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Издание на Български демократически форум от 22.02.1991г.

ДЯНКО МАРКОВ 
– ЗА НЕСЛОМЕНИЯ
ЧОВЕШКИ ДУХ И 
НЕГОВИТЕ ПОБЕДИ

НАЦИОНАЛНА
СЪВЕСТ                    стр. 4-5

БЪЛГАРИЯ Е
ДИСКРИМИНИРА-
НА ЗА СПАСЯВА-
НЕТО НА ЕВРЕИТЕ

ИСТОРИЯ
                               стр. 6

Честито
Рождество Христово! 

Честита
Новата 2015 г.!

РЕДАКЦИОННО: НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ:

БДФ ПРОДЪЛЖАВА В КП „ДЕСНИТЕ“

Това реши Националният 
съвет на Български демокра-
тически форум (БДФ), който 
се проведе на 08.11.2014 г. 
в София. Изслушан и едино-
душно приет беше докладът 
на Жаклин Толева – предсе-
дател на БДФ, за представя-
нето на партията и Коалиция 
„Десните“ на парламентарни-
те избори. 

В дискусията след док-
лада Дянко Марков, доайен 

на БДФ, изтъкна, че само-
то явяване на новосформи-
раната коалицията на тези 
избори е своеобразна побе-
да, защото за кратко време 
бе показано присъствие в 
обществения       живот. Той      цитира 
старата максима, според която 
една победена нация има бъде-
ще, но една отсъстваща нация 
няма бъдеще. 

Силен анализ на следиз-
борната ситуация в България 

предложи и Муравей Радев.
Националният съвет на 

Български демократически 
форум взе решение партията 
да продължи участието си в 
Коалиция „Десните“.

Решено бе ХІ конгрес на 
партията да се проведе на    
14 март 2015 г.

в. „Прелом“

25 години промяна – на костюмирана демокрация.
Защото след 25 години ние все още сме управлявани от Комунистическата партия, в нейните 

креации.
25 години ние все още сме пленници на мислене в измеренията на старите идеологии, рожба 

на едно минало хилядолетие. Отречени от историята!
94 % от младежите между 16 и 30 години не знаят почти нищо за комунизма. Но за сметка на 

това 55 %  са с позитивни оценки за него – в резултат на целенасочена и повсеместна пропаган-
да за идеализация и митологизация.

Това е най-болният проблем на България!
25 години не са достатъчни за националното ни пълнолетие!!!

в. „Прелом“

25 години от 10 ноември25 години от 10 ноември

МОЛИТВА

Господи, дай:
на Духа ни Служение,
на Пътя ни връх,
на живота ни достойнство,
на душата ни светлина,
на братството обич,
на дните ни знание,
на личностите морал,
на обществото ни отговорност,
на Родината благодeнствие,
на планетата мир!

От ЦР на БДФ

„ШОПСКИЯТ ЕЗИК“ И 
БЪЛГАРСКИЯТ ПОЛИ-
ТИЧЕСКИ НИХИЛИЗЪМ

СКАНДАЛНО
                                          стр. 7



и „Единна народна партия“ (ЕНП) до разговор за присъединяване. Вместо това бяха привлечени фор-
мации като БНД – отцепници от НДСВ и ХДП – партия с родилен генезис от хора открито парадиращи 
връзките си с ДС и КГБ. В допълнение бе ясно видимо, че претенцията за наличен реформаторски 
капацитет е практически равна на нула поради отсъствието на доказани на дело реформатори в 
състава на партиите от Блока. Особено смущаващ бе този факт в рамките на ДСБ, където все още 
членуваха хора, извършили кардиналните реформи в периода 1997 – 2001, но които бяха очевидно и 
неслучайно дистанцирани от участие в политическите процеси. Тези констатации наложиха предста-
вители от състава на Гражданската квота на КПД, БДФ и ЕНП да вземат бързи и радикални решения 
по съставянето на нова, истинска, дясна коалиция, чрез която да се предложи на българското общес-
тво алтернатива на клонингите, създадени от бившата ДС и БКП. Към тази група от учредители, след 
покана с ясно поставени предварителни условия, се присъедини и СЕ.

