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АНТИСЕМЕЙНИТЕ ПОЛИТИКИ 
НЯМАТ МЯСТО В БЪЛГАРИЯ

ЗАКОНЪТ, КОЙТО УБИВА ХУМАННОСТТА

П
ромените, които засягат 
социалния сектор и об-
ластта на защита на де-
цата, са направени със 

Закона за социалните услуги. С 
него са изменени общо 29 зако-
на, сред които Закона за закри-
ла на детето и Семейния кодекс. 
Промените далеч не са козметич-
ни, както ни успокояват от Соци-
алното министерство. 

Промените са 
фундаментали

 Първо - защото целия социа-
лен сектор е предоставен на част-
ни доставчици на социални ус-
луги – български и чужди търгов-
ски дружества и неправителстве-

ни организации (сдружения и фондации). 
Второ - защото е накърнено Конституционно гарантираното 

ни право на неприкосновеност на личния и семейния живот. 
Трето - защото е накърнено Конституционно гарантирано-

то право и задължение на родителите да отглеждат и възпита-
ват децата си.

Четвърто - защото децата се разглеждат като носители на 
права, като лица, които могат да извършват самостоятелни 
действия по отношение на упражняването на тези права дори 
срещу родителите си в нарушение на Закона за лицата и се-
мейството, където е казано, че малолетните извършват прав-
ни действия чрез техните законни представители - родители и 
настойници, а непълнолетните – със съгласието на техните ро-
дители или попечители.

Бъдеще – отдадено на концесия
Въпрос: Как частни доставчици на социални услуги превзе-

мат целия социален сектор? 
Отговор: Държавата им делегира неограничени права по си-

лата на Закона за социалните услуги. 
Следващият въпрос е: Кой може да е доставчик на социална 

услуга?
Това са:
а) общините – чл. 29; 
б) частните доставчици – чл. 30:
1. български физически лица, регистрирани по Търговския 

закон, и юридически лица; 
2. физически лица, извършващи търговска дейност, и юри-

дически лица, регистрирани по законодателството на друга 
държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава 
- страна по Споразумението за Европейското икономическо 
пространство. 

Тук трябва да кажем, че се създава Агенция за качеството на 
социалните услуги. Тя ще раздава лицензите за предоставяне на 
социални услуги. Законът позволява обаче на чуждестранни дос-
тавчици на социални услуги да предоставят такива услуги в 

България без лиценз (чл. 31, 
ал. 3): 

И така:
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•Или как нормите за т.нар. социални услуги лигитимират новото еничесство. 
•Чуждестранни „доставчици на социални услуги“ ще отнемат децата ни и ще им плащаме за това.

Лекция изнесена от адв. Илияна Мавродиева-Ангелова на 
Международната конференция „Отвличане на деца от социал-
ните служби: скритата война срещу семейството“, проведена 
на 29.09.2019 г. в парк-хотел „Витоша“, Студентски град, София

Адв. Илияна  
МАВроДИЕВА-АНгЕлоВА

На 29 септември в София се проведе конфе-
ренция с международно участие под наслов „От-
вличане на деца от социалните служби – скрита-
та война срещу семейството“. Темата беше из-
брана поради огромното обществено недоволство 
предизвикано от извършените промени в Закона 
за закрила на детето и приемането на Закон за со-
циалните услуги, както и заради всички други за-
кони и нормативни актове, отнасящи се до семей-
ството и децата на България. Всички тези проме-
ни, за съжаление, са вече факт, защото са приети 
и обнародвани в броеве №№ 24 и 37 на „Държавен 
вестник“ и влизат в сила от 1.01.2020 г.

Форумът беше организиран от многолюдното 
гражданско движение „Родители Обединени за Де-
цата“ (РОД). Участници в него бяха и чуждестран-
ни експерти с международен опит в сферата на 
семейството и закрилата на децата. от българска 

страна взеха участие  изтъкнати юристи, спо-
делящи идеите на движение „РОД“, също с богат 
опит и познаване на материята в детайли. 

Съвсем заслужено правото на встъпително 
слово беше предоставено на юриста с голям 
международен авторитет и опит - адвокат Вла-
димир Шейтанов, който подробно запозна учас-
тниците в конференцията с т.нар. Трети Факул-
тативен Протокол на ооН по правата на де-
цата и защо подписването на този документ би 
било равнозначно на национално предател-
ство. България все още не е ратифицирала Тре-
ти Факултативен Протокол и засега той не е 
задължителен, но ако бъде подписан, води след 
себе си категорични изменения на българското 
законодателство, тъй като се основава на т.нар. 
Ювенална юстиция (детски съд). 
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Какво е социална услуга? 
Този въпрос е изяснен в чл. 

15 от ЗСУ. Четем: В зависимост 
от основните групи дейности 
видовете социални услуги са: 

1. информиране и консулти-
ране; 

2. застъпничество и посред-
ничество; 

3. общностна работа; 
4. терапия и рехабилитация; 
5. обучение за придобиване 

на умения; 
6. подкрепа за придобиване 

на трудови умения; 
7. дневна грижа; 
8. резидентна грижа; 
9. осигуряване на подслон; 
10. асистентска подкрепа. 
Социалните усуги могат да 

бъдат интегрирани, т.е. да об-
хващат няколко сектора. Та-
кива са интегрираните здрав-
но-социални услуги (чл. 143, 
чл. 144), които, забележете, ос-
вен от лечебните заведения, 
могат да се предоставят от 
всички доставчици на социал-
ни услуги, в това число и част-
ните. Това ще рече, че НПо-та 
могат да си създават здравни 
центрове за предоставяне на 
интегрирани здравно-социал-
ни услуги.  

Технология на 
зависимостта

обсега на социалните ус-
луги е толкова голям, че всеки 
аспект от живота ни може да 
бъде обект на социална услу-
га. По тази причина като осно-
вен принцип на ЗСУ е заложена 
всеохбватността на социална-
та услуга.

Социални услуги като ин-
формиране и консултиране, за-
стъпничество и посредничест-
во, общностна работа, терапия 
и рехабилитация и обучение за 

придобиване на умения, които 
виждаме в чл.17, ал. 5 ЗСУ мо-
гат да се предоставят и мобилно 
в лечебни заведения, училища,  
ясли и др. 

Как ще информират и кон-
султират децата ни, какви те-
рапии и обучения ще им пра-
вят, един господ знае!

Социална услуга е резидент-
ната грижа, т.е. отглеждането на 
деца извън семейството. Тази ус-
луга ще се предоставя от части-
те доставчици. Парадоксът е пъ-
лен – частни доставчици (в това 

число чуждестранни и чуждес-
транно финансирани) ще имат 
право да предоставят на българ-
ските родители услугата да гле-
дат децата им сякаш последните 
са неспособни да го правят.

Социалните услуги са 
платени

Източниците на финанси-
ране на социалните услуги – 
това са държавния и общин-

ския бюджет и частните дос-
тавчици (чл. 41, ал. 1). 

От държавния и общинския 
бюджет се финансират само со-
циални услуги, включени в 
Национална карта на социал-
ните услуги (чл. 43, ал. 1). В оп-
ределени случаи законът допус-
ка услуги, финансирани от дър-
жавния бюджет да не бъдат за-

плащани (чл. 103 и чл. 104). 
Такова изключение обаче 

по отношение на услугите, фи-
нансирани от частните дос-
тавчици липсва. Това означа-
ва, че Законът не задължава 
частните доставчици да да-
ват възможност за безплатно 
ползване на социални услуги. 
Не е ясно и как частните дос-
тавчици ще формират цените 
си, няма посочени критерии, 

ограничения и правила как да 
става това. 

Друг проблем по 
отношение на 

финансирането са 
източниците на 

финансиране на частните 
доставчици 

Може да ги видим в чл. 41, 
ал. 2 ЗСУ. Това са: европейски 

структурни и инвестиционни 
фондове; 2. европейски и меж-
дународни програми и проек-
ти; 3. международни финансо-
ви институции; 4. физически 
и юридически лица; 5. други 
източници.

Виждаме как международни 
организации от всякакъв вид, 
бидейки източници на финан-
сиране, получават властта да оп-

ределят политиката на Републи-
ка България в социалния сек-
тор. 

Задаваме си въпроса дали 
тези лица ще защитават бъл-
гарския национален интерес 
или ще преследват своя собст-
вен частен интерес?

 Задължителни социални 
услуги

ЗСУ предвижда особени хи-
потези, в които ползването на 
социалните услуги е задължи-
телно. 

a. по предписание на съда;
Според чл. 88, ал. 2 от ЗСУ: 

„Родителите и лицата, които 
полагат грижа за деца, са длъж-
ни да ползват определените от 
съда и дирекция „Социално под-
помагане“ социални услуги в из-
пълнение на мерки за закрила на 
детето.”

б. Задължително ползване 
на социална услуга и то при 
поискване от дете (малолетно 
и непълнолетно) е предвидено 
в чл. 87, ал.1. Според посочена-
та разпоредба, когато дете е по-
искало подкрепа от доставчик 
на социална услуга, доставчи-
кът е длъжен да информира и 
да консултира детето с изклю-
чение на случаите на искане за 
ползване на резидентна грижа. 
Ако детето е малолетно – дос-
тавчикът уведомява Дирекция 
„Социално подпомагане“ (чл. 87, 
ал. 2). Ако детето е непълнолет-
но – доставчикът, със съгласи-
ето на детето, уведомява роди-
телите. 

Ето тук се съдържа проти-
воречието на ЗСУ със Закона 
за лицата и семействата, къде-

то се казва, че децата извърш-
ват правни действия чрез или 
със съгласието на своите за-
конни представители (роди-
тели, настойници, попечите-
ли). 

Къде е тук ролята на 
родителя? 

Способно ли е детето трезво 
да прецени, че се нуждае от под-
крепа на доставчик на социал-
на услуга? Тази подкрепа може 
ли да замени ролята на родите-
ля и обичта му?

Нещо повече, ако не изпъл-
ните задължително предписа-
ние да ползвате социална услу-
га, ви налагат глоба от 2000 лв. 
до 3000 лв. за първо нарушение 
- чл. 169. Само за сравнение, ако 
частният доставчик работи без 
лиценз, глобата е от 3000 лв. до 
5000 лв. – чл. 166. Какво са обаче 
някакви 5000 лв. глоба за част-
ния доставчик при условие, че 
печалбите от социални услуги 
са несъпоставими по размер, и 
в същото време, какво са тези 
пари за един ообикновен човек 
със заплата 500 лева на месец.  
 Насочване за ползване на 

социална услуга
Как ще бъдем задължава-

ни да ползваме социални ус-
луги? В общия случай ще бъ-
дем насочвани от:

а. Дирекция „Социално под-
помагане“ (чл. 74, ал. 1) с На-
правление образец 4 – чл. 20, 
ал.2 от ППЗЗД.

 или
б. от общината (чл. 75, ал. 

1) със съдействието на част-
ните доставчици (чл.76, ал. 3). 

Отново се явява вездесъща-

та фигура на частния доставчик 
и той е навсякъде. 

Когато бъдем насочени за 
социална услуга, няма да имаме 
право на избор дали да полз-
ваме услугата или не. Ще мо-
жем да изберем само достав-
чика (чл. 78, ал. 1). 

ЗСУ отменя конституцион-
но гарантираното ни право на 

неприкосновеност на личния 
живот.

Окото на Биг Брадър
При предоставяне на социал-

на услуга се прави индивидуална 
оценка на потребностите (чл. 80, 
ал. 1). 

Тя се изготвя от мултидис-
циплинарен екип с участие на 
частния доставчик (чл. 80, ал. 
2). В чл. 81, ал. 1 виждаме черно 
на бяло как частният доставчик 
се превръща в един Биг Бра-
дър, който има право да получи 

всякакви подробности относно 
личния ни живот, под предлог, 
че информацията му е необхо-
дима за изготвяне на индиви-
дуалната оценка на потребно-
стите. А ето и точният текст, за да 
стане ясно за какво става въпрос:

„При изготвянето на ин-
дивидуалната оценка на по-
требностите и на индивиду-

алния план за подкрепа, дос-
тавчикът на социалната 
услуга може да иска информа-
ция, съдействие и становища 
от държавни органи, общи-
ната, личния лекар на лице-
то, семейството и близките 
на лицето, лечебни заведения, 
институции в системата на 
предучилищното и училищ-
ното образование и други ин-
ституции и доставчици на 
социални услуги, като те са 
длъжни да ги предоставят в 

рамките на срока, определен 
от доставчика.“

Законът за социалните ус-
луги е всъщност инструмент 
за тотален контрол върху лич-
ния ви живот. Вече нямаме 
право на неприкосновеност на 
личния ни живот, защото сме 
под наблюдение от частните 
доставчици, които имат право 
неограничено да събират ин-
формация за живота ни. Ето, 
затова става въпрос  И первер-
зията е, че уж това се прави в 
името на една благородна за-
щита към децата, докато пред-

видените промени в Закон за 
закрила на детето, предвиждат 
отнемане на деца.

Промените в Закона за закри-
ла на детето следва да се разглеж-
дат в контекста на основните по-
нятия на закона. 

