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ЗОРА Е !

ДЕЦАТА – МИШЕНИ

Виолета СтаниСлаВоВа

Н
аскоро ми попадна съ-
общение, че в Пазар-
джик, в Комплекса за 
социални услуги за 

деца и семейства (КСУДС), се е 
провела ПОРЕДНАТА лекция с 
ДЕСЕТОКЛАСНИЦИ от профи-
лирана гимназия „Иван Серге-
евич Аксаков”. Пишеше че тя е 
партньор на администрати-
вен съд, Пазарджик и Ком-
плекса за социални услуги за 

деца и семейства. Програмата 
е включвала: „Съдебна власт - 
информиран избор и граждан-
ско доверие. Отворени съдили-
ща и прокуратури”. На внима-
нието на децата организаторите 
са представили теми, които по-
скоро подхождат на възраст-
ни, отколкото на подрастващи: 
Правата ни като граждани на 
Европейския съюз. Как може 
да защитим правата си чрез 
съдебните институции? Видо-
ве съдебни услуги. Достъп до 
правосъдие. Как да се пред-
пазим да не станем жертва на 
престъпление. Детско право-
съдие. непълнолетните деца 
и  правосъдието – жертва и 
извършители на престъпле-
ние. 

на стр. 2

С
видетели сме на нова грима-
са на историята. Отново Русия 
ни е представена, като враг на 
България. И всекидневно ни 

убеждават колко наложително е да 
противодействаме на пагубното влия-
ние на Кремъл. Във форумите ниско-
чени тролове са във фаза на най-ви-
сока активност. Американската аген-
ция за международно развитие дори 
обяви началото на специална програ-
ма. Документът се нарича „Counter-
ing Malign Kremlin Influence“  (CMKI) 
и негова грижа са „вярващите в демо-
крацията руснаци и борещите се сре-
щу корупцията за свободни медии, за 

стабилност на икономиката и демо-
крацията и за върховенството на за-
кона“ . Документът уточнява също, 
че се отнася и за хората от бивши-
те съветски републики и държавите 
от бившия Вършавски договор. Но за 
това друг път.

В края на 80-те години на 19 век, 
подобно на ситуацията в наше време, 
императивите на политиката раждат 
горчивото чувство на обида и мъка, 
което руснаците са изпитвали от пове-
дението на България, от „неблагодар-
ността“ на освободения народ, както 
пише Дядо Вазов, към освободителите 
му. И продължава: „... В ума на руси-
те непобедимо се сливаха понятията 
за народ и правителство, пристигна-
ли да се усъмнят подир върволицата 
прискърбни събития и разочарования 
в предаността на българския народ“. 

Днес нещата са същите, че и по-ло-
ши. Тогава все пак не са съществували 
веригите на т.нар цивилизационен из-
бор и никому не е хрумвало да прена-
писва и преиначава историята, както се 
случи у нас през миналата година, в ко-
ято чествахме 140-годишнината от Ос-
вобождението на България. И както за 
съжаление продължава и през тази го-

дина, в която отбелязваме, всъщност 
почти само в „Нова Зора“, 40 години от 
установяване на дипломатически отно-
шения между България и Русия.

Ако си послужим с думите на Дядо 

Вазов „ Охлаждането бе проникнало на-
всякъде и бе разклатило съвестта на най-
убедените ни приятели, в България, днес, 
антируската политическа и медийна ри-

торика са едва ли не всекидневие. В Русия 
също не остават по-назад: само от средата 
на 2017 г. до март на 2018 г. успяхме да из-
броим над 130 статии, в които „охлажда-
нето“ има сибирски измерения. И те не са 
дело на нискочели тролове.

Надяваме се, че мъдростта в живота, 
както винаги е ставало досега, ще надде-
лее. Българинът знае, че брат брата не хра-
ни, но тежкому, който го няма. Руснаците 
имат за девиз: „В грядущее глядим мы 
сквозь былое“.

През този месец – на 9 юли, пре-
ди 169 години е роден народният поет 
иван Вазов. На 18 юли е лобната дата в 
живота на Стефан Стамболов. Предлага-
ме ви позабравеният документален раз-
каза на Вазов „изпъденият марш“ като 
едно обобщение на чувствата на огорче-
ние, на тревога, на гордост, на любов и на 
оптимизъм, бушуващо в душите на руси и 
на българи по онова време. Разказът се от-
нася за събитие към 18 юли 1888 г. - врем 
не по-малко драматично отколкото е днес, 
но пресъздадено от неповторимото перо 
на човекът, който измисли, сътвори и оду-
хотвори нова България – Иван Вазов.

Минчо МИнчев
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Който съблазни едно от тия, малките, които 
вярват в Мене, за него ще е по-добре да му надя-
нат воденичен камък на шията и да го хвърлят в 
морската дълбочина.

Иисус Христос

Боят край Стара Загора за спасяване на Самарското знаме. Гибелта на подполковник Калитин

„В грядущее глядим 
мы сквозь былое“
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няма защо да се учудваме.
В новия Закон за предучи-

лищно и училищно образова-
ние, влязъл в сила от 01.01.2019 
г., Раздел III - Цели на предучи-
лищното и училищното образо-
вание, т. 11., ясно е казано: „при-
добиване на компетентности за 
разбиране на глобални проце-
си, тенденции и техните взаи-
мовръзки; т. 12. придобиване на 
компетентности за разбиране и 
прилагане на принципите, пра-
вилата, отговорностите и пра-
вата, които произтичат от член-
ството в Европейския съюз.” 
Така подрастващите българчета 
вече се обучават в правилна, спо-
ред закона, посока.

лектори на срещата са били 
Георги Видев – съдия в Адми-
нистративен съд в Пазарджик и 
Гергана Спасова – директор на 
КСУДС, Пазарджик, която е раз-
казала на учениците историята 
за създаване на първата в Бъл-
гария специализирана стая за 
изслушване на непълнолетни, 
известна като „Синя стая”. Го-
ворила им е за  видовете услуги, 
които се предоставят в Центъра 
за обществена подкрепа, звено 
„Спешен прием” и звено „Майка и 
бебе”. Съдия Видев от своя стра-
на е запознал учениците как-
ви са основните им права като 
граждани на Европейския съюз, 
както и с Хартата на основни-
те права в ЕС. След това е имало 
дискусия и се оказало, че присъст-
ващите тийнейджъри са компе-
тентни по разискваните въпро-
си и не случайно са избрани за 
младши посланици за Европей-
ския парламент. Интересно е, че 
в края на лекцията са разиграли 
малки театрални сценки като са 
пресъздали условията в „Синята 
стая” и учениците последова-
телно са се превъплъщавали в 
ролите на психолог, дете – жерт-
ва на престъпление, съдия, про-
курор и адвокат. Съобщението е 
качено от ТЕЛЕМЕДИЯ. 

Тази среща е още едно доказа-
телство до каква степен надълбо-
ко е проникнало в образовател-
ната система джендър обучени-
ето при положение, че политици-
те декларираха официално, че 
Стратегията за детето  е спряна. 

С изненада разбрах, че в Бъл-
гария имало и щастливи хора. 
Изявлението е на щастливци-
те от младежката организация 
на лГБт (лесбийки, гей, бисек-
суални и трансджендър хора) 
„Действие”, които се хвалят със 
своите последни постижения, 
(моля да бъда извинена за дъл-
гия цитат, но ще го приведа в ця-
лата му пълнота): „Щастливи сме 
да споделим с вас, че тъкмо се за-
върнахме от едно историческо 
за общността ни събитие. Мла-

дежка ЛГБТ организация "Дейст-
вие" осъществи първото по рода 
си обучение на служители на 
МвР за реагиране при престъпле-
ния от омраза по хомофобски и 
трансфобски подбуди. 

Участие взеха 56 полицейски 
служители и имаше представи-
тели от всички 28 ОД на МвР в 
страната. наши лектори бяха 
от Комисия за защита от дискри-
минация, Академия на МвР, Кра-
симир Кънев от БХК, Marja Lust и 
Yanitsa Bakalova от Roze in Blauw 
от Холандия, Goran Staton от Hate 
Crime Unit Forces на Полицията в 
Швеция, Borislav Dimitrov - право-
защитник. Фасилитатор (човек, 

който улеснява работата на гру-
пата, организира я, ръководи я, с 
цел – по-голяма ефективност на 
събитието - бел. авт.) беше Мария 
Алкалай. 

Тридневният семинар, кой-
то се проведе в Хотел „Аквато-
ник” във велинград, се осъществи 
с финансовата помощ на Justice 
Works program of the American 
Bar Association. Искаме да бла-
годарим още на Американско по-
солство и Министерство на въ-
трешните работи.” 

излиза че голямо щастие е 
публично да унижиш полиция-
та на България! някой може да 
попита 

защо се допуска това? 
Защо не само се допуска, но е 

залегнало и в Стратегията за де-
тето? В раздел „Стратегическите 
цели насочени към повишаване на 
ефективността и ефикасност-
та на секторните политики, про-
грами и съвместни действия”, в 
последната подточка е записано: 
„Развитие и устойчиво подобря-
ване на капацитета на професи-
оналистите, работещи с деца, на 
база на установени стандарти за 
тяхната компетентност. Това 
включва разработване и приема-
не на държавни професионални 
стандарти за подбор, поддържане 

и квалификацията, конкурент-
но кариерно развитие и атеста-
ция за всички групи държавни 
служители и професионалисти, 
работещи с деца – социални ра-
ботници, учители, лекари и здрав-
ни работници, психолози и други 
специалисти, както и полицаи и 
служители на МВР, магистрати, 
следователи, адвокати…”. Като 
добавим, че и в Закона за Минис-
терство на вътрешните работи, 
раздел V. Професионална под-
готовка, в Чл. 170. (1) е записано 
„Професионалната подготовка 
на служителите в МвР се провеж-
да под формата на професионал-
но образование и професионал-

но обучение”, става ясно, че всич-
ко това не е нечия приумица. и 
нищо не е случайно.

Провеждат се обучения и по 
други линии. Повечето от нас зна-
ят за Варненския университет 
„Черноризец Храбър”, където 
вече има специалности за джен-
дър образование. Разкрити са 
две (за сега): „Джендър полити-
ки в педагогическите дейности” 
и „Джендър политики и правна 
сигурност“. С тях се готвят пе-
дагогически кадри и джендър 
контрольори. На бъдещите сту-
денти се осигурява практика и 
стаж в областта на равенството 
между половете по проекта на 
Мон "Студентски практики" в 
детски градини и училища, как-
то и в държавната и общинска-
та администрация. Обучението 
се осъществява от Варненския 
университет "Черноризец Хра-
бър" съвместно с института за 
държавата и правото при Бан.

Миналата година бе обявено, 
че и в Софийският университет 
„Климент Охридски” ще подгот-
вят студенти по джендър обра-
зование под ръководството на 
проф. Миглена николчина. 

Програмата включва: 
1. Кризата на универсализма 

и просвещенските ценности; 2. 
Половата идентичност и деба-

тите около термина джендър; 
3. Универсален субект и мъж-
ко господство; 4. Мъжественост 
- женственост: от философски-
те до всекидневните представи; 
5. Психоанализата и културата 
на 20 век. теории за мъжката и 
женската сексуалност; 6. любо-
вта - европейският феномен. 
идентичност и различие през 
призмата на любовната двойка; 
7. теории и репрезентации на 
хомосексуалността; 8. отвъд по-
ловото различие: андрогинът и 
машината. Половото различие 
и новите технологии; 9. Съвре-
менни дилеми на равенството; 
10. Расизъм и етноцентризъм; 

11. Мултикултурализъм и либе-
рална демокрация; 12. Глобали-
зация и антиглобализъм; 13. Би-
ополитика и гол живот; 14.  Фе-
минизъм и универсализъм; 15. 
Човекът – един (не)завършен 
проект?

Благодарение на тези и кой 
знае още на какви  подготовки 
вече са обучени десетки, а може 
би стотици български джендър 
работници и преподаватели, 
плъзнали из държавната струк-
тура, висши учебни заведения, 
фирми, фондации, училища 
и детски градини... Добавяме и 
преквалификационните курсо-
ве за учители, през които Мон 
ги задължава да преминат, ако 
искат да имат работа. Вижда се, 
че джендър пропагандата и из-
вратеното обучение, е обхвана-
ло не само всички етапи на раз-
витието на децата от 3-18 г. Каз-
вам от 3-годишна възраст, защото 
нямам представа как може едно 
бебе-сукалче от 0-3 години да се 
обучава. В какво? и защо? Има 
дечица, които до тригодишна въз-
раст все още ходят с памперси, не 
могат да говорят и дори заспиват 
с биберон. Но според Стратегия-
та, децата на възраст между 0-3 го-
дини трябва да бъдат „обхванати 
от услуги за ранно детско образо-
вание и грижа“ от доставчиците 

на социални услуги. Сякаш децата 
са стока. В Закона за социални-
те услуги са отбелязани кои имат 
право да са доставчици.

Освен общините, особено ин-
тересни са т.нар. частни достав-
чици на социални услуги, кои-
то трябва да бъдат лицензира-
ни с подписа на  изпълнителния 
директор на Агенцията за качест-
вото на социалните услуги. Ин-
тересното в случая е, че частните 
доставчици на социални услуги, 
ако имат издаден лиценз, съглас-
но законодателството на друга 
държава – членка на Европей-
ския съюз, или на друга държа-
ва – страна по Споразумението 
за Европейското икономиче-
ско пространство, имат право 
да предоставят социални услу-
ги и „не подлежат на лицензира-
не”, когато извършват тези услу-
ги еднократно или временно без 
установяване на територията 
на Република България. (Това, 
предполагам, е направено за улес-
нение на осиновяване българчета 
от чужденци).

Вече са издадени лицензии 
на над 36 агенции за междуна-
родно осиновяване. Всички те са 
с офиси в София, с изключение на 
3 от тях - в Ботевград, които ще из-
веждат деца в Австрия, Германия, 
Канада, Италия, САЩ; Варна - в 
САЩ и село Арбанаси - в Италия. 
Регистърът на акредитираните 
досега организации за посред-
ничество при международно 
осиновяване може да се види на 
сайта на Министерство на пра-
восъдието и във фейсбук - в сай-
та  "Въпрос на гледна точка", спо-
делен е и от потребителите. най-
фрапиращи в списъка са лицен-
зираните доставчици, които ще 
изнасят деца в най-много дър-
жави - 18. Това са: Сдружение 
„национална асоциация „Се-
мейство“  (FAMILY NATIONAL 
ASSOCIATION) - в Австралия, Ав-
стрия, Белгия, Германия, Гърция, 
Дания, Ирландия, Исландия, Ита-
лия, Канада, Кипър, Малта, Нова 
Зенландия, Великобритания, Пор-
тугалия, САЩ, Финландия, Шве-
ция и Сдружение „Веста“  (NGO 
“VESTA”) - в САЩ, Нова Зенлан-
дия, Испания, Италия, Швеция, 
Кипър, Гърция, Канада, Австрия, 
Германия, Франция, Великобри-
тания, Нидерландия, Ирландия, 
Люксеmбург, Белгия, Швейцария, 
Малта. 