Почти светкавично беше създадена документалната основа за бъдещата КПД, бяха единодуш-
но приети и подписани „Идейна и ценностна политическа платформа“ и „Възвание към българските 
граждани”, които ни дадоха основание на 6 август 2014 г. да сключим споразумение за траен полити-
чески съюз, който да реализира идеите в Платформата, явявайки се на всички предстоящи избори в 
България и участвайки в управлението или като опозиция на управлението, както и в политическия 
живот на държавата. 

При насрочени избори за 5 октомври 2014 г., съответно – начало на предизборната кампания на   
5 септември 2014 г., КПД разви експанзивна организационна и съдържателна политическа дейност 

Участие в предсрочните парламентарни избори. Оценка на резултатите 
и причините за тях.

В рамките на предизборната кампания бяха разгърнати само смислени инициативи, които бяха 
най-плътно отразени в интернет, по-малко в радиа и печатни медии и почти никак в националните 
телевизии. Не сме си позволили никакъв популизъм, манкиране, манипулации или лъжа. За целите 
на презентирането на КПД и Предизборната ни програма бяха създадени собствен информационен 
вестник, брошури, няколко телевизионни клипа, рекламни материали, бяха ангажирани бил-
бордове и подвижни информационни центрове (предимно шатри), в които работиха основно 
кандидатите за народни представители и доброволци. Бяха провеждани срещи с хора, про-
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Отец Димитър Амбарев е правнук на 
съратника на Левски свещеник Стефан Бо-
зов от Казанлък. Бащата на отец Амбарев 
е бил цанковист преди 9 септември 1944, 
а след девети е дългогодишен затворник 
и лагерист. През 60-те години на миналия 
век Амбарев, едва десетинагодишен, е 
подложен на тормоз заради „фашисткия“ 
си баща. Това е важната причина, поради 
която по-късно избира пътя на духовничес-
твото в Преображенския манастир.

Завършва Духовната академия. Ръ-
коположен за свещеник през 1972 г. През 
1975 г. прави непредпазливо изказване в 
приятелска компания. Арестуван е с об-
винение, че иска да взриви паметника на 
Альоша (паметника на Съветската армия 
на Бунарджика в Пловдив). Едва през 1984 
г. получава съдебна реабилитация.

През 1988 г. е поканен от отец Топуз-
лиев за съучредител на Дружеството за 
защита правата на човека в България, но 
отказва заради присъдата, която е имал. 
През 1989 г. обаче е сред създателите 
на Комитета за защита на религиозните 
права, свободата на съвестта и духовни-
те ценности заедно с Благой Топузлиев, 
Христофор Събев и др. 

Същата година, по време на майските 
събития, е пълномощник на Независимото 
дружество за правата на човека, с предсе-
дател Илия Минев, и се обявява в защита 
на правата и на мюсюлманите в България.

В 1989 г. става съучредител на СДС и е 
говорител на Независимото дружество за 
защита правата на човека. Отец Амбарев 
е свещеник в града на истината през 1990 
година. Започналите вътрешни борби и по-
дозренията му към много от т.н. „сини“ по-
литици за причастност към бившия режим го 
отблъскват от тези среди.

Участието му в документалния филм на 
Малина Петрова „Приключено по давност“ 
от 2008 г. допълва картината на конспира-
тивност и тревога в БКП/БСП по време на 
инсценирания от самите комунисти палеж 
на Партийния дом и част от партийните ар-
хиви, пазени там в 1990.

По време на разкола в БПЦ, остро кри-
тикува висшия клир за обвързаността му 
с комунистическия режим и специалните 
служби, нравствената развала и слабост на 
владиците, но никога не изменя на канонич-
но дължимото пред епископата, не наруша-
ва устава на БПЦ и остава докрай в нея.

