъсков, Гобри Немиров и др. Изданието завършва с речник на забравения 

всекидневен език на Плевен. 

 

 

„Ти, Гядо, ме научи да виждам и усещам дори невидимите неща. Ти ме научи на търпение. Ти ме 

научи да виждам любовта, смирението, благодарността. Безбройни са твоите уроци и в тези кратки спомени 

за теб едва ли ще мога да разкажа всичко. Но те са запечатани с чип в главата ми и ще бъдат там до моята 

смърт. Гано имам време…Благодаря ти!” 

              (Из предговора на изданието) 



  

 „Га си спомним за тях” 

 

 

Сборникът с художествено - документални разкази „Га си 

спомним за тях” е издаден през 1943 г. и представя спомени за 13 

видни плевенчани  - четници от Ботевата и Уилип Тотювата чета, 

участници в македонското освободително движение, учители, 

общественици. Имена като Ганаил Попов, търговец в Турну Мъгуреле, 

съратник на Левски; Парашкев Хветков – учител и загинал за свободата 

на Македония; Юрдан Трифонов – виден наш историк; Петър Ненков – 

дългогодишен библиотекар на Плевенската градска библиотека; Коста 

Фаджи Паков – деец на националноосвободителното движение; Анастас 

Попхинов и Васил Ганчов (Войводата) - революционери; Георги Мангов 

– общественик; Фристо Ганов – борец за свободата на Македония; 

Георги Смолянов – писател; доктор Фаджи Костов – лекар; Георги 

Попов – учител. 



„Вечерен отдих”  

 

Заглъхва шумния ден и над морната земя 

бавно се спуска нощта.  

Изминалият ден се изпречва като тежък 

и мъчителен спомен… човек се чувства грохнал и измъчен,  

като да се връща от безбрежно море.  

Преживелите минути на изтеклия ден му се струват цяла вечност. 

Над тях като зловещ облак виси скръбта. 

И тих, и блажен покой изпълва душата му. 

Той се радва като да се е спасил от някое бедствие.  

Иска му се да благодари някому и сякаш молитва шепнат устата му. 

И тихо въздиша той, и с радост,  

и с радост посреща благодатната нощ. 

        (из „Есенни листа”) 



                                              Гуми за него… 

 

„Гомусчиев е преди всичко песимист. Неговият песимизъм се дължи по-

скоро на силно развитото у него чувство на обич към ближния, което е може 

би основата на чувството за социална справедливост и човешкото щастие. 

Моралистът у него се изразява в широката школа на сатирика, но без фрази, 

без надути и фалшиви възклицания, без студен тържествен патос, а искрено, 

просто и убедително. На таз искрена и хуманна чистота и дълбоко, топло 

чувство съответства и неговият стегнат, прост и естествен слог, неговият 

чист, гладък и непринуден език, тъй живо рисуващ с толкова малко и 

толкова прости думи…” 

Граган С. Зографов (сп. „Родна мисъл”, 1921 г.) 

 

 

„В своето поетическо творчество той (Гомусчиев) е поклонник на реализма. Но не на оня реализъм, 

който е просто фотография на всичко мизерно и отвращаващо, а реализъм пропит, от друга страна, и с 

идеализъм….” 

Г-р Евгений Янковски (сп. „Родна мисъл”, 1921 г.) 



     Фристо Гомусчиев (Бебо) за творчеството на дядо си: 

  

 

„Скъпи дядо, искам да преиздам някои твои книги, защото днес, в този 

забързан и объркан свят, хората трябва отново да се докоснат до 

простичките, изпълнени с много болка, тъга, смях и обич разкази за нашите 

предци, живели в този  град. Светът винаги е имал своите личности, своите 

зевзеци, своите неудачници или щастливци. Това е градът, в който живеем. 

Мисля, че твоите разкази са някакъв мост, по който трябва да минат днес 

поколенията, за да намерят в лабиринта на времето и събитията своето 

място в живота на града. Вярвам!“. 

 

 

„Аз познавах добре дядо си и знам, че неговото творчество е баланс между живота и смъртта. Той 

имаше изключителен респект от смъртта и много лирично отношение към живота!” 

 

 

 



Писма до Г. П. Гомусчиев 

 

 

Цирпан, 21. IV.1904 г. 