Едно от основанията за нас-
таняване на дете извън семей-
ството е, че детето е жертва на 
насилие в семейството и съ-
ществува сериозна опасност от 
увреждане на неговото физи-

ческо, психическо, нравствено, 
интелектуално и социално раз-
витие.

 Посочва се какво е 
„дефиниция на насилие“

Параграф 1, т.1 от Допъл-
нителните разпоредби на Пра-
вилника за прилагане на ЗЗД.

а. "Насилие" над дете е всеки 
акт на физическо, психическо 
или сексуално насилие, прене-
брегване, търговска или друга 
експлоатация, водеща до дейст-
вителна или вероятна вреда 
върху здравето, живота, разви-
тието или достойнството на де-
тето, което може да се осъщест-
вява в семейна, училищна и со-
циална среда.

„Насилие“, забележете, е и пре-
небрегване, което според легал-
ната дефиниция е неуспехът на 
родителя, настойника и попе-
чителя или на лицето, което по-
лага грижи за детето, да осигу-
ри развитието на детето в една 
от следните области: здраве, об-
разование, емоционално раз-
витие, изхранване, осигурява-
не на дом и безопасност, когато 
е в състояние да го направи.

б. Предлага друга, също 
интересна дефиницията. Тя е 
за психическо насилие – Па-
раграф 1, т. 3 от ППЗЗД.

"Психическо насилие" са 
всички действия, които могат 
да имат вредно въздействие 
върху психичното здраве и 
развитие на детето, като под-
ценяване, подигравателно от-
ношение, заплаха, дискрими-
нация, отхвърляне или други 
форми на отрицателно отно-
шение, както и неспособност-
та на родителя, настойника и 
попечителя или на лицето, ко-
ето полага грижи за детето, да 
осигури подходяща подкрепя-
ща среда.

На стр. 4

Днес, в българското об-
щество има много зони 
на противопоставяне. 
Но в една страстите са 

нажежени до бяло. През януа-
ри т.г., на сайта на Държавната 
агенция за закрила на дете-
то (ДАЗД) към Министерския 
съвет на Република България, 
беше публикуван документ, 
обявен за обществено обсъж-
дане, който буквално го взри-
ви. Документът се именува 
„Национална стратегия за де-
тето 2019-2030 г.“, която за по-
кратко ще наричаме в текста 
Стратегията. Този документ 
предизвика буря от остри кри-

тики, от страна на много юр-
исти и общественици, както и 
от Богохранимата Българска 
православна църква. Преди 
всичко обаче той възбуди сил-
на тревога сред българските 
родители, заради драстичното 
ограничаване на родителски-
те права и крайно рисковано-
то разширяване на пълномо-
щията на социалните служби, 
отсъствието на дефиниции за 
основни понятия в Докумен-
та като например понятието 
„дете в риск“, както и редица 
други. 

След няколко последователни  
протеста на Движение „РОД“ на-
брояващо 180 000 членове в ця-
лата страна, министър-предсе-
дателят Бойко Борисов, се опи-
та да успокои обществото като 
обяви Стратегията за спряна. 
Един негов апологет, роден, как-
то той твърди в брюкселски дан-

тели, дори заяви, че Борисов „на-
право я бил стъпкал с крака“. Но, 
както много често става в живо-
та, и в българската действител-
ност, Стратегията не влезе през 
официалния вход, а влезе през 
някакви неясни странични вра-
ти и, образно казано, бе разлята 
и разтворена от българските 
законодатели в цели 27 закона, 
сред които Закон за защита на 
децата (ЗЗД), Закон за социал-
ните услуги (ЗСУ), Семеен ко-
декс (СК) и пр., и пр., където на 
практика те пренесоха основ-
ната част от нейните текстове, 
а по същество и цялата й иде-
ология. Всички те стават факт 
само след няколко месеца - от 
1.01.2020 г. 

Промените вече са обнарод-
вани в бр. 24 от 2019 г. в „Дър-
жавен вестник“ и може би, за 
да оправдае подозрителната 
си активност, властта, чрез ме-

дии и предпоставени говори-
тели, обвини разтревожените 
не на шега български бащи и 
майки в „некомпетентност и 
разпространение на фалшиви 
новини“. Оттогава до днес, все-
кидневно и тенденциозно сме  
убеждавани не само в необхо-
димостта от засилена наме-
са на държавата в семейство-
то, и по отношение на деца-
та, но дори и в необходимост-
та от въвеждане на сексуално 
образование, започващо от 
пределната за целта 4-годиш-
на възраст! Едновременно 
с това, все по-дръзко звучат 
юдински гласове за необхо-
димостта от специална детска 
правосъдна система, от дет-
ски омбудсман и в подкрепа 
за ратифицирането на Трети 
Факултативен Протокол по 
правата на детето към ооН. 

Какво се крие зад тази на-

стървена пропаганда от страна 
на правителството и Министер-
ството на труда и социалната 
политика, все още остава неяс-
но. Според по-подозрителни и 
по-информирани от нас обаче, 
се твърди, че моторът на прави-
телствената и парламентарна 
активност е подписаният Ме-
морандум за разбирателство 
между България, Норвегия, 
Исландия и лихтенштейн. 
Там било записано, че държа-
вата ни щяла да получи сума-
та от 210,1 млн евро!... Дали 
това е ключът, който обезсил-
ва иначе мощните заключал-
ки на вратите на българското 
законодателство, предстои да 
разберем. Така или иначе оба-
че тревогата на обществото не 
е безоснователна, най-малко-
то поради факта, че държави-
те, които общо взето, са сту-
денокръвни чудовища, днес 
ни уверяват, че се занимават с 
алтруизъм, макар да е извест-
но, че само в капана за миш-
ки сиренето е без пари. 

На стр. 4
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„Детското правосъдие“, по-
сочи адвокат Шейтанов, е по-
рочна система, с която вече де-
сетки държави от Западна и 
Северна Европа се опитват да 
се борят, виждайки нейната не-
ефективност и пагубно влия-
ние върху институцията на се-
мейството.“ 

Адвокат Петър Николов 
разказа за практиката на соци-
ално отвличане на деца в Бъл-
гария. За последните три годи-
ни адвокат Николов е върнал на 
родителите им 24 деца, които са 
били неправомерно изведени от 
техните семейства.

Адвокат Илияна Мавро-
диева-Ангелова, чиято лек-
ция поместваме отделно, спо-
дели на достъпен език какво и 
кое стават законови норми от 
1.01.2020 г., и защо общество-
то не бива да допуска това.

По въпроса за т.нар. Стра-
тегия за детето говори адво-
кат д-р Виктор Костов, който 
обясни с факти и цитати защо 

този документ е всъщност 
една стратегия срещу основ-
ната клетка на обществото – 
семейството.

Чуждестранни гост-лектори 
бяха Мариус рейкерас – нор-
вежки експерт с международно 
признание, който говори за не-
правомерното отнемане на де-
тето на Трудде лоббен, от со-
циалната служба Барневерн 
и чрез изнесеният случай уна-
гледи с ярко доказателство не-
функционалността на нор-
вежката система за закрила 
на детето.

Адвокат Свитън Бенет от 
Англия и Бйорн Корф, създа-
тели и водещи фигури в екипа 
на базираната в Австрия не-
правителствена организация 
в защита на правата на децата 
”Step up for children`s rights“, гово-
риха за практиката на аноним-
ни сигнали и доносничество, без 

значение за тяхната достовер-
ност, които са повод за отнема-
не и извеждане на деца от тех-
ните семейства. 

В дискусията взе участие и 
адвокат лоранс Брайнс от Ир-
ландия, който говори за сво-
бодата на словото и съвест-
та. Лекцията му се основава-
ше на преки наблюдения върху 
практите и законодателствата 
в Европа като цяло и в част-
ност – в Ирландия. 

Адвокат д-р Кимутеос Зихс 
присъства като представител 
на орДо – юрист от Полша и 
представи аспектите на спеку-
лации с понятието „права на 
децата“. 

германският социолог, ав-
тор и международен говори-
тел по проблемите на глобал-
ната сексуална революция и 
християнска духовност г-жа 
габриеле Куби, чиято книга е 

преведена на 14 езика, посве-
ти речта си на прехода от пъл-
на невинност на децата, само 
допреди няколко десетилетия, 
до тяхното тотално развраща-
ване в днешни дни. 

На събитието бяха пока-
нени държавници и служите-
ли заемащи високи държав-
ни постове, които подобно на 
Бисер Петков – министър на 
труда и социалната полити-
ка, блестяха със своето отсъст-
вие.

С благословия и призив за 
единство и мъдра критична 
мисъл, се обърна към присъст-
ващите протоиерей Михаил, 
председател на катедралния 
храм „Св.св. Кирил и Методий“, 
град ловеч.

Заседанията на Междуна-
родната конференция бяха 
доминирани от идеята за за-
пазване и съхраняване на 

ценностите на традиционно-
то българско семейство. Ан-
тисемейните политики ня-
мат място в България, зая-
виха ораторите от трибуната 
и призоваха да се поучим от 
печалния опит на западните 
общества като не допуснем в 
българския национален жи-
вот пълзящата псевдохуман-
на политика на социалните 
услуги и ювеналното законо-
дателство.

Сред гостите бяха предста-
вители на политически пар-
тии, журналисти и обществе-
ници.  

гневни думи бяха изка-
зани по повод недопустими-
те формулировки в речта на 
Екатерина Захариева – зам.-
председател на МС и министър 
на външните работи, произне-
сена на 26.09.т.г., пред Общото 
събрание на ООН. Чуха се гла-
сове за нейната оставка, коя-
то ще бъде и основната идея на 
организирания от граждан-
ско движение „роД“, предсто-
ящ протест. 

АНТИСЕМЕЙНИТЕ ПОЛИТИКИ 
НЯМАТ МЯСТО В БЪЛГАРИЯ СТАНИ, НАРОДЕ!

ЗАКОНЪТ, КОЙТО УБИВА ХУМАННОСТТА

Минчо МИНЧЕВ

Участниците в конференцията бяха поздравени с българска народна песен

Чуждестранните гости на международната конференция
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Опитното око веднага би съ-
зряло, че използваните дефини-
ции са силно размити и дават 
възможност за широки интер-
претации и субективни пре-
ценки. Чрез тяхната широка от-
вореност всяко едно българско 
дете може да бъде обявено за 
дете в риск и да стане обект на 
мерки по ЗЗД.

При една такава възможност 
родителите дали ще бъдат по-
слушни, тихи и смирени? Това е 
сигурно и търсеният ефект.

Как се случва 
настаняването на дете 

извън семейството?
обикновено се задейства 

проверка по сигнал.
Чл.36а, ал.1 -  „Всеки, на ко-

гото стане известно, че съ-
ществува непосредствен риск 
от изоставяне на дете или че 
дете е пренебрегвано, е длъжен 
незабавно да подаде сигнал до 
дирекция „Социално подпома-
гане". Сигналът може да бъде и 
анонимен, тъй като не същест-
вува изрична забрана за подава-
не на анонимни сигнали.“ По-
твърждение за това е и чл. 10, 
ал. 5 от ППЗЗД, според който 
анонимни сигнали не се раз-
глеждат, освен в случаите, от-
насящи се до насилие над дете, 
или по преценка на директора 
на дирекция "Социално подпо-
магане".

особено притеснителното 
е нововъведеното задължение  
по чл. 36б, ал.1! Управителят 
на лечебно заведение, в което 
има родилно отделение, и лич-
ният лекар на бременна жена, 
на които е станало известно, 
че съществува непосредствен 
риск от изоставяне на дете 
веднага след раждането, са 
длъжни незабавно да подадат 
сигнал до дирекция „Социално 
подпомагане". 

И няма гаранция, че от 
Родилното отделение на-
пример, сигналът може и да 
е фалшив. И че това откри-

ва възможност да бъде взе-
то детето от родилката не-
посредствено след ражда-
нето. 

Но сигнал може да бъде 
подаден на тел. 116111 и 
от самото дете. Тази теле-
фонна линия се управлява 
от фондация „Анимус“ Те-
лефонният номер е широ-
ко пропагандиран в учи-
лища, детски градини, на 
обществени места. Този 
номер може да се изпис-
ва и на корицата на учеб-
ниците, има го на бележ-
ниците, като решението 
за това е взето още 2017 
г. Нима не е ясно, че децата 
може лесно да бъдат подма-
мени да се оплачат от роди-
телите си на този телефон? 
Нима не е ясно, че всяко 
дете на определена възраст 
може да се почувства огор-
чено или  неразбрано в се-
мейството си? Обаждането 
на този телефон обаче може 
да се окаже  опасно и нео-
братимо. И за свободата на 
детето, и за родителите. И 
нима това не би било драма 
– жестока и безчовечна?!

Мултидисциплинарният 
силов екип и неговите 

посещения
В мултидисциплинарния 

екип участват (чл. 36 г, ал. 
3):

а. представител на ра-
йонното управление на 
Министерството на въ-
трешните работи (районен 
инспектор, инспектор от дет-
ска педагогическа стая или 
оперативен работник);

б. Представител на ра-
йонната прокуратура и 
представител на община-
та. 