Ами ако родителите не 
желаят 

да подложат бебетата си на 
държавно или частно обслуж-
ване? Значи ли че това ще се из-
върши чрез насилие над тях? 
Щом е услуга – макар и социална 
– не значи ли че всеки има пра-
во да я приеме или да я откаже? 
не! не значи! При Стратегията 
не се дава право на избор! тя се 
налага като „задължителна услу-
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га” (т.е. насила), макар да противо-
речи на Конституцията, където се 
казва, че не държавата, а родители-
те носят отговорност за грижата 
и възпитанието на децата си. Но, 
има време, ще променят и нея. 

И в Закона за социалните ус-
луги също се споменава, че е за-
дължително. В раздел 2 „Социал-
ни услуги като мерки за закрила 
на детето ясно и точно е казано: 
Чл. 88. (1) Всички социални услуги 
в изпълнение на мерки за закрила 
на детето се предоставят по реда на 
Закона за закрила на детето. (2) Ро-
дителите и лицата, които полагат 
грижа за деца, са длъжни да полз-
ват определените от съда и дирек-
ция „Социално подпомагане“ со-
циални услуги в изпълнение на 
мерки за закрила на детето. 

По пътя на тази логика след 
време може да бъдат узаконени и 
да се наложат като задължител-
ни и „сексуалните услуги”. Да се 
внуши на дете, че да  продаде тяло-
то си е достойна за уважение, при-
ятна и безобидна работа, от която 
ще спечели пари, е много лесно. И 
защо не?

Сега извратеното 
става нормално, 
а нормалното – извратено. 

Постепенно моралът губи 
своя смисъл. Както традициите 
и идентичността ни. Както бав-
но, но сигурно, потъват в неби-
тието подвизите и саможерт-
вите на нашите герои, на лите-
ратурните ни класици, изхвър-
лени от учебниците на децата 
най-безцеремонно, едва ли не 
като срамни и вредни, и заме-
нени с нови европейски цен-
ности. 

Да не забравяме привилеги-
рованите и продажни издател-
ства, които нагло, с цел тлъсти 
облаги, подлизурстват за фи-
нансиране от държавата на те-
хни проекти като издават детски 
книжки, изпълнени с гнусни за 
гледане картинки и текстове и 
по този начин се включват в обу-
чението на  малките деца в секс 
перверзии и психическо обър-
кване. 

Има много  примери за книж-
ки, които покваряват невинна-
та детска психика и възмуща-
ват родителите. Няма да прера-
зказваме тяхното съдържание, 
но не можем да не посочим, че в 
тях се говори за насилие, изте-
зания, убийства, смърт и пр. 
На това ги учат и детските виде-
оигри, интернет, телевизион-

ните детски филми... и не само 
детските. Ако някое дете реши 
да подражава и да убива като 
любимия си герой, то най-добри 
уроци за това как да го направи, 
е да гледа убийствата и ужасите 
във филмите, разпространява-

ни с многократни повторения 
от почти всички телевизионни 
канали. 

Все повече нараства броят 
на издателства, които тихомъл-
ком бълват огромни тиражи от 
развратните си илюстровани 
книжки. Разбира се с подкрепа-
та на българското законодател-
ство. Иначе нямаше да смеят да 
го направят – щеше да е незакон-
но. Водещи в това отношение са 
„Deja Book”, „ПАН”, но можем да 

добавим и „галените” от Мон из-
дателства „Просвета” и „Анубис”, 
(с техните антибългарски учебни-
ци), които всяка година са на пър-
во място в спечелените проекти 
за финансиране. Особено „Ану-
бис”, което издава главно учеб-

ници по български език, лите-
ратура, христоматия, история и 
цивилизации, както и  по други 
предмети. 

Няма да споменавам конкрет-
но гей клубове, безбройните 
сайтове и програми на наши и 
чужди нПо-та, фондации, сдру-
жения, агенции, неизброимите 
семинари, конкурси, проекти 
и пр., които заливат не само ин-
тернет пространството с пропа-
ганда, но и организират фести-

вали, спортни и театрални про-
яви, гей изложби, джендър об-
ществени събития. Върхът тази 
година бе София Прайд, още-
тил българския данъкоплатец 
с близо 100 000 лева и реализи-
ран за дванадесети път с любез-
ното съдействие на общинарите, 
начело с кметицата Фандъкова 
и други държавни и международ-
ни институции. Към участниците 
бе отправено специално изявле-
ние за подкрепа и окуражаване 
от официални представители 
на повече от 36 държави и меж-
дуправителствени организа-
ции по света, което доказва кол-
ко всеобхватно е проникнала за-
разата в демонизирания свят, в 
който живеем. Ето част от текста 
и подписите.

 „С подписването на насто-
ящото изявление, ние окуражава-
ме всеки да се възползва от тази 
възможност да подкрепи и защи-
ти ценностите на толерант-
ността и правата на човека и да 
се присъедини към София Прайд 
шествието, за да посрещнем ЛГБ-
ТИ хората без предразсъдъци и 
дискриминация като равни граж-
дани и да насърчим ЛГБТИ равен-
ството. 
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Изклани са и укрилите се в 
храмовете „Св. Богородица“ и 
„Св. Николай“, които са обстрел-
вани с артилерия и запалени. 
Избити са между 14 000 и 15 000 
българи, още към 1200 умират 
от глад и преживените ужаси. 
В Турция са отвлечени към 10 
000 млади момчета, момичета и 
жени, малко от които се връщат. 
Околните села имат същата съд-
ба. Това е може би най-голямото 
документирано клане в българ-
ската история. Градът е напълно 
изпепелен и след Освобождени-
ето е изцяло изграден наново.

При документирания факт 
на български геноцид, но не-
признат и досега, днес ние на-
пълно политкоректно и мул-
тикултурно сме на път да из-
хвърлим даже турското роб-
ство през Средновековието 
като литературна „метафора” 
и като „терминологично не-
пригоден” израз за ХХІ век! 
Само че животът на нашите 
деди и предци не е „израз” и 
„терминология”, не е „мета-
фора”, а реално човешко би-
тие!

Какво е геноцид?
Съгласно приетата от Общо-

то събрание на ООН Конвенция 
за преследване и наказване на 

престъплението геноцид през 
всички периоди на историята, 
се признава като престъпле-
ние срещу човечеството. Съ-
гласно чл. 2 от Конвенцията под 
геноцид се разбира всяко едно 
от следните действия, извърше-
ни с цел да се унищожи отчасти 
или изцяло една национална, ет-
ническа, расова или религиозна 
група като такава:

а) убиване на членове на гру-
пата;

б) причиняване на сериозни 
телесни или душевни повреди 
на членове на групата;

в) умишлено налагане на 
групата на условия за живот, це-
лящи физическото й унищожа-
ване изцяло или отчасти;

г) мерки за предотвратяване 
раждаемостта на групата;

д) насилственото продаване 
на деца от групата на друга гру-
па. 

Тези престъпления са тол-
кова безспорни, че не се нала-
га да се изяснява кога и как Ос-
манската империя е провежда-
ла политиката на народностна 
и религиозна асимилация, както 
и случаите на унищожаване на 
групата като народностна общ-
ност, изповядваща православ-
ната вяра.

Заслужава да се отбележи, 
че всеки, който нарушава един 
международен акт, ратифици-
ран от съответната държава, из-
вършва престъпление, за което 
следва да се търси наказателна 
отговорност. България е рати-
фицирала тази Конвенция след 
приемането й за член на ООН 
през 1955 г. Съгласно чл. 5, ал. 4 
от Конституцията на Република 
България, те са част от вътреш-
ното право на страната и се при-
лагат пряко. В случай на разли-
чие  предимство имат междуна-
родните договори.

 луи леже 
”Българското Възражда-

не е едно от чудесата на ХІХ 
век!”, казва луи леже, но в 
българските учебници по „ис-
тория и цивилизации” за 8 
клас, когато се изучава пери-
ода „от новото време до края 
на ХІХ век”, съотношението 
българска и световна история 
е 5%:  95%!? Цифрово и сло-

вом там са формулирани  ЧЕ-
тиРи тЕМи: „Балканското 
Възраждане на българите”, на 
стр. 126 ; - урок за практичес-
ки дейности; „Възстановяване 
на българската държавност”, 
на 192 стр.; – /нЗ/ нови знания; 

„Учередителното събрание в 
търново”, на 196 стр. – урок за 
практически дейности;  „Исто-
рия и цивилизации”, изд. „Бул-
вест 2000“, 2016 г.

В трети раздел: „Векът на 
национализма”, на стр. 192 е 
формулирана темата „Възста-
новяване на българската дър-
жавност”. 

Първа точка от нея: Пътят 
към свободата е представен до-
словно по следния начин: „Рево-
люционерите подготвят и реа-
лизират Априлското въстание. 
Саможертвата на въстанници-
те заставя великите сили да се 
заемат с уреждането на българ-
ския въпрос. Русия е принудена 
да наложи постигнатото спо-
разумение по военен път. Руска-
та армия печели войната. Ос-
манската армия подписва пред-
варителен договор с Русия в Сан 
Стефано. С него е създадено Бъл-
гарското княжество върху те-
риториите, населени с българи.” 
Така български историци и дос-
топочтени университетски пре-
подаватели представят върхо-
вия исторически момент на на-
шия народ: Въстановяването на 
българската държавност, поява-
та на българската държава от не-
битието на пет вековна забрава 
и робство! Място за страдания 
и възсторзи – няма, няма място 
и за най-обикновено съпричас-
тие към събитията и отношение! 
„Подготвят и реализират..., ру-
ската армия печели войната..., 
създадено е българско княжество 
на територии населени с бълга-
ри...” Толкова е достатъчно за съ-
битието, което Луи Леже описва 
като ЧУДото на ХІХ ВЕК”. 
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Очакваме прайда и пожелава-
ме на всички да празнуват мирно 
и изпълнени с гордост!” Подпи-
сали са го посланиците на: Ав-
стрия, Белгия, Бразилия,  Канада, 
Република Хърватия, Германия, 
Кралство Дания, Република Фин-
ландия, Френската република, 
Исландия, Ирландия, Държавата 
Израел, Кралство Нидерландия, 
Кралство Норвегия, Великото Хер-
цогство  Люксембург, Нова Зелан-
дия, Република Словения, Южна 
Африка, Кралство Испания, Крал-
ство Швеция, Обединеното крал-
ство, Съединените американски 
щати, Представителство на Дет-
ски фонд на оон (УниЦЕФ), 
Представителство на Върховния 
комисариат на оон за бежа-
нците (ВКБООН), Фондация за 
свободата „Фридрих науман”.

толерантността, хомосек-
суалността и защита на сексу-
алната ориентация шестват в 
пресата и телевизиите чрез тех-
ните предавания, специални ко-
ментатори и филми с хомосексу-
ална насоченост. Преди някол-
ко вечери, гледайки филм по бТв 
„Синема”, в рекламния им блок 
показаха, за съвсем кратко време, 
реклама с надпис: „Търсим прием-
ни семейства”. Реклама „Търсим 
приемни семейства” е пусната и 

по бТв „Комеди”. Разпространяват 
се и рекламни листовки, появиха 
се и на билбордове и пр. Така е, за-
щото по европрограма за обу-
чение на приемни семейства са 
отпуснати 134 000 000 евро, ко-
ито трябва да се усвоят от аСП 
до 2020 г. Със сигурност ще ги 
усвоят. В Пловдив вече стартира 
кампания за набиране на добре 
платени професионални при-
емни семейства, като подкрепа 
на проекта

„Приеми ме 2015“. 
Целта е насърчаването им 

да поемат временно грижата 
за деца  от 0-3-годишна възраст 
като ги подготвят за осиновява-
не или връщане при биологич-
ните им родители, ако ги при-
емат. Също и за осиновяване от 
чужденци и извеждане извън 
България. Дадена е зелена свет-
лина. Другите общини ще ги пос-
ледват.

Какво пагубно, тотално про-
миване на мозъци! Каква чудо-
вищна манипулация насилстве-
но и законно се извършва над це-
лия народ! 

Пусната е в ход чудовищна 
машина за унищожаване на 
традиционните български цен-
ности, на семействата като ос-
новна обществена единица, на 
децата - бъдещето на народа ни, 

на българската държавност.
Не е ли късно да се борим про-

тив Стратегията за детето след 
като тя вече е факт и действа? 
А заигравката с нея и с истанб-
улската конвенция, е хвърляне 
прах в очите, защото бавно и по-
лека са променени и обнарод-
вани в Държавен вестник За-
кон за закрила на детето, Закон 
за социално подпомагане, За-
кон за социалните услуги, Се-
мейния кодекс. Промени има в 
правосъдната система. Допъл-
нения, изменения, поправки и 
нови алинеи има и в други за-
кони, с цел да се улесни работа-
та на държавните институции. 
Повечето от направените про-
мени са по норвежкия модел и 
социалната политика, благода-
рение на подписания Меморан-
дум за разбирателство относно 
изпълнението на норвежкия 
финансов механизъм 2014-
2021 между Кралство норвения 
и Република България, както и 
средства предоставени по Фи-
нансов механизъм на Европей-
ското икономическо простран-
ство 2014-2021. Но финансира-
нето не е само от тях…

Вече трябва да се борим 
не срещу стратегии, 
а срещу закони.
Хората започнаха да осъзна-

ват какво се случва, затова се по-
явиха масовите протести в цялата 
страна. Но почвата е обработена и 
засята отдавна със смъртоносни 
семена. Капанът щракна. Казват 
че Законът за детето ще влезе в 
сила от 01.01.2020 г. Какво ли ще 
се случи тогава след като и сега в 
България  се отнемат деца от ро-
дителите им, въпреки че Минис-
терството на труда и социална-
та политика излезе с официално 
изявление, че това не било вяр-
но, и че твърденията са интерпре-
тации в социалните мрежи. Но 
какво да кажат жертвите? 

