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РАЗГРОМЪТ НА ДОБРО ПОЛЕ

От Тръмп до Борисов: 

ЛЪЖИТЕ СА СОЛТА НА ПОЛИТИКАТА

ЗОРА Е !

К
огато в речта си пред 73-тата сесия на Общото събра-
ние на ООН американският президент Доналд Тръмп 
заяви, че само за две години неговата администрация е 
направила повече от всички предходни, присъстващи-

те в залата държавни и правителствени глави избухнаха в смях. 
Засегнат от отношението им, Тръмп каза, че не е очаквал такова 
отношение, но беше щедро компенсиран от един „лидер“, когото 
трима папи са галили по главата. И, чиято държава, в продъл-
жение на половин година председателстваше и домакинстваше 
Съвета на ЕС. Естествено, става дума за Бойко Борисов и Бъл-
гария, този „остров на стабилността“ в региона и евроатлан-
тически водач на Западните Балкани. Ей това пусто „успеш-
но“ евро председателство кара завистниците да омаловажават 
подвига на правителството в София, като акцентират на факта, 
че сме най-бедната и най-корумпираната страна в Европа. 
И, че по свобода на медиите сме на 114 място в света, далеч зад 
Унгария, а по икономическа свобода споделяме компанията  на 
Уганда и Монголия.

Ако вярваме на казаното от Борисов пред българските 
журналисти, благодарение на българското евро председател-
ство ЕС е стартирал преговори за ново споразумение за парт-
ньорство със 79 страни от Африка, Карибите и Тихия океан. А 
отиването му в ООН вместо президента Радев е било поискано от 
американската страна. Само че още през февруари заместник ми-
нистърът на външните работи Георг Георгиев беше споделил, че 
България настоява Борисов да посети САЩ, а не обратното. Но, 
тъй като ден преди форума на ООН Борисов присъства на среща, 
организирана от Тръмп под заглавие „Глобален призив за дейст-
вие и справяне с проблема с наркотиците“, той изрече още една 
неистина: че България била избрана за съдомакин на този фо-
рум, заради приноса си в тази борба. Постоянният представител 
на САЩ в ООН Ники Хейли беше казала преди това, че съдомаки-
ни са 31 страни, но това Борисов го подмина като ненужен де-
тайл от пейзажа. 
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инж. Васил Рангелов

В памет на полковник инж. Симеон Рангелов 
сражавал се като млад подпоручик на Добро поле

П
рез тази година се навършват 100г. от края 
на Първата Световна война.  Историци, из-
следователи, хабилетирани учени и военни 
капацитети, с неотслабващ интерес разглеж-

дат причините, хода на военните действия и послед-
ствията от тази първа, най-голяма касапница в исто-
рията на бурния 20в., отнесла повече от 15 млн. човеш-
ки живота и причинаила невъобразими загуби, стра-
дания и духовни травми на цели поколения в Европа 
и света. В обществено-исторически план, тази война 
погреба трите империи на орлите – Руската, Герман-
ската и Австро-Унгарската империи, както и импери-
ята на Осаманските султани. 70млн. войници, разделе-
ни в две поротивостоящи коалиции -  на Антантата 
и Централните сили, от 1914 до 1918г неотстъпно, 
жестоко и убедено проливаха кръвта си и в изпъл-
нение на своя дълг, записаха хроники от неизброд-

ни страници на доблест 
и храброст, на издръж-
ливост, себеотрицание и 
воля, в името на прогласе-
ните свои национали инте-
реси и идеали.

Войната, която е майка 
на всички неща, извън слож-
ните обществено-икономи-
чески причини, които я за-
действат и вън от чисто чо-

вешките измерения на мъжката чест и отговорност, 
пред олтара на Отечеството, начерта и водораздел-
ната линия във възгледите и ценностите в живота 
на поколения, нации и общества. Тя укрепи и един 
идеал на правдата и кръсти в непримеримост и ярост, 
пътищата на неговото постигане или отричане.

Два месеца преди последният оръдеен залп на 11 
ноември 1918г, да оповести края на войната, на Юж-
ния (Солонски фронт), в местността Добро поле на 
1876 метра надморска височина, се разиграва драмата 
на тридневни кървави боеве, срещу участък от фронта, 

заеман от втора и трта български девизии. Атакувана-
та част от фронтовата линия е от вр.Сокол, охраняван 
от 10-ти пехотен полк до върховете Миро Петерник 
и вр. Калника, охранявани от,30-ти , 29-ти и  32-ри 
полк. Дължината по въздушна линия е 9км, а дължи-
ната по линия на окопите е 20км.

Пробивът се осъществява от 122-ра елитна Френ-
ска дивизия, сръбската Шумадийска дивизия и 47-ма 
колониална дивизия. От българската позиция, само ня-
колк дни по-рано, са изтеглени 72 оръдия и по сведения 
събрани от Григор Чешмеджиев са пренасочени към 
Битолския фронт. Българските части, които 3г са стоя-
ли, като непробиваема броня на този участък, са били ли-
шени в деня на пробива от артилерийска подкрепа и 
се отстъпвали от отчаяни смъртни хватки. Войските 
на Антантата превземат позиция, след позиция и ус-
пешно напредват към сърцето на Македония:  на 20 
септември са пред Кавадарци, на 25-ти достигат Велес, на 
29-ти са в Скопие. Същият ден в Солун е подписано при-
мирието – България капитулира. На запад от река Вардар 
остават над 86 хиляди пленници-заложници. 
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тийно-догматичната кохората. 
Илчо Димитров, бе изклю-

чително скромен човек, при-
тежаваше невероятна задъл-
боченост в научното и жи-
тейско мислене, не обичаше 
празнословието, говореше 
малко и винаги премерено и 
сдържано, без илишни ефек-
ти. Най-много обичаше да из-
дирва историческа докумен-
тация в архивите – български 
и чужди, да върви по дигите и 
деянията на своите историче-
ски герои. Любимото му дру-
го занимание, което бе сил-
но застъпено при него, бе пи-
сането. Той пишеше не само в 
усамотение, когато създаваше 
научните си трудове, но и по 
време на заседание. Неумор-
но драскаше нещо – понякога 
фигурки, друг път записваше 
нещо, което в повечето случаи 
отбелязваше негови наблюде-
ния. Вероятно тогава именно 
е създавал ден след ден свои-
те дневници, които според не-

говият син проф. Иван Илчев 
наброяват 10хил. ръкописни 
страници, равняващи се на 
7хил. печатни. 

И понеже подхванах те-
мата за неговите дневници, 
нека кажа няколко думи за 
любовтта му към дневнико-
вото четиво. В началните го-
дини на нашата преподавател-
ска работа, той бе съсредоточил 
своето внимание върху писане-
то на своята кандидатска (сега 
докторска) дисертация, пос-
ветена на режима на пълно-
мощията (1881-1884г.). Един 
от важните източници заед-
но със запазените документи 
от онова време бе „Българ-
ски дневник“ на Константин 
Иречек (1854-1918г.). Илчо го-
вореше с възхищение за него 
и наблюденията върху българ-
ската действителност на тогава 
младия чешки историк. Позна-
вах Иречековата „История на 
българите“, но „Българският 
му дневник“, не бях чел. Благо-

дарение на Илчовото възхище-
ние се нахвърлих с голям инте-
рес към проумяването му. Той 
изобщо и по-нататък показа 
любов към дневниковото твор-
чество. Направи издание и 
превъзходен анализ на днев-
ника на Богдан Филов (1883-
1945г.), с което си навлече ом-
разата на бекаписката герон-
тия. Използваше във научните 
си дирения и други дневници – 

на Константин Стоилов, Геор-
ги Димитров и др. Според мен, 
обаче, именно Иречековият 
„Български дневник“ е подтик-
нал Илчо Димитров към сис-
темно дневниково творчество. 
И слава Богу! - така е оставил 
богат материал за иследване на 
историците, занимаващи се със 
съвременна история. 

Ще си позволя някои раз-
съждения относно този род 
писания и тяхното значение 
за историографията. От глед-
на точна на историческото из-
ворознание, повествованията с 
дълбоко личностно-оценъчен 
характер, могат да бъдат кла-
сифицирани в три основни жа-
нрови групи: 1) спомени или 
мемоари; 2) размисли и на-
блюдения; 3) дневници. Нито 
едните, нито другите, нито пък 
третите са писане на съвре-
менна история, а са матери-
ал за бъдещето й написване. 
Подредени в стойностна скала, 
на първо място стоят днев-

ниците, а подир тях спомени-
те и размислите. 

Илчовият дневник „В пра-
вителството на Жан Виденов“ 
(5.01.1995-04.03.1997г.), съста-
вен по превъзходен начин от 
проф. Иван Илчев, не трябва да 
бъде схващан, като история за 
мястото на това правителство 
в съдбата на българския на-
род, а като една солидна осно-
ва за проучването на дейност-
та на това правитество. Много 
от разсъжденията и преценките 
на Илчо Димитров за отделни 
събития и личности са верни и 
обективни. Други, по всяка ве-
роятност, ще накърнят само-
чувствието на някои от живите 
дейци по това време. Времето бе 
сложно, напрегнато и изпълне-
но с изненади. И както в повече-
то случаи, намесата на чужди 
сили в историческото битие на 
българите, бе решаваща. Що 
да се стори?... 

В
се свързваме историята 
и съдбата си с империи, 
които така или иначе на 
инат надживяваме. 

Нека изпратим на Илчо в 
Отвъдното благодарност за не-
говият богат ДНЕВНИК.

АКТУАЛЕН ГЛАС СЕДмИЦА

От стр. 1

В
ажното е, че успя да при-
чака Тръмп на слизане 
от трибуната, да му сти-
сне ръката и да се фотог-

рафира с него за историята. Каз-
ват, че повторил опита си, понеже 
го заснели в гръб, но охраната на 
Тръмп го отблъснала. Защо ли 
им се е видял опасен за сигурнос-
тта на американския президент, 
това е покрито с мрака на неиз-
вестността. Борисов, разбира се 
похвали с познанствата си с дър-
жавния секретар Майк Помпео 
- „като свършена работа“ и ос-
ведоми българските журнали-
сти, че двамата с Тръмп често си 
говорят по телефона. И, че има-
ло какво да направят през следва-
щите 1-2 месеца. Освен това, как-
то отбеляза Борисов, „Стратеги-
ческото партньорство в НАТО и 
преодоляването на опасностите 
във военната сфера са теми, ко-
ито много ни интересуват и две-
те страни..Така че, когато идвам 
в САЩ, в лицето на ФБР и Сикрет 
сървиз, и на ДЕА (Агенция за борба 
с наркотиците, б.р.), срещам само 
приятели“.

Защо обаче Борисов споме-
на само за следващите 1-2 ме-
сеца? Да не би отново да е ре-
шил „да хвърли кърпата“, че 
толкова отчаяно се стремеше 
да се фотографира с Тръмп? 
Или ще почне да пише мемоар-
на книга „Моят живот от Бан-
кя до „Дондуков“-2“? Естествено, 
след футбола и тениса, Борисов 
най-обича да пише във „Фейс-
бук“, но книгата е друго нещо, 

Но, млъкни, сърце.
Има хора за писане, има хора 

за тичане подир топката. Истина е, 
че рейтингът на премиера пада, но 
този на парламента е едва 22%. И, 
въпреки това хората, които виж-
дат на хоризонта предсрочни 
избори са „само“ 40%. А Ахмед 
Доган, на когото отиде на кра-
ка американският посланик в 
София, Ерик Рубин, все още не 
е казал, че има алтернатива на 
управлението на ГЕРБ и ОП. Ни-
кой не знае какво се е говорело 
на тази среща и дали проблемът 
за алтернативата е бил поставен 
на масата. 

Междувременно, БСП се 
„среща с народа“, но „Алтерна-
тива за България“ ще стане ма-
териална сила едва когато гне-
вът овладее масите. Тоест, след 
като хората започнат да пла-
щат горещите сметки за ото-
пление, хляб и здравеопазва-
не. Ленин би казал, че все още 
няма революционна ситуация, 
когато низините не искат да 
живеят, а върховете не могат 
да управляват по старому. Ко-
алицията ГЕРБ-ОП скърца като 
биволска кола, но все още не е 
срещнала камъчето, което ще я 
преобърне. Така или иначе, хен-
дека е близо.