По преценка на воде-
щия на екипа могат да се 
поканят за участие:

в. представител на реги-
оналната здравна инспек-
ция;

г. личният лекар на де-

тето или представител на 
болницата, откъдето е по-
стъпил сигнал по случая;

д. представител на ре-
гионалното управление по 
образованието и на учили-
щето, детската градина или 
друга образователна инсти-
туция; и 

е. представител на дос-
тавчик на социална услуга. 

Искам да подчертая, че 
в екипа отново виждаме за-
дължителното участие на 
вездесъщите частни достав-
чици. 

Приемно семейство и 
приемна грижа

При настаняване на детето 
извън семейството, пише в за-
кона, то може да бъде дадено за 
отглеждане в приемно семей-
ство.

Чл. 31, ал. 4 въвежда профе-
сията „приемен родител“. Това 
ни повече, ни по-малко означа-
ва, че вече ще плащаме на хора 
да отглеждат децата ни и това 
ще бъде тяхната професия. 

Но какво е приемна гри-
жа?

Чл. 3 4а, ал. 1 – Постано-
вява, че приемната грижа е 
мярка за закрила на детето 
по чл. 4, ал. 1 за отглеждане 
и възпитание в семейна сре-
да на дете, което е настанено 
в семейство на роднини или 
близки, или в „приемно се-
мейство“.

Как се предоставя полз-
ването на приемна грижа?

Това се случва въз осно-
ва на договор, който, забе-
лежете, се сключва от дос-
тавчика на социалната ус-
луга по приемна грижа и 
утвърденото приемно се-
мейство – чл. 57а, ал. 1 от 
ППЗЗДет. Частните достав-
чици на социални услуги 
сключват договори с „при-

емни родители по професия“, 
които да отглеждат нашите 
деца. Сякаш тези деца си ня-
мат биологични родители и 
сякаш приемното професи-
онално семейство е по-добро 
от родните майка и баща!? И 
тъй като очевидно не е и не 
може да бъде то, значи че се 
преследва друга цел, прикри-
вана от привидната хуман-
ност и загриженост. Каква 
може да бъде тя: разкъсва-
не на биологичния и духо-
вен кръговрат на естеството, 
торпилиране на основната 
единица на обществото – се-
мейството, след което разру-
шаването на нацията би било 
лесно и безпроблемно.

III. Промени в Наредба 
за условията и реда за осъ-
ществяване на мерки за 
предотвратяване изоста-
вянето на деца и настаня-
ването им в институции, 
както и за тяхната реин-
теграция. 

Измененията в посочената 
наредба са обнародвани в ДВ, 
бр. 37 от 07.05.2019 г. Макар че 
те са във връзка с измененията 
на ЗЗД, които влизат в сила на 
01.01.2020 г., те влизат изпре-
варващо в действие само 3 дни 
след обнародването им в ДВ, т.е. 
от 10.05.2019 г., което е абсурд-
но, но е факт. 
Въпросът е защо се прави?

Промените в тази Наредба 
са едни от най-фрапиращите. 
Те илюстрират скритите наме-
рения на спряната Стратегия 
за увеличаване на броя деца, 
настанени извън биологични-
те им семейства. 

1. Мерки за предотвратя-
ване изоставянето на деца и 
настаняването им в институ-
ции.

Наредбата предвижда 
мерки за предотвратяване 

изоставянето на деца, как-
то и мерки за тяхната реин-
теграция, но нито в ЗЗД, нито 
в самата Наредба се съдържа 
посочване на вида на тези 
мерки. оказва се, че ще се 
прилагат някакви мерки без 
да е ясно какви са те. Пример-
но, изброяване на вида мерки 
за предотвратяване изоставя-
нето на деца и настаняването 
им в специализирани инсти-
туции не е посочено в текста 
на ПМС №104, а в Приложе-
ние №1-Социален доклад, т. 
V “Заключение и предложения 
за конкретни действия за под-
крепа и/или предприемане на 
мерки за закрила.“

Всъщност, Наредбата раз-
писва механизма за настаня-
ване на деца в специализира-
ни институции, т.е - извън се-
мейството.

Предвидени са следните хи-
потези (чл. 4, ал. 1):

 1. при постъпил сигнал за 
дете в риск от изоставяне или 
при подадено заявление в ди-
рекция "Социално подпомага-
не" за настаняване на дете в спе-
циализирана институция;

2. настаняване по чл. 26 от 
Закона за закрила на детето на 
друго дете от семейството;

3. родителите са изразили 
намерение за настаняване на 
детето в специализирана ин-
ституция;

4. родителите са без посто-
янни доходи и/или без жили-
ще – ето къде е регламентира-
на законодателно уж спряна-
та Стратегия за детето 2019-
2030 г.;

5. установени увреждания 
или тежки заболявания и/или 
отклонения при родител или 
при член от семейството;

6. детето е с увреждане и/
или отклонения в здравослов-
ното състояние или развитие и 
родителите имат затруднения 

да отговорят на специфичните 
му потребности;

7. други обстоятелства, ко-
ито поставят детето в риск от 
изоставяне – също една твър-
де неясна дефиниця, подлежа-
ща на всевъзможни интерпре-
тации.

Мерки за реинтеграция
След всичко изброено до-

тук за извеждане на детето от 
семейството все пак любопит-
но е как би се случвал проце-
са на реинтеграция – връща-
нето на детето в семейството? 
В наредбата реинтеграция-
та е предвидена като неже-
лана последица, която след-
ва да бъде избегната! Това е 
още едно доказателство, че 
целта на Наредбата е не де-
тето да се интегрира обратно 
в семейството, а да се дезин-
тегрира – да се разкъса връз-
ката дете-родител. И за да не 
звучи голословно това наше 
заключение, следва да бъ-
дат разгледани и осмислени 
следните разпоредби на На-
редбата, които потвърждават 
този извод:

2.1. чл. 17, ал. 2:
Мерки за реинтеграция 

на детето в семейството мо-
гат да не се предприемат, ко-
гато при събирането на ин-
формация по чл. 18, т. 1 се 
констатира наличие на ня-
кое от следните обстоятел-
ства:

1. детето е жертва на зло-
употреба, насилие, експло-
атация или всякакво друго 
унизително или нехуманно 
отношение или наказание 
в семейството и съществува 
сериозна опасност от увреж-
дане на неговото физическо, 
психическо, нравствено, ин-
телектуално и социално раз-
витие;

2. поведението на родите-

лите създава опасност за жи-
вота и здравето на детето;

3. родителите не сочат из-
менение на обстоятелства, 
довели до настаняване на де-
тето извън семейството.

Както се вижда основания-
та са неясно и размито дефи-
нирани и дават възможност за 
широка и спорна интерпрета-

ция, което пък създава реална 
опасност от злоупотреба на 
лицата, които следва да пре-
ценят дали основанията са 
налице или не. 

Но нека вникнем в разпо-
редбите на т. 2.2. чл. 20, ал. 2 
и ал.5:

(2) При неизпълнение на 
преобладаваща част от дей-
ностите в плана за действие 
и/или когато рискът, довел 
до извеждане на детето, не 
е преодолян, социалният ра-
ботник прави мотивирано 

предложение за прекратява-
не на мерките за реинтегра-
ция на детето в семейството.

Като основание за прекра-
тяване на мерките за реин-
теграция на детето в семей-
ството се сочи неизпълнение 
на преобладаваща част от 
дейностите в плана за дейст-
вие и/или когато рискът, до-

вел до извеждане на детето, 
не е преодолян. Какво се случ-
ва, когато социалният работ-
ник изготви мотивиран доклад 
детето да не се върне в семей-
ството? Този въпрос се уреж-
да в ал. 5 на същия чл. 20 от 
Наредбата, където се казва, че 
„при утвърждаване на предло-
жението по ал. 2 се прави пре-
глед и актуализация на пла-
на за действие и заложените 
в него цели.“ Това на практи-
ка означава, че  детето не се 
връща в семейството. 

И възникват следните въ-
проси: Какво значи „преобла-
даваща част от дейностите в 
плана за действие“? Как се из-
числява тази преобладаваща 
част – на база броя на неиз-
пълнените дейности или по 
друг критерий? Това не е ли 
нова, широко отворена врата 
за злоупотреба.

Какво значи „рискът, довел 
до извеждане на детето не е 
преодолян“ и следва ли една су-
бективна преценка за наличие-
то или липсата на този риск на 
социалния работник да бъде 
основание за жестоката участ 
на дете и родители? Кой гаран-
тира, че „преценката“ е спра-
ведлива и меродавна? Ами ако 
този социален работник не 
признава нормите на морала и 
на съвестта?

А сега да надникнем в 
Измененията в Семейния 

кодекс
1. Възможно е детето да 

се настани извън семейство-
то при развод на двамата ро-
дители?

Чл. 59, ал. 7 СК - По из-
ключение, ако интересите на 
децата налагат това, съдът 
може да постанови те да жи-
веят при дядо и баба или в 
семейство на други роднини 
или близки, с тяхно съгла-
сие. Ако това не е възможно, 
детето се настанява в при-
емно семейство или социал-
на, или интегрирана здрав-
но-социална услуга за „рези-
дентна грижа“, посочени от 
дирекция "Социално подпома-
гане". Във всички случаи оба-
че съдът определя подходящ 

режим на лични отношения 
между детето и родителите.

2. Възможно ли е детето 
да бъде осиновено без съгла-
сие на родителя и без роди-
теля да участва в съдебното 
производство по осиновява-
нето?

 оказва се, че е възмож-
но.

Това можело да се случи, 
ако детето е настанено из-
вън семейството и родителят 
в срок от 6 месеца от датата 
на настаняването по адми-
нистративен ред, без основа-
телна причина не е поискал 
прекратяване на настанява-
нето или промяна на мярка-
та – чл. 93, ал. 2 СК.

3. Предвижда се при раз-
вод да се предоставят соци-
ални услуги на двамата роди-
тели. 

Това може да се случи по 
предложение на дирекция "Со-
циално подпомагане". С  ре-
шението си по развода съдът 
може да определи ползване 
на задължителни социални 
услуги от родителите, самос-
тоятелно или заедно с детето 
– чл. 138а, ал. 2. Забележете, в 
този случай услугите са задъл-
жтелни.

ощастливените по този 
начин родители още не зна-
ят че:

4. родителят дължи из-
дръжка за детето си и кога-
то той е настанено извън се-
мейството;

И още:
5. Че приемният родител 

има право да поиска увели-
чение на издръжката – чл. 
143, ал. 3 и 4.

от стр. 3

Интересно е също, че на фона на 
много факти, България се очертава 
като предпочетен терен за пробив на 
т.нар. „скандинавски модел на социал-
на система“. За пропусналите да нау-
чат това, ще поясним, че заради този 
модел Норвегия е била осъдена от 
Европейския съд в Страсбург, а в 
края на 2018 г., беше направо лише-
на от правото на глас в Комитета на 
ооН за правата на човека!...

В брой 32 от 6.08.т.г., нашият автор 
георги Вацов в своята знаменита 
статия „Фермата на българската по-
литика“ обяви една неоспорима ис-
тина: „Когато едно общество боледу-
ва и се интересува от диагнозата си, 
за да намери щастлив изход, то се об-
ръща към малкото останали мислещи 
интелектуалци и те започват да „ро-
вят“ в човешката история с надеж-
дата да открият аналози и решения, 

затова кой и как е носел своята от-
говорност пред народа си, ползвайки 
езика като партньор на истината, 
да подскажат на жадната за откро-
вение публика, как а не за какво тряб-
ва да мисли човек в трудни моменти, 
и най-важното да дадат неоспорими 
доказателства на търсещите, че ви-
наги политиката е по-малко важна и 
значима в кризисни ситуации, откол-
кото всеполагащите вселенски прин-
ципи, които са вечни“.

В този смисъл промените, които 
са приети в Закона за социалните 
услуги и в Закона за защита на дете-
то, както и във всички онези зако-
ни, срещу които протестират бъл-
гарските бащи и майки, показват, че 

основната цел на този поход на зло-
то, е семейството и онзи Божествен 
кръговрат на Битието, който включ-
ва мъдростта на извечния човеш-
ки опит: деца, родители, възрастни 
бащи и майки. И че тези промени 
служат само на една цел: да разби-
ят основната клетка на човешкото 
сдружаване и единение, да го ато-
мизират, да създадат истинска пре-
изподня от човешки драми, страсти 
и несправедливости, и чрез тях да 
обезсилят основното препятствие 
пред глобалния проект за Златния 
милиард – националната държава! 
Както от много години обаче се случ-
ва, своето пъклено дело те се опитват 
да прикрият със смокиновия лист на 

някаква привидна загриженост и 
фалшива добродетелност. Колкото и 
избирателни да са обаче, невъзможно 
е да скрият истинския образ на зло-
то, грозната антихуманност на живо-
та, към който ни тикат. Все по-ясно 
се вижда, че за тяхната роботизира-
на активност нямат значение нито 
мъдростта на човешкия опит, нито 
проверените от живота норми на 
морала. Това е същият дяволски про-
зорец на Овертон, с който се научиха 
да правят възможни и дари немисли-
мите неща. И в това е трагедията на 
съвременното човечество. В цялата 
човешка история неизтриваем знак 
на варварство, човеконенавистни-
чество и жестокост, е отнемането на 
детето от майката и обратното – ли-
шаването на дете от майчина обич и 
бащински грижи! 