Много добре знаем, че ръково-
дителите на държавата не се впе-
чатляват от това какво мисли на-
родът и не се съобразяват с него. 
Имам предвид протестите на ро-
дители; на граждани с будно са-
мосъзнание; на походите на се-
мействата в цялата страна, ко-
ито не са съгласни със сексуал-
ното обучението на децата им 
в детските градини и училища-
та; на църквата; на адвокатите; 
в интернет сайтовете; в групи-
те против джендър идеологи-
ята; хилядите събрани подпи-
си; стотиците декларации, ста-
новища, отворени писма към 
политици, предложения, пе-
тиции, възмущения, позиции, 
покани за разговори, срещи, 
призиви за оставки, заради тек-

стовете вложени в национална 
стратегия за детето 2019-2030 
г. но техният глас, за съжаление, 
остава глас в пустиня. Управля-
ващите са безчувствени, глухи, 
слепи и неми за народните тъги 
и неволи. За тях е важно бизне-
сът да върви и парите да текат. 
Готови са да продадат, разру-
шат и почернят стотици хиля-
ди здрави и традиционни бъл-
гарски семейства, които обичат 
и се грижат за децата си. Да раз-
късат завинаги най-свещената, 
божествена връзка на живота - 
любовта между майка и дете. 

Въпреки това, ние, все пове-
че намаляващите нормално 
мислещи хора, с Божията по-
мощ, ще отстояваме до послед-
но истината и правото ни на жи-
вот! Поне с тези, които са се съ-
будили от дълбокия сън, които 
не се страхуват и на които не им 
е безразлично какво се случва 
в Родината. В която и държава 
да избягаме, навсякъде ще бъ-
дем чужди, нежелани, нисша 
категория (дори и образовани-
те) и никога няма да намерим 
покой. България е нашият дом. 
Нашето убежище. Нашето място 
е тук. Сега тя има нужда от нас 
и трябва да я защитим, за да не 
изгубим в мрака съзнанието си 
за това кои сме, от къде идваме 
и накъде отиваме. 

ДЕЦАТА – МИШЕНИ

ЗА МЕТАФОРАТА „РОБСТВО“
от стр. 3

В този момент не мога да не 
си спомня едно интервю с един 
американски висш дипломат 
акредитиран в София, който в 
далечната 2004 г. в българския 
ефир отчетливо и равно про-
изнесе: „Българският народ 
трябва да спре да се прехлас-
ва пред героичното си мина-
ло!” Е, вече съвсем не се пре-
хласваме! Политическите ни  
партньори трябва да са напъл-
но удовлетворени от скорост-
та, с която не само губим исто-
рическата си памет, но и демо-
графския си потенциал.

В заключение трябва да се 
знае, че наличието на голям 
брой издателства и авторски 
колективи не говори за плу-
рализъм и съществуване на 
някаква разлика в подхода на 
представяне на учебното съ-
държание. Те са еднотипни по 
стил и внушение, определяща 
е рамката на учебния план и 
учебни програми на МОН.

 Резултатите са предвиди-
ми, напълно видими и  съпос-
тавими.

Дотолкова че отвратени-
те ученици вече усещат кре-

щящата необходимост и по-
сягат сами да пишат учеб-
ници по българска история 
като ученикът от 9 клас Мар-
тин Петров. 

Дотолкова че доценти не 
се наемат, застанали пред 
очите на своите любознател-
ни и интелигентни ученици 
от Класическата гимназия, 
да преподават по собствени-
те си учебници. 

Дотолкова че учители се 
връщат стресирани и отвра-
тени от организираните от 
Мон методически курсове 

по история, в които в прав 
текст им се подават изрични  
указания да забравят за по-
нятия като „турско робство 
и освободителна роля на Ру-

сия”, ако държат да останат 
да работят в образователна-
та система!

Днешните българи и бъ-
дещите поколения не тряб-
ва да забравят зверствата на 
априлската епопея от 1876 
г., геноцида над тракийски-
те българи и другите трагич-
ни страници от нашата исто-
рия, както и плановете на не-
оосманистите за възраждане 
на османската сатрапия и 
повторното завладяване на 
България.

А Историята продължава 
през всички политически сис-
теми на феодални, религиозни, 
имперски зависимости и демо-
кратически проблясъци, кога  
в духовно или  във  физическо 
робство и продължава,  както 
казва Херодот от Халикарнас 

„...да събира и записва тези 
сведения, за да не потънат ми-
налите събития в забрава, и ве-
ликите и достойни за удивле-
ние деяния, както на елините, 
така и на варварите, да не ос-
танат в неизвестност, най-ве-
че, понеже са воювали помеж-
ду си.” 

Със същото хилядолетно 
ожесточение борбата между 
доброто и злото, достойното 
и недостойното и за истори-
ческата истина, продължава и 
днес. Борбата за душите и умо-
вете на младото поколение, на 
нашите деца и внуци! Затова са 
всички тези Конвенции, Стра-
тегии и Закони за детето! Зато-
ва, някога  Ото фон Бисмарк е 
произнесъл: „Всички победи и 
войни се печелят на учениче-
ския чин!”

Петко Петков

Р
азмяната на похвали 
между министър-пред-
седателя на България 
и лидер на ГЕРБ Бой-

ко Борисов и председателя на 
ПЕС и „евродепутат от седмия 
ден“ Сергей Станишев разкри-
ва само едно от лицата на поли-
тическото задкулисие. Негови-
ят образ наблюдаваме не само в 
България, но и в ЕС като цяло. 
Безпринципните пазарлъци за 
постове в ЕС, които видяхме 
по-миналата седмица от така 
наречените „европейски лиде-
ри“, очевидно са замаяли не-
чии политически „капачуни“. 
И то до такава степен, че те вече 
не крият факта, че играят на 
една и съща страна - тази на 
келепира и личната, макар и 
конюнктурна, изгода. „Съюз-
ът между кучето и котката е 
заговор срещу готвача“, гласи 
една поговорка. В нашият слу-
чай „готвачът“ е Корнелия Ни-
нова, а „блрюдото“, което тряб-
ва да се вкисне, е ръководената 
от нея БСП. И, докато внезапно 
избухналата у Борисов любов 
към Станишев може да се обяс-
ни с факта, че последният загу-
би всичките си битки с ГЕРБ, 
проявата на топли чувства към 
него от страна на лидера на ПЕС 
към Борисов може да се обмяс-
ни с нещо, което психолозите 
наричат Стокхолмски синдром.

Първо, Борисов обяви но-
минирането на Станишев за 
кандидат за съпредседател на 
ЕП, заедно с Манфред Вебер 
от ЕнП, за „чест и гордост за 
България“ и увери, че депутати-
те на ГЕРБ в ЕП ще гласуват за 
лидера на ПЕС. 

Второ, въпреки, че уж сам 
се е отказал от този пост заради 
единството на ПЕС, Станишев 
обяви, че Борисов бил дейст-
вал като държавник, а не като 
политик. То хубаво, но не ста-
на ясно къде остана грижата за 
единството на ПЕС? нали под-
крепяйки го за нещо, което 
би разцепило ПЕС, Борисов 
на практика щеше да напра-
ви с европейските социали-
сти онова, което прави с БСП? 
Тоест, щеше да поощри раз-
кола в ПЕС. нима политикът 
непременно трябва да е ин-
тригант, за да бъде обявен за 
„държавник“? 

Понятието „държавник“ 
произлиза от „държава“, а 
Бойковата отсъства от всич-
ки важни сфери на обществе-
ния живот. Нещо повече, и там 
където все още има някои при-
знаци на държавност, те са на 
път да изчезнат: от железници-
те и енергетиката, през обра-
зованието, здравеопазването 
и сигурността, до правосъдие-
то и събирането на данъците. 
Само резултатите от външното 
оценяване и матурите по бъл-
гарски език и литература (БЕЛ) 
и по математика стигат, за да се 
добие представа до какви си-

яйни низини е стигнало ос-
новното и средното образова-
ние в „европейска“ България. 
При възможни 100 точки, сред-
ният успех на проверените по 
математика седмокласници е 
едва 33,6 точки, а по български 
език и литература – 53 точки. 
и в дъното на класацията са 
Монтана, Шумен и Враца - об-
ласти с главоломно намалява-
що население.

Що се отнася до железници-
те, напомням, че една от първи-
те стъпки на държавника Сте-

фан Стамболов е била изкупу-
ването и одържавяването на 
железниците, докато при „дър-
жавника“ Бойко Борисов те са 
на път да изчезнат. Веднъж, 
заради нелоялната конкурен-
ция на автопревозвачески-
те фирми; втори път, заради 
безхаберието на министрите 
„калинки“ на транспорта, кои-
то Борисов назначаваше през 
своите три управленски ман-
дата. Предстои да видим кой 
ще удари погребалната кам-
бана на БДЖ.

Гробарите на енергетика-
та, образованието, здравео-
пазването, армията и сигур-
ността вече са се записали в 
историята. Само че от чужби-
на, откъдето гледа лидерът на 
ПЕС, нещата изглеждат, както 
в „Приказка за стълбата“ на 
Смирненски. „Аз съм принц по 
рождение и боговете са ми бра-
тя!“, възкликва всеки  герой, 
изкачил се на върха с помо-
щта на дявола.

изпълнителното бюро на 
БСП с право се възмути и раз-
граничи от думите на Стани-
шев като в официално съоб-
щение подчерта неадекват-
ността на неговата оценка за 

държавническите качества 
на Борисов. Тя наистина из-
глежда нелепо на фона на по-
словичните за ЕС български по-
роци: бедност, корупция и по-
тъпкване на принципите на 
парламентарната република. 
Да не говорим за разделение-
то на властите, за върховен-
ството на закона, правовата 
държава и (не)свободата на 
словото и медиите. В съобще-
нието се изтъква още, че пози-
цията на БСП относно полити-
ката на Борисов и ръководено-

то от него правителство остава 
непроменена – те са вредни за 
България и промяната е необ-
ходима. 

Станишев доказа онова, кое-
то отдавна битува като мнение. 
Еврочиновник си е човекът, и 
за него личният просперитет и 
сексуалните прищевки на дж-
ендърите отдавна  са по-важни 
от социалните права на граж-
даните. Този случай разкрива и 
допълва съмненията, че т.нар.  
вътрешнопартийна опозиция 
в БСП, която е в пълен синхрон 
със Станишев, всъщност работи 
за голяма коалиция с ГЕРБ.

Кое обаче е държавниче-
ското у Борисов, което Ста-
нишев хвали, пък ние не мо-
жем да го видим? Дали това, 
че предложи партийната 
субсидия да стане 1 лев за 
действително получен глас, 
което ще важи само за мест-
ните избори наесен? Защо 
не бе променен Законът за 
политическите партии?  или 
че прие предложението на 
ДПС за „отворено и неогра-
ничено“ подпомагане на по-
литическите партии от юри-
дически и физически лица, с 
ясното съзнание, че това от-

варя вратите на олигарсите 
към овладяването на всички 
пластове в политиката? Оп-
равданието че такава била во-
лята на 2,5 млн. участници в 
референдума на Слави е не-
лепо: та те не искаха партии-
те да се финансират от „даре-
ния“ на олигарси, други бяха 
желанията им: да се намали 
броят на депутатите в НС на 
120; да се въведе мажорита-
рен и електронен вот и дру-
ги, които Борисов удобно за-
брави. Да не би пък държав-

нически подход да е това, че 
номинирайки Кристалина 
Георгиева за поста генера-
лен секретар на оон, Бори-
сов провали възможността 
България да има такъв в ли-
цето на ирина Бокова? или 
това, че предварително „от-
каза“ Кристалина Георгие-
ва и Мария Габриел от над-
преварата за поста върховен 
представител на ЕС за външ-
ната политика и политика-
та на сигурност? не му тряб-
вал, санким, ресор, който ще 
ангажира ГЕРБ с провала на 
евроинтеграцията на Запад-
ните Балкани!...

Благодарение на това „дър-
жавническо поведение“ Бълга-
рия остана и без заместник-
председател на ЕК и ЕП. а в 
ЕП само двама български ев-
родепутати влязоха в състава 
на парламентарните комисии: 
Елена Йончева от БСП – в ко-
мисията по правосъдие и ан-
дрей Слабаков от ВМРо – в ко-
мисията по култура. Да видим 
какъв ресор ще измисли нови-
ят председател на ЕК Урсула 
фон дер лайен за любимката 
на Борисов Мария Габриел? 
Предишният беше в сфера, от 

която тя никога по-рано не се 
беше интересувала – цифрови-
зацията. 

Борисов беше прав само 
в едно нещо: европейски-
те граждани се подиграваха 
на „преговарящите“ до късна 
доба европейски „начални-
ци“. а сега, когато те „избраха“ 
за разните постове хора, ко-
ито влязоха в ръководството 
на ЕС през задния вход, „ли-
дерите“ на Европа заслужи-
ха пълното презрение на на-
родите! Борисов също участ-
ва в срамните пазарлъци, за 
да се прави на страничен на-
блюдател, който няма нищо 
общо с резултата. Иронични-
те му коментари за среднощ-
ните пазарлъци в Брюксел 
ни карат да припомним как 
Сталин е реагирал на доно-
сите на Мехлис, изпратен от 
него да помага за отбраната 
на Крим. Получавайки от него 
критични бележки за рабо-
тата на командването, Ста-
лин му отговорил със след-
ната шифрограма: „вие се 
държите там като някакъв 
страничен наблюдател. Тази 
позиция е много удобна, но е 
изцяло гнила!“.

така че Станишев, вместо 
да хвали „държавника“ Бори-
сов, по-добре да го беше по-
питал, какво е направил в 
Европейския съвет, за да не 
изглежда и той, заедно с дру-
гите, смешен и жалък? Едно 
е да се тупаш по гърдите пред 
възхитените български жур-
налистки, наредили се на яс-
лата на правителството, дру-
го е да се изправиш срещу 
Макрон и Меркел, и да им 
кажеш в очите, че постъпват 
неморално. Само че за тако-
ва нещо освен кураж се иска и 
знаене на езици, нали? Стани-
шев говори английски и руски, 
но него не го търси да се оп-
ълчи на истанбулската кон-
венция и Глобалния пакт за 
миграцията на оон, чрез ко-
ито някои се опитват да про-
карат пътя на джендъризма в 
една гърчеща се в демограф-
ска катастрофа страна като 
България. Ако Борисов и Ста-
нишев бяха държавници, ако 
държаха на върховенството на 
закона, трябваше да съобра-
зяват своята политика с на-
ционалните интереси и ре-
шението на Конституцион-
ния съд, а не с извратените 
морални „ценности“ на про-
поведниците на третия пол. 