Бегом по тъча
Международната обстановка 

на свой ред предлага достатъч-
но проблеми, отвличащи вни-
манието от трудния път до на-
същния. ЕС се зъби на Унгария 
и Полша, които заплашва със 
санкции и лишаване от глас в 
Съвета на ЕС. Последният повод 
е решението на поляците да на-
малят до 65 години възрастта 
за пенсиониране на конститу-

ционните съдии, което Брюксел 
квалифицира като посегател-
ство спрямо независимия съд. 
Тоест, иска привилегии, от кои-
то са лишени останалите полски 
граждани и крещи че изпълни-
телната власт се опитва да под-
чини съдебната! Изправен като 
между два огъня, Борисов бяга 
по тъча от категоричен отговор, 
като у нас подкрепя словесно 
Унгария и Полша, а навън гъл-
чи Орбан. Но не са малко тези, 
които смятат, че ако ЕК е искре-
на, трябваше да започне наказа-
телната си процедура от Бълга-
рия, която по свобода на медии-
те е на 114-то място, докато Ун-
гария е на 70-то. А по критерия 
икономическа свобода страната 
ни е в компанията на Уганда и 
Монголия. Но Борисов гледа да 
се хареса и на Тръмп, обявявай-
ки от Ню Йорк: „Който в Европа 
купува руска газ, ще има пробле-
ми“. Тоест, за да не зависим ед-
ностранно от Русия, трябва да 
купуваме американски втечнен 
шистов газ, ако ще да е три пъти 
по-скъп. А беше време, когато от 
Европа Борисов упрекваше аме-
риканците, че са стиснати и не 
ни дават оръжие на преферен-
циални цени, докато ние им да-
ваме безплатно бази у нас. Или 
изкупуваме на преференциални 
цени скъпия ток от американ-
ските ТЕЦ. Вярно, това е заваре-
но положение, но за три манда-
та Борисов не успя да получи 
от ЕК отговор на въпроса дали 
това е неразрешено държавно 
подпомагане. Ако ЕК каже „да“, 
дали някой ще се осмели да по-
иска от американците да прода-
ват тока на пазарни цени? Все-

ки друг, не и Борисов.
За музея на славата

Така, къде с хвалби за себе си, 
къде с ругатни и клетви срещу „аг-
ресивната“ опозиция, къде със 
сервилност към „големите начал-
ници“, управляващите се надяват 
да довършат мандата, без да бъ-
дат съдени. Само бившият ми-
нистър на икономиката и енерге-
тиката Трайчо Трайков ще изпие 
горчивата чаша, след като съдът 
му запорира имотите и авоарите. 
След него антикорупционна-
та комисия подхвана и бившия 
министър на финансите в пър-
вото правителство на Борисов, 
Симеон Дянков. Борисов твър-
ди, че за един намек махал депу-
тати от ПГ на ГЕРБ, но не желае 
да влезе в историята като пър-
вия министър председател на 
България, подавал оставка три 
пъти предсрочно, въпреки спе-
челените избори. Подобен ак-
тив не става за музея на славата, 
поради което Борисов отчаяно се 
нуждаеше от документирано ръ-
костискане с Тръмп. Защото ви-
зитата му в Белия дом в края на 
2012 г. беше изпросена, но Обама 
му натри носа, натискайки го да 
обяви, че зад атентата в Сара-

фово стои Хизбулла. Но тъй като 
нямаше никакви доказателства за 
съпричастността на Хизбулла, бе 
пусната в употреба термина „обо-
сновано предположение“. Обосно-
вано от кого и с какво? 

Излиза, че Големият бял 
брат е прав, дори когато е че-
рен. При белия американски 
президент Доналд Тръмп от-
ношението на Белия дом към 
управляващите в София е съ-
щото: натиск, докато прием-
ат условията на американска-
та администрация, ако и те да 
противоречат на европейски-
те ценности. Дори една сним-
ка им се свиди. Е, Плевнели-
ев успя да се фотографира с 
Обама и неговата съпруга, а 
Борисов публикува във Фейс-
бук профила си снимка с До-
налд Тръмп и Мелания Тръмп. 
И, „чистосърдечно“ предостави 
това документално свидетел-
ство за поредния си външно-
политически „успех“ на авто-
рите на завистнически „ана-
лизи“ и „коментари“. Но тъй 
като той се позова на протоко-
ла на Белия дом, у нас възник-
на въпросът: кога е правена 
тази снимка? 

За министъра и мин. председателя
проф. дикн Ангел ДИМОВ 

Уважаеми проф. Илчев,син на акад. Илчо Димитров, 
Драги колеги,

П
озволете ми да кажа по няколко думи за акад. Илчо Дими-
тров и за министър-председателя през 1995-1996 г. доц. д-р 
Жан Виденов.

За мен Илчо Димитров е голям български историк. 
Той е и държавник, който притежаваша вродените политически 
качества – далновидност, красноречивост , честност.

С Илчо Димитров се запознах, когато той беше . министър на просветата, (1995-
1996 г.), а аз – народен представител   Но той беше спечелил моето доверие десети-
летие по-рано, когато прочетох книгата му за партията  политически кръг „Зве-
но“. Като колекционер на книги от и за политически личности, на един дъх прочетох 
издадената през 1995 г. негова книга за министър-председателя (лятото на 1944 
г.) Иван Багрянов. Бях  впечатлен от проницателността на автора и от умението му 
да мисли и пише ясно. На другия ден, той беше дошъл в парламента за депутатски 
питания и го поздравих за положения труд.

Мои настолни книги са „Дневник“ на премиера (1940-1943 г.)  проф. Богдан 
Филов  и „Събития и хора“ от ерудита премиер Константин Муравиев. Тези кни-
ги са издадени под редакцията и с предвговори на акад. Илчо Димитров. 

За Илчо Димитров неволно си спомних преди седмица, когато прочетох в печата, 
че група историци и политолози са направели рейтингова класация на 31 премие-
ри (назначавани от княза и царя) и министър-председатели (избирани от пар-
ламента) след освобождението на България от турско иго. Мина ми през ума, 
че историкът Илчо Димитров не би сравнявал премиери с министър-председате-
ли и би използвал изследователски, а не наукообразен подход при преценка на 
техните дела. Във въпросната класация Симеон Сакскобургготски и Сергей Ста-
нишев, които са станали министър-председатели без трудов стаж са поставени в 
средата на списъка, а Жан Виденов, който е завършил с отличие Московския 
държавен институт по международни отношения (МГИМО) и няколко години 
е работил като комсомолски лидер и стопански ръководител в гр. Пловдив е 
класиран на едно от последните места. Сякаш този проект е изготвен за повиша-
ване имиджа на Симеон Сакскобургготски, който в качеството си на министър-
председател (2001-2005 г.) е присвоил държавните „царски имоти“ (дворци, гори), 
включително двореца „Врана“. При неговото властване е извършена замяна на 
външния дълг (брейди с еврооблигации) и държавата ни е загубила един ми-
лиард долара. Държавната телекомуникационна компания бе продадена на чужде-
нци за 300 млн. долара и после е препродадена за 2 млрд. долара! Разпродадени са 
също държавните електроразпределителни дружества, банка ДСК и други на-
родни предприятия, а  негова фирма е добивала дървесина от 16 хил. дка бъл-
гарски гори.

Много съм писал за Жан Виденов в книгите „Българският път“ (1999 г.), „Власт 
на всяка цена“(2007 г.), „Българската геополитика“ (2017 г.). Доказал съм, че главен 

критерии за оценка на делата на даден политик са икономическите, социални-
те и политическите резултати от неговото управление. Ръководен от това ще по-

соча два факта. Моля историците и журналистите да ги запомнят и 
да проверят тяхната достоверност.

Първият факт е, че през първата година(1995 г.) от управлени-
ето на Жан Виденов е постигнат най-висок икономически растеж 
(близо 40%) в постсоциалистическа България. Брутният вътрешен 
продукт (БВП) е увеличен от 8 на 13 млрд. долара. Припомням, че по 
данни на Централното разузнавателно управление на САЩ през 1987 
г., БВП в Народна република България е бил 51 млрд. долара. През 
1990 г. когато у нас се настаниха и започнаха да хазяйничат емиса-
ри на „екзекутора“ Международен валутен фонд, американски, из-
раелски и турски мафиоти, БВП е бил съкратен на 18 млрд. долара, 

а през 1994 г.-на 8 млрд. долара. Представете си мащабите на извършеното оплячкос-
ване на държавните банки, заводи и земеделски стопанства. Под ръководството на 
Жан Виденов Българската социалистическа партия (БСП) спечели парламентарни-
те избори (края на 1994 г.) с лозунга „Да спрем разрухата“.

Вторият факт е, че на 28 декември 1996 г. в Народното събрание е приета ос-
тавката на министър-председателя Жан Виденов. На този ден един долар се об-
меня за 480 неденоминирани лева или за 48 стотинки. До този зачатък на шоко-
ва инфлация се стигна през периода септември-декември 1996 г., когато от Ва-
шингтон се завърна управителя на „независимата“ Българска народна банка и 
повиши лихвения процент на 365%! Вследствие на това в България стопанския 
живот замря и есенната реколта от зеленчуци и плодове остана неприбрана на 
полето. С този наложен отвън неоколонизаторски акт се помогна на евроат-
лантиците, които се бориха да овладеят централното ръководство на БСП и да 
вкарат българската държава в НАТО и Европейския съюз. В средата на декем-
ври 1996 г. те поискаха оставката на Жан Виденов и измамиха партийните чле-
нове, че ще съставят второ социалистическо правителство.  На 3 януари 1997 г. 
т.е. седмица след като той е отстранен от министър-председателския пост започна-
ха уличните „протести“ срещу социалистическата партия. 

След извършения на 10 януари 1997 г.  погром на парламента, един долар се 
обменяше вече за 620 лв. Шоковата инфлация се разцвихри най-вече след  4 февру-
ари 1997 г., когато бе върнат на президента Петър Стоянов мандата за съставя-
не на второ социалистическо правителство и е извършен държавен преврат в 
интерес на класата на американските финансови капиталисти. В този  ден един 
долар се обменя за 1000 неденоменирани лева и за пет дни достигна близо 3000 не-
деноменирани лева! Още с назначаването на служебния правителствен каби-
нет,  един далар започна да се обменя за 1700 лева т.е. по сегашния му курс (1.70 
лева за  долар). 

И
нфлацията у нас придоби шоков характер след отстраняването на Жан 
Виденов от министър-председателския пост. Долнопробни са повтаря-
ните вече над две десетилетия по медиите фрази: „Жан Виденовата ико-
номическа и финансова криза 1996-1997 г.“ и „Жан виденовата зима“. 

С тези фрази неговите „другари“ се мъчат да  му препишат своята вина за 
въпросната шакова инфлация.  Но повечето българи инстинктивно чустват 
тази несправедливост и все-повече обичат Жан.

За приятеля и колегата 
Илчо Димитров и за 
неговият дневник „В 

правителството на Жан 
Виденов“ 

 Академик Васил ГЮЗЕЛЕВ
От създаването на Универси-

тета и преместването на Българ-
ското книжовно дружество от 
Браила в Средец (днешна Со-
фия), та чак до наши дни, бъл-
гарската историческа наука е 
имала няколко всепризнати 
водители: Марин Дринов(1838-
1906г.), Васил Н. Златарски 
(1866-1935г.), Димитър Косев 
(1903-1996г.) и Илчо Димитров 

(1931-2002г.). Поставянето му в 
тази почетна листа не е моя лич-
на приумица, а единодушна пре-
ценка на всички, които са имали 
честта и възможността да бъдат 
рамо до рамо с него, в науката и 
преподаването на онези, които 
са се вчитали в неговите съдар-
жателни и високо професионали 
научни изследвания и спомен-
ните му писания. До водителско-
то си израстване, Илчо Дими-
тров, измина дълъг и твърде по-
учителен път. Не възнамерявам 
да го проследя, а само ще отбеле-
жа някои моменти от него.

През 1960-1961г. универси-

тетското образование по исто-
рия в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ по ня-
каква щастлива игра на съдба-
та се попълни с няколко млади 
преподаватели, родени през 30-

те години на ХХвек: Илчо Ди-
митров, Коста Петров, Нико-
лай Генчев, Александър Фол, 
Милен Семков, Христо Кьосев 
и моя скромност. Между тях за 
кратко време се създаде непри-

нудено и естествено единство, 
във възгледите, гражданското 
поведение, любовтта им към сис-
темни научни занимания, всеот-
дайно преподаване. Сближение-
то, взаимопомощта им, взаим-
ного разбирателство и съвмес-
тен живот бяха пословични. 
Скоро ги нарекоха „младите ис-
торици“, а по-късно, един от тех-
ните зложелатели, ги окачестви, 
като „историческата мафия“. 
Безспорен вожд на „младите 
историци“, бе Илчо Димитров, 
жизнерадостта и импулсив-
ността им бе манифестирана 
от Николай Генчев – Бачо Ко-
льо, вносител на аристокра-
тизъм, в този иначе пролетар-
ски състав бе Александър Фол. 
Илчо не само обичаше своите ве-
рни приятели, но и ги закриля-
ше, до колкото силите и възмож-
ностите му стигаха, в нерадостни 
за тях часове. А те не бяха малко, 
особено при сблъсаците с пар-

Н
а 27 септемвери в Аулата на СУ „Св. Климент Охрид-
ски“ бе представен дневникът на академик  Илчо Ди-
митров „В правителството на Жан Виденов“.