Днес, овластени безродници ни 
гледат със стъклени, празни очи и се 
опитват да ни убеждават във велико-

душието и благородството на свои-
те действия и помисли. Всуе! Ако 
това ще са законите и нормите на 
бъдещето, в което се опитват да ни 
натикат да живеем, значи трябва да 
бъдем непримирими! Трябва да бъ-
дем яростни и безпощадни! Докато 
всичко това е все още възможно.

Само преди два броя „Нова Зора“ 
помести „Минотавърът на неолибера-
лизма“ - един разказ за участта на бъл-
гарските деца и законотворчеството 
по норвежки образец. Една статия, 
която доказва, как неолиберализмът 
опустоши всичко около нас и посочва 
факти, които не се нуждаят от допъл-
нителни доказателства. Но битката на 
„Нова Зора“  за бъдещето на българската 
нация продължава вече 30 години! Сега 
ще припомним само материалите, които 
сме отпечатали през тази година, колко-
то да маркираме неизменния маршрут 
на нашия път: „Армията на злото мар-
ширува“ от Виолета Станиславова, от 

5.01.т.г.; „Новите еничари“ – за същата 
„спряна“ уж „Национална стратегия за 
детето 2019-2030 г.“, в която се посоч-
ват гнусните пипала на еврооктопо-
да, проникнал дълбоко в струтурата 
на българската държава и поглъщащ 
душата на народа и неговото бъдеще. 
На 9.04., отново Виолета Станиславо-
ва публикува „Чудовищата на мрака“, 
описвайки „черешката на тортата“ 
на същата Стратегия – т.нар. „Юве-
нална юстиция“. Темата бе продълже-
на на 16.07.т.г. в покъртително драма-
тичния материал „Децата – мишени“ 
– за падението на такива авторитети 
в образованието като Софийски уни-
верситет „Св. Климент Охридски“, къ-
дето вече ще бъдат подготвяни спе-
циалисти в джендър-образование, 
допълнена с разказ за издадените ли-
цензии на 36 чуждестранни агенции 
за международно осиновяване!... Тре-
вожното е, че извратеното среща по 
своя път една омаломощена съпроти-

ва и лесно се представя за нормално, 
а нормалността неусетно се превръ-
ща в извратеност. 

На 30.07.т.г., нашият автор Дете-
лина Денчева публикува невероятни-
ят си текст „Спокойно – всичко е закон-
но“. Тя припомни забравените днес 
думи на Монтескьо, казани в зората 
на 18 век, че най-жестоката тирания е 
онази, която действа под маската на 
законността и под знамето на спра-
ведливостта! И обрисува тревожната 
картина на днешното българско все-
кидневие.  

Безпринципната толерантност, 
хомосексуалността и защитата на 
сексуалната ориентация, шестват в 
пресата и телевизиите, и чрез тех-
ните предавания, чрез техните ко-
ментари и филми с хомосексуална 
насоченост и осъществяват едно 
тотално промиване на мозъци, една 
пагубна и чудовищна манипула-
ция над целия народ на България. 

Пусната е в ход някаква чудовищ-
на машина за унищожаване на тра-
диционните семейни ценности, на 
семейството като основна общест-
вена единица, за да бъде лишен на-
рода ни от бъдеще чрез децата ни, 
облъчени от една лъжа, разпусна-
тост и нихилизъм. 

отдавна е време да се събудим. И 
всички, на които не им е безразлично 
какво се случва в родината, да се събе-
рем и да дадем отпор на злото, което 
ни дави. Все ще съумеем с Божия по-
мощ, да  отстоим истината и правда-
та, както и правото ни на живот под 
слънцето. Българският народ е пре-
живял безброй изпитания в своята 
хилядолетна история. С Божия Про-
мисъл, с воля и човеколюбие, ние ще 
се въздигнем отново. Само да не поз-
волим дрямката, която ни е обхвана-
ла сега, да се превърне във вечен сън.

Събуди се, народе! Стани! 
Ти си малък, защото си на колене!

СТАНИ, НАРОДЕ!

ЗАКОНЪТ, КОЙТО УБИВА ХУМАННОСТТА

г-жа габриеле Куби говори за тоталното развращаване на децата ни в 
последните десетилетия.

Н
яма съмнение, че макар и конспективно изложени, 
приетите промени в законодателството ни не защита-
ват интереса нито на българските родители, нито ин-
тереса на техните деца. Те обслужват меркантилните 

интереси на частните доставчици, за които предоставянето 
на социални услуги е печеливш бизнес. Тези промени имат за 
цел да разбият семейството и нацията ни, защото както е казал 
Конфуций „Силата на нацията идва от целостта на дома“. От-
говорни сме пред себе си и нашите деца да не допуснем това да 
се случи.
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стихове на големия поет 
Ивайло Балабанов изпълниха 
актьорите от Хасковския теа-
тър Стефан Цирков и Иванка 
Шекерова. Пламенните сло-
ва, прозвучали между песни-
те „Петко льо капитанине“ и 
„Ясен месец“, развълнуваха 
мнозинството.

С едноминутно мълча-
ние бе почетена паметта 
на жертвите край Ятаджик 
през 1913 г., когато реката се 
изпълва с кръв. На Пантео-
на бяха положени венци и 
цветя от името на президен-
та на република България, 
председателя на Народното 
събрание, министър-пред-
седателя и вицепрезидента, 
а така също и от областния 
управител на Хасково, от об-
щина Маджарово, от СТДБ, 
от тракийските дружества 

в София, Пловдив, Хаско-
во, Стара Загора, Харман-
ли, Кърджали, Свиленград, 
Димитровград, Ямбол, Кар-
нобат, любимец, Златоград, 
Книжовник, Брано поле, от 
Националната инициатива 
„Завръщане към корените“, от 
тракийците в селата Ефрем и 
Бориславци, от политически 
партии в града и областта, от 
Община родопи - Пловдив, 
от Държавното горско сто-
панство-Маджарово и др.

Бяха поднесени цветя и вен-
ци и на паметниците в града 
на войводите Димитър Ма-
джаров и руси Славов, както 
и на паметника на Капитан 
Петко войвода.

 През целия ден в читалище-
то имеше програма с участи-
ето на тракийски самодейни 
състваи. Тя завърши с концерт 

на Представителния ансам-
бъл за народни песни и танци 
„Китна Тракия“ към тракий-
ското дружество в Хасково.

пАмЕТпАмЕТ

На 28 септември т.г,. 
пред Пантеона в Ме-
мориалния комплекс 
в Маджарово, беше 

почетена паметта на избити-
те бежанци от района на од-
ринска и Беломорска Тракия 
през кървавата есен на 1913 
г. Националното тракийско по-
клонение тази година е посвете-
но на 106-ата годишнина от раз-
орението на тракийските бълга-
ри. Организатори са Съюзът на 
тракийските дружества в Бъл-
гария и община Маджарово.

Жертвеният огън бе запа-
лен от председателя на СТДБ 
Красимир Премянов, придру-
жен от деца – потомци на тра-
кийски бежанци, след което 
се състоя заупокойна молит-
ва в памет на жертвите от тра-
гичните събития край Арда, 
отслужена от Негово Високо 
Преосвещенство Старозагор-
ският митрополит Киприан в 
съслужение със свещеници от 
епархията.

 На поклонението бяха още 
заместник-областният управи-
тел на Хасково Стефка Здрав-
кова, народни представители, 
Краснодар Беломорски - за-
местник-председател на ЦР на 
СТДБ, Стефан Начев – главен 
секретар на СТДБ, членове на 
Централното ръководство, 
членове на Върховния коми-
тет, председатели на тракийски 
дружества, стотици признател-
ни българи и потомци на тра-
кийските бежанци, активисти 
на тракийското движение от ця-
лата страна, потомци и местни 
жители. Сред официалните гос-
ти на събора бяха общински съ-
ветници и кметове на общини.

Слово от името на общин-
ското ръководство произнесе 
Татяна Стоянова, секретар на 
община Маджарово. „За всич-

ки нас този ден е ден на възпо-
минание, ден на дълбока почит 
към паметта на загиналите в 
безмилостното тракийско раз-
орение, ден на поклон пред сила-
та и непреклония дух на тра-
кийци, пред тяхното достойн-
ство, пред техния стоицизъм, 
въпреки ужасите на кървавия 
поход. Днешният ден е възхва-
ла на бранителите - войводите 
Димитър Маджаров и Руси Сла-

вов, поели закрилата на населе-
нието и спасили от изтребле-
ние над 20 хиляди души. 106 го-
дини ни делят от трагичните 
събития край Арда и някогаш-
ното село Ятаджик. 106 годи-
ни, превърнали се в подвиг, в сла-
ва, във вечност. А за подвигът, 
в името за род, език и Родина, 
няма забрава.“

 В словото си председателят 
на СТДБ Красимир Премянов 

заяви: „Днес, без прекъсване, Съ-
юзът на тракийските друже-
ства в България и Община Мад-
гжарово организират това по-
клонение. Тази повторяемост 
всяка година дава възможност 
тракийци и патриотично на-
строените българи да се покло-
нят пред подвига и саможерт-
вата на тракийските българи 
– най-изстрадалата част от 
българския народ в борбата за 

национално освобождение и обе-
динение.“ Той благодари на кме-
та на Община Маджарово - Мил-
ко Армутлиев, който нито за 
миг не прояви колебание и пра-
веше всичко за организиране-
то на този събор поклонение. 
Не само затова, че е тракиец, но 
защото е отговорен ръководи-
тел и патриот. Ораторът изра-
зи задоволство от присъствие-
то на митрополит Киприан и 
други представители на Бъл-
гарската правословна църква 
на поклонението и подчерта, 
че за нас БПЦ е свята и тя е ос-
новен фактор за запазване на 
българщината. Благодари и на 
тракийци от цялата страна, ко-
ито дойдоха на поклонението. 
В словото си Красимир Пре-
мянов изтъкна, че дейността 
на тракийските дружества и 
на Съюза, е насочена към съх-
раняване на националната 
памет, и затова все повече се 
обръща към младото поколе-
ние, към което всички имаме 
дълг. Той се спря и на прояви-
те във връзка със 175 години от 
рождението на Капитан Петко 
войвода. Паметник на Войво-
дата ще бъде издигнат в гКПП 
„Капитан Петко войвода“ край 
Свиленград, а бюст-паметник 
на войводата ще бъде открит в 
„Алеята на бележитите бълга-
ри“ в Борисовата градина до 
паметниците на Ботев и лев-
ски. Председателят на СТДБ 
връчи на кмета Милко Армут-
лиев юбилейния медал „175 го-
дини капитан Петко войвода“.

Вълнуващ спектакъл по 

ПОКЛОН ПРЕД НЕПРЕКЛОННИЯ 
Национален тракийски събор-поклонение „Ден на тракийската памет” в маджарово

ДУХ НА ТРАКИЙЦИ ТРАКИЙСКИ 
РЕКВИЕМ

Ивайло  
БАлАБАНоВ

Не слагам пръст във рана, току-що заздравяла.
Не ми се тръгва  с вик „На нож!“ към Бялото море,
ала душата ми седи пред Гюмюрджина бяла
и българските гробища край Одрин и Фере.

Оплаква ги Марица, оплаква ги и Арда,
но те лежат в треви и брош – ни китка, ни венци,
и вее оня вятър, със черен бяс подкарал
печалните кервани тракийски бежанци.

Те живи и нещастни, си найдоха Родина.
Оряха сънем, жънаха насън край Булаир,
но мъртвите останаха край бяла Гюмюрджина
и пръснати из бойните полета... Спете в мир!

От царя сте забравени, от Господ сте простени
и уж безименни лежите в чужда равнина,
но белите джамии на Одрин са градени
от камъните с вашите надгробни имена.

И аз разбирам, че душата ми е поделена -
едната – в мен, но другата е там – в треви и брош,
че южната ни граница е кървавочервена,
защото е чертана не с молив, а със нож.

На Никола Инджов

През 2019 г. се навършват 175 години от 
рождението на Капитан Петко Войвода – 
патрон на нашата организация. За отбеляз-
ване на тази годишнина Ръководството на 
Съюза на Тракийските дружества в Бълга-
рия, взе решение за поставяне на бюст-па-
метник на Капитан Петко Войвода на алея-
та на „Алеята на бележитите българи“ в Бо-
рисовата градина в София. Едновременно 
с това е предвидено паметник на Капитан 
Петко Войвода да бъде монтиран на едно-
именния граничен пункт между България 
и Гърция.

За реализацията на тези мероприятия 
СТДБ, стартира дарителска кампания за 
финансирането на проявата.