През седмицата сръбски-
ят министър на външните ра-
боти ивица Дачич с право се 
възмути от изявлението на Бо-
рисов в Полша, че новият вър-
ховен представител за външ-
ната политика и политиката 
на сигурност на ЕС, испански-
ят социалист Жозеп Борел, 
трябвало да следва европей-
ската позиция за независи-
мостта на Косово. 
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Т оку-що влязнахме във 
външния коридор на 
театъра, г. Кривцов ни 
посрещна и каза бързо:

— Господа, едно неприятно 
нещо!

— Какво? — попитаха не-
колцина заедно.

— но това трябва да е ня-
какво недоразумение! — каза 
той. По лицето му, осветлено 
от стенните ламби, се четеше 
безпокойство и недоумение.

— Как, отлагат концерта 
може би?

— не, идете вижте! — каза 
Кривцов и ни посочи червената 
афиша на стената.

Приближихме и взехме да че-
тем афишата. Там беше про-
грамата на музикалната вече-
ринка. Тя се състоеше от мар-
шове и химни на всички славян-
ски народи, които щеше да пее 
капелата на Славянски. най-на-
пред беше руският химн "Боже, 
царя храни", а после идеха оста-
налите. нашата "Шуми Мари-
ца" стоеше по средата им.

но една дебела черта със син 
молив беше теглена въз слова-
та, тя беше заличена.

ние останахме втрещени.1

***

Т
ая сценка произлизаше 
вечерта на 18 юли 1888 
година в коридора на 
"Русский театър" в Киев. 

Него ден се сключваха седмоднев-
ните празненства в Киев в памет 
на деветстотната годишнина (15 
юли) от покръщението на руския 
народ в тоя град. Този юбилей 
беше събрал голямо множество 
народ; бяха надошли представи-
тели от цяла Русия, от страна на 
официалния свят, висшето духо-
венство и интелигенцията; бяха се 
явили депутации от цял славянски 
мир, представени в лицето на от-
борните си граждани, публицис-
ти, политически деятели, писате-
ли, поети; народите или правител-
ствата на славянските земи бяха 
поискали да вземат живо участие 
в братския празник и по тоя слу-
чай да засвидетелствуват още по-
тържествено своята кръвна и ду-
ховна връзка с велика Русия, да я 
почетат и да подигнат блясъка на 
юбилея на едно от величайшите 
събития в живота на руския на-
род. Имаше депутации и от право-
славните неславянски страни: Ру-
мъния, Гърция, Абисиния.

Имаше от Англия — от стра-
на на англиканската църква.

Имаше от Япония — от пра-
вославните японци.

Само от България, от право-
славната и освободена с руска 
кръв България, не се очакваше 
никой.

Увлечено от антируската си 
политика, тогавашното българ-
ско правителство не беше сторило 

нищо. Нито то взе почин да бъде 
представена България тука, нито 
допусна да се вземе. Отсъствието 
само на България от това братско, 
всеруско, почти всеславянско тър-
жество беше едно грозно нещо, 
една съблазън за другите славяни, 
един срам за нас.

Обтегнатите отношения с Ру-
сия не трябваше да попречат на 
България да изпълни един дълг 
на вежливост и на човещина; по-
литиката на минутата не можеше 
да послужи за извинение на това 
невнимание, което в случая доби-
ваше вид на едно ново, дръзко и 
ненужно оскръбление, прибавено 
при другите...

Когато в самото надвечерие 
на юбилея емиграцията в Цари-
град и в Одеса се научи, че от Бъл-

гария нищо няма да има, че тя ще 
се умълчи, че и Екзархията няма 
да изпрати представители, то 
реши тя да изпълни тоя дълг. Вед-
нага една депутация, съставена от 
по-видните емигранти в горни-
те два града, тръгна начело с 
дядо Цанкова за Киев. Тая 
депутация, в която имах 
чест да бъда и аз1, не-
упълномощена ни 
от правителство-
то българско, ни 
от народа, се яви 
като българска 
депутация на 
руския юбилей. 
Скандалът бе 
избягнат.

С 
неопи-
суем 
блясък 
и вели-

колепие, с неби-
вала тържестве-
ност се отпразнува 
юбилеят. Киев, оки-
чен със знамена, а ве-
чер илюминован, беше 
добил необикновено праз-
ничен вид; в улиците гъмжеше 
гъсто множество народ, сред ко-
ето групите на славянските де-
путации, отличени със златни 
жетони на гърдите, минаваха, 
поздравявани с почит и умиле-
ние от добрия руски народ. Бо-
гослужения, водосвети, шествия 
до Днепър, до мястото, дето се е 
бил кръстил светият княз Вла-
димир с народа си, военни па-
ради, обеди, речи, тържества, 
разходки с музики на парахо-
ди по реката, гърмеж на топове 
и камбани, посещение на мана-
стири и скитове, скрити в горис-

тите околности на Киев, приеми 
официални изпълниха тая зна-
менита юбилейна неделя. Нас 
ни посрещаха с любов навсякъ-
де. Руското пословично госто-

любие се надмина в усилията си 
да задоволи милите славянски 
братя, да ги изгали с внимание 
и топло съчувствие, да им изка-
же уважение, да остави в душите 
им неизгладимо впечатление за 
кратковременното им гостува-
не в стените на "майката на ру-
ските градове" и за тържеството, 
що ги бе привлякло в нея.
Аз няма да забравя никога 

тия дни.
Имаше обаче за нас, бъл-

гарската депутация, мигове на 
малки огорчения. Една струйка 
от хладина се забелязваше към 
България, особено в средата 
на влиятелните руски кръгове. 

При всичката изключителност 
и извънредност на часа оче-
видно беше, че в душата на ру-
сите не може да се спотаи съв-
сем горчивото чувство на оби-
да и мъка, които те изпитваха 
от поведението на България, 

от "неблагодарността" на 
освободения народ към 

освободителите му; 
в ума на русите не-

победимо се сли-
ваха понятията 

за народ и пра-
вителство, те 
отождестяваха 
едното с дру-
гото, пристиг-
нали да се ус-
ъмнят подир 
върволицата 
прискръбни 
събития и раз-

очарования в 
предаността на 

българския на-
род. Нам се да-

ваше особено да 
почувствуваме това 

при отношението им 
спрямо нас и сръбската 

депутация, състояща се от 
двайсетина души сърби, пове-
чето дошли от Белград, имай-
ки в редовете си митрополи-
та Михаила, генерала Груича 
и Пашича, отношения, запеча-
тани към последните с особена 
топлина и благоразположение. 
Това беше отражение на ново-
то течение в руското общество. 
В това време симпатиите към 
Сърбия растяха, колкото по-
вече България ги губеше; това 
личеше и в печата, и в руската 
политика, и в интелигентните 
среди, та и в народа... Охлаж-
дането беше проникнало на-
всякъде и разклатило съвестта 
на най-убедените ни прияте-
ли. България беше престанала 
да бъде галеното дете на Русия 
— такова изглеждаше да става 
сега Сърбия.

***

П
рочее вечерта на 18 
юли се даваше в Киев 
музикална вечеринка, 
епилогът на празнува-

нията. Тая вечеринка се дава-
ше в чест на славянските гости, 
поканени всички на нея. Знаме-
нитият Славянски щеше да пее 
националните химни на всички 
славянски народи. Славянска-
та душа тука щеше да се излее в 
мелодията на музиката и всич-
ките й жици щяха хармонично 
да треперят в едно общо упойно 
чувство на любов, на братство, 
на взаимност, на идеали: исто-
рически под чаровната сила на 
славянския звук...

Сега лесно се обяснява наше-
то слисване, когато видяхме, че 
българският исторически марш 
— "Шуми Марица"—един се 
изгонва из концерта, счита се 
недостоен да стои при другите 
славянски песни в тоя всесла-
вянски концерт.

обидата беше тежка, тя 
приличаше на презрение, 
хвърлено въз лицето на Бъл-
гария, пред очите на целия 
славянски свят; ние се гледа-
хме смаяни и се питахме дос-
толепно ли е за нас да присъс-
твуваме на концерта подир 
това.

Бедният наш Кривцов беше 
засрамен и от челото му капеше 
пот. Тоя истински русин, член 
на Славянското благотворител-
но общество в Одеса, беше пла-
менен българолюбец и провиде-
ние за емигрантите там. Член на 
руската депутация от тоя град, 
той се беше самоволно нагърбил 
със задачата да ни дава всякакво 
съдействие тук.

Наближаваше да се почне 
концертът; последните посети-
тели влазяха, поздравявайки ни, 
и минаваха в залата. Някои се 
спираха да прочетат афишата и 
после нам се виждаше — или ни 
се струваше така, — че по лица-

ИЗпъДЕНИяТ МАРШ
Възпоминание от Русия

та им се изобразяваше някакво 
недоумение...

Ние стояхме в нерешител-
ност и се разговаряхме тихо.

Дядо Цанков гълчеше сър-
дит:

— Да не бяха туряли хич тая 
пущина в програмата, тогава 
друго... Но туриха "Шуми Мари-
ца", па я задраскаха. Това е цял 
маскарлък!

— Та они нас, бугарщина-
та, ни чинюет резил на светот 
— казваше обиденият дебърча-
нин.

— Разпоредителите, разпо-
редителите трябва да намеря — 
извика Кривцов, — трябва да се 
обясни това... недоразумение. 
Това е невъзможно.

Не знам дали ние или той 
беше по-поразен от тая нена-
дейна случка; неговото пълно, 
хубаво и открито лице се беше 
изменило от скръб и негодува-
ние.

— Господа, не мърдайте от-
тука, моля, чакайте, докато се 
върна… да видя кому дължим 
това неприличие. С това се плюе 
не на вас, а на руското гостопри-
емство.

И той ни остави.
Ние очаквахме в коридора с 

нетърпение.
След малко Кривцов се вър-

на.
— Батюшки, — каза той, 

като си изтриваше пота от лице-
то, — влезте, влезте, за вас са оп-
ределени две от първите ложи.

— А "Шуми Марица"?
Той махна с ръка.
Па като сниши гласа си, 

обясни ни, че махването на бъл-
гарския марш от програмата 
не станало с цел да ни докачат, 
а по съображения от друго, де-
ликатно естество, и ни преда-
де извиненията на разпореди-
телния комитет. Той ни успо-
коява доста, но не ни разправи 
ясно кои бяха тия съображения, 
очевидно беше му трудно да ни 
обади истината. Ние настоява-
хме. Принуди се най-после да ни 
обясни, че махването на "Шуми 
Марица" е станало да се не нара-
нят някои чувства, някои само-
любия тая вечер. Чии бяха тия 
самолюбия и тия чувства, ние 
нито за миг не се подвоумихме 
да се догадим; всички разбрах-
ме, че това се прави в угода на 
сърбите. Сами ли бяха изяви-
ли притезания, виждайки може 
би в нашия марш, под звукове-
те на който преди две години и 
половина българските знамена 
бяха се развели победоносно на 
сръбска земя, един наранителен 
за тяхната чест спомен, разпо-
редителите ли по свой почин, от 
чувство на прекалена деликат-
ност към сръбските гости, бяха 
решили това — не можахме да 
узнаем. Кривцов ни даде да раз-
берем, че се е намесило и дру-
го влияние, от по-високо мяс-
то. Нам не ни бе мъчно да по-
вярваме това, като имахме пред 
вид признаците на хладина и на 
сръдня към България, за което 

се спомена по-горе.
Кривцов залягаше по всеки 

начин да ни успокои и придума 
да влезем вътре. Той ни пред-
ставяше на вид лошото впечат-
ление, скандала, който би произ-
вело отсъствието на българската 
депутация, и че това би турило в 
трудно положение самите руси, 
а най-вече него. Той ни заклина-
ше да се не обиждаме, да влезем 
в положението молеше, ободря-
ваше.

Подир всичко това ние наме-

рихме, че е най-благоразумно да 
го послушаме и да влезем.

***

Е
два се настанихме — 
всички с камък в гър-
дите — в ложите си, за-
весата се вдигна и най-

напред излезе един русин, про-
фесор, мисля, та чете сказка по 
великото историческо значе-
ние за Русия на събитието, що 
се празнуваше днес. Сказката 
се свърши сред дружни ръко-
пляскания от целия театър, чи-
ито три реда ложи и партер бяха 
препълнени от славяни и руси. 
Между последните се забеляз-
ваха граф Игнатиев, председа-
тел на славянското благотвори-
телно общество в Петербург, г. 
Победоносцев, оберпрокурор на 
Светейшия Синод, г. Саблер, по-
мощникът му г. Витте, проф. Ла-
мански, проф. Антонович, аби-
синският герой Ашинов, кой-
то беше довел на юбилея един 
абисински владика и една черна 
абисинска принцеса, девойка, 
внука на Менелика, като пред-
ставители на империята му, и 
други лица с гръмливи или из-
вестни имена.

Силни и задушевни ръкопляс-
кания поздравиха появяването на 

Славянски, облечен в богати ста-
роруски болярски одежди, както 
и жена му, както и дъщеря му.

най-напред се изпя 
руският химн, изслу-
шан от публиката на 
крака. Въодушеве-

ни ръкопляскания поздравиха 
хора, когато свърши. Подир чет-
въртчасова почивка Славянски 
пак излезе и изпя ческия марш, 
поздравен пак от бурни ръко-
пляскания; а след това — по-
чивка и нов славянски химн или 

марш. По тоя начин се изредиха 
всичките песни, означени в про-
грамата, освен осъдения българ-
ски марш..

Това обстоятелство ни бър-
каше да можем да се присъеди-
ним към общия ентусиазъм, да 
се издигнат чувствата ни до ди-
апазона на възторга на остана-
лите гости, силно потресени от 
вълнение при слушането род-
ни славянски звукове в това ин-
тимно, почти семейно славянско 
събрание. Заедно с другите и ние 
пляскахме, но в душите ни беше 
тежко, скръб и мъка имаше там, 
ние се чувствувахме като убити.