Идание на изд. Захарий Стоянов, под редакци-
ята и превъзходното съставителство на проф. Иван Илчев, 
син на акад. Илчо Димитров, събитието събра многобройните 
почитатели,колеги и приятели, на един от най-влиятелни и пло-
дотворни учени сред българските историци.

За Дневника и за делото на акад. Илчо Димитвов, говориха 
проф. Искра Баева, акад. Васил Гюзелев и проф. Ангел Ди-
мов. За читателите на „Нова Зора“, представяме словото на акад. 
Васил Гюзелев, както и започнато, но недовършено (!) изказва-
не на проф.Ангел Димов.

От Тръмп до Борисов: 

ЛЪЖИТЕ СА СОЛТА НА ПОЛИТИКАТА

СвИДЕТЕЛяТ И НЕГОвИяТ ДНЕвНИК

Защото 73-тата сесия на ООН се проведе в Ню Йорк, а 
Белият дом е във Вашингтон. Нима Борисов и Тръмп 
са пропътували от Ню Йорк до Вашингтон, само за 
да се снимат за историята? На чии разноски е пъту-

вал нашият премиер, ако изобщо е ходил до Белия дом? А 
ако не е, защо пробутва тази фалшификация? „Мръсници-
те“ и „гадовете“, които отравят малкото радости на Бори-
сов, няма да пропуснат възможността да го клъвнат по носа. 
Да му мислят пиарите на ГЕРБ като Тома Биков, Румяна Ко-
ларова и Антон Тодоров..

Петко ПЕТКОВ
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пол в Европа”. Истината е про-
тивоположна. ... 

Орбан  гледа на себе си, 
като автентичния глас на ун-
гарците, които се "борят с ля-
вата конспирация, спонсори-
рана от ЕС". Театрално греши 
Виктор Орбан, не е Левицата 
– нито унгарската, нито об-
щоевропейската, тази, коя-
то продуцира „антинацио-
нално-държавни политики”...  
Няма да оспоря, че по миг-
рантския въпрос, някои леви 
дейци съвсем се объркваха... 
Но завоят  към една, много 
по-затворена, евроелитар-
на политика, дори в сравне-
ние с онази, от преди 1989г., 
не бе извършена по коман-
да от ляво. Обратно – през по-
следните три- четири десети-

летия именно десницата то-
лерираше своите радикално 
десни.  

В Обединена Европа, днес 
големият въпрос е 

„Кой е антиевропеец?”
Онзи, който продуцира не-

разрешими конфликти в Ев-
ропейските общества или 
онзи който се опитва да ги 
преодолее? 

Брюксел дължи отговор 
на всеки европейски граж-
данин „как стана възможно 
това?” – в разрез с междуна-
родното бежанско право и с 
националните правни режи-
ми, повече от един милион 
души, без правни основа-
ния да пристигнат в сърце-
то на Европа. 

Идеите да се предостави за-

щитата на национланите гра-
ници на ФРОНТЕКС среща  от-
пор от Орбан, „Четворката” и 
вероятно  Италия.  Според Ун-
гария „планът е, тъй като Ун-
гария не може да бъде принуде-
на да приема мигранти, да й 
бъдат отнети правата да за-
щитава границите си“, заяви 
Орбан  „Те искат да изпратят 
тук наемници от Брюксел и да 
отнемат това ... от нашите ун-
гарски синове... които защита-
ват границите. 

Орбан  има своите грехо-
ве, но  не е „антиевропеец”. 
Войната срещу Орбан е вой-
на  срещу еврореализма. 
Европа се нуждае от реа-
листичен прочит на своите 
проблеми и на практиката 
на Брюксел за тяхното ре-

шаване. Въпросът е, че вся-
ко аналитично разсъждение 
се схваща  като оскърбител-
но. Анализатори твърдят, че 
след евроизборите през май 
2019 г., националистически-
те  партии в Европа ще по-
лучат доминиращи пози-
ции. Мисля, че това не е ре-

алистично, но че ролята им 
ще се усили многократно е 
безспорно. Значителна част 
от еропейските граждани са 
убедени, че евроинституци-
ите не работят в интерес на 
еврогражданите. В Източна 
и Централна Европа, делът 
на тези хора е доста висок. 

Мирослав ПОПОВ 

Н
ещо се случи в Евро-
пейският парламент  
на 11 и 12 септем-
ври и то, и то, без да 

е напълно  разбрано, ще отек-
ва дълго из континента, поне 
до другата есен, когато ще се 
избира нова Европейската ко-
мисия. 

Резолюцията с която бе по-
рицана Унгария за грехове-
те на Виктор Орбан бе при-

ета с 448 гласа "за" срещу 
197 "против", при 48 "въздър-
жали се".С едно впечатлява-
що мнозинство, примерно „70 
към 30”, бе взето решение, с 
което започна процедура по 
идеологически и политиче-
ски мотиви -  за нарушаване 
на европейските ценности. 
Това се случва за първи път, 
през тези повече от шест де-
сетилетия, откакто Европа се 
обединява. Реален, конкретен, 
аналитичен разговор по зая-
вените претенции фактически 
нямаше. Победи декламаци-
ята и европарламентарния 
конформизъм. Малко е да 
се каже, че Унгария  бе уни-
зена. Генералното обвинение 
бе формулирано като „очеви-
ден риск от тежко нарушение 
на общите ценности. Ста-
ва дума за позиции, поражда-
щи омраза към мигрантите и 
такива, насочени по-специал-
но към личността на Джордж 
Сорос и към Съюза.” Твърди се, 
че Будапеща нарушава чл. 
2 от Договора за ЕС, според 
който Съюзът "се основава на 
ценностите на уважение към 
човешкото достойнство, сво-
бодата, демокрацията, равен-
ството, върховенството на 
закона и спазването на пра-
вата на човека, включително 
на лица, принадлежащи към 
малцинствата". Ако някоя от 
страните в ЕС, не дай си Боже, 
се отклони от тези принципи, 
влиза в сила чл. 7 от договора, 
който позволява на Съвета на 
ЕС да прекрати редица права 
на държавата - нарушител на 
реда в в европейските инсти-
туции. Любопитно - Съюзът и 
Сорос се оказват  равнопоста-
вени, като предмет на инкри-
минаното поведение, което ес-
тествено идентифицира част 

от генераторите на резолюци-
ята. 

Нечестният разговор 
за Европа и нечестният 

разговор за Унгария
Защитниците на Орбан 

и независимите хора, обаче, 
не анализираха аргумента-
цията в критичния доклад. 
А тя трябваше да бъде главно-
то. Обсъждането на Унгария 
приличаше на нещо, казано  
на средновековен инквизици-
онен език, като „Страшен съд 
над еретика и дисидента Ор-
бан”. Резолюцията на Евро-
парламента е достъпна, но 
не е изчетена от българската 
общественост и още по мал-
ко  е обсъдена. А спорът тряб-
ваше да започне от тук – в как-
во конкретно се обвинена 
Унгария; какви са фактите, 
доказателствета и аргумен-
тите срещу порицаваната 

държава. Твърде подозрител-
но е, че из българските медии 
не се приглушават конкретни-
те елементи от обвинения – не 
толкова срещу  срещу Орбан. 
Орбан е атакуван по линия на 
борбата с корупцията, разде-
лението на властите, медийна-
та свобода. 

Орбан яхна дракона
Главното в актуалната док-

трина на Виктор Орбан е ува-
жението към национални-
ят суверинитет и национал-
ните интереси. Външни-
ят министър на Унгария 
Петер Сиярто заяви, че 
решението на Европей-
ския парламент е дребна-
во отмъщение срещу ун-
гарците от политици, ко-
ито са "за" миграцията. 

„Това решение, осъждащо 
Унгария и унгарския народ, 
бе взето, защото ние унга-
рците заявихме, че мигра-
цията може да бъде спря-
на”. В нещо греши господин 
Сиярто – не е дребнаво. Кон-
цептуално е, и именно като 
концептуално осъждането не 
е приемливо. Осъждането на 
Орбан изсветлява действител-
ния начин на мислене в евро-
институциите. В Брюксел  из-
глежда не успяват да  разберат 
реалните днешни проблеми 
на европейските общества. 
Логично е че просто липсва  
социален и правен анализ на 
„греховете на Унгария”. Често 
се казва, че за бежанскита кри-
за е нужно „общоевропейско 
решение”. Звучи много съблаз-
нително. То може да бъде дос-
товерно и коректно, ако се 
опира на принципите на меж-

дународното бежнско пра-
во – бежанец е онзи , който 
бяга, защото е заплашен. От-
съства ли заплаха за живо-
та на бежанеца и близките 
му, той може да е всякакъв, 
но не и „бежанец”. От Брюксел 
продължават да разсъждават в 
озадачаващата схема „как ще 
превърнем нелегалните ми-
гранти в легални...” Един от 
„практическите отговори”  е, 
като направим на африкан-
ските и афгански мигранти 
тих „възродителен процес” и 
всички ги обявим за „сирий-
ци”... 

Само че не са...
С произволна правна ин-

терпретация на масовото, 
организирано преселване на 
африканци в сърцето на Ев-

ропа, те не стават и не могат 
да станат „бежанци”. Съответ-
но, няма как на правна база 
да се възползват от тъй жела-
ния бежански статут. Иначе 
би трябвало да говорим за ня-
колко стотин хиляди „българ-
ски бежанци” из Съединените 
щати, например.  Виктор Ор-
бан обяви, че нелегалните ми-
гранти заплашват самото съ-
ществуване на европейските 
граници и унгарската армия 
получи право да използва 
несмъртоносно оръжие сре-
щу тях. 

Орбан описва Джордж 
Сорос като основния под-
дръжник на масовото пре-
селване на африканци и мю-
сюлмани в Европа. Няколко 
десетилетия поне две специ-
ализирани организации към 
ООН  работят за евентуална 
„релокация на население” – от 

бедния юг, към богатия Се-
вер. Еврапейците не са пита-
ни за това. 

Виктор Орбан води война 
с ЕС вече години. Като юрист, 
той се придържа към базис-
ните принципи на междуна-
родното бежанско  право: На 
пристигналите в ЕС мигранти 
е нужно преди всичко, да се 
помогне – скоро или по-късно 
да се организира тяхното за-
връщане в родините им. Най 
хубавото което може да се слу-
чи на един истински бежанец е 
да види отвово родния си дом. 
Ако е бежанец, наистина... 

Орбан уверява, че няма да 
изпълни решението на Евро-
пейския съд по въпроса за бе-
жанците, което той определи 
като "вредно”. След избухване-

то на „бежанската криза”, Ор-
бан призова останалите дър-
жави – членки на ЕС да под-
ходят по-отговорно към про-
блема за мигрантите но остана 
нечут. Вишеградската четвор-
ка е многолика, по ред въпро-
си  и разноречива, но общото 
между тези държави е трево-
гата дза Европа. Орбан пре-
дупреждава за "оцеляването 
или изчезването на европей-
ските ценности и нации". 

Антиевропейският 
бюрократичен 
хегемонизъм

Европейският  парламент 
отправи предложение, което 
тепърва подлежи  на приема-
не от Европейския съвет на 
държавите членки. Не вяр-
вам да се постигне единоду-
шие. Непочневана заплаха 
за спиране на  евро-фонодо-
вете за Унгария не съответ-

ства на основните европей-
ски договори. Унгария въз-
рази, че отделянето на пари 
за страната, по никакъв на-
чин не е обвързано с въпро-
са за бежанците. Мисленето 
на еврократите обаче е в дру-
га посока. Стигаме до изво-
да, че днес брюкселския бю-
рократичен хегемонизъм е 
сред водещите генератори 
на антиевропеизъм. Брюк-
сел не допусна пълноценен 
общоевропейски дебат по 
т.нар. „мигрантски квоти”. 
„Успях да отменя имиграци-
онните квоти за шест месе-
ца", се бе похвалил чешкия 
премиер Бабиш. "Главната 
заслуга за това е моя и на ун-
гарския премиер Виктор Ор-
бан. Ние бяхме тези, които 
се борихме против квотите 
в Брюксел. Постигнахме от-
мяната на тази безсмисле-
на система". Трета година в 
ЕС се натрапва абсурдното 
словосъчетание „вторична 
миграция”. Уж-бежанецът 
влязал в една държава, а оти-
шъл, моля ви се в съседната. 
Няма никакъкъв порядък – 
възмущава се евробюрокра-
тът. А може би става дума за 
свободни хора,  пък били те 
и  мигранти? Като свобод-
ни, те веднъж допуснати до 
ЕС могат да се придвижват 
свободно, с редовно изда-
дените им документи. Въ-
просът, защо в Европа са 
допуснати хора, които оче-
видно не са бежанци е клю-
човият, но той не се допус-
ка. 