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ
СМЕТКА ЗА НАБИРАНЕ НА ФИНАНСО-

ВИ СРЕДСТВА:
БАНКОВА СМЕТКА: BG 

34STSA93000001682816
БАНКОВ КОД STSABGSF
БАНКА: ДСК

ОЧАКВАМЕ ВАШАТА СЪПРИЧАСТ-
НОСТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАМПА-
НИЯТА В ПАМЕТ НА НАШИЯ ПАТРОН 
КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА. ТОВА ЩЕ 
СЪДЕЙСТВА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕТО И 
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ТРАКИЙСКАТА 
КАУЗА И ЗА АВТОРИТЕТА НА ТРАКИЙ-
СКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО.

Призив към всички български патриоти

Литературна вечер, по случай на 
60-годишнината от рождение-
то на поета, лителатуроведа, 
преводача, композитора и из-

пълнителя на авторски песни Владимир 
Стоянов се проведе в Русския културно-
информационен център на 26.09.2019 г.

Аудиторията се оказа тясна да събе-
ре всички почитатели и приятели на бъл-
гарския творец Владимир Стоянов. Съ-
битието бе организирано от Съюза на 
Българските писатели и Фондация „Ус-
тойчиво развитие за България“ при съ-
действие на рКИЦ. В топла, приятелска 
обстановка, с много музикални и поетич-
ни творби, изпълнени от автора, беше 
представена най-новата книга на Вла-
димир Стоянов „Благовестието на ду-
мите“, която се представя на читателя 
заедно с компакт диск с авторски песни 
в изпълнение на поета с китара. Слово 
при представянето произнесоха Станка 
Шопова, Боян Ангелов, Димитър Хри-

стов, Петър Андасаров, приветствия 
поднесоха съветникът по култура в По-
солството на Русия в България Алексей 
Новоселов и директора на рКИЦ олга 
Широкова.

Творчеството на Владимир Стоянов 
е дълбоко патриотично, мъдро и добро. 
Тясно е свързано с българо-руските от-
ношения и славянството. Той и признат 
като голям творец и търсен партньор на 

авторитетни културни институции в Ру-
сия, такива като Съюз на писателите на 
Русия, литературния институт „М. Гор-
ки“, в. „Литературная газета“ и др. 

Владимир Стоянов Стоянов е ро-
ден на 11.10.1959 г. в град Варна.  Член 
е на Съюза на българските писатели, на 
Градския съюз на писателите в Санкт-
Петербург и на Московската градска 
организация към Съюза на писатели-
те в русия, вицепрезидент на Между-
народната асоциация „Искусство наро-
дов мира“.

Той е един от основателите, органи-
заторите и участниците на Салоните на 
изкуствата в гр. Варна, на редица меж-
дународни проекти, фестивали,  писател-
ски семинари с участието на литератур-
ния институт „Максим Горки“. От 2012 г. 
до януари 2019 г. е ръководител на Сла-
вянския център в СоК „Камчия“.

Носител е на Годишната награда на 
СБП за литературна критика и история 
за 2006 г., на наградата георги Брата-

нов за поезия (2009 г.), на наградата 
„Варна“ за превод (2011 г.). лауреат е 
на VІ Артиада на изкуствата в русия 
(Москва, 2001 г.), на литературната пре-
мия „Инокентий Анненский“, Санкт-
Петербурт, 2012 г. – за принос към ху-
дожествения превод на руска поезия, 
на международния музикален фести-
вал „Море и спомени“ (2011 г.), както и 
на редица национални и международ-
ни конкурси за поезия, авторска песен, 
литературна критика, преводи. През  
2014 г. е удостоен със званието „заслу-
жил деятел на изкуствата“ на между-
народната асоциация „Искусство на-
родов мира“, а от 15 февруари 2015 г. е 
член кореспондент на Академията на 
Руската словесност в Москва. Защитил 
дисертация на тема „Слово и музика в 
обучението по българска литература 
в училище (V–ХІІ клас)“, за което му е 
присъдена образователната и научна 
степен доктор по методика на обуче-
нието по литература.

Литературно музикална вечер на Владимир Стоянов

Председателят на Съюза на тракийските дружества в България Красимир Премянов с 
потомци на тракийските бежански пред Пантеона на жертвите.
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Петко ПЕТКоВ

Не било компютри, а 
компоти. Не било ав-
томобили, а акуму-
латорни батерии за 

електромобили. Догодина аку-
мулатори, по-другата година 
цели електромобили.

Предизборната пропагандна 
шумотевица около завършило-
то преди седмица „историческо“ 
посещение на Бойко Борисов 
в Южна Корея засенчи скром-
ните резултати, постигнати от 
гастролиралата в Сеул прави-
телствена трупа. Вярно е, че Бо-
рисов беше опасан с черен ко-
лан девети дан по таекуондо и 
му дадоха да счупи демонстра-
тивно парче дъска. Вярно е, че 
на колите и мотоциклетите, ес-
кортиращи го в Корея, се вееха 
български трикольори. Вярно 
е, че за принос към разпростра-
нението на българския език го 
удостоиха със званието „док-
тор хонорис кауза“ на Корей-
ския университет за чужди 
езици, в който изучават и бъл-
гаристика. Заслужено, защо-
то на този език  беседва с би-
стришките баби, с миньорите 
от горубсо  и с чуждите посла-
ници. Да не говорим за него-
вия приносен характер с изрази 
като „шменти-капели“, „пунта 
мара“, „главанаци“ и даже „ун-
дурми“ (изопачено произноше-
ние на турцизма „уйдурма“, си-
реч - измислица, б.р.). 

Дали обаче корейският му 
колега, министър-председате-
лят ли Нак-йон, е разбрал ка-
къв смисъл влага гостът му в из-
раза като „първата любов ръжда 
не хваща“? Би могъл да си поми-
сли например, че Борисов на-
меква за своя си принос за по-
пуляризирането на таекуондо-
то в България, а пък той е имал 
предвид това, че първата визи-
та на домакина му в чужбина 
като премиер е била в Бълга-
рия. Знае ли човек! В този сми-
съл България е неговата първа 
любов. И догодина, когато се на-
вършват 30 години от устано-
вяването на дипломатически 
отношения с република Ко-
рея, според Борисов, ще е мно-
го щастливо събитие, ако у нас 
бъде открит някой голям завод с 
южнокорейски инвестиции! На-
пример, завод за акумулаторни 
батерии, а защо не и за цели ав-
тономни електромобили? Или 
завод за гориво от преработени 
RDF отпадъци край София?! 
Впрочем, Борисов вече обяви 
това за свършен факт и дори 
разкри цифровото изражение 
на инвестицията – 1,5 млрд.
долара! Голямо „усвояване“ ще 
падне! Няма, значи да правим 
автомобили с пушливи дизелови 
и бензинови двигатели, а елек-
тромобили с акумулаторни бате-

рии и други части за тях. Вместо 
„Фолксваген“, които предпочето-
ха пазарите и работната ръка на 
Турция и Средния Изток, тук ще 
дойде южнокорейската компа-
ния „Хюндай“. Благодарение на 
намесата на бившия президент 
росен Плевнелиев, България 
се конкурираше до последно с 
Турция за пушливите герман-
ски „народни коли“, но в крайна 
сметка от „Фолксваген“ решиха 
те да се произвеждат в Турция. 
Говори се, че край Измир също 
щели да се произвеждат елек-
троавтомобили, но както и да е. 
Добре че Борисов не взе Плев-
нелиев в групата за водене на 
преговори с република Корея! 
Аман от „успехи“ на олимпий-
ския принцип, че е важно да 
участваш…

Въпреки всичко, завистни-

ците от опозицията пренебрег-
ват поредния дипломатически 
„успех“ на кабинета „Борисов 3“, 
като акцентират повече на за-
губите, които ще претърпи 
българският туризъм от фа-
лита на британския туропера-
тор „Томас Кук“. Даже изразя-
ват съмнение в твърдението на 
„присъдружните“ на властта ме-
дии, че Южна Корея била „помо-
лила“ Борисов да участва в ин-
вестиционния процес в Бълга-
рия. Щом Сеул е стигнал до там 
да ни моли да инвестира в Бъл-
гария, защо Борисов трябваше 
да води половината правител-
ство в Корея? Нали ако всичко е 
било, за да получи девети дан 
по таекуондо и да стане „док-
тор хонорис кауза“ на Корей-
ския университет за чужди ези-
ци, можеше да отиде и с по-мал-
ка група? Толкова път да бие за 
една счупена дъска! На времето, 
при посещението си в Япония, 
премиерът и лидер на гЕрБ де-
монстрира бойни умения вър-
ху министъра на земеделието 
Мирослав Найденов, а сега се 
задоволи да троши някаква дъ-

счица, когато корейците трошат 
с крака по десет такива. Как да 
повярваме, че корейците ни „мо-
лят“ да им позволим да инвес-
тират в България, когато репу-
блика Корея е само една от 30-
те чужди инвеститори у нас? 
То бива преувеличаване, бива, но 
цял бивол за мезе, не бива! След 
като трима папи са милвали Бо-
рисов по главата, остава само да 
обяви за предизборен девиз на 
ГЕРБ: „България на три океана“! 
На Тихия, на Атлантическия и 
на Индийския като не забра-
вяме и че нашето знаме се вее 
в Антарктида. Ото фон Бисмарк 
е казал, че никъде не се лъже тъй 
много, както на лов, на война и 
преди избори. А у нас предиз-
борната кампания започна да-
леч преди Борисов да отиде и 
да се върне от република Ко-

рея. Самото му посещение беше 
част от предизборната рекла-
ма на управляващите.

Но, понеже сме на граница-
та между Европейския съюз и 
Азия, а Борисов и компания про-
пътуваха десетки хиляди киломе-
три, за да донесат едно предиз-
борно „мюжде“ (радостна нови-
на, б.р.), - истинско или фалши-
во, все едно, ще преразкажем 
един анекдот за Настрадин 
ходжа. Той е герой на Средна 
Азия, когото турците са си прис-
воили неправомерно и от тях той 
е влязъл в българските народ-
ни приказки като антипод на 
Хитър Петър. Ходжата бил взел 
пари назаем от някой наивник и 
когато заемодателят дошъл да си 
прибере вересиите, хитрецът му 
показал една гола поляна. „Виж-
даш ли това място? Тука ще за-
садя храсти. Като минават през 
тях овцете ще оставят част от 
вълната си по драките, а жена 
ми ще я събира. После ще изприда 
събраната вълна, ще плете пуло-
вери, аз ще ги продавам на пазара 
и ще ти върна дълга“. Човекът се 
усмихнал недоверчиво, а ходжата 

му се сопнал: „Надуши готовите 
пари и се хилиш, нали?!“.

Този анекдот разказва Арслан 
Булут в турския всекидневник 
вестник „Йеничагъ“ /24.09.2019. 
А поводът е „зоната за сигур-
ност“ в Северна Сирия, за която 
се надлъгват Вашингтон и Ан-
кара. Ердоган иска тя да е дъл-
бока 30 км и да се контролира 
от турската армия, за да не мо-
гат кюрдските отряди за народ-
на самоотбрана и бойците на 
Кюрдската работническа пар-
тия (YPG/PKK) да обстрелват с 
тежки оръжия турската тери-
тория. Докато Вашингтон, спо-
ред турските медии, възнамерява 
да наложи един PKK-стан, загла-
вичквайки Анкара с щедри ико-
номически пакети. Дори й пред-
лага противоракетни системи 
„Пейтриът“, ако се откаже от 

руските С-400. Ердоган не само 
отхвърля това условие, но спо-
ред „Миллиет“ (26.09.2019) е за-
явил пред „Фокс Нюз“ в САЩ: 
„За нас случаят със С-400 кате-
горично не бива да разваля отно-
шенията между Турция и Амери-
ка. Защото като отбранител-
ни системи, те са онова, от кое-
то Турция се нуждае. Освен това, 
като кажем С-400, има ги в Гър-
ция, в България и в Словакия. И те 
са натовски страни. Щом за тях 
може, защо да не може за страна 
като Турция?“

И това доживяхме! Ердо-
ган да ни каже какви системи 
за ПВо имаме и да се позовава 
на България, за да оправдае за-
купуването на С-400 от русия! 
Утре като нищо ще използва и 
сделката за осемте американ-

ски изтребители F-16 Block70, 
за да обоснове необходимост-
та от вноса на руски изтребите-
ли. Впрочем, той и сега се жалва, 
че Конгресът на САЩ, както по 
времето на Барак обама, така и 
по времето на Доналд Тръмп, 
не позволява Турция да придо-
бие изтребители F-35, макар тя 
да участва в програмата за тяхно-
то производство и да е инвести-
рала 1,5 млрд. долара.