Току-що Славянски се кла-

няше за последен път, награж-
даван сега с още по-продължи-
телни и горещи ръкопляскания 
от публиката, която се размърд-
ваше, за да стане, на предните 
редове на партера се изправи 
ненадейно Ашинов, със своята 
странна, руса, женствена физи-
ономия, с голяма свилена руса 
брада, облечен в богата черкезка 
носия, каквато имаше право да 
носи като кубански казак, с аби-
сински орден на гърдите, и из-
вика на Славянски със своя ть-
нък и писклив глас:

— Шумит Марица!
Всички очи се обърнаха 

към него.
Шумът утихна.
Славянски остана на сце-

ната в недоумение.
Един стар генерал от сред-

ните чинове на партера изви-
ка:

— Шумит Марица!
Викът "Шумит Марица" се 

подзе и от други присъствува-
щи; повтори се доста гъсто и 
от местата, дето седяха депу-
тациите; особено силно зави-
каха чехите и руските офице-
ри. Па загьрмя и цялата зала:

— Шумит Марица!
При това общо желание, из-

разено тъй неочаквано и тъй 
дружно, Славянски се обърна 
към хора си, даде му бърз знак 
с ръка и българският марш се 
запя сред пълната въдворена 
тишина.

Всеки може да си представи 
чувството, което ни облада. Стана-
ли прави, разтреперани от неопи-
суемо вълнение и щастие, пора-
сли до небето от гордост, ние слу-
шахме с очи, обърнати към хора, 
нашия мил и славен марш, като 
усещахме, че към нашите ложи 
— особено ложата, дето беше 
дядо Цанков — бяха устремени 
множество съчувствени погле-
ди. Хорът пееше стройно, с увле-
чение; потресающата сила на тая 
песен въз блудкаво игрив немски 
мотив, без войнствени удари, но 
пълна със спомени за дни на слав-
ни борби и събития, ехтяла в ди-
мовете на битките, в урата на по-
бедите и триумфите, покърти до 
дълбочините нашите изтерзани в 
изгнанието и унижението българ-
ски души. Сякаш тая чудна песен 
беше един силен протест против 
посягането въз българската чест; 
сякаш тя сбра в себе, кристализу-
ва в звукове всичко високо и до-
бро, каквото имаше у нас, всички-

те слави на българския народ. При 
днешните обстоятелства особено, 
в днешния час, на това място тя 
имаше страшно за нас обаяние.

Когато хорът свърши пър-
вия куплет с припева:

Марш, марш, генералю 
наш!

— публиката се дигна: един 
ураган от ръкопляскания. За-
лата се потресе. Заехтяха "бра-
во!" и "ура!"... А Кривцов? Пляс-
ка и реве като луд... Славянски 
многократно и ниско се кланя-
ше развълнуван и уморен. Нова 
гръмовна буря, театърът зафуча 
цял от стотина "бис"! Очевидно 
магията на тая песен обхваща-
ше душата и на публиката, чрез 
други психологически процес 
вероятно, но със същата сила.

Хорът повтори пак първия 
куплет:

Шуми Марица
окървавена,
плаче вдовица,
люто ранена,
марш, марш, генералю наш!

Н
ови ръкопляскания 
удавиха последните 
думн на припева, пак 
гърмовни и безчетни 

бис. И хорът захващаше трети 
път — а всички предишни пес-
ни се пяха един път! Що беше 
това! Ние не разбирахме. Ся-
каш публиката ни даваше едно 
бляскаво удовлетворение чрез 
това горещо съчувствие за гор-
чивините, изпитани преди мал-
ко, като че е знаела... Това при-
личаше на един триумф! До 
мене стоеше Кривцов неподви-
жен. Аз го погледнах пак. Бедни-
ят, бършеше очите си! Всички 
очи гледаха към нас. Славянски 
свърши сред ръкопляскания, 
залата и ложите ни поздравля-
ваха с топли усмивки в погле-
да. Граф игнатиев, сияещ, ни 
поздравляваше с ръка; много 
руси дойдоха под ложата ни и 
простряха ръце, като да иска-
ха да хванат нашите; генера-
лът, който беше извикал по-
дир ашинова Шумит Марица, 
се втурна при нас и с горещи 
ръкувания и със сълзи, неза-
съхнали още на сбръчканите 
бузи, ни казваше:

— Господа, господа! Това е 
скъпо за нас, руските люде. Аз 
чувах тия звукове, когато водех 
българска дружина под огъня 
при Стара Загора, и сега оживя-
ха в старешкото сърце могущи 
спомени...

1 Бяха още: г. г. М. Маджаров, С, Бобчев, А. Людцканов, Светослав Миларов; по-стари-
ят брат на дяда Цанкова, дядо Константин (дошъл с друг един българин от Румъния като 
делегати от българската колония там), капитан Бахчеванов, Д. Бръчков и още двама-трима 
други емигранти, чиито имена не помня. Имаше и един македонец от Дебърско в народно-
то си рухо, дошъл по частна работа в Кнев, когото сръбската дерутация бе прибрала и раз-
вождаше с агитационна цел, да представи пред русите, че македонците са сърби, и когото 
ние грабнахме от нея. А на 16 юли пристигна при нас от Харков и г. проф. Дринов, а от Оде-
са — г. А. В. Рашеев, делегат от Одеското българско настоятелство. 

Н
о най-радостен, най-щастлив, най-
разтъгуван от умиление беше Кри-
вцов. С тържество в погледа, с раз-
треперан от душевно вълнение глас 

той ни каза:
— Разбирате ли какво значи всичко това, 

господа? това значи: любов. избухна тя, не се 
удържа. Сърцата, които бяха затворени за Бъл-
гария, се разтвориха, запалиха се при първата 
психологическа искра. ние искаме да ви се сър-
дим, да ви ненавидим, но не можем... и когато 
имаме вид, че ви мразим, знайте, че ние пак ви 
обичаме, против волята си... Във ваша полза го-
вори сърцето ни, говори кръвта на руския чело-
век, проляна за вас... Връзката между нас и вас е 

неразривна, симпатията безсмъртна... Помнете 
го винаги, кажете го у вас, когато идете!

И тоя русин, който тъй много страда с нас за-
едно преди вечеринката, сега се радваше пове-
че от нас на нечувания триумф на махнатата из 
програмата “Шуми Марица”, за победата на из-
гнаницата.

Истина, той беше направил нещо за тая по-
беда; той беше пошушнал няколко думи на неус-
трашимия казак, който пръв даде тона. Кривцов 
познаваше добре руската душа - добра, любеща, 
лирическа, каквато беше и неговата.

Той се помина преди няколко години. Бог да 
прости тоя добър русин!

София, 19 декември 1890

Иван Вазов - 1880 година

https://www.slovo.bg/old/vazov/p_svyat/izpmarsh.htm#1
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и кой представлява тази 
позиция? След като Франция, 
испания, Румъния, Словакия, 
Кипър и Гърция не признават 
независимостта на Косово, за 
каква общоевропейска пози-
ция говори нашият „евроин-
тегратор“ на Западните Балка-
ни? Неговото старание да слуша 
и изпълнява нарежданията на 
„големите началници“ не се спо-
деля от всички, а сръбският вън-
шен министър направо го при-
зова да не му дава акъл. На сре-
щата си със своя сръбски колега 
ана Бърнабич в Сараево на 8 
юли, Борисов едва не се разпла-
ка: „Толкова ви обичам, толкова 
са ми приятели, как може да ме 
разбере по начин, по който… ви-
каме си посланици, правиме си… 
а нищо не съм рекъл!“ За Бори-
сов и това може да е нищо, но 
за разлика от неговите съпар-
тийци от ГЕРБ, другите не са 
склонни да му прощават гафо-
вете, които прави. С изключе-
ние на нашите гербави „калин-
ки“ в ЕК и ЕП, представителите 
на другите страни не престават 
да бъдат испанци, французи, 
германци, холандци, белгий-
ци, гърци, унгарци, чехи, по-
ляци или румънци. Дори и бъл-
гарските евродепутати в пре-
дишния ЕП се противопоставиха 
на пакета „Мобилност“ на френ-
ския президент Макрон и защи-
тиха българските автопревозва-
чи. По логиката на Борисов, би 

трябвало и те, и еврокомиса-
рят по цифровизацията Ма-
рия Габриел, да подкрепят дис-
криминационната инициати-
ва на Макрон. на кого обаче му 
пука за конформистката пози-
ция на българските управля-
ващи по отношение на Косо-
во - от времето на иван Костов, 
през управлението на Симеон 
Сакскобургготски, Сергей Ста-
нишев и тройната коалиция, 
до Пламен орешарски и ка-
бинетите на Бойко Борисов? 
на какво основание всички те 
признаваха независимостта 
на Косово, а днес оспорват во-
лята на руснаците от Крим да 
се присъединят към Русия, от 
която са били откъснати адми-
нистративно през 1954 г. от ук-
раинския кукурузник никита 
Сергеевич Хрушчов? и, макар 
и „с отвращение“, робуват на 
бюрократите в Брюксел, които 
наложиха санкции на Русия, за 
да се харесат на Чичо Сам. 

Същото се отнася и за така 
наречените „евроатлантически 
ценности“, които някои свеж-
дат до джендъризма. Еднопо-
ловите бракове няма да умно-
жат българския род, както и 
забраната на абортите, за коя-
то ратува Волен Сидеров, няма 
да принуди българките да раж-
дат по три деца. Циганките раж-
дат по 11 деца, превръщайки 
майчинството, по-точно раж-
дането, в професия и източник 
на приходи от социални помо-
щи. Тези деца започват да про-

сят и крадат от малки, а ако изоб-
що стъпят в училище, то е за да 
бъдат там поне нахранени. 

Време е да скъсаме с „полит-
коректното“ лицемерие и да 
обявим на висок глас, че е за-
страшено бъдещето не на ци-
ганите, а на българите! и че ис-
танбулската конвенция изоб-
що не е спряла и няма да спре 
домашното насилие, отвлича-
нията, убийствата и побоищата 
над жени и деца в страни като 
турция, които са я ратифици-
рали. Нима ако нямаше истанб-
улска конвенция на Съвета на 
Европа побоищата и убийства-
та на жени и деца у нас щяха да 
се награждават?

В докладите на ЕК и ПаСЕ 
за България често се спомена-
ва езикът на омразата, в това 
число на ниво министри и ви-
цепремиери. но какво да ка-
жем за езика на „държавника“ 
Бойко Борисов? нали той на-
рече „мръсници“ онези, които в 
гръцките медии го обявиха за 
притежател на гръцки остров. 
Други пък напомнят за някак-
ва къща в Барселона, която бил 
купил за любовницата си. тре-
ти откриха необявени в имот-
ната му декларация постройки 
в двора му в Банкя, които той 
нарече „зайчарници“. Четвърти 
показаха с документи и кадри 
как братовчед му Радо, с когото 
уж не си говорели от 30 години, 
е придобивал недвижими имо-
ти, когато Борисов беше кмет 
на София.„ех, да не беше това 

Отечество!“, възкликнал Стам-
болов, когато неотложни дър-
жавни дела го откъснали от 
една богата трапеза.

Що се отнася до речника на 
„държавника“ Борисов, превода-
чите направо се изприщват, ко-
гато трябва да преведат на чуж-
денците изрази, като „шмен-
ти-капели“ и „пунта мара“. Но, 
щом Станишев твърди, че Бо-
рисов се държи като държав-
ник, трябва или да му вярваме, 
или и него да смятаме за „пун-
та мара“! Истинската оценка 
за дейността на политиците и 
държавниците дават народите 
по време на избори. Дава и исто-
рията, но с известно закъсне-
ние, понякога от половин век. 
А може би някъде сред нас дреме 
един алеко, който ще опише с 
чувство за хумор „най-успешно-
то управление“ и пътуванията 
по Европа и света на „държав-
ника“ Борисов. Нищо че унуки-
те на Бай Ганьо, колкото ни раз-
смиват, толкова ни и разплакват.

В сравнение с какво е „най-
успешно“ управлението на Бой-
ко Борисов? Вероятно с това на 
Станишев? или на Царя, кой-
то вкара в политиката бившия 
си бодигард? Щом Станишев, 
който започна трудовия си 
стаж като министър председа-
тел (посочен от ДПС, б.а.), изка-
ра цял мандат, защо и Борисов 
да не изкара докрай поне тре-
тия си мандат? Ех, може през 
това време да отсече някоя и 
друга министерска „капачуна“, 

но какво тук значи някаква си 
личност? Щом Бойко се разде-
ли без жал с „члена на семейство-
то си“ Цветан Цветанов, колко 
му е да хвърли на кучетата все-
ки следващ? „Лъвът, казвали ис-
танбулските общинари по вре-
мето на сатирика Азиз несин, си 
личи по лежането, а ястребът – 
по стойката!“. И „лъвски“ про-
лежавали своите мандати, до-
като истанбул се затрупвал с 
боклуци и изкопи от поредни-
те ремонти, а уличните псета 
нараствали в геометрична про-
гресия. Като днес, в София… 

Държавникът, според нас,  
си личи по хала на управля-
ваните от него. Щом България 
е последна по доходи в ЕС и 
първа по бедност, корупция, 
смъртност и темпове на изчез-
ване на населението, причина-
та е или в „началниците“, или 
в тези, които ги търпят. Неза-
висимо дали „им гласуват“ или 
отиват за гъби и риба в деня на 
вота.

Духовният наставник на Бо-
рисов, примерът от когото Ста-
ниешев бил се учил, „Негово Ве-
личество“ Симеон Сакскобур-
гготски, ни съветваше „да си сме-
ним чипа“. Понеже и на двамата 
чипа отдавна е сменен, а за  цял 
един народ това е труден процес, 
време е нашият народ да си сме-
ня по-често ръководителите. 
За предпочитане е да го прави 
с избори. и с оръжието на кри-
тиката, вместо с критиката на 
оръжието.

ХАлВАДжИя ЗА БОЗАДжИя

Митко Шопов

За тези, които познават 
гръцката действителност обаче 
е ясно, че не времето е причина-
та за отказа на 44% от гърците 
да застанат пред урните. При-
чината се нарича загуба на до-
верие в политическа класа, коя-
то не може да реши проблеми-
те, натрупвани повече от 20 го-
дини.

Диспозиция на „новата 
страница“

Така или иначе, победител е 
главната опозиционна десно-
центристка партия „нова демо-
крация” (НД), която получи 39,83 
% от гласовете и ще има 158 места 
в 300-членния еднокамарен пар-
ламент. Абсолютното мнозинство 
й гарантира конституционното 
право на самостоятелно прави-
телство.

С 31,55 процента от гласовете 
управляващата Коалиция на ра-
дикалната левица (СиРиЗа) на 
премиера алексис Ципрас, се 
превръща в главна опозицион-
на сила и ще има 86 депутати.

Следват: Лявоцентристкото 
„Движение за промяна” - с 8,05 % 
и 22 депутати; Гръцката кому-
нистическа партия - с 5,32 % и 
15 депутати; крайно дясната пар-
тия "Гръцко решение" - с 3,71 % и 
10 депутати и лявото движение 
на бившия финансов министър от 
правителството на СИРИЗА Янис 
Варуфакис МеРа-25 - с 3,45 % и 9 
депутати.