Десничарството си е 
порок

Една от най –големите не-
истини, изказвани от Виктор 
Орбан е, че „лявото притежа-
ва интерпретационния моно-

Н
а 26 септември, само 
три дни преди да за-
кръгли своя блес-
тящ юбилей, в Пле-

вен, в залата на галерия „Свет-
лин Русев“, творческо обедине-
ние „Зора“ организира паметна 
среща с един от най-емблема-
тичните съвременни българ-
ски поети – Матей Шопкин. 

Честен и възторжен глас, ут-
върждаващ любовтта към Оте-
чеството и преклонението пред 
всичко българско и родно, Ма-
тей Шопкин стана знаков изра-
зител на най-плодотворното – 
Вазовско-народностно нача-
ло в българската поезия. Из-
явен крепитал на българският 
дух, въпреки превратностните 
на времето, поетът не измени 
на духовния азимут и клет-
веното начало на своята мла-
дост. С неизтощимо творче-
ско вдъхновение, патриотична 
сила и завладяваща отдаденост 
на своя поетичен идеал, Матей 
Шокин се вглеждаше от висо-
кия хребет на митичния Бал-
кан, в тайните на българска-
та историческа съдба. Въз-
торгнат от трагичния блясък 
и слава на Царевец и Трапе-
зица и обвеян от хайдушки 
ветрове и копнения, като ни-
кой друг, поетът, нареждаше 
в покъртителни строфи мо-
литвените слова на своята 
синовна обреченост и страш-
ните въпроси на утрешния 
български ден. Във време, ко-
гато „нищожества рушат пи-
адестали“ и обругават звезд-
ни имена, Матей Шопкин из-
бра за своя позиция и участ, да 
бъде като корав юмрук, да бъде 
тук при своя корен „на тая свя-
та земя под гордия Балкан“.

Някога, в едно свое стихо-
творение, посветено на друг го-
лям поет на България – Георги 
Джагаров, от същото Вазов-

ско-народностно начало, мла-
дият тогава Матей Шопкин сът-
вори може би най-дръзката и 
яростна метафора за мястото 
и ролята на поета и неговото 
призвание: „Поетите прили-
чат на искри,/ изтръгнати от 
своите епохи!“ -  избухна в сво-
ето обобщение Матей, за да от-

крие и утвърди онова Ботевско 
място в борбата, отредено за 
незаспиващите мъжки сър-
ца, вречени в съдбата на Оте-
чеството.

Пишещият тези редове 
също убедено и безрезервно е 
вярвал в искрометната свет-
лина на тази поетична участ, 
без която „Светът ще запри-
лича на пустиня“, както беше 
писал Матей. Той също реде-
ше стихове, макар и да не се 
разпознаваше, като искара от 
пламака на онази „звезда пле-
нителного счастья“ – каква-
то искаше да бъде епохата  на 
съзидание от неговата младост. 
Той караше влакове, беше ма-
шинист и според поетичното 
въображение на Матей, живо-
тът му бе едно непрестанно 

преслушване в релсите, кои-
то повтаряха „една и съща мо-
нотонна песен“. Железничарят, 
обаче, бе „чер, висок и весел“, ко-
ето трябваше да бъде контра-
пунктът на монотоността на 
неговото всекидневие. А стихо-
вете, ах стиховете, „все не ста-
ват нежни, тъй както на по-
етите любими“! И това вече си 
беше жив социалистически ре-
ализъм.

Знам че поезия не се раз-
казва и че да пишеш за себе 
си в трето лице, не е израз на 
най-добър вкус. Ако да бях 
обаче Петко Братинов, на-
пример, може би щях да напи-
ша „Два лъва има в България – 
Петко Братинов и Аз“ – и ня-
маше въобще да се чувствам 
неловко. Не че на Минчо Мин-

чев му е липсвало самочувст-
вие тогава, пък и сега, но не е в 
това въпроса. В дни, като тези, 
когато са отминали всички 
влакове, когато колелата са 
рязали мрака на катранени 
филии и пак е останало, кога-
то всички думи и клетви са из-
речени или престъпени, кога-
то от ясно, по-ясно е, че Сво-
бодата отново не ще Екзарх, 
а иска, както винаги, Кара-
джата, аз откривам в сърцето 
си спомена на един забравен и 
неизпълнен дълг към Матей – 
това са закъснелите думи на 
благодарност, които през го-
дините все не се случи да из-
река.

Стихотворението, което се 
опитах да разкажа, е посвете-
но на мен, на моята железни-
чарска скромност и поетическа 
дързост. То бе написано и отпе-
чатано във време, когато и ед-
ничката добра дума тежеше 
колкото тежкотоварен влак. 
Който познава света на поети-
те и бодливите тръни, с кои-
то е охраняване поетична сла-
ва, той знае, че след такова по-
етическо посвещение, не само 
Минчо Минчев би се наел да 
тегли тежкотоварния влак 
на поезията и без локомотив. 
Преведено на понятията в моя 
отминал, но не забравен же-
лезничарски свят братството в 
поезията, е нещо като сцепле-
нието на колелата с релсите. И 
когато това сцепление не е ис-
тинско, влакът трудно върви и 
колелата боксуват.

Стихотворението завърш-
ваше с призив към пътниците 
да спят спокойно, защото „не 
стават катастрофи/от греш-
ките на младите поети“ . И да 
запомнят едно: „че пише стихо-
ве железничарят“! Такъв беше 
Матей. И такъв си остана. 

На стр. 6

вИКТОР ОРБАН- ЕвРОДИСИДЕНТ №1?

ЖИвЕй, ПРИЛяТЕЛю, ЖИвЕй!
многая лета за словотвореца, матей Шопкин, навършил на 29 септември т.г 80години !

Минчо МИНЧЕВ

МОЛИТВА ОТ БОТЕВ ВРЪХ
Матей Шопкин

Моя древна земя, побеляла от кости и преспи,
моя гневна земя, почерняла от мъка и кръв-
дай ми оня бунтовен напев на хайдушките песни
и зеления пламък на знамето с български лъв!

Дай ми тъмната болка на свойте безпаметни рани
и дълбокия плач на Марица, Огоста и Вит...
Като млад богомолец издигам душата си в длани
от върха на Балкана, в мъгли и в балади обвит.

И те моля, земя, помогни ми докрай да остана
влюбен в пъстрите люлки на твоите нощи и дни,
залюлей ме над пропаст, приспи ме на равна поляна
и сърцето ми в извор, в камбана и меч превърни!

Аз съм кръвен потомък на твойте борци и поети -
помогни ми до гроба и в гроба да бъда такъв:
да живея, пронизан от клетвени, светли завети,
в боевете за тебе да падам безстрашен и пръв.

Помогни ми за тебе да плача, да пея, да страдам,
с твоя вятър и с твойте жита и реки да шумя,
с твойте песни спокоен да влизам и в рая, и в ада -
с твойте песни - божествена, българска, моя земя!

Еврореалистите са много различни и не биха могли 
да се консолидират като  политически блок, но об-
новлението на ЕС неизбежно включва някаква фор-
ма на единодействие и консолидация именно на ев-

рореалистичните сили – леви, центристки и десни. Най-ес-
тественото е процесите да се развият и вътре в основните  пар-
тии. Буквалното следване на  модела на Орбан, в страна като 
България,  би било грешка. Но че няма как нещата да продъл-
жат по досегашния начин, мисля е безспорно. 

Божията заповед бе „не си твори кумир!” Брюкселската 
администрация , очеводно не би моглаа да продължава да 
бъде Кумир на Европа. 
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От стр. 1

И 
всичко това само за 
14 дни! 

Наскоро скромно 
отбелязахме горчи-

вия юбилей под сянката на ев-
роатлантическа политкорект-
ност и неудобството на побе-
дения. Нужен ни е честен и от-
кровен разговор за разгрома 
и катастрофата, отворила не-
зарастваща рана в душата на 
всеки българин, защото само с 
Дойранската епопея и спасени-
те бойни знамена не можем да 
измием „срамът от челото“. 

В условията и възможност-

ите на днешното информаци-
онно общество канализирането 
на интереса към тези отминали 
и почти забравени събития не 
е невъзможен. Интересът към 
отминалите войни и събития 
нараства и книжният пазар е 
пълен с нови издания на воен-
на тематика. Младите търсят 
детайлите, не приемат, дори се 
отвращават от обобщения и 
доктринални обяснения за от-
миналите събития. Появяват 
се алтернативни изследовател-
ски, откривателски и културно-
мемориални инициативи. На 
тази основа, настоящата ста-
тия е опит за по-диференци-
рано, осъвременено и съотно-
сително изложение, както и с 
разбирането, че отговорите на 
много от днешните въпроси на 
българската съдба са заровени 
в събитията от онези трагич-
ни дни. Там някъде е и черната 
сянка на истината, за едно не-
изследвано докрай предател-
ство, което според помествният 
откъс от спомените на Григор 
Чешмедживе може да се изра-
зи с една дума – фердинанства-
не – действия позорни, посли и 
жестоки,свързани с едно черно 
име, което никакви усиля не ще 
могат да измият от онази мръ-
сотия, която може да унижи и 
опозори човекът завинаги. Из-
ползвани са основно трудове-
те на изтъкнати наши военни – 
очевидци и участници в съби-
тията, тогава. 

Къде е Добро поле?
Съвсем близо – на 120 км 

по права линия от ГКПП Ку-
лата, на 1876 метра височина 
в планинския масив Нидже-
планина по билото на която 
минава гръцко-македонска-
та граница. Добро поле нито 
е „добро“ нито е поле, а каме-
нист връх и едноименно ви-
сокопланинско блато. Самата 
позиция на българските вой-
ски през 1918 г. е разположена 
южно от тази граница, както е 
показано на картата. Централ-
но от тази позиция, от билото 
на Нидже се простира право на 
север дългият и висок хребета 

Козяк, играещ ключова роля на 
територията и събитията тога-
ва. По него е стикът между 2-ра 
и 3-та наши дивизии, а днес 
граница между големите по те-
ритория общини на Прилеп и 
Кавадарци. Местността е висо-
копланинска и труднодостъп-
на с преобладаващи скалисти 
върхове от 1600 – 1800 метра. 
Снабдяването на войските е 
било много трудно от отдале-
чени тилови бази с въжени то-
варни линии, а непосредстве-
но до позицията - с товарни 
коне, мулета и на гръб. Зимата 
по тия места е започвала рано 
през септември и е приключ-

вала през май. За работа по ук-
репване на позициите са ос-
тавали летните месеци, ако е 
имало в наличие дефицитни-
те цимент и каменарски барут. 
Атакуваният участък е от в. Со-
кол (10 пех.полк) до върховете 
Ано и Микро Петерник (32 пех.
полк), вкл. издадения напред 
в.Калиника, е с дължина въз-
душно 9 км, по дължината на 
първата линия окопи около 20 
км. За разлика от командване-
то, позицията се оценява от во-
енните след войната като неиз-
годна – издадена много напред, 
в една линия, неподготвени за 
отбрана ключови върхове от-
зад, без силни резерви.

Силите на страните.
България, за участието си 

в Първата Световна война, 
мобилизира в армията 878 
хиляди души, което е над 20% 

от населението на страната – 
един от най-високите проценти 
на воюващите страни. От тях 
537 хиляди по фронтовете, 
организирани както е показано 
във сканираното „Бойно разпи-
сание“ на Действащата армия 
към момента на пробива – 16 
дивизии, 253 батальона, 2710 
картечници, 1217 оръдия и 
26 ескадрона. По същото вре-
ме войските на Съглашени-
ето достигат 600 хил.души, 
организирани в 21 дивизии, 
321 батальона, с 3212 картеч-
ници, 1536 оръдия и 40 еска-
дрона. Противникът формал-
но превъзхожда българската 

армия в жива сила с 12%, по 
автоматично оръжие с 18%, 
по артилерия с 26%, по кава-
лерия с 50%. Като се има пред-
вид, че тя е в отбрана, високо 
в планините и съотношението 
между силите не е драстично 
голямо (кавалерията се прене-
брегва), немското командване 
счита, че на фронта има отно-
сителен паритет(!). Дълбоко 
грешна позиция, която не 
отчита качествената страна 
на армията, нейния материа-
лен и морален упадък, както 
и правилото, че атакуващият 
може да съсредоточава на из-
брано от него място превъз-
ходни сили. Противникът (за 
разлика от нас) има също го-
леми количества нов вид оръ-
жие - леки картечници „Люис“ 
и „Шоша“, наричани по онова 
време „автоматични пушки“, 

невлизащи в горното сравне-
ние, а в артилерията – преобла-
даващо тежки оръдия и гауби-
ци. Тотално е превъзходството 
в бойната авиация.