лъжици катран в кацата с 
„успехите“ на кабинета „Бори-
сов 3“ сипаха и президентите 
на Сърбия Александър Вучич 
и на Северна Македония Сте-
во Пендаревски. Без да пита 
„евро интегратора“ на Запад-
ните Балкани Бойко Борисов, 
Вучич призова да се създаде 
Балкански Шенген и свободна 
икономическа зона, без дори 
да намекне за „успешното“ бъл-
гарско евро председателство. 
А Стево Пендаревски в интер-
вю за македонско издание зая-
ви, че смесената българско ма-
кедонска комисия по истори-
чески и културни въпроси не 
трябва да решава нищо. Тоест, 
трябва само „да тупка топка-
та“, докато България каже „да“ 
на приемането на Северна Ма-
кедония в ЕС. Правителствени-
те „калинки“ в София, естестве-
но, се направиха на изненадани 
и реагираха гневно на тази наг-
ла провокация, но едва ли ще из-
пълнят заканата си да кажат „не“ 
на македонското еврочленство. 
Трябваше президентът радев да 
свика спешни консултации на 
30 септември, за да разберем, 
че държавата няма единно ста-
новище по въпроса. А вицепре-
миерите Екатерина Захариева и 
Красимир Каракачанов, вместо 
да признаят пълната несъстоя-
телност на изготвения от тях и 
подписан преди две години До-
говор за приятелство и добро-
съседство с република Македо-
ния, се правят на прелъстени и 
изоставени девици. Каракача-
нов ту заплашва да напусне влас-
тта, ако кабинетът каже „да“ на 
еврочленството на Скопие след 
новата провокация, хем отри-
ча да е правил подобни намеци. 
Премиерът Борисов пък гово-
ри за „братоубийствената вой-
на“ на пропагандата в Скопие, 
без да я свързва със Зоран Заев, 
или Стево Пендаревски. При 
това положение човек трябва да 
има голямо въображение, за да 
вярва, че София ще спре Ско-
пие по пътя към ЕС заради ма-
кедонската злоупотреба с дове-
рие. 

БЪЛГАРИЯ НА ТРИ ОКЕАНА!

И
злиза, че за да елиминират гръцките обструкции, ма-
кедонските „политичари“ могат да се откажат от на-
следството на Александър Македонски и от името на 
държавата си, заменяйки името република Македо-

ния със Северна Македония, но не и да приемат българския си 
произход и общата си история с България. Борисов беше казал 
на Путин, че по-големият прощава. Дали е разбрал отговора на ру-
ския президент, че обикновено по-големия го карат и да плаща за 
грешките на по-малкия? Ако не е, ще остане в историята като пър-
вия български премиер, станал за кашмер и в Македония. С такава 
дипломация и такива дипломати – толкова!

Университетът за чужди езици в Сеул отличи Минис-
тър-председатела на България Бойко Борисов

олег НАЗАроВ

На 11 април 1939 г. герман-
ският райхсканцлер Хитлер ут-
върждава план за войната с 
Полша, получил наименование-
то „Вайс“ (Белият план) и пред-
виждащ готовност за настъпа-
телни действия не по-късно от 1 
септември. Първоначално напа-
дение на територията на Полша 
се предвиждало на 26 август, но 
тъй като групата армии „Север“ 
не успява да заеме изходни по-
зиции, в последния момент на 
Хитлер се налага да отложи на-
хлуването за първия ден на ес-
ента.
Англо-френският саботаж

През август 1939 год. кога-
то германските армии завърш-
ват подготовката си за нападе-
ние, полският посланик в Па-
риж Юлиуш лукашевич само-
уверено заявява на външния 
министър на Франция Жорж 
Боне, че в случай на война „не 
германците, а поляците още в 
първите дни ще нахлуят на гер-
манска територия“. Думите на 
полския дипломат не заблуж-
дават неговия събеседник. На-
хлуване на войските на Втората 
Жечпосполита (Втората пол-
ска република) в земите на Тре-
тия райх предполага участие на 
Франция и Великобритания. 
Но Варшава, свързваща своите 
надежди със западните си съю-
зници, не иска да види очевид-
ното, а именно, че французите 
и англичаните не горят от жела-
ние да проливат кръв за нейната 
независимост.

На 31 август, когато до нача-
лото на войната остава по мал-
ко от денонощие, вождът на фа-
шистка Италия Бенито Мусо-
лини предлага на Лондон и Па-
риж да свикат конференция за 
обсъждане на „затрудненията 
произтичащи от Версайския 
договор“, с участие на Велико-
британия, Франция, Италия 
и германия. Тази инициатива 
няма шанс да бъде реализира-
на, тъй като Хитлер не се нуж-
дае от „втори Мюнхен“. Фран-
цузите не забавят отговора си 
и на 1 септември уведомяват 
райха, че ще участват в кон-
ференцията, ако на нея бъде 
поканена и Полша. Отговорът 
на Варшава е категоричен: тъй 
като войната вече е започнала, 
не това е въпросът за обсъждане 
, а спешно започване на обеди-
нени действия за оказване съ-
протива на немското нападение 
на Полша.

Варшава недвусмислено 

подтиква Париж към изпъл-
нение на предварително по-
етите задължения. Поляците 
разчитат, че Франция ще влезе 
във войната , започвайки актив-
ни бойни действия, след което 
основните сили на противника 
ще бъдат съсредоточени на За-
падния фронт. При такова раз-
витие задачата на полската ар-
мия е да устои до началото на 
френското настъпление, а след 
това да премине в контранастъ-
пление. В резултат на тази так-
тика Германия попаднала меж-
ду френския чук и полската на-
ковалня я очаква разгром.

Първата реакция на Фран-
ция и Великобритания е била 

обнадеждаваща. На 3 септем-
ври те обявяват война на Гер-
мания. На политическите на-
следници на диктатора Йозеф 
Пилсудски им се струва, че тех-
ните помисли започват да се 
сбъдват. В същия ден за прего-
вори в Лондон пристига полска 
военна мисия. Полската армия 
се нуждае спешно от доставяне 
на оръжие и боеприпаси. Но 
началникът на британски гене-
рален щаб ген.Едмънд Уилям 
Айронсайт приема поляците 
едва на 9 септември. По време 
на срещата той започва „изясня-
ване на положението“ на фрон-
та, което не дава повод за опти-
мистични прогнози. След това 
поляците с учудване узнават, 
че Великобритания няма из-
общо планове за оказване по-
мощ на Полша, тъй като това е 
предвидено като задължение 
на Франция. След като напра-

вил това изявление ген. Айрон-
сайт погледнал часовника си и 
под предлог, че е зает, прекра-
тил разговорите. На прощава-
не той препоръчал на смаяните 
поляци от Втората Жечпосполи-
та да закупят оръжие от неу-
трални страни.

Делегацията на Полша я оч-
аква подобно хладно посреща-
не и в Париж В първите дни на 
септември френският главно-
командващ ген.Морис Гамелен 
не намира време да приеме по-
ляците. На 8 септември полско-
то военно аташе в Париж докла-
два на Варшава, че „до 10 часа на 
7.09.1939 г. на Западния фронт 
няма никаква война“. Нито 

французи, нито немци стрелят 
по противника, не се забелязват 
и никакви действия на авиация-
та. Моята оценка е , че францу-
зите не започват мобилизация 
и военни действия, изчаквайки 
резултатите от битката за 
Полша.“

Ако за поляците англо-френ-
ският саботаж предизвиква 
шок, то Хитлер го възприема без 
голямо учудване. След като Лон-
дон и Париж са му обявили вой-
на, то фюрерът доста прозорли-
во отбелязва, че „англичаните и 
французите са направили това, 
за да запазят лице, но това оз-
начава още, че те ще воюват.“

Разгромът на Полша
В началото на войната съ-

отношението на силите на бъ-
дещия германо-полски фронт 
е в полза на немците.Сре-
щу 1 млн. полски войници и 
офицери хитлеристите имат 

1.8 млн. Вермахта разполага с 
13 500 оръдия и минохвър-
гачки, докато полската армия 
само с 4500. Германия има чети-
рикратно превъзходство в тан-
кове (2533 срещу 610) и почти 
трикратно в самолети (2231 сре-
щу 824). Ситуацията се влошава 
от разположението на войските. 
Полските сили са дислоцирани 
по протежение на близо 1900-
километрова фронтова ли-
ния, а германците са съсредото-
чили мощни групировки точно 
по посоката на предстоящото 
настъпление.

Започвайки настъпление-
то германските пехотни час-
ти, поддържани от артилерия и 

авиация, бързо пробиват на ня-
колко места полската отбрана и 
напредват във вътрешността на 
страната. Във въздушните боеве 
веднага се забелязва превъзход-
ството на Луфтвафе.

На някои участъци от фрон-
та, където германците ня-
мат значителен превес в сили 
и средства, поляците оказ-
ват упорита съпротива. Така 
Уланският полк на Поморска 
кавалерийска бригада в раз-
върнат строй атакува 20 мото-
ризирана дивизия на Вермах-
та и е избит на бойното поле. 
Цяла седмица военните складо-
ве на полуостров Вестерплате в 
залива на Гданск (по това вре-
ме Данциг) се защитават от гар-
низон, състоящ се само от 182 
души. За да сломи съпротива-
та му германското командване 
е принудено да използва авиа-
ция и 4000 войници. Полска-

та армия добре се проявява и 
даже минава в контранастъ-
пление в голямото сражение 
на река Бур(приток на Висла) 
в средата на септември. От-
разявайки го немците понасят 
чувствителни загуби. На 8 сеп-
тември започва 20-дневната от-
брана на Варшава с участието на 
жителите й. До 19 септември се 
държи гдиня, до края на сеп-
тември – крепоста Модлин.

Но ръководителите на Пол-
ша, чиято безотговорна и недал-
новидна политика става една от 
главните причини за Втора-
та световна война, проявяват 
малодушие и некомпетент-
ност. Президентът Игнаций 
Мосцицки дава отрицателен 
пример като напуска Варшава 
още в първия ден на войната. 
На 5 септември столицата на-
пуска и правителството, което 
заминава отначало в Люблин, а 
след това в Кременец. На 7 сеп-
тември Варшава напуска за 
Брест-литовск заедно с щаба 
си и върховният главноко-
мандващ на полската армия 
маршал Едвард ридз Шмигли. 
Всички тези премествания имат 
пагубни последствия за упра-
влението на държавния апарат.

В това време още на 5 сеп-
тември маршал Шмигли из-
дава заповед за отстъпление 
зад Висла и за създаване на от-
бранителна линия Нарев-Висла-
Сан. отстъплението е хаотич-
но и създава организацион-
ни проблеми в това число с 
радиовръзката между части-
те. Войските бързо губят управ-
ляемост. Ген. Владислав Андерс 
свидетелства: „Пътищата бяха 
задръстени с автоколони, оръ-
дия, коли с картечници и полеви 
кухни. Стотици вражески само-
лети бомбардираха не само ко-
лоните , но и отделни групи вой-
ници по полето. Това вече не мо-
жеше да се нарече организирано 
отстъпление“.

Към края на втората седми-
ца полският фронт окончателно 
се разпада. Остават отделни ог-
нища на съпротива, които нем-
ците бързо потушават. Загубили 
вяра в собствените си сили по-
ляците се надяват, че западните 
им съюзници все пак ще дойдат 
на помощ и ще спасят втората 
Жечпосполита.
Много „странната война“

През септември 1939 год. 
французите и англичаните 
имаха добър шанс да разгро-
мят хитлеристите и да избавят 
човечеството от кошмара на 
дългата световна война. Вече 
след приключването и бивши-
ят началник щаб на оператив-
ното ръководство на Върхов-
ното ръководство на Вермахта 
ген. Алфред Йодъл на разпита 
казва: „Ние не понесохме пора-
жение през 1939 г. само защото 
по време на полската кампания 
110 френски и британски диви-
зии на запад бездействаха срещу 
23 немски дивизии.“

На стр. 10

СЪДБАТА НА ПОЛшА И 
„СТРАННАТА ВОЙНА“

На 1 септември 1939 г. германските войски нахлуват в Полша. Два дни по-късно Вели-
кобритания и Франция, като съюзници на Варшава, обявяват война на Германия. На 10 
септември техния пример последват Австралия, Индия, Канада, Нова Зеландия и Южно-
африканският съюз. На тези дати е прието,че започва Втората Световна Война (ВСВ).
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Продължение от брой 39

В 
средата на оазиса - 
гъстълаче от палми, 
едвам се провряхме, 
за да отидем до къ-

щата на кмета, разположена 
до едно вирче застояла вода, 
пълно с хиляди жаби, които 
издаваха своето присъствие 
с оглушително крякане. 300 
души брои селото, две тре-
ти са деца. Тук живее и един 
родственик на Кадафи и е 
най-голямата жива забеле-
жителност.

Някои от къщите са на-
правени от кал, взета от езе-
рото за тухли. Но то, горко-
то езерце, като отидохме при 
него, се оказа, че е почти пре-
съхнало и има съвсем мал-
ко, и то отчаяно солена, вода: 
повече сол, отколкото вода. 
По краищата водата вече се 
е изпарила и са останали де-
бели пластове изкристализи-
рала сол. В тази солена бара 
нищо не се въди. Водата не 
може да се пие, за нищо не 
става, а калта - само за тухли, 
от които се правят местните 
колиби. Казаха ни че преди 
три месеца в езерцето имало 
още вода, но изведнъж - за-
съхнало.