Внимателният и обективен 
анализ на тези резултати, който 
подозрително липсва в близките 
до българското правителството 
медии, спрягащи фалшивата теза 
за „абсолютен триумф на нД и 
пълен разгром на СИРИЗА и леви-
цата”, показва твърде различна 
реалност. Очакванията на десни-
цата, че СИРИЗА ще се провали на 
изборите и ще рухне като бивша-
та ПАСОК, не се оправдаха. С бли-
зо 31,5% и близо 1.8 милиона гла-
са тя не само не претърпя пора-
жение, но и успя да се съхрани с 
тенденция за стабилизиране като 
безспорен полюс на лявото  прос-
транство.    

Защото за четири години от 
своето управление СиРиЗа на-
прави не малко за облекчаване 
и подобряване положението на 
обикновените гръцки гражда-
ни, които бяха най-засегнати от 
кризата. Въпреки компромисите и 
болезненото споразумение с кре-
диторите от 2015 г., когато дойде 
на власт с 1,9 хил. галаса, СИРИЗА 
балансираше между наложените 

от кредиторите финансови огра-
ничения и основната идея в ней-
ната програма - подкрепата на 
социално слабите слоеве от об-
ществото и възстановяване на 
техните права по пътя на  соци-
алното им благосъстояние.

Свършеното от СИРИЗА     
На първо место правителство-

то на Ципрас успя да осигури ус-
тойчив   растеж на гръцката 
икономика, успя да въведе ред в 
публичните финанси и главно 

създаде резервен фонд  34 мили-
арда евро!

До края на 2018 година безра-
ботицата бе намалена с 13%; с 8% 
бе намалена младежката безра-
ботица и бяха  разкрити 380 000 
нови работни места . 

Правителството на СИРИЗА, 
създаде  устойчива система за 
социална сигурност на гръцките 
граждани; възобнови колектив-
ното трудово договаряне; вър-
на  13-ата пенсия; намали  данъ-
ците и свали на 13% ДДС за хра-
ните и  редица важни стоки от 
първа необходимост. Увеличе-
на беше  минималната работна 
заплата с 11% и 27% за младите 
работещи хора.

Освен това реализира работни 
програми за 240 000 безработни на 
стойност 2,4 милиарда евро.

Вижда се, че всичко казано до-
тук не е никак малко. И възниква 
въпросът: защо все пак СИРИЗА 
загуби парламентарните, а преди 
това и общинските, както и избо-
рите за Европарламент?

Причината за загубата на 
СиРиЗа, според познавачите 
на обстановката в съседна Гър-
ция, не трябва да се търсят в 
социалната област. Колкото и 
странно да е, загубата има емо-
ционална окраска и нейното име 
е Преспанското споразумение, ко-
ето премиерът Ципрас подписа 
със Скопие на 12 юни м.г. 

Тук е важно да припомним, че 

веднага след 12 юни 2018 г., най-
близкият съюзник в правител-
ството на СиРиЗа - военният 
министър Панос Каменос, обя-
ви, че излиза от правителството и 
неговата партия „независими гър-
ци” (АН ЕЛ) оттегля парламентар-
ната си подкрепа за СИРИЗА.  НД 
веднага приласка отцепника и по 
пътя на едно патриотарско тър-
гашество, политическо лицеме-
рие и митингоджийство с лозунги 
от типа на „Македония е гръцка” 
и "Македония е само една", съюз-
ът НД и АНЕЛ, обвини СИРИЗА, 
че „предава националната кау-
за”. този тип политическо гово-
рене сработи успешно и  успя да 
заблуди и настрои гърците сре-

щу СиРиЗа,  особено сред жи-
телите на  Северна Гърция, на-
следници в мнозинството си на 
заселниците по тези земи след 
1913 г. и особено след войната 
с турция, след края на Първата 
световна война. Съобщенията от  
католическа Ватикана два месе-
ца преди изборите, че Ципрас ще 
бъде номиниран за Нобелова на-
града, заради Споразумението от 
Преспа, само наляха масло в огъня 
в православна Гърция, нещо кое-
то е идея на Ватикана и не се прие-
ма еднозначно. Това  също повлия 
на вота на избирателите.

Важно е да уточним, че 
Преспанското 

споразумение не е идея на 
Ципрас, 

както и интеграцията на За-
падните балкани не е идея на Бо-
рисов. Ципрас подготви и под-
писа  споразуменията от Прес-
па под натиск на СаЩ  и Запад-
на Европа. Стръвта наречена ЕС и 
този път сработи, както и капана - 
НАТО. Ципрас обаче проявяви за-
виден държавнически усет. Успя 
да извлече максимални изгоди 
за гръцките национални инте-
реси в региона. С Преспанския 
договор той защити древногръц-
ката история и култура от посе-
гателствата на скопските македо-
нисти. Осъществи мощна иконо-
мическа инвазия на гръцкия биз-
нес на територията на съседната 

страна и утвърди стратегическо-
то военно присъствие на Гър-
ция в региона. Не турските во-
енни самолети и не нашите Ф-16 
„като не могат лесно да завиват, 
ще охраняват въздушното прос-
транство на Северна Македо-
ния”, а гръцките ВВС днес наблю-
дават и охраняват  въздушното 
пространство на нашите съседи. 
Не наши инструктури и съветни-
ци от БА, а гръцките сухопътни 
войски обучават македонската 
армия. Всеки здравомислещ бъл-
гарин с елементарни военни и ге-
ографски познания може да си от-
говори на въпроса какво означа-
ва това и кой има полза от име-
то „Северна Македония”. 

Грешките на „Сириза“ 
И на Ципрас бяха в това, че ре-

ализирайки тези планове и идеи, 
той разчиташе да си осигури мо-
ралната и медийна подкрепа на 
Запада за предстоящите парла-
ментарни избори. Западът, както 
винаги обаче, се оказа злопаме-
тен и му отмъсти със задна дата 
на Ципрас за неговото крайно 
отрицателно отношение към 
кредиторите и упоритата съ-
протива за отстояване на гръц-
кия национален интерес. Вър-
хът на тази съпротива бе излиза-
нето на Гърция от Меморандума 
с кредиторите. И те предпочетоха 
много по-изгодната дясна, неоли-
берална, Нова демокрация, коя-
то на всичко отгоре винаги е била 
прозападна. Какво тук значат ня-
какви гръцки национални инте-
реси? Пък било и икономически. 
Затова огънят на медийната атака 
от Запад и лоялните прозападни 
медии в Гърция, бе насочен и все 
по-ожесточаван,  срещу СИРИЗА.

На следващо място, както при-
зна и самият Ципрас, причина за 
загубата на изборите бе и не-
достатъчната грижи и внима-
ние към средната класа в Гър-
ция. Имено тя, заедно с хората 
от бедните слоеве,  беше негова-
та база  материализирала устре-
ма на СИРИЗА към властта. Сред-
ната класа се отдръпна от прави-
телството и нейните представите-
ли останаха пасивни на изборите, 
защото данъчните облекчения, от 

които се ползваха обикновените 
гърци се осъществяваха, не само 
за сметка на повишаване да-
нъците на едрия бизнес, но и в 
неин ущърб. Правителството на 
СИРИЗА отчете тази своя грешка 
още преди изборите и в предиз-
борната си програма обяви реди-
ца икономически мерки в под-
крепа на средната класа, но беше 
вече късно. 

Сериозна причина за загубата 
на СИРИЗА бе и недостатъчната 
работа за изглаждане противо-
речията и обединение на всич-
ки леви и прогресивни сили 
- главно ГКП и МеРа-24 в еди-
нен прогресивен алианс, за да 
не се допусне връщането на дес-
ницата от НД на власт, която за-
едно с бившата партия ПаСоК 
доведоха страната до банкру-
та от 2010 г. Въпреки че в  мно-
го населени места, по инициати-
ва на СИРИЗА, това предизборно 
обединение беше вече започнало, 
то съществено закъсня и не успя 
да се осъществи във всички реги-
они. Според Ципрас: „Проектът 
за Прогресивния алианс бе стар-
тиран твърде късно и  ако той бе 
реализиран  шест месеца преди из-
борите, развитието щеше да бъде 
различно. Просто нямаше необхо-
димото време, структурите на 
Прогресивния алианс  да придоби-
ят статут на юридическо лице 
във всички региони на страната.”
Катузовската тактика на 

Ципрас   
Тук би следвало да изясним 

още един въпрос, който виси и се 
обсъжда както в СИРИЗА така и 
сред политическите анализатори, 
а именно: Емоционално и греш-
ка ли беше решението на Ци-
прас да отиде на предсрочни 
парламентарни избори пред ре-
алната опасност да ги загуби?

  Убедено твърдя,  че не е нито 
едното, нито другото. Като ми-
слещ политик Ципрас прие най-
правилното решение - да не 
чака редовните парламентар-
ни избори през октомври. Пред-
стоеше да инкасира още по-ожес-
точена медийна и ситуационна 
атака, и от опонентите му вътре 
в партията. Тогава на хоризон-
та се очертаваше варианта ПА-
СОК, а сега Сириза все пак се запа-
зи като главна опозиционна сила. 
Тази Котузовска тактика да съх-
рани партията за следващи битки 
за властта и да я укрепи, е сериоз-
на възможност за близък възмо-
жен реванш. Сегашното мнозин-
ство на НД и разнопосоченоста 
на интересите на другите парла-
ментарно представени партии,  се 
очертават като подходящ фон за 
бъдещ триумф. Потвърждение за 
това е решението на политиче-
ското бюро на СиРиЗа два дни 
след изборите, по предложения  от 

ЗАВРъщАНЕТО НА 
В Гърция, след предсрочните парламентарни избори отново 

във властта, са старите политически династии.

Ципрас дебат за „нов модел на пар-
тията и решителното й отваря-
не към другите прогресивни сили”, 
нещо като Единния народен 
фронт, който „Нова зора“ предла-
га вече от години.

  Това са в общи линии главни-
те причини и обстоятелства, които 
доведоха до загубата на СИРИЗА 
и връщането на дясно консерва-
тивната партия  НД на власт. Като 
всички балканци 

 и гърцитге  са 
максималисти. 

Те все още хранят илюзорна-
та надежда, че някой може в един 
управленски мандат да им върне 
загубения стандарт на живот. Но 
това е много по-обширна тема и 
за нея друг път.

 Младите динозаври
Новият министър-предсе-

дател и председател на НД - въз-
питаникът на Харвардския уни-
верситет и син на политическия 
динозавър Константинос Ми-
цотакис-Кириакос Мицотакис 
обяви, че ще управлява  страната 
с „малоброен кабинет”, а прави-

телствената схема за управле-
ние ще бъде „нова и  много по-гъв-
кава”. На практика се оказва оба-
че, че „новата” правителствена 
схема на нова демокрация не е 
нито нова, нито е малка и гъвка-
ва. Десницата се завърна во главе 
със следващото поколение на ста-
рите династии в гръцката полити-
ка, тези на Мицотакис, Караман-
лис и Папандреу и цялата кохор-
та бивши министри от периода 
2012-2014 г., както и неолиберал-
ни технократи - все любимци на 
кредиторите от Еврогрупата и 
МВФ. Бившият гръцки премиер 
Георгиос Папандреу влиза в се-
гашния парламент от листата на 
Движението за промяна (Кин-
ал), а наследникът на другата ди-
настия, тази на Константинос Ка-
раманлис-Костас - ахилеас Ка-
раманлис, бе уреден с поста Ми-
нистър на инфраструктурата и 
транспорта. С кабинет от общо 51 
министри и заместник-мини-
стри, Кириакос Мицотакис  ще 
се опита да удовлетвори  влас-
товите амбиции на възмож-
но повече ръководни кадри на 

нД, на прибежчици и приспо-
собенци от другите десни пар-
тии и от бившата ПаСоК. Пока-
зателен е също фактът, че 21 (от 
51-те) ръководни кадри на новото 
правителство, т.е. 40% от минист-
рите, зам-министрите и помощ-
ник-министрите, са хора, които са 
напуснали позициите си в други 
партии, за да влязат във властта, а 
има и такива, които никога преди 
не са участвали в активна полити-
ка. Каква ще е 
 съдбата на Преспанското 

споразумение 
за името на Северна Македо-

ния, чиято анатема доведе нД 
отново на власт?  След като уме-
ло разигра националистическа-
та карта преди изборите като  
престорено анатемосваше спо-
разумението от Преспа, сега, с 
идването си на власт, нова де-
мокрация със сигурност няма 
да предприеме реални стъпки 
за денонсиране на  този дого-
вор или пък поне  да иска не-
говото преразглеждане. Това не 
може да се случи по никакъв на-
чин, не само защото такава е воля-

та на хегемона, на  ЕС и на НАТО, а 
и защото лично Мицотакис пре-
ди подписването на споразу-
мението, вече бе дал дума пред 
тях, че ако дойде на власт ще го 
признае. Най-вероятно след пре-
сторено силна, по-скоро креслива 
реторика, позицията на новите 
управляващи постепенно ще ево-
люира от анатема към „строг кон-
трол за неговото спазване”.

Противоречия в 
програмата на НД 

 Веднага след изборите Мицо-
такис обяви пред гръцките медии 
своето  „Силно послание и план за 
промяна в Гърция". Той обеща да 
рестартира икономиката с ам-
бициозен икономически рас-
теж в резултат на частни инвес-
тиции, износ и иновации. Пре-
ди и след спечелване на изборите 
Мицотакис   охотно  и с мъгляви 
обещания говореше за по-малко 
данъци, нови работни места и 
други евентуални благини, кои-
то очакват гърците, ако той дой-
де на власт, но бягаше като дя-
вол  от тамян от прекия отговор 
как ще стане това. Той неслучай-
но отказа да участва в пряк публи-
чен дебат с Ципрас, за това кой как 
възнамерява да изпълни предиз-
борната си програма и обеща-
ния. В предизборните си срещи с 

представители на едрия бизнес 
обаче пое обещание за  намаля-
ване  на техните данъци, като ги 
уверяваше, че ще намали  и об-
ществените разходи. Там също 
е казал, че може да се премине 
към удължено работно време и 
седмица и, че държавата е в със-
тояние да гарантира само 50% от 
стойността на пенсиите. Това обе-
щание черно на бяло означава 
само едно: намаляването данъ-
ците на едрия бизнес ще става 
за сметка на съкращаване на об-
ществените разходи. Казано още 
по-разбираемо - това означава на-
маляване издръжката на болни-
ците и училищата, замразяване, 
ако не и орязване на  пенсиите, 
премахване на бонусите, засил-
ване експлоатацията на работе-
щите. отговорът е прост и ясен 
и обикновените гърци, за които 
единственият начин да се инфор-
мират са големите, подчинени на 
НД медии, а интернета е все още 
скъпо удоволствие, ще трябва 
да го научат след като го изстра-
дат отново.