Той е автор на отвореното писмо до 

президента Росен Плевне-
лиев от 2012 г., в което го 
призова за официално пок-
лонение пред Мемориала 
на жертвите на комунизма 
на 1 февруари – церемо-
ния, която вече три години 
традиционно се спазва от 
президентството.

Отец Амбарев отстоя-
ва до последните си сили 
антикомунистическата 
борба. Участва активно и 
в антиправителствените 
протести през лятото на 
2013 г. Макар с ампутилан 
крак и в тежко здравос-
ловно състояние, въпреки 
заплахите за безредици и 
полицейско насилие, той 
идва и благославя протес-
тиращите пред Народното 
събрание в София на рож-
дения ден на Левски 18 
юли 2013 г.

Отиде си емблематичният борец за права, свободи и демокрация

ОТЕЦ ДИМИТЪР АМБАРЕВ
(11.09 .1944 –  03 .07 .2014)

Приятелю, не се разделяме с теб, защото вярваме, че от Не-
бесните селения твоят борбен Дух ще закриля България!

Поклон!
От ЦР на БДФ

ТЕЖКА ЗАГУБА
Внезапно и завинаги

загубихме нашия безценен, 
верен и щедър приятел и

съмишленик, безкористният

Иван Тодоров Щерев
ЯНКО

Напусна ни един истински Бъл-
гарин – насила прокуденият

50 години в чужбина, 
но не забравил Родината си, 

смел борец против комунизма.
Почивай в мир, братко!

От неговите приятели
и съмишленици.

На Иван Щерев  /Янко/

Защо сме се събрали от скръб превити – 
днес най-сърцатия от нас изпращаме
и тъжни, и щастливи да са дните ни,
накрая всеки пътя вечен хваща.

Не вярваме във твоя край, защото
ти беше най-висок във идеали,
звучи гласът ти тъй дълбок и топъл
и дава ни кураж и ум, и знание.

Защото си препатил, свят широк обходил,
но Родината мила скътал във гърдите,
ти беше факел наш и знаме в града роден,
незабравим оставаш в сърцата и душите.

Людмил Попов
24.10.2014 г. 

                                    IN MEMORIAM

На 30 ноември 2014 г. се проведе първият Национален коалиционен съвет на Коалиция „Десните“. На него присъстваха делегати от ПП „Български демократически 
форум“ (БДФ) и ПП „Единна народна партия“ (ЕНП), както и от Гражданската квота на коалицията. 

Само дни преди конференцията ПП „Синьо единство“ (СЕ) излязоха от коалицията, тъй като въпреки подписаното коалиционна споразумение отново поставиха в улти-
мативен порядък искане за саморазпускане на наличните в коалицията партии и създаването на нова единна партия, което не бе прието.

На форума бяха разгледани въпроси относно стратегията на Коалиция „Десните“ за предстоящите избори, разширяването на коалицията, както и нейната кадрова 
политика.

На вниманието на нашите читатели представяме отчетния и политически доклад на председателя на коалицията д-р Илко Семерджиев

ОТЧЕТЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКЛАД
от д-р Илко Семерджиев – политически председател на Коалиция „Десните“
за периода от създаването на коалицията (06.08.2014 г.)
до първия Национален коалиционен съвет (30.11.2014 г.)
(със съкращения)

Уважаеми колеги, госпожи и господа,

Ще започна своето изложение с кратка хронология за създаването на Коалиция от партии „Дес-
ните“ (КПД), за да бъдем наясно с организационните и структурни особености на този нов за Бълга-
рия политически съюз, но преди това ми позволете с няколко изречения да резюмирам основанията 
за това решение, последвано от бързи идейни и ценностни стиковки, включително организационни 
действия, и получило политическата си материализация в явяването на извънредните парламентар-
ни избори през октомври 2014 г.