 „Шерика България”, така 
извика кметът като видя Ге-
оргиев. „Шерика” означава 

„компания”. Кметът ни пока-
за каква ергенска колиба си е 
направил край селцето, до-
като не бил женен - та и сега 
стърчи на полузасипания от 
пясъците склон, наполови-
на зарита, и показва колко 
бързо пустинята отнема от 
човека малкото разработена 
земя. Покани ни в къщата си 
на чай. Влязохме в гостната, 
широка 4/3, без прозорци, на 
гола пръст, застлана с рогоз-
ки, а край зидовете - възглав-
ници. На едно място - стру-
пани четири дюшека. Един-
ствената мебилировка - ра-
диомагнетофон. Георгиев 
носеше два пакета бомбони, 
подаде ги на стопанина, де-
цата се струпаха около него, 

но той ги задели за себе си. В 
11,30 часа почна гостуването, 
донесоха чай и почнаха да го 
насипват, като вдигат чайни-
ка и с тънка струя пълнят ча-
шата, само че отвисоко. Има-
ло значение за вкуса. Преди 
пиенето на чая ни донесоха 
вода в легенче да си умием 
ръцете. Заедно с нас бяха по-
канени и трима старци-пър-
венци, начело с роднината 
на Кадафи. Единият бе с ог-
ромен, невероятно издут ко-
рем. Разпредели се манджата 
- яхния с лук, но вилици не се 
използваха. След яденето от-
ново се измихме и тогава за-
почна церемонията с чая.

Едвам се откопчахме да 
си вървим от това сърдечно 
гостоприемство. Прегазихме 
купищата консервени ку-
тии на двора и си тръгнахме 
след като се ръкостискахме и 
дори прегръщахме около 45 
минути с любезния кмет.

На връщане от оазиса, 
като възлезохме на шосето, 
видяхме нови селища, то-
ку-що построени от турски 
компании, но още ненаселе-
ни. Георгиев ми каза, че и те, 
турците, трудно си прибират 

парите от либийците. Изоб-
що с плащането на държав-
ните разходи вече става из-
вънредно трудно. Бавят, про-
такат, правят рекламации и 
влачат, та работещите в Ли-
бия компании се чудят да си 
вървят или да останат, че да 
дочакат вземането на вече 
изработеното.

250 километра пътувахме 
и все в оазис - корито на ме-
зозойска река - от Джерма 
дo Убори. Вдясно е плани-
на, вляво - равна като тепсия 
пустиня. На планината още 
се виждат щръкнали скали, 
които неумолимо се превръ-
щат на пясък.

Показаха ни тухлената 
къща на Кадафи, обитавана 
от него, докато е бил ученик 
в селското училище, само че 
възстановената й ограда е 
прекалено разкошна. Оттук 
нататък - все плакати на Ка-
дафи - ту с военна фуражка 
и тъмни очила, ту гологлав с 
тъмна къдрава коса в мантия 
и вдигната ръка. 

Що се отнася до града Се-
вка - това е приятен град, 

доста благоустроен, с нови 
почти улици и сгради, хвър-
лена е тука страшна пара - 
нали е роден край на вожда. 
Оттук нататък шосето пре-
минава през една келява пус-
тиня: нито пясъците й пясъ-
ци, нито почвата - почва. Об-
раснала с храсти и трънаци. 
Показаха ми стария път, по 
който Павел Шатев е вървял 
до затвора във Фезан. Виж-
даме край шосето край един 
„мерцедес” неколцина ара-
би да се молят на застлани-
те килимчета. Така стигаме 
до „Шерика Джуфра”, лагер 
на българите строители, със 
своя механа, читалище, тра-
пезария с безплатна храна, 
библиотека и платен партиен 
секретар. Това е цял дворец 
на „Техноекспортстрой” /
ТЕС/ под ведомството на не-
гово високоблагородие гене-
ралния директор Джерма-
нов, който е изглежда много 
добър организатор.

Тука спахме. Тук видях 
механизираната фурна, ку-
пена за 20 хиляди долара, ко-
ято пече хляб за 10 хиляди 

човека (цяла армия). Има-
ше и шкембе чорба. Набли-
зо е построената от бълга-
рите казарма на танковите 
войски. За една година са я 
направили с огромни плацо-
ве и всичко това заградено с 
телени мрежи. Само че в на-
пълно завършените казарми 
няма нито един човек! А въ-
тре лъщи от фаянс, спални, 
чешми, басейни и пр. Твърди 
се, че може и никога да не се 
засели тая казарма, толкова 
други незаети още казарми 
има в Либия.

На 26 октомври, четвър-
тък, тръгваме заранта за 
град Сирт. Караме със 150 
километра в час, топло е, но 
не и душно. Въздухът е все 
така приятен. Този път съм 
се прехвърлил на кола на 
TEC, а  „Булгаргеомин” оста-
на зад гърба ми. В град Хун 
ми показаха фабрика за фур-
ми и втора казарма, изваде-
на като че ли от калъф, но и 
тя без войници. Показаха ми 
и втория по големина силоз 
за жито в света, построен от 
TEC - и той празен. Жив чо-
век няма в него. Колко пове-
че работа щеше да свърши в 

България, където още няма-
ме съоръжения за съхране-
ние на зърното! Сбъркана е 
сметката на „зелената рево-
люция”, не идва очакваното 
зърно и да видим дали няко-

га ще падне.
Пред нас се извисява не-

високата планина раага, къ-
дето Кадафи строил - в об-
ширни подземия складове 
за бомби и ракети - бетонени 
скривалища. Тук видяхме ог-
ромен булдозер, японска из-
работка, който прави в ска-
лите шосета с едно само ми-
наване. Трошат се пред него 
камъните като халва. Заед-

но с това видяхме и огромен 
немски камион, не си знае 
силата, преминал досега ми-
лион и двеста километра без 
ремонт, макар че го товарят 
като магаре. Изобщо, носи се 

тука славата на германската 
строителна техника. А когато 
и фирмата е германска - кон-
куренцията става жестока. 
Нашите оцеляват само бла-
годарение на факта, че ка-
рат на нощни смени и пече-
лят време - правят обектите 
за по-кратки срокове.

Пустинята около Сирт - 
сиви камънаци и по нея тук-
там се вижда по някой либи-

ец овчар, но, като попиташ, 
се разбира, че няма нито ов-
чари либийци, нито гради-
нари - всички са египтяни и 
негри от Чад, Мароко или Су-
дан, дошли тука на гурбет и 
работят почти без пари.

Стъмни се. Виждам че ко-
лите като се срещнат, си свят-
кат и това било, за да сигнали-
зират, че шофьорът не е зас-
пал. Не святка ли - заспал е и 
бягай от него. Катастрофи ста-
ват ужасни, видяхме, разбира 
се, край пътя коли, локви от 
кръв и пр. Затова шофьорът 
кара бавно и е в постоянна го-
товност да извие колата пред 
насрещната лимузина.

В Лагера на българите в 
Джуфра се оказва, че има 
в трапезарията минерална 
вода и фурна. Нахранихме се 
добре. Шофьорът ми каза, че 
е виждал всякакви сгазени 
по шосето животни само не 
и гарвани. Оказва се наисти-
на, че гарванът е от най-ум-
ните птици на земята. Като 
минаваме покрай селцата, 
виждаме на места ученици 
да се връщат от училището 
с книги в ръцете. Не ги сла-
гат в чанти, за да се виждат. 
Гордеят се, че учат, учение-
то е на мода. На друго място 
виждаш нарамил арабинът 
илюстровано английско спи-
сание: макар от английски 

хабер да няма - но да го ви-
дят, че и той чете. Захваща-
ме разговор за либийците, а 
гледам шофьорът все неспо-
коен и се оглежда. След това 
ми каза, че пустинята има 
уши, всичко се знае, макар да 
не се вижда жива душа. Сга-
фиш ли нещо, уж си сам, уж 
никой няма, а ето, след десе-
тина минути полицията се 
изтърси. Като че камъните 
имат слушалки.

Пристигаме в лагера 
БСАД-60, строи се там вое-
нен обект и затова има сели-
ще на TEC. Денонощно се ра-
боти от една година. Имат си 
дизелова централа, пробили 
земята за вода, направили де-
нонощно да се работи. Фурна 
имат (нова), механична и т.н. 
Построили и луксозна барака 
с мека мебел, кухня, вентила-
ция и всичко това - за един 
и половина месец. Правят се 
военни складове навътре в 
планината за гранати, раке-
ти и пр. 

Следва

от стр. 12

В събития се превръщаха за 
нас - писателите от следващото 
литературно поколение, произ-
ведения като „Поезия”, „Очаква-
не”, „Дъжд”, „Защо човек се раж-
да”, „Родина”, „Реплика през ма-
сата”, „Истина”, „Разкаяние”, 
„Жажда”, „Предизвикан отго-
вор”, „Есен”, „Ако искаме да по-
бедим”, „Мои мили приятели”, 
„Разминаване”, посветено на Вл. 
Соколов, „Безсъница”, „Предпро-
лет” (с него поздрави идващото 
литературно поколение), „При-
знание”, посветено на Пеньо 
Пенев, и т.н., и т.н. Два фраг-
мента от „Признание”: 

Аз бях добър, аз бях невинен,
но хвана ме и мене бяс: 
щом няма как да ви надрас-

на, 
поне да дораста до вас.
…………….. 
Ръцете ми тежаха тежки 
като прекършени крила, 
но аз с очите си ви плашех, 
смразявах ви с усмивка зла. 
И ваште благоверни дами 
към мене гледаха със 

страст, 
че любех аз от вас по-силно
и пиех по-добре от вас.

георги Джагаров беше не-
преклонен патриот. Социали-
змът го виждаше през вели-
чаво изстраданата биография 
на България. Сътвори редица 
стихотворения за отечество-

то ни. Но едно от тях е анто-
логично, силно вълнуващо, 
пророческо и исторически 
глъбинно: „България”. Едва ли 
има днес съзнателен бълга-
рин, който да не знае първа-
та строфа на тази творба, или 
поне възлови думи от нея: 

Земя като една човешка 
длан… 

Но по-голяма ти не си ми 
нужна. 

Щастлив съм аз, че твойта 
кръв е южна, 

че е от кремък твоя стар 
Балкан.

Но не по-малка е  ролята му 
в изработване на новата на-
ционална политика на рБъл-
гария през 60-те години. Като 
председател на Съюза на българ-
ските писатели и с възможности 
да общува отблизо с Тодор 
Живков, Джагаров съдейст-
ваше активно за промяна 
на българската позиция във 
връзка със съюзна република 
Македония, за подчертаване 
на обстоятелството, че тради-
циите, историята,  потеклото, 

културата и езика на нейните 
жители са български. Джага-
ров - така смятам – помогна и 
за изработване на сравнител-
но по-независимо отношение 
на България към Съветския 
съюз. В същото време подло-
жи на критика, макар и неди-
ректно, криворазбрания ин-
тернационализъм, който под-
ценява значението на наци-
оналната държава и култура, 
поставя националната идея в 
подчинено положение.  Няма 
как да не отбележа, че тези 
свои действия ги съгласуваше 
с патриотичните представи и 
настроения на георги Йорда-
нов - негов съгражданин и го-
рещ почитател на таланта му, 
кандидат-член на политбю-
ро и първи секретар на гС на 
БСП в София.  

Забележително е, че с новия 
патриотичен курс българска-
та държава се присъедини, по-
точно е да се рече, приближи 
се до политиката на реформи, 
характерна за ръководства-
та на социалистически стра-
ни като Унгария, Полша или 
Чехословакия, които ратува-

ха за разширяване на незави-
симото им съществувание, за 
отхвърляне на насилствено-
то внедряване на съветския 
вид социализъм в Източна и 
Централна Европа. Джагаров 
потърси нови интерпретации и 
нови сцепления между интер-
национализма, обявен за „све-
щена” ценност на социалис-
тическото движение, и между 
патриотизма/национализма, 
възприеман през втората по-
ловина на ХХ (и лично от Джа-
гаров) също за „свещена цен-
ност” на социализма. Едва ли 
в този си текст трябва да доказ-
вам какви преломи и какъв по-
дем предизвика в нашата култу-
ра обръщането на държавата 
и на управляващата БКП към 
националния интерес, към 
историята и културата на бъл-
гарското ни минало и настоя-
ще, към идеалите на възрож-
денската  епоха. Тепърва тази 
насока в културно-творческата 
дейност на Джагаров предстои 
да бъде проучвана и съответно 
оценена по исторически прино-
си.     

Следва
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от стр. 9

Съвременните историци да-
ват малко по-различни числа, 
които обаче не променят об-
щата картина и главния извод. 
В септември 1939 год. срещу 78 
френски дивизии наброяващи 
3.25 млн войници на „отбрани-
телната линия Зигфрид“ проти-
востоят 1 млн немски войници и 
офицери. При това французите 
разполагат с 2850 танка, а на За-
падния фронт немците нямат 
нито един!!! Освен това френско-
британската авиация има почти 
двукратно превъзходство над 
съсредоточените там сили на Лу-
фтвафе: (2421 самолета срещу 
1359).

Ако съюзниците бяха пред-
приели масиран удар, немците 
щяха да бъдат принудени да из-
оставят Варшава и Краков и да 
мислят за защита на Берлин. А 
ако френската армия беше пред-
приела настъпление в рурска-
та област, то германците не биха 
могли да отвърнат с контраудар, 
защото нямаха танкове на това 
направление. Загубата на голе-
мия промишлен район би създа-
ла сериозни проблеми не само 
на немската армия, но и на целия 
Трети Райх.