  Гърците, за разлика от нас, 
много скоро  ще  разберат, че се 
налага да понесат проблемите на 
онова, което сами са си избрали, а 
след това - отново на площадите и 
пред  урните. 

П
редсрочните парламентарни избори в Гърция, които се 
проведоха в неделя - 7 юли - потвърдиха очертана-
та картина от предшестващите избори за Европей-
ски парламент. В Гърция се отваря нова страница в 

политическия живот. Резултатите от изборите, при едва около 
56%  -най-ниската избирателна активност от 1974 г. насам, е фа-
ктът, повърхностно и смешно дори  бе  коментиран от нашите 
„правилни” медии. Някак не солидно  е да се приеме за сериозен 
аргумента посочен от агенция Greek Reporter, че заради високите 
температури, достигащи в някои части на страната до 390 C, мно-
го гръцки граждани са предпочели да прекарат деня си на плажа 
вместо да гласуват! 

Котузовската тактика на Ципрас съхрани „Сириза“

ДИНОЗАВРИТЕ
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Беше разгърден и отдо-
лу фланелката му беше бяла 
като мляко. Видях че си стои и 
– нищо... Беше прихванат през 
гърдите и вързан отзад, пристег-
нат. Аз вярвах, а сигурно и той е 
вярвал, че школниците няма да 
го убият. Защото наистина го 
обичаха. И изведнъж се появи 
една точка, голяма колкото цига-
ра, от лявата страна на гърдите, 
точно където е сърцето. Тялото 
потреперваше. Точката започна 
да се увеличава и стана колкото 
столевка. Мисля че един патрон 
го уби. И мисля че този патрон 
беше на Либертин.

Когато го развързаха от стъл-
ба, той се свлече на земята. Мах-
наха качулката от главата му. 
Лицето му няма никога да из-
бледнее от паметта ми – усмих-
нато лице с отворени очи. Имах 
чувството, че е жив. А лекарят 
каза, че е мъртъв. Трудно ми е да 
го разказвам... (замълчава отно-
во, вълнува се – б.а.).

Чувал съм после, че око-
то умирало последно. Неговите 
бяха като живи. Имах чувство-
то, че вижда. И беше усмихнат. 
Как се е сдържал, какви нерви е 
имал този човек, аз не знам. Но 
ако има светци, аз вярвам, че те 
са точно такива. За мен този бо-
рец за социална справедливост е 
светец... (вълнува се силно – б.а.)  
Разстреляните бяхме ние!...

Искаха да му съблекат дрехи-
те, защото се отчитаха с тях. Но 
казаха  че ще ги оставят, защо-
то бяха кървави. Един от школ-
ниците обаче му събу ботуши-
те, за да ги вземе – от тях изтече 
кръв... Взе ги...

Останаха тези от школници-
те, които стреляха. Те трябваше 
да занесат трупа на гробищата и 
да го погребат, за да не бъде от-

краднат.
Останалите тръгнахме от Со-

фия пеша до Горна баня. Оттога-
ва минаха 60 години. Сега край 
този път са израстнали дървета, 
но тогава беше голо място. По 
това време се откриваше шко-
лата и от всички роти школни-
ците бяха излезли на терасата – 
шахматно наредени и не мърдат. 
Като пилони ни посрещат. И ние 
вървим срещу тях. Никакъв звук 
не идва от никъде. Смесихме се 
със школниците и никой не ни 
попита за нищо, не си спомням 
и някой от нас да е казал нещо.“

На 12 септември завели 
школниците на площад „Славей-
ков“ в София. С тях бил и гене-
рал Цанков. Отстрани към него 
викали „Убиец“, защото го свър-
звали с ръководството на шко-

лата. От един прозорец нелегал-
ни говорели на насъбралите се. 
Излязла и Юлия, казала няколко 
думи. Тогава Слабака я видял за 
първи път.

„Няколко дена след това ге-
нерал Петър Цанков се хвърли 
от 4 етаж на сегашния театър 
„Сълза и смях“. Юлия държи на 
мнението си, че той е бил вино-
вен. А секунди сред разстрела, 
аз със собствените си уши чух 
от устата на генерала: „Отиде си 
едно добро момче“.

Кой е издал заповедта за 
смъртта на Петър Ангелов? Съд 
е имало... Аз не знам кой я е из-
дал, но това не е заповед на ген. 
Цанков – там има „в името на...“, 
„за сигурността на държавата...“, 
става въпрос за „врагове на на-
рода“... Такава беше присъдата. 
Беше толкова тягостно да я слу-
ша човек!»

Шестнайсет години след тези 
събития Петър Слабаков е кръс-
тил сина си Андрей на бащата 
на Юлия Огнянова. По стечение 
на обстоятелствата десет годи-
ни живее на квартира в дома й в 
софийския комплекс „Владимир 
Заимов“.
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Такова е стихотворението 
Акростих на българската азбука, 
с което се открива книгата.

аз бях на път докрай да из-
горя -

Безумна, като след пиян-
ство.

Валеше от дъгата светлина,
Горгони – долу. И непостоян-

ство.
Докрай, докрай… А всъщ-

ност отначало -
Естествена, езична, право-

славна.
Жена, дошла от неразкрито 

тайнство,
Заклинана, въздигана, жела-

на.
и нищо нямах аз освен слова.
Йоан Предтеча гледаше су-

рово. 
Когато падах, ръсеше вода.
любов, надежди... на път, 

отново.

И така – от първата страница 
пред погледа на читателя се раз-
крива един многоизмерен свят, 
в който се сблъскват неизбис-
трени спомени и несбъднати 
надежди, но и неизтребимата 
вяра, че:

Ще ме има. Знам, че пак ще 
бъда.

И земята бременна е с мен. 
Българка съм - дарба и при-

съда.
Гроб до люлка, меч до хляб 

свещен. 

любовта винаги е била ко-
ронованата царицата на по-
етическите възторзи. Никой 
друг феномен в човешкия жи-
вот не е толкова чест гост на 
безкрайните вълнения и терза-
ния на душата. но в поезията 
на Венета арахангелова любо-

вта, освен че винаги пристига 
с крилете на птиците като вих-
рушка и като благослов, живее 
и като непреодолим порив на 
нажежени до бяло страсти, за-
щото е реч за Светая Светих на 
всеки поетичен дух – свобода-
та! 

не можеш да завържеш вет-
ровете!

не можеш да ме съдиш за лю-
бов! 

Чета стиховете на Венета Ар-
хангелова и се усещам изпаднал 
в плен на магическо опиянение 
от думи и чувства, напиращи 
през свежия напор на желани-
ето за щастие. И вече започвам 
да разбирам своя скъп приятел, 
който при всеки повод, с глас 
вглъбен в многозначността на 
посланията, повтаря:  

Земя на братята ми, на 
баща ми,

земя на моя род обезумял,
на свадба си, без божии кам-

бани.
Дайре, огньове, цигани, воал. 

 Като присъда, произне-
сена над нас от нас самите, с па-
реща болка в изтерзаните души, 
авторката ни пренася в света 
на надеждите и все още въз-
можните смели начертания:

Мой Балкан! Моя участ тре-
вожна,

дай ми бяло от твоите прес-
пи.

връх да стана така невъзмо-
жен,

както бяла, мечтана невес-
та. 

 В този замечтан свят 
Венета архангелова ни връща 
към реалния живот, в който 

бродим като пътник, загубил 
следите на своите предци: 

Мълчи светът, от немощ 
обеднял.

не вижда и не чува. ниско-
чел е.

една цигулка, един сляп роял. 
Звезди. Зеници.
              небеса. Бочели.

Четеш, пренасяш се от свят в 
свят с насрещни ветрове и фал-
шиви послания, с неизпълнени 
никога обещания, с оглушаващи 
предизборни фанфари и чуваш 
гласа на собствената си съвест, 
слят с тревожния глас на поета:

Усещам как земята ми тре-
пери

от толкова нозе необуздани,
които искат с Господ да се 

мерят,
а стъпките неясни са и кал-

ни. 

Непримиримостта на душата, 
съпротивата на разума, дързост-
та на мечтата това е светът на този 
самобитен талант, който според 
думите на Окуджава „пише как-
то диша“, който не търси високи 
трибуни и бляскави  светлини на 
прожекторите, който може да ос-
тане глух за празнословия и без-
дарни комплименти. Но може да 
бъде неизказано щастлива и удо-

влетворена, когато научи, че ня-
къде многобройни ценители на 
поезията повтарят нейните сти-
хове на сън и  на раздумки. И ня-
къде над тях, над суети и прозре-
ния се възправя, като коректив 
и присъда за разделното време, 
духът на Войводата, часът когато  
„чужбината ни е любов и вяра”; 
когато самата природа като в 
картина на Айвазовски,дава от-
говор на оловното битие на на-
шия делник, поетесата ще напи-
ше:

И ето – в миг, небето се про-
пука.

И ето – в миг, земята се сма-
ли.

Потопът ли на покривите 
чука?

на благото дъждът ли ще 
вали?

 
Затварям последната стра-

ница на новата стихосбирка на 
Венета арахангелова  „есенно” 
и вместо умора от напрегната 
емоционална възбуда, усещам 
как нейният свят става и мой: 
тежнения и терзания, които и аз 
съм преживял, и които съм чувст-
вал като усещане за светлорозова-
та зора на настъпващия ден, ус-
пях да намеря в тази книга,  която 
ражда нови надежди и нова вяра, 
за нов хоризонт, над който слън-
цето се въздига. 

Пленяващата магия на изящното слово

П
етър Ангелов бил от 
щаба на дружината, но 
и в нелегална група, за-
едно с Юлия Огнянова. 

Заловили ги двамата през фев-
руари 1944 година на явка. За-
почнало следствие. Арестували 
13 човека от ротата. Разследва-
ли ги около една седмица като 
през цялото време ги държали 
с одеяла на главите. Интересува-
ли се единствено има ли връзка 
Петър Ангелов с други хора от 
школата, които да е въвлякъл в 
нелегалната работа. Не могли да 
разберат.

Юлия и Петър (когото тя 
знаела единствено като Пиер) 
били осъдени на смърт. Двама-
та знаели само нелегалните си 
имена. Петър Ангелов бил взво-
ден командир на трети взвод и 
той трябвало да бъде разстре-
лян показно на 18 юли 1944 го-
дина – рождената дата на Ва-
сил Левски. "В името на Него-
во Величество Симеон Втори 
и на царство България“, както 
пишело в заповедта, но и за на-
зидание на школниците от Се-
дма рота.

„Тегли се жребий и се пад-
на на първи взвод, в който бях 
и аз, да извърши разстрела. След 
това се тегли жребий за отделе-
нието. Пак се падна на отделе-
нието, в което бях аз. Както сме 
по височина определиха първи-
те осем и аз попаднах в тази ос-
мица. Първият от нас, казвахме 
му бай Петко Казанджиев, защо-
то беше завършил вече матема-
тика и беше по-голям от остана-
лите, излезе пред ротата и отка-
за да стреля. Излязох и аз и ка-
зах, че също няма да стрелям. Не 
мислех за последствията, просто 

знаех, че аз това не мога да го из-
върша.“

„Намерили се доброволци. 
Сред тях бил Либертин – един от 
ръководителите на легионери-
те във Варна. „В отпуската за Ве-
ликден, когато пак имаше бом-
бардировки над София, аз съм  
спал в дома му. Живееше бедно 
само с майка си. Това момче не-
навиждаше левичарите, които 
бяха прогресивни. Няма да за-
бравя колко превъзбуден беше 
преди разстрела. Той раздаваше 
патроните.“

Завели ги под строй пред ту-
нела от лявата страна на сегаш-
ния Национален дворец на кул-
турата, под хотел „Хемус“. Всеки 
ден сега оттам минават хора, без 
да знаят, че стотици са били раз-
стреляни в този тунел. Тук е бил 
разстрелян генерал Владимир 
Заимов. Тук е разстрелян и Ни-
кола Вапцаров.

Слабака се пренася мисле-
но там. Решава се да разкаже за 
това, когато сме край един язо-
вир. Освен мен слушатели на 
разказа му бяха само рибите в 

язовира. Толкова се вълнува, че 
аз не смея не само да се обадя, но 
и да дишам. Говори трудно.

„Взводният ни поручик 
Астарджиев, който беше заклет 
монахрист, каза, че сега ще ви-
дим как се лази като се моли за 
милост. Влязохме в предвери-
ето на тунела. След три-четири 
стъпала надолу се слизаше в са-
мия тунел. Погледът ми се спря 
на стълб, който беше задържан 
с клинове горе и долу. На него 
щеше да бъде завързан Петър 
Ангелов. До стълба имаше ков-
чег, скован от дъски. Бяхме око-
ло 160 човека – школници, офи-
цери, интенданти, свещеник. 
Разпределиха ни на две групи и 
образувахме шпалир. В дъното 
беше борецът Петър Ферища-
нов, който беше агент. Само той 
се обади: „Какво ще хабите па-
троните? Дайте, аз ще го опра-
вя.“

Те са инквизитори, касапи! 
Няма да разказвам... (вълнува се 
Слабака, прекъсва разказа си, но 
после продължава – б.а.).

В тунела цареше пълна ти-
шина, по-скоро глухота някаква. 
Никакъв звук.

Появи се Петър Ангелов. За-
стана на стъпалата на самия праг 
на вратата. Поиска разрешение 
от генерала да остане. Разреши 
му се и той попита: „Мога ли да 
видя школниците?“ Мина меж-
ду нас усмихнат, спокоен. Няма-
ше напрежение и нерви. Светло 
момче, със светли очи. Спря си 
погледа на мен, на Паскал... Все 
едно, че не предстоеше разстрел.

Спомних си, че всеки полк 
имаше различен марш, според 
мястото, откъдето идва. Наши-
ят марш беше „Тоз, който падне 

в бой за свобода“.  Когато пеехме, 
Петър Ангелов винаги, където и 
да се намира, влизаше в поме-
щението, облягаше се на шкаф-
четата, слушаше, а после си из-
лизаше.