Командването.
От „Бойното разписание“ 

е видно, че българската ар-
мия има сложна структура 
на управление. От Дойран-
ското езеро на запад фактиче-
ски е на двойно подчинение – 
на Главнокомандващия Дейст-
ващата армия генерал Георги 
Тодоров и на Главнокоманд-
ващия (Oberbefehlshaber) 
група армии „Шолтц“ - гене-
рал от артилерията Фридрих 

фон Шолтц. И двамата са оп-
итни генерали, от началото на 
войната на високи командни 
длъжности, но генерал Тодо-
ров е назначен едва седмица 
преди атаката за главноко-
мандващ, на мястото на забо-
лелия генерал Жеков. Седми-
ца, която прекарва повече като 
официално лице по посреща-
нето последователно на Ба-
варския и Саксонския крал в 
София, отколкото в Главната 
квартира в Кюстендил. Начал-
никът на 3-та дивизия гене-
рал Рибаров същата седми-
ца е в отпуск. На всичко от-
горе, двете дивизии при До-
бро поле обект на атаката, са 
подчинени различно – 2-ра 
на 61-ви корпус, 3-та директ-
но на 11-та армия. Главноко-
мандващ (Сommandement en 
chef)  Съглашенската Солунска 

армия е тризвездния френ-
ски генерал Франше Деспре, 
поел поста през м.юни от ге-
нерал Гийом. С авторитета си 
на опитен генерал от Западния 
фронт, той се налага бързо над 
разнородната си група армии 
от французи, британци, сърби, 
гърци и италианци. Негов ос-
новен помощник по организа-
цията на пробива при Добро 
поле е сръбският генерал-
воевода Живоин Мишич. Ге-
нерал Франше Деспре е имал 
големи правомощия като глав-
нокомандващ на Изток. За раз-
лика, нашите двама главноко-
мандващи е трябвало да съгла-

суват важните си стратегиче-
ски решения, освен помежду 
си, първият с Царя, вторият 
с Берлин. При така стеклите 
се обстоятелства, подобно 
върховно главно командва-
не, при крупни и скоротечни 
фронтови операции явно не 
може да действа бързо, гъв-
каво и ефективно.
Плановете на страните.

Военният историк 
Ат.Христов определя българ-
ския план за водене на опера-
циите през 1918 година така: 
„След отбиване на частични-
те атаки на неприятеля през 
1917 г нашата Главна кварти-
ра бе възприела най-погрешния 
метод за водене на войната – 
пасивна отбрана … Идеята 
за маневриране не се възприе-
маше от германските щабове 
и те не изпълниха категорич-
ната заповед за формиране на 
силни резерви. Отбранителни-
ят бой бе построен върху не-
пременното задържане на пър-
вата отбранителна линия.“ 
Германците обещаваха подкре-
па при „евентуални сериозни 
боеве ако бойната обстановка 
позволи да се отделят войски 
от другите фронтове. … съ-
щевременно бързаха да изтег-
лят и последните си дружини 
и тежки батареи, въпреки про-
теста на нашата Главна квар-
тира“. План Б нямаше. Съще-
временно енергичният генерал 
Франше Деспре, с помощта на 
добре познаващите топогра-
фията на Македония сръбски 
генерали, на основа на опита 
от позиционната война на За-
падния фронт, подготви след-
ния план за настъпление:

Главна ударна група от 6 
сръбски и две френски диви-
зии, подкрепени от 40 тежки 
батареи от района на Мъг-
ленско, след 24 часова арти-
лерийска подготовка атаку-
ват фронта на 2-ра и 3-та бъл-
гарски дивизии на Нидже 
планина. Пробивът трябва да 
направят елитната 122 френ-
ска дивизия и добре екипира-
ната Шумадийска дивизия, 
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П
рям и щедър, открит 
и постоянен. Мога 
да добавя още мно-
го прилагателни и те 

всички ще бъдат на място, но 
въобще няма смисъл  да го обя-
вявам за талантлив. 60 години 
назад във времето, знаменита-
та 272-ра аудитория на Софий-
ския университет го въздигна, 
като млада надежда на бъл-
гарската поезия. И Матей оп-
равда нейното доверие. 

Ние в „Зора“, не случайно 
избрахме изисканата поетич-
на аудитория на Плевен, въз-
питана в най-добрите тради-
ции на поетичното слово, още 
от времето на Николай Раки-
тин, през Иван Радоев, и в 
наши дни до Калин Донков 
и Георги Константинов. Ис-
кахме такива хора да се срещ-
нат с поета, патриота и човека 

Матей Шопкин. Да чуят те и да 
съпреживее той отново въз-
торзите и болките на своя по-
етичен свят. Да стопли сърцата 
им със своята изповед за бъл-
гарската майка, жена и люби-
ма и да препълни сам сърцето 
си с тяхното признание и обич, 
с което те ще го дарят. Това е 
тайната и на моята малка, за-
късняла благодарност.

Срещата с плевенските лю-
бители на поезията, както ни 
увери представилия Матей 
и неговото творчество, поет 
от Червен бряг, Васил Милев, 
„вдигна на крака истинските 
патриоти“. Евгения Ивано-
ва, председател на областна-
та организация на ПП Нова 
Зора, сподели, че „В днешни-
те трудни и сложни времена, 
само стихове и поети, като 
Матей Шопкин, могат да из-
вадят хората от унинието на 
битието; да разбудят сърца-

та, да дръпнат струните на 
обич, на преклонение, на чест, 
достойнство и вяра, че Бълга-
рия ще пребъде. Въпреки всич-
ко!“

Матей заслужи голямата 
награда – най-обичната и най-
ценаната от всеки поет: не само 
да се възторгне от това чувае-
мостта на своите стихове, но да 
чуе и види  как публиката ги ре-
цитира спонтанно и пламенно. 

З
а мен остана единствено 
височката чест и приви-
легияот името на „Зора“, 
на приятелите на „Зора“, 

на българските патриоти, да 
поздравя  поета с новия завою-
ван, възторжен връх в неговия 
достоен живот. Да му пожелая 
до нови стихове и нови юби-
леи.

На многая лета, словотво-
рецо, Матей!

Живей прилятелю, жи-
вей!

На картата: 10 Родопски, 30 Шейновски, 29 Ямболски и 32 Загорски полкове в червено. 122 френ-
ска дивизия, 47 Колониална дивизия и Шумадийска сръбска дивизия (Шд) в синьо

ЖИвЕй, ПРИЛяТЕЛю, ЖИвЕй!

РАЗГРОМЪТ НА ДОБРО ПОЛЕ

Живей!
Живей, когато имаш всичко-
или от всичко си лишен-
и късаш думите на срички,
за да не паднеш в техен плен.

Живей, когато ти се плаче-
или от плач си отвратен-
от бели вълци и гризачи,
които ровят в твоя ден.

Живей с умората на всеки,
сънувай неговия сън,
и ако всичко си отрекъл-
повикай Слънцето отвън.

Живей, дори да си измамен
от собствената си съдба,
и вместо да усетиш рамо-
усещаш нечий нож в гърба.

Живей за всичко, а когато
животът вече изгори-
вдигни се пак и без остатък
останките му събери.

Живей! И всяка адска жега
с капчукова вода полей!
Дори да ти коват ковчега,
живей, Приятелю, живей!…

УЧАСТ
                      Трябва в нещо да се вярва,
                      в нещо хубаво и просто!
                                    Александър Геров

Така навярно съм орисан -
да се държа за своя корен,
по чувство, по душа и мисъл
да бъда като всички хора;

да мога рана да превържа,
да мога да издам присъда;
сълза да мога да избърша
и целият сърце да бъда!..

Не знам доколко ще сполуча -
човек понякога се лъже.
Но с тази осъзната участ
живея радостен и тъжен.

Живея! И до болка вярвам
във всичко хубаво и просто.
И моя най-висока мярка
е синеокият А п о с т о л!

ПУСТОТА

              На баща ми Любен

Тежат ръцете уморени,
кръвта безропотно мълчи.
И само кръгове червени
горят пред моите очи.

Сред тази гробна и огромна,
и безпощадна пустота,
добре че мога да си спомня
за моя белокос баща.

Добре че мога да го зърна
как, гологлав и замечтан,
държи едно пшенично зърно
на своята широка длан.

Добре че можем с него дълго
да крачим двама в утринта.
И той да ме изтръгне мълком
от тази смъртна пустота.

След срещата в Плевен

Матей Шопкин
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подпомогнати в средата от 47 
колониална дивизия, на скъ-
сен фронт в стика между две-
те наши дивизии. Крайна так-
тическа цел - достигане хребета 
Козяк. След постигане на тази 
цел, двете френски дивизии ос-
тават на място. Всички сръб-
ски дивизии плюс една кавале-
рийска развиват успеха на про-
бива по билото на Козяк, вля-
во и дясно от него до р.Черна 
като неутрализират напълно 
фланговете на 2-ра и 3-та ди-
визии и идващите резерви. 
След постигането на тази так-
тическа цел, съобразно обста-
новката, предприемат дейст-
вия за развитие на успеха 
към Кавадарци, т.е. да разви-
ят тактическия успех в опера-
тивен, като разрежат Солун-
ския фронт на две и завземат 
главната снабдителна база на 
армията в Градско. 

Дясна ударна група от 4 
английски и 2 гръцки диви-
зии, подкрепяни от 30 теж-
ки батареи атакуват фронта 
между р.Вардар  и Дойран-
ското езеро с основна так-
тическа цел завладяване на 
силно укрепената позиция на 
9-та Плевенска дивизия. След 
което групата дебушира по до-
лината на Вардар за да помогне 
на главната ударна група;

Лява ударна група от 4 
френски, една гръцка и една 
италианска дивизия, подпо-
могнати от 17 тежки бата-
реи имат главна тактическа 
цел Прилеп и блокиране на две 
български дивизии в района на 
Охридското езеро.

Имало ли е изненада при 
Добро поле? 

Становищата са проти-
воречиви. На основа на въз-
приетата визия за пасивна 
отбрана, ограничено манев-
риране и  изчерпан ресурс 
на армията, отговорът на въ-
прос губи смисъл. Емоцио-
налният отговор на генерал То-
шев е „Врагът пред очите ни 
копаеше гнезда за новите си 
батареи, влачеше далекобой-
ните си топове, подвозваше по 
цял ден снаряди с камиони, ма-
неврираше с частите си, а ний 
като хипнотизирани гледахме 
на растящото зло… Изобщо 
казано, ний се примирихме, ос-
тавихме всичко на случая дано 
противникът не атакува(!).“  
Последната среща на главно-
командващия генерал Жеков 
с генералите Шолтц и Щойбен 
в началото на септември, пре-
ди да сдаде поста,  е на тема от-
браната около двата бряга на 
Охридското езеро, а не Добро 
поле(!). Началникът на 2-ра ди-
визия ген. Русев поради очак-
ваната атака се противопоста-
вя от 10 Родопски полк да се из-
праща в София почетна рота с 
командира на полка за церемо-
ниала по посрещане на Бавар-
ски крал. Отговорът от Главна-
та квартира е „противникът 
я атакува, я не“(!). От друга 

страна разузнавателният бю-
летин на същата квартира пре-
дупреждава за готвена атака 
на противника към Прилеп и 
Добро поле - Петерник. В со-
фийските кафенета открито се 
говори на тема за предстояща 
съглашенска атака. Бригаден 
командир на Добро поле по-
лучава две писма от жена си 
за това! Така влизаме в казуса 
„22 юни“ на руснаците, затова 
нека читателите сами отгово-
рят на заплетения 
въпрос.