Любезний Гомусчиев, 

Отдавна се канех да ти пиша и само случаят ме накара да 

изпълня намерението си сега. Откак оставих Плевен, все ми се 

искаше да започна някое списание и ето сега, като намерих 

издател, започвам с Н. Г. Ганчов, който е тук. Ше бъде 

литературно-критическо. Хел: да групира всички млади 

белетристи и поети. С това намерение те каним двама да 

благоволиш и веднага изпратиш някой разказ или очерк. Ше 

чакаме. 

С поздрав: Ив. Арнаудов (писател и преводач), Н. Г. Ганчов 

(писател) 

 
Писмо до Г. П. Домусчиев от писателя Добри 

Немиров по повод  „Есенни листа”. 



 

Граги, г. Гомусчиев, 

Благодаря Ви за хубавата сбирка. Цетох особено разказите Ви: „Писмо”, 

„Тежки минути”, „Първо число”, „Под стража”, „В затруднение”, с 

напрегнат интерес и истинска наслада. Нравят ми се тънката 

наблюдателност, способността на психологични анализи, рядката 

хуманност, неподделната Ви симпатия към „унижените и оскърбените”. 

Мога само да Ви насърча да продължавате… 

Трябва много да сте страдал. Негли това е било необходимо за развоя на 

Вашия талант. 

 

Ваш предан Иван Чишманов (министър на просвещението в две Правителства) 

София, 31. X. 1909  

 

Иван Шишманов 



 

София, 18 август 1928 

Любезни господин Г. П. Гомусчиев, С двойно чувство на тъга и 

радост, прочетох хубавата Ви, пълна с мисли, със смелост и с 

правдивост, и истински патриотизъм, човеколюбие – и все пак пълна 

с горест, статия в брой 34 на в. „Северно ехо”, под заглавие „Стига 

толкова нехайство”. Тя е за децата. Кой не се покъртва от 

страданията на децата – той не заслужава да е бил роден. За децата Ви 

е статията – наглед, а тя е за бъдещето на целия български народ...  

Статията Ви е толкова хубава, тя тъй засяга със своя чист, сърдечен и предметен стил, щото 

аз бих Ви препоръчал да се потрудите, щото тя да се яви в повечето провинциални вестници. 

Това зло е навсякъде. Аз бих Ви услужил с тукашните вестници, но сега съм тежко болен; с 

окото не мога да действам, а само да пиша туй-онуй от време на време като тия някои работи 

във вестниците. Но да чета едва мога… Но, уверявам Ви, ще направите много за всички, ако си 

дадете труда да дадете най-широко разпространение на Вашите мисли… 

                                                                                Проф. Александър Балабанов  

 

Александър Балабанов 



Юрдан Трифонов 
Юрдан Трифонов 

12. VI. 1944, Панагюрище 

Граги Гомусчиев! 

Писмото ти от 3 VI., израз на добрите чувства, които всякога си хранил 

към мен, получих своевременно…. Съобщението ти, че макар с едно 

око, ти продължаваш да твориш, ме зарадва. И аз чета и пиша с едно 

око, и то оперирано, а с другото не виждам никак; но аз вече преминах 

и не съм за никаква научна работа, от каквато съм се отказал, особено 

при днешните обстоятелства. Гали за библиотеката ми, за която ти е 

говорил нашият приятел Ив. Ганов, ще бъде направено нещо, не зная… 

 

Страхът от тревоги и тук е голям, особено през последните 2-3 дена. 

Прехраната е по-мъчна, отколкото в Плевен, макар че добрите хора, у  които живеем, ни 

подпомагат да надвиваме мъчнотиите. Изобщо ние частните лица и тук, и в Плевен ще 

изкараме криво-ляво, стига световните събития, които ни люшкат като трески в развълнувана 

вода, да не ни сгромолясат някак. Бъди здрав! 

Твой Юрдан Трифонов (филолог и историк) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Отдавна е изсъхнало мастилото в мастилницата на писателя. Отдавна е заглъхнало тежкото скърцане 

на перото върху внимателно подрязаните и подредени от него листове… Изтъняла е следата, ала не е 

пропаднала във времето. Защото не изчезва белязаното с честност и душевно вълнение земно пребиваване. 

И наш дълг е да го помним и пазим.’’ 

Буряна Божинова (в-к „Септемврийска победа”, 1982 г.) 

бюст на Георги П. Домусчиев,                                           

скулптор  Ангел Спасов 