Осъденият отиде до стълба, 
застана пред него. Започна раз-
жалването му. Негов школник, 
от втори взвод, Йосифов, му из-
дърпа кокардата, петлиците, 
копчетата. Каишката на шапка-
та се разкопча и падна на лице-
то му. Той си смъкна шапката, 
поправи си каишката, сложи си 
я, премери да е точно в средата. 
Лицето му не помръдна, не се 
промени.

Започнаха да четат такава 
идиотска присъда, че умът ми 
не го побира кой я е съчинявал! 
Отнеха му се и правата за гласу-
ване. Него го убиват, а се гово-
ри за гласуване. Гледахме като 
втрещени. Генералът го попита 
има ли кой да съжалява за него. 
Той каза:

- Не. Освен майка ми и сестра 
ми. Но след време ще им мине.

Не спомена за друг. Някой 
попита:

- Последно желание? Цигара?
Отговори:
- Не пуша.
Попита:
- Извинете, какво става с 

момичето? (За Юлия ставаше 
дума).

- Не можем да ви кажем. Дру-
го? (А Юлия е била пребита, сма-
зана от бой на „Лъвов мост“ в 
Държавна сигурност).

- Друго няма.
Един грамаден капитан, 

трябваше да има 120 кг, каза на 
свещеника:

- Хайде, причестявай го, да 
свършваме по-бързо.

Той чу. Свещеникът тръгна, 
направи една-две крачки към  
него и Петър Ангелов му каза:

- Няма нужда, отче, аз съм 
чист пред съвестта си и Бога, в 
който вярвам.

Тези думи се запечатаха в 
съзнанието ми завинаги, за цял 
живот. Бяха толкова лаконични 
и точни, премислени. Петър Ан-
гщелов отиде към стълба. Върза 
го школникът Йосифов. Донесо-
ха качулка от зебло за главата на 
осъдения.

- Мога ли да гледам разстре-
ла си?

- Не може.
- Мога ли да командвам 

стрелбата си?
- Не може.
Не реагира. Не каза нищо. Не 

се моли. На два-три пъти мръдна 
главата си, когато поставяха ка-
чулката, но звук не издаде. Заста-
на мирно.

Астарджиев командва на 
осемте избрани школници: 
„Строй се! Сложи ножа! Напъл-
ни! За стрелба!“.

Петър Ангелов знае коман-
дите, изчака ги една след друга 
и извика: „Смърт на фашизма! 
Свобода на народа!“ И застана в 
очакване.

Това обаче въздейства. „На-
пълни! За стрелба!“ - настана па-
ника.

В школата все пак повечето 
от школниците бяха легионери, 
които поддържаха властта. Има-
ше малко като нас, които не бях-
ме с тях. „Огън!“ И се чу: „Дан-
дан-дан“. Пукотевица. 40 патро-
на трябва да са били общо.

А
ко търсите пещера, създадена в дваде-
сетия век, ще я откриете тук. Край едно 
от най-оживените кръстовища в София, 
сред звън на трамваи и моторна глъч, 

под клоните на върби и тополи, мълчат прихлу-
пени към земята старите тунели на Гарнизон-
ното стрелбище. В тези тунели, пише поетът 
николай Христозов, „пред дулата на екзеку-
торските взводове, преминава и една безсмърт-
на колона: работници и учители, журналисти 
и шивачи, генерали и поети, червеноармейци и 
интебригадисти... Хора, чиито в човешки съдби 
се оглежда съдбата на България.“ 

55-ият последен от колоната е Петър анге-
лов Добрев, роден на 6 май 1918 г. в с. Карак-
лисе, Димотишко, днес в територията на съсед-
на Гърция. Осъден е по процеса след разкрити-
ята за антифашистка дейност в Школата за за-
пасни офицери и в други софийски казарми. В 
послеписа на стихотворението „Спомен“ от го-
лемия български поет александър Геров, по-
литзатворник от март до септември 1944 г., 
което поместваме отделно, Геров свидетелства, 
че той, Петър Ангелов,  изкомандвал:  „Момче-
та, на това ли съм ви учил? Стреляйте точно!“

Привеждаме и личния разказ на неповто-

римия и незабравим Петър Слабаков от кни-
гата-анкета с него „Петър Слабаков знае 3 и 
300“. Той е служил в една дружина, в една рота 
и в един взвод с осъдения Петър Ангелов и е бил 
един от осемте курсанти, които жребият опре-
делил да извършат разстрела. Слабаков обаче 
отказал да се подчини на слепия избор на съд-
бата.

Впрочем, тази чудовищна приумица - друга-
ри да разстрелват свои другари, се ражда в гла-
вата на генерал Кочо Стоянов, началник на 
Софийския гарнизон, същият - екзекутор от  
зловещата Трета секция на генерал Иван Въл-
ков от чудовищната със своите безумия 1925 г. 

особен ден е 18 юли. Той е светлият рожден 
ден на апостола на Свободата Васил левски. 
Но на 18 юли умира Стефан Стамболов – минис-
тър-председател и поборник за България. Умира 
и последният разстрелян антифашист в тунела 
на Гарнизонното стрелбище - Петър Ангелов 
Добрев – същият, за който легендата твърди, че 
сам е командвал собствения си разстрел.

18 юли - вечност и безсмъртие в името на 
България.

Борбата е безмилостно жестока!
Борбата за България!

ПЕТЪР АНГЕЛОВ

ПЕТЪР АНГЕЛОВ
александър ГЕРоВ

СПОМЕН
в памет на Петър Ангелов

Той бе младеж, когато го разстреляха.
Гърмежите ехтяха във тунела.
„Стреляйте точно!” устните прошепнаха.
И клюмна на гърди главата смела.

Убийците изтръпнаха. Такава
смърт героична те не бяха виждали.
Тя носи на света безсмъртна слава.
Младежите на нея са завиждали.

Сърцето му, прикътано в земята,
сега тупти със цялата вселена.
Такива като него свободата
донесоха красива и безценна.

Политзатворникът (от март до септември 1944 г.) алексан-
дър Геров пише за Петър ангелов:  „на 18 юли 1944 година в 
гарнизонния затвор в София нахлу трескава тълпа от убий-
ци. Фелдфебелът на затвора Стоименов отключи една килия и 
високо извика: „Петър Ангелов, твойта присъда днес е била по-
твърдена. Облечи се по-бързо и се приготви”. Петър Ангелов беше 
готов – той отдавна очакваше този час. Ръкува се с всички ни, 
каза: „Другари, простете” и смутено ни се усмихна. След малко 
изтрещяха осем залпа. По-късно научихме, че при първия изстрел 
Петър Ангелов не е бил убит. Тогава той изкомандувал: „Момче-
та, на това ли съм ви учил? Стреляйте точно!”

Последният от една безсмъртна колона

Н
есъмнен е поетичният талант на Венета Арахангелова. 
Новата й книга е забележително постижение на съвре-
менното поетично творчество. Тя съдържа в себе си 
особената широта на погледа, изяществото на изказа 

и дълбочината на прозрението, въплътили магията на българ-
ското слово. Тези непреходни признаци на истинския талант, 
са съчетани в хармонично единство. Както великолепната кар-
тина на художника, обединява в себе си хармонията на цветове-
те, въплатени в посланието на таланта, така и душата на Венета 
Арахангелова превръща ведростта на преживения живот в нова 
надежда и ново начало. 

На добър път и до нови стихове.



 брой 29, 16 юли 2019 г.Стр. 12 пИСАТЕлСКА ТРИБуНА

ISSN 1310-8492

Венета аРаХанГЕлоВа

БАНКНОТА
“... И студ, и мраз, и 

плач без надежда...”
Хр. Ботев

ДЕЦА НА НЕБЕТО

Безцветна, мазна, евтина банкнота.
Изтъркан Левски гледа без очи.
Разменям я - купувам си живота,
а Къкрина в студеното мълчи.

Банкнотата спотайва се във джоба.
И пак за нея ще получа хляб.
Бездомно куче вие - зла прокоба.
Сред нежна зима дебне вълчи глад.

И трънете бодат в сърце кораво.
И стенат вихрове в окаян дух.
И студ, и мраз... А хлябът се продава...
Бесилото напуска своя връх.

Бесилото е пръснато в кесии.
Заплаква вятър в русия перчем.
Животът ни - тефтер за вересии
и тъжното доволство, че ядем.

Разменяме те всяка утрин ледна.
Апостоле, прости и този срам!
Прости ми за банкнотата последна -
последен път за днес ще те продам.

И тихичко без сълзи ще заплача,
и ще проклинам джоба изтънял.
Бесило няма. Само гарван грачи.
Апостоле, ти гладен как си пял?

Те вървят по невидима своя пътека.
Битието е вечност, вечността - битие.
И какво е животът, смъртта на човека,
щом дошли от небето са те?

Щом словата, написани в малките книги,
наедно са събрали небе и земя.
И трошат се за миг нетрошими вериги,
и отглежда злодеят цветя.

Те вървят, неизвестни, в пътеката своя
като божии деца по греховния мир.
в планините утихва на бурята воя
и се ширва усмихната шир.

Те вървят босоноги, деца на небето,
без каляски с нагиздени али коне.
Слънчев лъч е мечтаният впряг на поета,
колесницата - къс висине.

вдигни за мене чашата си пълна!
Повикай ме, за миг ще долетя.
... във мен лоза божествена покълна
и щедро от ширата си разля.

Изпивай ме, изпивай ме до дъно!
Денят набъбва в облаци от страст.
във топлите им пазви да потънем
с пиянството на есенен екстаз.

Дори да кипнат в ревност небесата,
да ни разпънат, да ни прокълнат,
изпий до дъно сока на лозата -
молитва, благослов и благодат.

ЛОЗА

Проф. орлин ЗаГоРоВ

Б
ългария е земя, къде-
то във всяко кътче ви-
тае безсмъртният дух на 
творческото вдъхнове-

ние. Енергията, която кара сети-
вата да стават чувствителни към 
непреодолимо творческо изку-
шение, извира от всяко докос-
ване до звездното небе,  от тайн-
ственото величие на планински 
върхове, от смълчаните поляни, 
от всяка фибра на човешката 
душа, която разкрива великата 
притегателна сила на космиче-
ската хармония. Затова с право 
родината ни се слави като земя 
на орфей. Навярно във всеки 
разкошен стих  живее „Орфе-
евото цвете” като символ на 
възкресението и безсмъртието. 
Пред мен е новата стихосбирка 
”ЕСЕнно” от Венета арахан-
гелова. Още в първото заглавие 
усещам магията на поетиче-
ското сътворяване. Не случай-
но избирам думата сътворява-
не вместо творение. За автор-
ката съм слушал от един мой 
приятел, който при всяка наша 
среща ми рецитира нейни сти-
хове. Рецитира дори, и когато ми 
се обажда по телефона. Разгово-
рите ни  започват или завърш-
ват със стих от Венета арахан-
гелова. За някой може да е пре-
калено, но за мен няма по-сери-
озно потвърждение от това, че 
творчеството на поетесата не 

е самоцелно, че тя като истин-
ски творец търси проекцията 
на величието и гласа на тайн-
ството. Те винаги лежат под ви-
димото, но оживяват само от да-
рованието на поета, когато то се 
е докоснало до тях. 

Стихотворението,  посвете-
но на Еледжик, най-напред при-
влича читателския поглед с кри-
латата мисъл на Георги Бен-
ковски: „Моята цел е постиг-
ната…”, която служи за мото. 
И продължава с едно забеле-
жително проникновение, което 
превръща Еледжик не във връх, 
който лирическата героиня иска 
да изкачи, а в символ на славата 
и безсмъртния подвиг на духа, 
облъхнати с легенди и спомени:

Към еледжик пъплят мъгли 
на талази

като страшна, черкезка, 
разюздана сган.

Още миг… И в бунтовния 
град ще нагази

кръвожадната орда на алчен 
султан. 

Други стихове рисуват бъл-
гарския пантеон на страдание-
то в цяла една епоха: 

над града, умълчан след по-
жара зловещ.

Още миг, още век. в безкрая 
самотен

все пътеки през огън. все жа-
рава без стон.

А на прага ми чака и цвили 
сиротен

на войводата – Княз бе-
логривият кон. 

Отдавна съм убеден, че бо-
гатството на едно произведе-
ние не се състои в това колко 
пълно и пълнокръвно авторът 
е описал една или друга природ-
на прелест или свое преживя-
ване, а в това какви асоциации 
поражда в душата на читате-
ля, за да го накара да почувства 
величието на духа и необята на 
мирозданието. Това е особено 

разбираемо в стихотворението 
за град Пловдив:

Където и да литнем по све-
та,

над нас ще е трихълмието 
бяло.

За да се върнем с птичите 
ята

във тебе, град. Докрай. И от-
начало. 

Тук не е реч за носталгич-
но преживяване, родено от вре-
менната раздяла, а вик на дъл-
боко закодирано в душата ни 
чувство на привързаност към 
родното място, образът на ко-
ето носим в душата си  цял жи-
вот, където и да се намираме. 
Много поети са писали стихове 
за Пловдив. Има велики образци 
като стихотворението на Димчо 
Дебелянов например. Но в слу-
чая това не е просто описание на 
град, който има славата на пър-
ви славянски градеж в Европа 
със славно историческо мина-
ло. Прочитайки това стихотво-
рение се сетих, че преди годи-
ни, в Рим, в хотел в центъра на  
световня град, сънувах моето 
скромно родно селце, скътано 
в дебрите на Родопа планина. 
Събудих се трескав и възтор-
жен от усещането, че съм шепа 
вода от едно никому неизвестно 

малко поточе, което напористо 
и жадно се стреми да се влее в 
големия поток на човешката 
цивилизация. и все пак, раз-
позанаваем в нейното сложно 
движение, като българин, чрез 
неумиращия дух на орфей.

Стиховете, включени в кни-
гата на Венена Рахангелова, имат 
широкия диапазон не само като 
пространство и време без начало 
и без край, а като късче от родна-
та земя, в което е закодиран ду-
хът на подвигът на предци и ге-
рои, на легенди и предания. 

Разгръщайки книгата, на 
всяка нейна страница читате-
лят ще открие багрите на един 
неповторим поетичен претво-
рен от яркия талант на бъл-
гарката, достойна дъщеря на 
тракия, която живее със свои-
те далечни и сегашни терзания 
по ограбеното минало, дока-
то на хоризонта все по-често се 
сгъстяват мрачните облаци на 
настоящето, зад които се мер-
желее все по-неясния образ на 
бъдещето. 

на стр. 11

Пленяващата магия 
на изящното слово