Операциите
На 14 септем-

ври в 8.30 часа ця-
лата артилерия на 
главна ударна гру-
па открива огън 
по позициите на 
2-ра и 3-та бъл-
гарски дивизии, 
като най силен е 
по белязания за 
пробив участък 
на 30, 29 и 32 пол-
кове. Артилерий-
ската подготовка 
е централизирана 
в ръцете на френ-
ски артилерийски 
генерал по опита от Западния 
фронт и се коригира от самоле-
ти наблюдатели. Още в първи-
те часове пораженията на по-
зицията са огромни – окопите 
сринати, телени мрежи и те-
лефонни линии разкъсани, 
не укрити оръдия и минох-
въргачки унищожени, скри-
валища затрупани, започват 
горски пожари… По план има 
прекъсване на огъня за почив-
ка на артилеристите и провеж-
дане разузнаване с бой, за да се 
установи позицията няма ли да 
падне като зряла круша. За из-
ненада на съглашенците, бъл-
гарската позиция оживява и 
малките групи „огледвачи“ са 
разпилявани от защитниците с 
пушечен огън. Адът продължа-
ва цял ден и нощ! Нашите ба-
тареи бяха отслабени и полу-
разрушени, затова мълчаха и 
пестяха гранатите си, в очак-
ване да дадат преграден огън 
срещу пехотата на противни-
ка, когато тръгне в атака.

15 септемри – жесток и 
кървав ден за трите българ-
ски полка на Добро поле – 
Петерник! Атакуващите вери-
ги на противника, в изпълне-
ние на един коварен тактиче-

ски прийом, под прикритието 
на артилерийския огън, през 
нощта се приближават до 30 
метра от разнебитената по-
зиция на защитниците. В 
5.30 часа, след пренасяне на 
огъня в дълбочина, още в 
тъмнината, мъглата и барут-
ния дим, атакуващите въл-
ни се хвърлят в нашите око-
пи и изненадват защитници-
те в тях, както и на излизане 
от скривалищата и от засло-

ните. Това попречи останалата 
жива наша артилерия да даде 

ефикасен преграден огън по 
гъстия им атакуващ ред за да 
не порази своите. „От този мо-
мент започва истинската До-
брополска трагедия, в която 
шепа защитници ще се борят 
отчаяно за своя собствен жи-
вот и за живота на родината 
си“ (полк.Азманов). Боят при-
ема ръкопашен характер, къде-
то основни оръжия са ръчни-
те гранати, бой на нож и пе-
хотните лопатки. На места къ-
дето защитниците са успели да 
излязат своевременно от скри-
валищата, закипява упорит бой 

на близко разстояние - в дейст-
вие влизат манлихерите, кар-
течниците и гранатите. Пър-
вите атаки са отбити, но гъсти-
те вериги на французи, сене-
галци и сърби обтичат гнездата 
на съпротива и бавно продъл-
жават настъплението си наго-

ре, явявайки се в тил на защит-
ниците. В резултат има и мно-
го пленници.  Подробностите 

на сражението ден по ден и 
полк по полк е описано под-
робно и обективно в труда на 
полк.Азманов – за героична-
та тройна атака „на нож“ на 
резервният 53 полк на храб-
рият полковник Ламбринов, 
за бункера на подпоручик 
Мазгалов и неговите 13 дру-
гари изгорени с огнехвърга-
чка, за поручик Бончев, адво-
кат от София,  намерил смър-
тта си като майор Горталов 
при Плевен, но от сенегал-
ци. Боят приключва вечерта на 
7—8 км от главната позиция, 
на и около връх Голям Козяк, 
където остатъците от нашите 

разбити полкове, изгубили 75% 
от състава си се оттеглиха. 
Тук е и пристигналия резерв – 
81 пехотен полк на полк.Шин-
гаров, посрещнат с „ура“ от за-
щитниците, както ген.Радеци-
ки на Шипка. На картата мяс-
тото е показано с голяма дълга 

скоба и цифрата 81. 
16 септември – 

повторение на дра-
мата от 15-ти, но в 
по-ограничени ма-
щаби и интензи-
тет на сражението. 
122-ра, 47-ма френ-
ски и Шумадийска-
та дивизии, поне-
сли не малко загу-
би, остават на място 
като резерв на гене-
рал Франше Деспре. 
Операцията про-
дължават остана-
лите 5 сръбски ди-
визии плюс кава-
лерийската. Наша-
та нова позиция на 

Козяците беше почти съвър-
шено неукрепена. 81-ви полк 
и остатъците от разбитите 
полкове посрещат поднове-
ните атаки от сутринта с пу-

шечен, картечен огън и кон-
траатака „на нож“, защото 
артилерия вече няма. След 
обяд се намесва решаващо 
противниковата артилерия и 
постепенно защитниците на-
пускат позициите си, запла-
шени от обхождане и пленя-
ване. Оттеглят се на 5 – 6 кило-
метра на следващите удобни за 
отбрана върхове на хребета Ко-
зяк – Перун и Балтова чука. 
След падането на позицията 
ни на Голям Козяк фланговете 
на съседните наши части бяха 
вече сериозно заплашени. При 
грамадното числено и морално 
надмощие на врага, при лип-
сата на резерви, които да го 
спрат или ограничат успеха му, 
началниците на 2 и 3 диви-
зии, останали с по 2000 бой-
ци,  заповядаха на близки-
те до пробива полкове да от-
стъпят и завият фланговете 
си за да не бъдат обхванати и 
пленени.

17 септември – на хребета 
Козяк се появява бързо сфор-
мираната сборна „дивизия“ на 
генерал фон Ройтер от бата-
льон, егерска част, картеч-
на  команда и една батарея 
– общо към 1500 бойци. Фон 

Ройтер трябва да поеме общо-
то командване на всички части 
отстъпили по билото на Козяк. 
Но вече е късно – малочисле-
ния Ройтеров отряд на „вели-
кия“ съюзник внесе повече 
отчаяние, отколкото надеж-
да. Многочислените и опияне-
ни от успехите си сръбски ди-
визии, съпровождани постоян-
но от артилерийска поддръж-
ка, отхвърлят една след друга 
новите огнища на съпротива. 
Изморени, трети ден в не-
спирни сражения и отпадна-
ли духом, бойците отстъпва-
ха щом биваха обстреляни от 
артилерията или заплашени 
с  обхождане. „В тоя крити-
чен момент се почувства тях-
ното пълно изтощение и умо-
ра от войната. Това бяха вече 
последните конвулсии на една 
разбита армия“ – заключа-
ва полк. Азманов. „При тези 
условия борбата не можеше 
вече да се води – допълва и ген. 
Атанас Христов. Вечерта на 
17-ти остатъците от 2-ра ди-
визия и отряда на фон Рой-
тер се събират на височини-
те зад р. Черна (сега опашка-
та на язовира „Тиквеш“), а на 
3-та дивизия, подкрепени от 
пристигналия със закъсне-
ние 49 пех. полк – по десния 
бряг на притока на Черна - р. 
Блатница. Така се откри едно 
свободно пространство от око-
ло 15 км между 2 и 3 дивизии, 
в което противникът свободно 
можеше да настъпва на север, 
без да срещне сериозна съпро-
тива. Резервите бяха вече из-
харчени и бити по части.

Развръзката
Тактическият успех на про-

тивника се превърна в опе-
ративен. Да се пращат нови ре-
зерви тук, като се отнемат от ос-
таналия фронт бе практически 
невъзможно. Да се разчита, 
че германците ще изпратят 
исканите в подкрепа 6 диви-
зии — бе абсурд. На 20 септем-
ври сърбите достигнаха висо-
чините южно от Кавадарци в 
тила на нашата 1-а армия. Това 
беше вече последният момент 
за вземане на едно героично ре-
шение, но нямаше кой да го взе-
ме . . . „Главнокомандващия оти-
де на фронта при отстъпващи-
те и разбунтували се войници. 
Щабът на Действащата армия 
продължаваше да чака помощ 
от съюзниците, Царят се беше 
скрил при генерал Шолтц в Ско-
пие, а правителството чакаше 
само разбиването на армията 
за да поиска примирие . . .“ Мо-
мент на отчайваща военно-
политическа криза и падение, 
довела Родината ни до втората 
национална катастрофа.

Изводи, размисли и 
бележки

При Добро поле българи-
те устояха на невиждания 
артилерийски ад, биха се ге-
роично три дни срещу пре-
възхождащия им противник, 
както на Шипка, Добрич, За-
воя на Черна, Каймакчалан и 
Дойран. Но оставени сами, не-
дохранени, недооблечени, не-
довъоръжени, без солидни ре-
зерви в тая тежка война, на-
края не издържаха. „И гладу-

ваха те там, сладък залък не 
видяха, окъсаха се съвсем, поч-
ти обосяха, по висовете въз-
бог мръзнеха, зле страдаха … 
и безсменно носеха тежестите 
на бойната линия, изложени 
постоянно под огъня и на ми-
зерията, служещи за присмех 
и на сенегалците там“ – пате-
тични, но верни думи на на-
родния генерал. Бойците от 
Добро поле заслужават да бъ-
дат приравнени към всички 
доблестни синове на родина-
та, защитава ли я по знайни 
и незнайни върхове и поля 
на българската земя.

От позиция на днешния 
ден, водени от хуманни и бла-
городни мисли, крайно вре-
ме е да припознаем против-
ника като един от нас участ-
ник в жестоката война. Не 
може да изтъкваме посещени-
ето на генерал Владимир Ва-
зов в Лондон през 1936 годи-
на като признат победител при 
Дойран от ветераните на вой-
ната, а за победителят от До-
бро поле нито дума. Безспо-
рен победител на Солунския 
фронт, маршал на Франция, 
член на Академията на на-
уките в Париж, Франше Де-
спре заслужаваше поне един 
доклад на конференция или 
публикация за юбилея. Него-
вият план за пробива при До-
бро поле може да бъде оценен, 
като смел, решителен и съо-
бразен напълно с военното 
изкуство и опит, придобит 
на Западния фронт. Не го ве-
личаем, защото план за про-
бив с една главна ударна група 
в най-уязвимото място на про-
тивника, след което той рухва е 
направил и генерал Георги Ва-
зов (по-стария) срещу форта 

„Айвезбаба“ при Одрин 1913 
година.

Същото и за сърбите – на-
шите вечни противници и 
конкуренти за Македония. 
Трябва да кажем, че и те жа-
дуваха след 4 годишни митар-
ства да се завърнат в окупи-
раната си и опоскана от Цен-
тралните сили родина. Затова 
„блицкрига“, след третия ден на 
пробива при Добро поле, моти-

вирано го направиха  те. До-
бре екипираните и нахранени 
от Съглашението сръбски ди-
визии, организирани в две ар-
мии, с възгласа „Напред към 
Отечеството“  се хвърлиха 
неудържимо на север. Една-
та, на генерал-воевода Байо-
вич през Скопие към Ниш, 
другата на генерал-воевода 
Степа Степанович, генерал 
Франше Деспре я насочи след 
дезорганизираните наши 
части към старата българ-
ска граница. Целта – да оку-
пира Западна България ако 
не спазваме клаузите на при-
мирието. Каква подигравка на 
съдбата? Генералите Степано-
вич и Тодоров са бойни друга-
ри от Балканската война, къ-
дето заедно се бият по същите 
места срещу турците – единият 
като командващ Втора съюзна 
армия, другият като началник 
на 7-ма Рилска дивизия в със-
тава на същата армия!

Имаше ли алтернатива 
за Добро поле? Познатият от-
говорът е „в историята няма 
ако“. Но съществува алтерна-
тивна историческа литера-
тура, както и импликатив-
но-ситуационен подход  като 
изследователски метод, къ-
дето на въпроса „какво – ако“ 
се търси отговор не пряко, а 
чрез сложен многофакторен 
анализ, теория на вероят-

ностите и компютърни тех-
нологии. Привържениците на 
алтернативата Добро поле с 
Дойран, ако намерят подхо-
дящ софтуер, могат на своите 
компютри да достигнат и до 
неутешителния според мен ре-
зултат. По вероятната и инте-
ресна алтернатива е другаде 
– успехът/неуспехът на Вой-
нишкото въстание. При мал-
ко по-добра организация от 
земеделските водачи, закора-
велите, озлобените и опитни 
бойци от фронта щяха лесно 
да смелят импровизираната 
софийска отбрана. Погромът 

на Столицата бе неминуем, за-
палването на Двореца задъл-
жително и от пламъците на ко-
гото щеше да се роди Оранже-
вата Земеделска Република.