Основания и хронология на създаването на КПД

Коалиция „Десните“ възникна като алтернатива на ляво-популистките инженерингови и корпора-
тивни проекти в лицето на БСП, ДПС и ГЕРБ, но пряк повод за реализация на коалицията стана про-
падането на създадения през 2013 г. политически съюз, самонарекъл се Реформаторски блок (РБ), с 
претенциите да бъде дясна формация с реформаторски капацитет. До месец август 2014 г. нямаше 
сериозни основания така нареченият Реформаторски блок да бъде квалифициран като дясна форма-
ция, поради неговия еклектичен политически формат и участието в него на остатъци от разпаднали 
се или разцепили се корпоративно-политически проекти като НДСВ, ДПС, СДС, макар че някои от тях 
вече бяха маскирали старите си цели, лица и стратегии зад нови абревиатури и млади политически 
фигуранти. С оставката на кабинета „Орешарски“ обаче истинските намерения и цели на Блока бяха 
недвусмислено демонстрирани, макар че останаха невербализирани. Въпреки наличието на партия 
като ДСБ и някои смислени лица в Гражданския съвет на Блока, оказа се, че стари и доказани десни 
партньори още от времето на ОДС са нежелани в техния политически съюз, което бе демонстрирано 
с изгонването на „Синьо единство“ (СЕ) и недопускането на „Български демократически форум“ (БДФ) 

ОТЧЕТЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКЛАД НА КП „ДЕСНИТЕ”
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При настоящата икономическа обстановка, 
която се характеризира с разстроени публични и 
частни финанси, преминаване от инфлационен в 
дефлационен режим, спад на БВП, увеличаване 
на външната задлъжнялост и държавните разхо-
ди, скършена свободна стопанска инициатива, 
растяща безработица и т.н. може да се очаква 
освен политически и икономически срив. Така 
нуждаещата се от реформи България всъщност 
ще тръгне по пътя на рецесията, може да се стиг-
не до граждански бунтове и пълна управленска 
безизходица. 

Мисията на КПД е да се подготвя организа-
ционно, кадрово и политически, за да може да 
помогне на България и гражданите в случай, че 
този сценарий започне да се сбъдва. При по-спо-
койна политическа, икономическа и международ-
на обстановка, ние трябва да успеем да влезем 
в управлението на страната, за да влеем поне 
малко от здравия държавнически разум, който 
демонстрирахме след катастрофата на БСП през 
1997 г.

Заключение

С този наш първи коалиционен форум ние не 
само рекапитулираме първите месеци от своето 
съществуване. Ние искаме да се обърнем и към 
хората, открито да заявим политическите си по-
зиции, политическото си лице и нашата визия за 
България. Събрали сме нравствена сила, профе-
сионална експертиза и решеност да се справяме 
с проблемите на страната, за разлика от прода-
вачите на трикове и носителите на евтин, авток-
ратичен популизъм. Без да сме в управлението 
на България, ние се натоварваме с отговорност 
за нейната съдба. 

Това сме избрали да бъдем ние, КПД – Кое-
фициентът на Полезно Действие за България

само с партии и граждани, които приемат нашата 
документална основа, полагат подпис за при-
съединяването си и гарантират спазването на 
Коалиционното споразумение, което сме приели 
като своеобразен устав за нашето съществува-
не, смисъл и организация.

В заключение на този раздел искам да отдам 
заслуженото и на тези членове на СЕ, които ра-
ботиха посветено по време на изборния процес. 
Въпреки че няма да продължим да съществува-
ме и работим заедно под формата на коалиция, 
те ще останат за нас партньори и съмишленици. 
Без да ги изброявам поименно, искам сърдечно 
да благодаря на онези от тях, които бяха все-
отдайни по време на предизборната кампания! 
Смятам ги за наши приятели и те са винаги добре 
дошли сред нас