обаче събитията на Запад-
ния фронт се развиват по съв-
сем друг сценарий. Имайки на 
ум опита от Първата световна 
война , англичаните и фран-
цузите разчитат да принудят 
противника към продължител-
на позиционна война, която да 

не е по силите на неговата ико-
номика. Освен това британците 
решават да подсилят морската 
блокада с пропагандна акция. От 
3 септември 1939 г. тяхната ави-
ация вместо да бомбардира вра-
жеските войски провежда т.нар. 
„рейдове на правдата“ (по образ-
ното определение на министъра 
на авиацията Кингсли Ууд). Бри-
танският историк Дейвид Мей-
сън пише: „Тези „рейдове на пра-
вдата“ се свеждаха до разхвър-
ляне от въздуха над Германия на 
милиони пропагандни позиви с 
надеждата, че германците, узна-
вайки за негодността на своите 
управници, ще се разбунтуват и 
ще ги свалят от власт. Освен това 
смятаха, че тези „рейдове ще спла-
шат немците и техните водачи, 
демонстрирайки им уязвимост-
та на Германия откъм въздуш-
ни нападения.“ Към 27 септември 
съгласно английското Министер-
ството на авиацията над Третия 
райх са хвърлени 18 млн пози-
ви, което дава повод на марша-
ла на кралските ВВС Артур Харис 
да отбележи ехидно: „По мое мне-
ние единственото, което напра-
вихме, е осигуряването на Евро-
пейския континент с тоалетна 
хартия за петте дълги години на 
войната“.

В нощта на 7 септември 
французите все пак пресичат 
германската граница при Са-

арбрюкен. Немците се изтеглят 
от граничната полоса и отстъп-
ват на линията на укрепленията. 
Два дни по късно десет френски 
дивизии без да срещат съпроти-
ва се придвижват на 7-8 км в те-
риторията на противника и спи-
рат пред „линията Зигфрид“. 
На 10 септември, съобщавайки 
на ръководството на Полша за 
предприетите действия, главно-
командващият ген. Морис Га-
мелен заявява, че е „изпълнил 
своето обещание предсрочно, а 
именно да започне настъпление 
с мощни основни сили на 15-я 
ден след обявяване на френска-
та мобилизация“. Френският 
главнокомандващ, правейки от 
мухата слон, уверява поляците: 
„Повече от половината наши 
бойни дивизии от Североизточ-
ния фронт водят сражения. 
След нашето пресичане на гра-
ницата, немците оказват сил-
на съпротива. Но въпреки това 
ние се придвижихме напред. Но 
затънахме в позиционна вой-
на, защото имаме насреща про-
тивник, който се е подготвил за 
отбрана“.

Накрая след още два дни 
френското командване запо-
вядва на доблестните си вой-
ни да прекратят настъплението 
„поради бързото развитие на съ-
битията в Полша“. При това ген.
Гамелен продължава да заблуж-

дава поляците като на 14 септем-
ври им съобщава следното: „По-
следното заседание на Върховния 
съвет на съюзниците реши Фран-
ция и Великобритания да осигу-
рят на Полша всякаква възмож-
на помощ. След подробен анализ 
на обстановката формите на 
тази помощ са уточнени с наши-
те британски съюзници и ви уве-
рявам, че нито една възможност 
за пряка помощ на Полша няма да 
бъде оставена без внимание.“

Събитията от следващите 
дни показват, че тези увере-
ния са напълно лъжливи. Па-
риж и лондон не са имали на-
мерения да спасяват поляци-
те. По-късно героят на френска-
та съпротива ген.Шарл де Гол с 
прискърбие констатира: „Дока-
то силите на противника бяха 
почти напълно ангажирани на 
Висла, с изключение на няколко 
демонстративни действия ние 
не предприехме нищо за да из-
лезем на Рейн. Ние също нищо 
не предприехме за да обезвредим 
Италия, което можехме да по-
стигнем като я принудим да из-
бира между френско военно на-
хлуване и отстъпки в замяна на 
нейния неутралитет. И накрая 
не предприехме нищо за обеди-
нение с Белгия за да придвижим 
нашите сили към Лиеж и канала 
Алберт.“

Към края на септември 

Полша е разгромена и на За-
падния фронт настъпва дъл-
го няколко месечно затишие. 
Този период е наречен шеговито 
от френския журналист Ролан 
Дорджелес „странната война“. 
Германците се готвят за пролет-
ната си кампания, а французи-
те уверени в непристъпността 
на своята линия „Мажино“ во-
дят необичаен за воюваща ар-
мия начин на живот. Войни-
ците играят волейбол,футбол 
и карти, пият вино и разпус-
кат. Доказателство за това е об-
съждането във френския парла-
мент на въпроса за допълнител-
на дажба от спиртни напитки 
за войниците (30.11.1939 г.). На 
29.02.1940 г. Министър-предсе-
дателят на Франция Едуард Да-
ладие подписва заповед за от-
мяна на акциза за карти за игра 
предназначени за действащата 
армия. Веднага след това е при-
ето решение за закупуване на 
10 000 футболни топки за арми-
ята. И още един факт – в нача-
лото на май 1940 г. повече от 
15% от личния състав на съю-
зниците е в отпуск.

„Курортният сезон“ на 
френско-германската граница 
завършва на 10 май 1940 г., ко-
гато германската армия започва 
настъпление. Настъпва времето, 
в което французи и англичани 
ще започнат да се разплащат за 
своята безгрижност, както и за 
другите странности на „стран-
ната война“.

Превод Румен ВОДЕНИЧАРОВ

СЪДБАТА НА ПОЛшА...

ЛИБИЯ ОТ ВРЕМЕТО НА ПОЛКОВНИК КАДАФИ
Непубликуван ръкопис на Николай Хайтов

Николай ХАЙТоВ
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Антология

МЪЛНИЯТА, КОЯТО ОЗАРИ 
БЪЛГАРСКАТА ПОЕЗИЯ 

ГЕОРГИ ДЖАГАРОВ – ДО мОЗъКА НА КОСТИТЕ СИ 
РОЖБА НА РЕВОЛЮЦИЯТА

Чавдар ДоБрЕВ
 

Продължение  
от миналия брой    

Поетът от Сливен се добра 
до нов тип изображение на 
човешката личност по подо-
бие на други български писа-
тели: по-богато и  разкрепо-
стено, по-проблемно, но и ди-
алогично вглеждане в душата 
на отделния човек, влязъл в 
конфликт с новооформящата 
се култура на апаратния елит. 
Конфликтуваше с нейните дог-
ми, забрани, фалшификати на 
истината, сектантски табута, и 
пр. Още в края на 50-те години 
Джагаров разкри – като пара-
докс -  не единствено същина-
та на сталинизма в български 
контекст, но и генезиса на „но-
менклатурната класа”, която 
няколко десетилетия по-къс-
но (през 90-те години на века) 
ще възвърне „египетската пи-
рамидална структура на обще-
ството”, според определение 
на Людмил Стоянов. Джагаров 
измести акцентът на проти-
вопоставянето „отвън” (50-те 
години) - „навътре” (60-те го-
дини) в личността: към етико-
психологическите ѝ нагласи, но 
и към не по-малко нажежено-
то ѝ ежедневие. Придвижи се 
от идеята за „класова борба” с 
буржоазията към обявяване 
война на хората, изтъргували 
своя комунистически идеал 
и биография заради корист-
но придобиване на привиле-
гии, материални облаги, ка-
риеристично заемане на вла-
стови позиции.  

От гледището на Джагаров, 
формирано през онзи истори-
чески период,  такава трансфор-
мация представляваше въз-
кресяване на социалното „не-
равенството”, ранна криза на 
обществената система, дефор-
миране на идеала. А това, от 
своя страна,  подтикна автора 
да насочи цялата си енергия, 
патос и воля за разобличава-

не мимикрията на силите, ко-
ито запращат социалния иде-
ал отново в мрачните хралу-
пи на буржоазното минало. 
В „реквизита” на използвани-
те от автора изразни средства  
попаднаха и гневното отрица-
ние, и присмехулната присъ-
да, и безмилостната полемика 
с „наглеца”, и „репликата през 
маса”, както и опасението, че 
обществената болест може да 
доведе до крушение на много-
вековните човешки въжделе-
ния. В монографията си „Ли-
рична драма” (1973 г.) се зани-
мавам детайлно с тази смяна 
на гледните точки в художест-
вената ни култура - края на 50-
те и 60-те години на ХХ век. В 
това число, с протичането на го-

репосочения процес в драма-
тургията на Джагаров. 

И така, изплитайки нишки-
те на своя лиричен свят, оза-
рен от предчувствия за хар-
мония и сбъдване на блянове, 
Джагаров първи усети с остър 
нюх -  още през и след средата 
на 50-те години - колко страш-
ни, а не просто смешни, могат 
да се окажат онези фактори в 
партията и социалистическо-
то общество, който обслужват 
схемата и догмата в движени-

ето, дебнат (и поради фана-
тизъм!) да удушат всяко ново 
прозрение, всяка честна, оц-
ветена със  скепсис оценка, 
всяко свободомислие. От та-
кова тесто е замесен следовате-
лят Николов в пиесата „Проку-
рорът”. 

Не по-малко значимо, как-
то отбелязах, е и проглеждането 
на поета за това как след „ста-
линското време”  определе-
на категория ръководни лица в 
държавата и партията превръ-
щат социализма в средство за 
олихвяване на миналите си за-
слуги, за забогатяване и при-
добиване на незаслужен ли-
чен просперитет. В паметното 
стихотворение „Тревога” тези 
субекти са явяват в ролята на 

Пушкиновия „черен човек”. В 
„Отговор” са злото, което ата-
кува живота и кара автора да 
се чувства „смутен и объркан”. 
В „Предупреждение” човешки 
екземпляри, изпълзели нагоре 
в бюрократичната система на 
държавата („ти изкусно се при-
кри”), принуждават поета да 
им обяви война, да ги запла-
ши, че тогава „ще види стара-
та гора как пукат кости и хвър-
чат крила”. При творците е така 
- ненадейно прозират в конфли-

кта (личен, обществен), за да ви-
дят едновременно с това и по-
нататъшните му прераждания.    

Обобщено. В ранен пери-
од след 9 септември 1944 г., 
когато даже поетите от чети-
ридесетте години не намира-
ха собствения си глас, Джа-
гаров сондираше сполучли-
во различните състояния на 
социума. Изкара на показ 
както пораженията от култа, 
така и природените качества 
на човека да се приспособява 
и гарантира своя възход вър-
ху  гърба на останалите хора. 
Застана на страната на чо-
вешките жертви, принесени 
в интерес на „успешните дру-
гари”, не за да прогласи пъл-
ното си униние, а за да про-
види какъв би трябвало да е 
фронтът на противопоставя-
нето, което ще укрепи идея-
та. В този план програмни са 
изпълнените с напрегнати въ-
проси стихотворения  „Раз-
дяла”, „Защо човек се ражда”, 
„Хора, ех…”, „Сняг през проле-
тта” и т.н. Ето го „Раздяла” 
(първа строфа): 

Всичко 
свършва 
за миг:
две изстинали длани, 
две очи 
като два неочаквани ножа. 
Сняг вали… 
Аз се връщам с две кървави 

рани. 
И не знам 
де ще спра, 
де глава ще положа.    
Ето го текстът на „Хора, 

ех…”: 
Хора, ех… 
Огорчиха ме тежко. 
Сякаш вбиха в сърцето ми 

трън. 
Нараниха ме тежко. 
За какво? Просто тъй - по 

човешки. 
Замълчах. 
И излязох навън. 

А навън 
едно слънце огряло, 
едно синьо небе засияло, 
едни чудни цветенца наболи 
по рътлини и припеци голи – 
светът станал тъй хубав и 

чист, 
че извадих  тетрадка 
и молив 
и заплаках 
над белия лист…

Не мога да не подчертая от-
ново, че Джагаров създаде по-
друг, оздравителен, наистина 
човеколюбив, но и неприми-
рим към порока  тонус в ли-
тературата ни. Влезе в жесток 
двубой с използвачите на вя-
рата, с новите блюстители и 
търгаши от епохата на соци-
ализма, с тясно скроените но-
менклатурни кадри. 

На стр. 11

ЗАЩО ЧОВЕК  
СЕ РАЖДА

ЕЛЕГИЯ

георги ДЖАгАроВ

Ако е мъртъв камъкът; ако пръстта е няма;
ако небето синьо е измама;
ако звездите светят само в тъмнината;
ако изгасва огънят; ако листата
растат напролет и изгниват есента;
ако до време духа всеки вятър;
ако заглъхва над земята песента;
ако надолу всичките реки текат;
ако с вода се утолява всяка жажда;
ако до гроба свършва всеки път,
кажи ми ти - защо човек се ражда?

Все тъй ще мирише на люляк,
високите буки
все тъй ще нашепват
и двама -
ти и синът ми,
ще идвате тука,
ще чакате тука,
но мен ще ме няма.
Ще бъда аз корен,
заровен дълбоко в земята,
мъзга под кората на стволите крепки,
ще бъда светулка
през гладния мрак на гората
и топла роса
върху вашите клепки.