За утвърдилата се терми-
нология за „Пробивът при 
Добро поле“. По начало думата 
„пробив, проникване, пенетра-
ция“ е обикновено нежелано 
локално разрушение на еле-
мент от някаква физическа 
система (пробив на ток, про-
бив на вода и т.н.) за което ви-
наги има противодействие. 
Такъв е смисълът и на про-
бива като военен термин. Но 
когато след пробив следва 
пълното разрушение на сис-
темата, думата пробив звучи 
извинително и оправдател-
но. Например, за 1912 година 
говорим за разгром на тур-
ската армия в Източна Тра-
кия, за 1915та за  разгром на 
Сръбската армия, за 1941-
ва за разгром на Червена-
та армия. Само ние принизи-
хме трагедията на Добро поле 
до обикновен „пробив“. Тази 
тенденция е още още от сеп-
тември 1918г – може би за да 
се приспи обществения гняв и 
поуките от него. Истината е по-
жестока: термин е РАЗГРОМ, 
а последствията КАТАСТРО-
ФА. И друго име - както се 
разбра, „Добро“ поле“ е само 
един от многото геройски за-
щитавани обекти на нашите 

позиции там. Даже като име 
не е употребявано от негови-
те защитници – бойците от 
30-ти Шейновски полк. Най-
високият връх от 1887 м са го 
наричали просто „Котата“. 
Върховете Сокол, Караули, 
Марян, Кравица, Малък и Го-
лям Петерник и най-вече Ко-
зяк, където бе фокуса на про-
бива, не трябва да остават в 
сянката на Добро поле. Името 
вероятно се е наложило понеже 
след войната първата публи-
кация за пробива е на гене-
рал Русев в чиито район е До-
бро поле. От френска страна 
за агенциите основните но-
вини са идвали от елитната 
122 дивизия, действаща сре-
щу същия обект. Истинското 
обобщаващо име за пробива 
е Козяк – проклето място, от-
ворило черна страница в на-
шата история.

Почит към героите на 
Добро поле

Да открием Добро поле и 
Козяк и ги направим близки 
до сърцата ни, каквито ста-
наха Добрич, Тутракан, Дой-
ран, Каймакчалан, Битоля е 
дълг и отговорност на всеки 
просветен патриот.  Достъ-
път за екскурзии, издирвател-
ни и мемориални инициативи 
не би трябвало да е проблем. 
До хребета Козяк в Републи-
ка Македония се стига през 
Кавадарци или Прилеп по 
проходими планински пъти-
ща на разстояние около 50 
километра. Самото сражение 
на 15 септември е оттатък гра-
ницата на гръцка територия. 
До подножието на Нидже пла-
нина (Ворас на гръцки) се сти-
га през Солун, главен път 2 
за Едесса с отклонение за об-
ластта Аридеа, някъде около 
100 километра от Солун. Се-
лата Лутракио (Пожарско) 
и Промахи (Бахово) са не-
посредствено под върховете 
Сокол, Добро поле, Марян, 
Петерник. Нагоре към пла-
нината има обозначени гор-
ски пътища, стигащи до сама-
та граница и Доброполското 
блато, може би останали още 
от годините на войната. 

Наш синовен дълг е 
да се поклоним пред 
безкръсните гробове 
на синовете на Бъл-

гария, на самото Добро поле. 
Да отидем там, пряко оглуши-
телния разрив на снаряди и 
мини, да се закълнеем: Бъл-
гария ще пребъде, Въпреки 
всичко, Вашата България, за 
която се сражавахте и умря-
хте с отворени очи!

ИСТОРИЯТА КАТО СВИДЕТЕЛИСТОРИЯТА КАТО СВИДЕТЕЛ

Поручик Симеон Рангелов след Добро поле
Роден 1896 г в с.Гранитово-Белоградчишко
Завършва Политехниката на Торино /Италия/
Началник цех „Боеприпаси“ в ДВФ Казанлък
Преподавател във Военното училище
Началник Техническо отделение в М-во на войната
Началник Държавна военна фабрика Казанлък
Заместник Командващ артилерията в МНО

РАЗГРОМЪТ НА ДОБРО ПОЛЕ
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Из политическите спомени 
на Григор ЧЕШМЕДЖИЕВ

... Изглежда, че наистина 
на Добро поле е имало преда-
телство. И в такъв смисъл мъл-
вата или всичко що се говори 
открито и което се спомена-
ва с недомлъвки за станалото 
на Добро поле, не е създадено 
случайно, а само е непълно из-
яснено... О, Господи, или исти-
на е това, че има предателство 
и нашият войник съзнателно е 
бил изложен на смърт и на по-
зорно унищожение...

Наистина нашите войни-
ци са се били храбро и само-
отвержено на Добро поле, как-
то са се били като орли и като 
лъвове по всички позиции, къ-
дето страшната воля на кърва-
вия бог Марс ги бе поставила. 
Аз видях това проклето Добро 
поле макар и малко отдалеч, 
защото обикалях позициите 
на съседната Преславска диви-
зия. Имаше нещо мъчително и 
срамно, угнетително и зловещо 
в бягството на тумби, на тумби 
от войници, напуснали Добро-
полските позиции и съседни-
те до тях, и поели без органи-
зация и без всяка дисциплина 
всички пътища, които воде-
ха към Прилеп, към Плетвар и 
към Градско. Добро поле ста-
на за мен триж по-трагично и 
загадъчно и затова, колкото и 
време да минаваше, колкото и 
мъчнотии да срещах в издир-
ването истината за него, аз не 
изпусках нито едно обстоятел-
ство, което можеше да ми го 
представи по-близо до истина-
та и в повече светлина.

Прочее, аз се добрах до това, 
че нашите войници са се били, 
но са били надвити, защото 
противникът ги е превъзхож-

дал с артилерия, с картечен и 
пушечен огън и то многократ-
но. Не само това, но един за-
пасен полковник ми поднесе 
следното крайно интересно об-
стоятелство. Няколко дни пре-
ди пробива на Добро поле него-
вият брат - щабен артилерий-
ски офицер, е бил изпратен да 
вдигне 72 оръдия - 18 батареи 
от Доброполския фронт и да ги 
пренесе на Битолския фронт. 
Опитах се много пъти да про-
веря това обстоятелство и да се 
снабдя при възможност с пис-
мени данни. Не успях. За Добро 
поле не само мълчат зловещо, 
но и не дават да се разпитва.  
Винаги ме е измъчвало едно 
положение, което се създаде на 
Балканите след голямата вой-
на. А именно, че българската 
държава запази своята форма 
на управление. Цар Фердинанд 
абдикира (дни след загубата 
при Добро поле - б.а.), обаче си-
нът му Борис III продължава да 
управлява. Сиреч, династията 
на Фердинанд не изчезна. Голе-
ми, с историческо значение ди-
настии, които от векове са уп-
равлявали големи народи - Ро-
мановската в Русия, Хохенцоле-
рите - в Германия, Хабсбургите 
- в Австро-Унгария, султаните 
в Турция - всички тия вековни 
династии изчезнаха и вече са 
само един тъмен исторически 
спомен. Дори гръцката динас-
тия бе изчезнала и напоследък 
възстановена от Англия. Само 
династията на цар Фердинанд, 
който направи толкова па-
кост на англичани и французи, 
само неговата династия остана 
да управлява в малката Бълга-
рия. Има наистина нещо нео-
бяснимо, загадъчно и крайно 
странно в тоя любопитен факт 

- от бурята на войната да бъдат 
сметени и повалени вековни, с 
дълбоки корени династии, а да 
остане да управлява една ди-
настия, ненавиждана отвън и 
презирана отвътре.

... Един цар, като Ферди-
нанд, който е в състояние да 
изрече думи, които е изрекъл 
пред един от своите министри - 
Михаил Маджаров, още в 1896 
г., че прави голяма жертва с по-
кръстването на Борис, но ако се 
случи така, че да изгуби динас-
тията си и да бъде принуден да 
напусне България, той ще от-
късне главата на своя правос-
лавен син - такъв цар, когато 
дава нареждания да прибират 
всичко от дворците му, за да го 
изнасят със себе си, ако е споко-
ен, значи е осигурил своята ди-

настия и своя наследник. И съ-
битията потвърдиха това наше 
заключение. Опакованите и на-
товарени вещи в пломбирани 
вагони се отправят през запад-
ната граница, през Сърбия и Ви-
ена, до назначението им. ...Оно-
ва, което ме интересува и което 
читателят трябва да запомни, 
е, че цар Фердинанд предвиж-
да, че катастрофата иде и взе-
ма мерки да запази по-цен-
ните си неща, като ги изнесе. 
Напоследък ми стана известен 
един пресен факт, че един ко-
мандващ бойна дивизия, на-
ходяща се в съседство с До-
бро поле, е намерил начин да 
се свърже по телефона лично 
с цар Фердинанд, за да го по-
моли да се разпореди и запо-
вяда на всички войскови час-
ти не само да не се оттеглят, 
но едновременно да отпочнат 
атака против англофренците. 
Цар Фердинанд по телефона не 
само не се е съгласил да се за-
почне атака, но е дал съгласи-
ето всички да отстъпят и да се 
спасяват, кой както може. Как-
то и стана. Защото такава бе во-
лята на ония тайнствени сили, 
които в момента разпорежда-
ха със съдбините на страната и 
ковеха нейното плачевно ново 
бъдеще.

Когато разбягалите се от 
някои войскови части войни-
ци се струпаха около Деве-ба-
ир и оттам се насочиха към гр. 
Кюстендил, дето бе от нача-
лото на войната българската 
главна квартира, тогава фак-
тически главната квартира не 
съществуваше. Тя бе изгуби-
ла ума и дума от разразили-
те се бури по фронтовете и от 
неочакваността на настъпи-
лите резултати. Най-главни-

ят човек в главната квартира 
- главнокомандващият гене-
рал Никола Жеков, бе изпра-
тен да се лекува. Аз не искам 
да кажа, че той е бил посветен 
в плана на цар Фердинанд, 
макар че не би било чудно 
това. Но тъкмо тука заслужа-
ва да отбележа, че и през 1913 
г., когато цар Фердинанд, за 
да разстрои Балканския съюз, 
създаде 16 юни, обяви Между-
съюзническата война и при-
чини първата наша народна 
катастрофа, той също така 
смени тогавашния министър-
председател Иван Ев. Гешов, 
като го прати във Виена да си 
лекува ушите. Също и сега бе 
сменен главнокомандващият, 
за да се по-лесно и по-удобно 
оперира...

...Вътре в страната Жеков 
държеше най-добре връзки 
с Мърфи - представителя на 
Съединените щати, и може би 
този представител да е извър-
шил най-голямата работа в 
изпълнение плана на Ферди-
нанд. И двете тия катастрофи 
са неразривно свързани с чер-
ното име на цар Фердинанд и 
никога, колкото и усилия и да 
правят знайни и незнайни ца-
редворци, талантливи и без-
дарни пишущи братя, никога 
няма да умият това черно име. 
Дори аз мисля, че ще трябва 
нашият речник да се попълни 
с нова дума - фердинанству-
вам - и тоя глагол да изразява 
всичко най-низменно и дол-
но, позорно и подло, жесто-
ко и предателско и всичко въ-
обще, което може да унижи и 
опозори човека. И тая дума да 
се предава от век на век, за да 
буди гняв на всички поколе-
ния, които идат след нас.

Григор Чешмеджиев 
(1879-1945) е политик, об-
щественик и журналист. От 
ранна възраст се включва в 
социалистическото младеж-
ко движение. Той е от онези 
социалисти, които подкре-
пят деветоюнския преврат, 
по-късно еволюира,а през 
1944г е  министър в прави-
телството на Кимон Георги-
ев през 1944 г.

БУНТЪТ
Този бунт не е случаен. Той 

не е против лошата и недоста-
тъчна храна, въпреки че за бъл-
гарските войници през Първа-
та световна война тя е точно 
такава. Той не е и заради някак-
во лошо отношение на команд-
ния състав на някоя армейска 
част към войниците. Подобно 
отношения по тава време е из-
ключителна рядкост. 

Този бунт е непосредствено 
следствие от неуспешният опит 
на българската армейски части,  
разположени на Добро поле  да 
отблъсне   мощното настъпле-
ние на наброяващите 75 000 
войници обединени сили на 

френски и сръбски части.
А големите причини за  от-

казът на войниците да продъл-
жат да воюват са две. Първо, 

това е пределната  тяхна умора 
от три годишната  война, стана-
ла в очите им не борба за наци-
онални идеали, а една  безсмис-
лена касапница.Второ, това са  
безчинствата на останалата  в 
тила администрация от пар-
тийната  котерия на  „нацио-
налния либерал” В.Радославов

На 14 септември тези сили 
започват нападението на бъл-
гарските позиции с мощна ар-
тилерийска подготовка. След 
четиридневни ожесточени бое-
ве, в които българските войни-
ци окозват яростна съпротива 
на многократно превъзхожда-
щият в артилерия и жива сила 
противник. На 18 септември 

съглашенските  части успяват 
да пробият в останалите почти 
без защитници български по-
зиции. Оцелелите от ураганния 
огън на французите български 
войни не  отстъпват паниче-
ски позициите си, нито дезер-
тират.Те просто отказват да се 
бият повече за своите истински 
врагове – царската камарила и  
скупчилите се около нея пре-
върналите се в котерии     бур-
жоазни партии.