Организационна и кадрова стра-
тегия за функциониране и развитие 
на КПД

Членовете на КПД са сбор от членовете на 
съставните части на коалицията. Ето защо е 
необходимо в максимално кратки срокове да се 
създадат актуални електронни регистри на чле-
нуващите в партиите и на тези в Гражданската 
квота, както и да се регламентира и синхронизи-
ра освен членския внос, така и индивидуалните 
отчисления към централата на КПД. За екзистенц 
минимум смятам съществуването на канцелария 
с няколко платени служители, които да бъдат 
постоянно на разположение за административна 
и организационно-техническа коалиционна ра-
бота. Ръководител на канцеларията следва да 
бъде главният секретар на КПД.

Взехме решение за създаване на Полити-
ческа академия, в която да обучаваме тези наши 
членове, които имат желание за активно, отго-
ворно и професионално участие в политиката. 
По този начин ще разширим кръга на подготве-
ните и компетентни хора във и около КПД, които 
да бъдат способни да формулират, предлагат и 
защитават пред обществото нашите позиции.

Трябва да започнем изграждането на визи-
раните в коалиционното ни споразумение Реги-
онални коалиционни съвети, които да стартират 
своята организационна, кадрова и политическа 
дейност. Важно е да планираме и проведем по-
литически семинари сред структурите, членове-
те и симпатизантите ни в страната. На тях следва 
да търсим и онези професионалисти с добра екс-
пертиза, които могат да станат членове на посто-
янните ни комисии за развиването на предизбор-
ните ни програми и програмите за управление. 
Не на последно място стои структурирането и 
непрекъснатата подготовка на предизборните 
щабове в регионален и национален мащаб.

Политически перспективи пред 
България

Политическите перспективи пред България 
могат да се прогнозират от резултатите на прове-
дените предсрочни парламентарни избори, които 
показват следното:

1. ГЕРБ със своите 84 народни представи-
тели нямат възможност за самостоятелно мно-
зинство в парламента, поради което ще търсят 
всякакви форми и методи за задържане в изпъл-
нителната власт. Тяхната същност на консума-
торска партия, която не може да съществува в 
опозиционен режим ще бъде принудена да прави 
всякакви търговски и силови хватки за оцелява-
не, дори с цената на огромно задлъжняване в ус-
ловията на икономически срив. Така ще се стигне 
до бързо корумпиране дори на партии, които са 
за първи път в Народното събрание, а това ще 
утежни политическата, икономическата и особе-
но правната криза в страната. За реформи в кри-
тичните сектори не може да става и дума, защото 
те ще разбъркат статуквото на вече ситуирали се 
интереси, които могат да предизвикат криза на 
властта;

2. РБ със своите 23 народни представители 
не могат да допълнят необходимото количество 
гласове за мнозинство в НС, поради което ще 
бъдат търпяни до момента, в който не бъдат 
напазарувани алтернативни гласове. Поради 
самохвалното и неадекватно самочувствие на 
„реформатори“, на министрите на РБ ще им се 
наложи или да реформират, или да лъжат, че 
реформират. И в двата случая ще предизвикат 
проблеми, което ще ги дискредитира сериозно, 
особено на фона на предизборната лъжа, че са 
алтернатива на ГЕРБ и че са десни;

3. ПФ е бомба с часовников механизъм, ко-
ято ще се утилизира при всяка кризисна ситуа-

фесионални съсловия, неправителстве-
ни и други организации, както и агитация 
от човек на човек. Цялостната кампания 

бе финансирана със собствени средства на пар-
тиите и кандидатите.

Сред причините за незадоволителното пред-
ставяне на първите за коалицията парламентар-
ни избори могат да бъдат посочени следните 
факти:

1. Краткото време за организация и промоция 
на коалицията – само един месец;

2. Липсата на предварителна стиковка между 
съставните части на коалицията;

3. Слабите възможности за самофинансира-
не и почти пълната липса на външно финанси-
ране;

4. Невъзможността и неучастието на някои от 
съставните части на коалицията в централното 
финансиране на кампанията и в работата на На-
ционалния предизборен щаб;

5. Загубата на време в спорове по проблеми, 
свързани с вида и правната форма за явяването 
на избори и продължаващото бъдещо съществу-
ване на партньорите в политическия съюз;

6. Неотработени механизми по съгласуване, 
вземане и изпълнение на решения в коалиция-
та;

7. Липсата на работещи партийни структури и 
кадри в някои от районите на страната;

8. Агресивната конкуренция от псевдодесни 
формации;

9. Масово наложената и разширяваща се 
практика за закупуване на гласове – нещо недо-
пустимо за политическите принципи на КПД;

10. Наложеното телевизионно затъмнение 
върху КПД както в предизборния период, така и 
по време на кампанията;

11. Незаинтересованост на гласоподавате-
лите към смислени политически платформи и 
програми;

12. Липса на наши представители в ЦИК, РИК 
и СИК.

Структурна и коалиционна по-
литика

През цялото време на краткото си същест-
вуване, коалиционната политика на КПД бе не-
уверена и в значителна степен разколебана от 
липсата на убеденост в СЕ, че това е моделът 
на бъдещото организационно и политическо 
съществуване на партньорите подписали По-
литическото споразумение на 6 август 2014 г. 
За кратко тази разколебаност бе подтисната по 
време на предизборната кампания, въпреки че 
нежеланието за инвестиране в новия бранд се 
долавяше както в информационен план, така и 
финансово, и кадрово. Веднага след изборите 
обаче проблемът избухна с нова сила, което 
доведе до невъзможност да следваме дневния 
си ред и да вземаме решения по текущите по-
литически проблеми в България. Вместо това 
ние отново зациклихме в темата „единна партия 
или коалиция“, връщайки се в изходната позиция 
от юли-август, за която се надявахме, че вече е 
преодоляна. Трите съставни части на коалиция-
та в лицето на Гражданската квота, БДФ и ЕНП 
бяхме на мнение, че вглеждането в тази тема ще 
ни губи време и енергия в бъдеще, ако не заемем 
категорична позиция за форматa на собствените 
си взаимоотношения, след което да се обърнем 
към въпросите, които се поставят от спешните 
нужди на България. В крайна сметка партньо-
рите от СЕ, въпреки подписаното коалиционно 
споразумение, на 26.11.2014 г. отново постави-
ха темата на гласуване пред своите членове, 
вследствие на което крайният резултат бе отказ 
от коалицията. Буквалният текст, който получих-
ме, гласи следното: „Синьо единство“ стои твър-
до зад убеждението си, че възраждането на тра-
диционната десница минава през създаване на 
нова единна партия, изградена от партии и граж-
дани, които са генетично свързани с нея и при-
познават принципите й. Тази своя кауза партията 
отстоява от самото си създаване... Членовете 
на Националното представителство изразяват 
съжаление, че концепцията за надграждане на 
традиционната десница чрез създаване на един-
на партия не срещна подкрепа у останалите пар-
тии и гражданите от КПД, които имат категорични 
предпочитания за развитие само и единствено в 
коалиционен формат. На този етап това разделя 
пътищата на СЕ и КПД.“

Моето становище още от самото начало е, 
че КПД трябва да бъде и да продължава да се 
развива като коалиция от партии с равнопоста-
вена Гражданска квота. Смятам за необходимо 
коалиционният състав да бъде разширяван, но 
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ция, особено по повод на етнически и религиозни 
проблеми, които ДПС със сигурност ще използва 
в своя арсенал от политико-корпоративни инст-
рументи за безкомпромисно задоволяване на 
икономически и политически интереси;

4. АБВ е про-путинска формация, която ще 
прокарва „шлемовите“ енергийни проекти и ще 
защитава руските интереси в България и ЕС. 
Това ще ерозира прокламираната „дясно-цен-
тристка“ ориентация на правителството и ще 
свидетелства за най-безпринципното геополи-
тическо слугуване на интереси извън политиката 
на ЕС;

5. БСП, ДПС, БДЦ и Атака ще дебнат за про-
пуските на управляващата коалиция и ще осреб-
ряват всяка пробойна в мисленето и практиката 
на зареденият с непрофесионализъм и егоцент-
ризъм Министерски съвет.