Това е третата след Фе-
вруарската революция в Ру-
сия през 1917 г. проява на ма-
сова въоръжена войнишка съ-
протива срещу бушуващата от 
1914 г.  световна война.

Втората е в Австро-Унгария 
с  бунта на моряците в Котор-
ския залив на 1 февруари 1918 
г. След това бунтът се разраст-
ва Като в резултат от него на 
17 октомври Унгария се отде-
ля от империята; на 28 – Чехия 
и Словакия. Рухва империята , 
пада и монархията на Хабсбур-
гите.

Третият,  започнал на 18 
септември, бунт в  българската 
армия бърз прераства в истин-
ско организирано въстание, в 
което участват над 8 000 бойци.

След по-малко от два месе-
ца - на 3 ноември 1918 г.  из-
бухва войнишки бунт и в Гер-
мания – основната военна сила 
на т.нар. Четворен съюз.  Бунт, 
който също достига мащабите 
на революция.

Бунтовете  на руските вой-
ници през февруари 1917 г., на 
австро-унгарските  - през фев-
руари 1918 г.  и на немските - 
през ноември 1918 г. придоби-
ват значението на революции 
не защото просто заменят един 
монарх от властващата динас-
тия, нито само сменят една с 
династия с друга, а защото  из-
общо премахват монархиите в 
своите страни и установяват в 
тях републики.

Българският войнишки 
бунт прераства във въстание, 
но   не се превръща в рево-
люция, въпреки че още на 27  
септември  въстаналите вой-
ници обявяват  монархията 
за свалена и провъзгласява 
България за  република.    

С това е сложено  началото 
на вече откритият, назряващ от 
години яростен сблъсък между 
народа и  „неговата” буржоа-
зия. Сега това е вече сблъсък и 
на републиканци с монархия-
та. 

Този кървав сблъсък има  
своите последствия, но има и 
своята история, в която се съз-
дават предпоставките за вой-
нишкия бунт.  

БЪЛГАРСКАТА  
БУРЖОАЗИЯ 

Като забележим обществен 

фактор   най-старата  буржоа-
зия по нашите земи  се появя-
ва след Кримската  войн 1853-
1856 г.. В нейния състав влизат 
занаятчии – производители на 
материали за огромната осман-
ска войска, от лоялни на турска-
та власт русофобски настроени  

чорбаджии, но и чорбаджии-
родолюбци,  които бяха изна-
чално русофили, заради обща-
та  с русите православна вяра. 
След  Освобождението тези 
зародишни  групи на буржоа-
зията се модернизираха. Въз-
никналата от  трудовата  зана-
ятчийска собственост изживя 

унищожителна криза и от нея 
оцеля много малка част, пре-
върнал се в градска беднота, в 
пролетариат...

От средите на родолюбиви-
те чорбаджии възникна  про-
мишлената буржоазия и преоб-
ладаващата част от интелиген-
цията на  Царство България.

По-особено внимание за-
служава туркофилското чор-
баджийство, с което се  сроди   
новата, пъстра по произхода 

си буржоазна прослойка, която 
бързо се формираше от средите 
на бивши поборници, ста0нали 
политици и главно -  държавни 
чиновници, близки до  властта 
типове от криминалния кон-
тингент на чапкъните и нехра-
нимайковците. Нейният обоб-

щаващ социален тип и литера-
турен герой  бе  Бай Ганьо. 

Така сформиралата се част 
от българската  буржоазия 
имаше две  характерни особе-
ности; тя бе лихварска и  ко-
рупционна  и нейният капи-
тал почти изцяло отсъстваше 
от производството.      

Втората характерна осо-
беност на тази много активна 
част на българската буржоазия 
бе твърдата  антируска ори-
ентация прогерманска ге-
ополитическа обвързаност.

Тази буржоазия имаше свое 
политическо представителство, 
формиращо свой силов поли-
тически кръг .  

Втори подобен силов кръг 
в българския политически жи-
вот бе този на национално кон-

сервативната буржоазия.  До 
краха в Първата световна вой-
на  тя бе  ориентирана  прору-
ски. След голямата война  тази 
буржоазия също и нейното по-
литическо представителство  
се  ориентираха  към  Запад, 
но за разлика от първите  - не 
към милитаристична кайзеро-
ва или нацистка Германия, а 
към Франция и Англия.  

Така, българската буржоаз-
на класа пренесе и в освободе-

ната родина      чак до 9 септем-
ври 1944 г. началните си , ос-
танала от турско външнопо-
литически ориентации.

Но в българската полити-
ка се сформира и един трети 
силов политически кръг, свър-
зан с    дребнособственически-
те и бедните прослойки в града 

и селото. 
Първите два силови об-

ществено-политически кръ-
га съставляваха целокупната 
класа на българската буржо-
азия и въпреки противоре-
чията между тях до Първата 
световна война те мирно  се 
сменяха в държавното упра-
вление. Те бяха партиите на 
властта – И на актуалната, и 
на потенциалната.

Третият силов общест-

вено-политически кръг бе 
представен от партиите на 
народа  и затова се оказаха в 
управлението на държавата 
едва след Първата световна 
война, т.е. след втората наци-
онална катастрофа.  

Тези три обществено-по-
литически силови кръга имаха   
своя социално-класовата  база. 
Те бяха  нейно партийни пред-
ставителства. Те имаха дори 
свои  социо-културни особено-
сти, среда и начин на живот.

След Освобождението, с раз-
витието  на капитализма, нара-
стваше класовото неравенство 
в българското общество. В ре-
зултат на това  се задълбочава-
ха  различията и между посоче-
ните  силови обществено-поли-
тически кръгове, а отношенията 
между тях все повече се изостря-
ха  като след Деветоюнския фа-
шистки  преврат през 1923 годи-
на те станаха  необратими и така 
закономерно  се стигна до по-
вратната точка – Деветосептем-
врийското народно въстание .

Следва

РАДОМИРСКАТА РЕПУБЛИКА 1918 Г. 

ПРЕДАТЕЛСТвОТО НА ФЕРДИНАНД 
ИЛИ ЗАщО ОЦЕЛЯВА БЪЛГАРСКАТА ЦАРСКА ДИНАСТИЯ?

П
реди сто години – през втората половина на месец 
септември 1918 г. -  в България се разиграха съдбо-
носни събития, чиито въздействие се чувства и до 
днес .   На 14 септември  силите на Антантата започ-

ват офанзива срещу българската армия на Добро поле в Ма-
кедония. В българските позиции е извършен пробив  и бъл-
гарската армия започва организирано отстъпление. Отстъ-
плението прераства в бунт, а той - във въстание. 

На 18 войските на Антантата пробиват този фронт и за-
почват  нова - трета офанзива срещу българската армия при 
Дойран. И там започва отстъпление, което обаче не прераства 
в бунт. На 25 в Солун е подписано примирие  между България 
и обединените сили на Антантата. 

На 27 разбунтувалите се на Добро поле войни обявяват в 
Радомир монархията за свалена и  провъзгласяват България 
за република. 

На 2  октомври въстанието е разбито при Владая.
На 3 октомври цар Фердинанд абдикира и отстъпва прес-

тола на сина си Борис.
В тази поредица от събития няма маловажни. С тях започ-

ва гражданската война в България, продължила с  различна 
интензивност- до 1948 г. И все пак между тези събития – по 
своята значимост е провъзгласяването на Радомирската ре-
публика  

Проф.Минчо Минчев

Александър Стамболийски министър-председател 1919г. - 1920г.
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ЩЕ БЪДЕШ
Била си ти! Ще бъдеш пак, Родино!
И слънце в теб отново ще блести!
Че в нас е Дякона с очите сини
и Ботева целувка ни гори.
Стърчаха в теб разпятия-бесилки.
Градушка твоите златни ниви би.
И плака ти – разкъсвана родилка.
За люлка и за гроб една бе ти.
И твоя път бе пътят към Голгота.
Отстъпници те мачкаха с нозете.
Но ти изгря! Ти бе родила Ботев,
Един Апостол и едно небе.
Била си ти. Ще бъдеш пак Родино!
И слънце в теб отново ще блести.
Хайдушка кръв с горчивото ти вино
и Ботева целувка ни гори.

ЗЕМЯ
Виновна си, когато гръд наляла, 
съня ни милваш с дъх чернозем
и в шарен скут надеждите събрала,
изпращаш тихо знойния ни ден.
Виновна си, когато парцалива
под изподраните нозе лежиш.
Избягахме от теб – не си красива,
с утробата си празна ни срамиш.
А ти целуваш тежките ни стъпки, 
прощаваш всички страшни грехове.
И теглиш тъжно сламените кръпки,
обречена на празни класове.
И ти ще си виновна пак, когато
в хамбари празни спрем уплашен взор.
Ще чоплим с нокти грешното си лято,
погребано в замръзналия двор.

ПРОДАВА СЕ РОДИНА
Ще те направим на милион парчета.
Ще ти зашием лъскав етикет.
Ти само не плачи, Родино клета,
тринайсет века си била с късмет.
Ще виснеш на бакалската витрина,
а ние ще претегляме до грам.
И ще крещим: „Продава се Родина!“
Насам, търговци, идвайте насам.
Ще ти намерим рицар по заслуги,
с блестяща свита, с благороден лик.
Ще станеш друга, ние ще сме други.
В небето само ще остане вик.
Ще тръгнеш ти по пътища незнайни.
Ще тръгнеш ти, окаяна, без ум.
Ще ни кълнеш – във нощите потайни
да ни преследва сянката на Крум. 
Ще ни кълнеш да стенем в земетръси,
вулкани да изригнат огнен дим.
Кълни, Родино, синове евнуси
и оглуши ни с вечния си химн.

КЛЕТВА
Ти пееш и плачеш, мой слънчев език.
А на мене какво ми остава?
Аз не виках сурово „На щик!“
И не пях в боевете на Драва.
Не писах възторжени оди за Вола.
С гръм Панагюрище стих не посях.
Но ето, сега като тънка топола
ще напиша в небето без страх
моята песен с крилоо сковано.
И нека чете се по всяка страна
защо бил обесен един Апостол
и Дельо как трънали по пълна луна.
Ще викна с гласа на рамирна Родопа,
ще пея с нестихваща Ботевска жар
за оня чуден, алтън Калофер,
за правен със обич момински кенар.
Не искам ни саби, ни револвери.
За вярност заклевам се аз в писмената.
Ще отворя вселенските двери
с буквите светли на двамата братя.

ДО ДЪЩЕРЯ МИ
Алба Адриатика
Италия

Не измолвай за мен чуждоземни витрини.
И свещ не пали. Минзухари си имам. 
Аз дойдох в шумотевици, в гръм от лавини.
Неспокойна, добра или лоша ще мина.     
Моите пътища - всичките бяха проклети. 
И горчилка, и сладост до дъно изпих. 
Празни чаши са твоето мъчно наследство 
и един много тъжен на сбогуване стих. 
Ти ще гледаш тревата, порасла случайно 
в някой двор, дето слънцето винаги спи. 
Нямам нищо за тебе, аз нямам и тайна. 
Само речната сянка и плач на самотни липи.
Може би ще ги зърнеш зад ъгъла тъмен.
О, дано ги познаеш в априлския мокър килим.
Ако цвете сънуваш преди да разсъмне,
съхрани аромата, с росата измий своя грим.     
Усмихни се на вятъра той ще ми носи 
Твоето светло събуждане, той е приятел.
Ако имаш към мене въпроси, 
напиши  ги на  облака. Без адрес, без подател.     
Ще ги видя. Но вести от мен не очаквай.
Опустя и пресъхна душата. 
Гергьовски дъжд няма.
На храста къпинов плетат жици паяци. 
Ти звънни ми по тях. 
Дочуване. 
Мама.

ТАМ
Все натам, все натам мисълта се завръща,
де огнището родно сега не гори.
Там ме чака запусната бащина къща
с уморени дървета и сухи асми,
със гнезда, забравили птичата песен
и увехнал бръшлян в уморени асми.
В мокри клони едничка раздърпана есен
до крилото на враната гладна виси.
Там е мойто рисувано детско хвърчило,
там смехът ми, на прага останал, мълчи.
И тетрадката, в две капки от синьо мастило,
притаила е детските мои очи.
Ослепях. И студеният град ме затвори
във бетони – бездомна. Навред – тушина.
Ала нощем аз пак се завръщам на двора
и осъмвам, окъпана в цветна роса.
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