Вероятността да се завърши управленския 
мандат на 43-ото Народно събрание е нищожно 
малка. Възможно е Борисов да стане кандидат 
за президент с хоризонт до 2026 г., при което 
консолидираната от автократичното му управ-
ление ГЕРБ ще изпадне в криза на лидерството 
и идентичността с непрогнозируем ефект. Това 
ще бъде чакан момент от опозиционните партии 
в парламента и извън него. Коалирането на ГЕРБ 
със структури и лица от провалили се партии и с 
набързо скалъпени коалиции е заредено с голям 
политически риск. На никой от сегашните коали-
ционни партньори не може да се разчита, още по-
малко на неопитните и безскрупулни нови лица, 
които се търпят едни други само в името на обо-
гатяването чрез власт. При такива обстоятелства 
политиката на ГЕРБ ще търси бъдещи коалиции 
по-скоро с формации като ДПС и БСП, отколкото 
да запази настоящата управленска конфигура-
ция. ГЕРБ ще прави своите сметки и ще следва 
партийния си интерес, но със сигурност това 
вещае много вреди за България. Едната вреда 
ще бъде затвържда-
ването на статуквото 
на олигархичната и 
неправова държава, 
другата е разклаща-
не на устойчивостта 
на България в ЕС, 
третата е свързана 
с увеличаващата 
се гореща линия на 
съприкосновение с 
ислямски фундамен-
талистски и неоос-
манистски претен-
ции, четвъртата – с 
руските интереси и 
действия, доминира-
ни от стратегически 
конфликти в Украй-
на. 

След изборите, гледам и не вярвам на 
очите си! 

Каква я мислехме, а каква стана с Ре-
форматорския блок (РБ)! Уж обединение на 
демократични сили очаквахме, уж реформи 
очаквахме, а то...

Ама защо? Ама как? Откъде се получи 
това разминаване?

Въпросите не ми даваха мира. Докато 
най-накрая прозрях къде е истината. И всич-
ко си дойде на мястото. Ей така – от раз.

Причината, уважаеми читателю, е в нег-
рамотността на нашего брата! Неграмотност, 
която граничи с невежество. Но така е, когато 
след промените се втурнахме да внасяме куп 
нови думи и модерни значения. Народът се 
обърка и ето докъде го доведоха. Роди се 
едно езиково недоразумение, една фатална 
игра на думи в българската политика с потре-
сающи последици. Не вярвате ли?

Вземете за пример тази стара думичка 
в българския, но с ново значение – „блок“. 
„Блок“, от английското block, означава „голя-
ма многоетажна постройка; жилищен блок“; 
„детски кубчета за игра“; „вид тетрадка с лис-
тове за рисуване“. 

И „блок“ от английското bloc – което е „по-
литическо или военно обединение (за пости-
гане на общи цели)“.

Хайде сега ми кажете вие в кое значение 
възприемахте думата „блок“ в наименовани

ето Реформаторски блок? И за кое гласувах-
те? 

Дааа, ако се съди по легото от реклам-
ните клипове и символиката на РБ, мнозина 
така разбираха „блок“, т.е. “block” – „детски 
кубчета за игра“. Като „жилищен блок“ (един 
вид РБ е за смяна на собствеността). Дори 
като „вид тетрадка с листове за рисуване“ 
– на фона на всички разкази за смирението 
на хобитите и величието на средната земя, 
които ни рисуваха от РБ преди изборите.

А то било пак “block”, но в нейното второ 
значение на английски език, което е „спи-
рам“. 

И то е близко до ума, ние си имаме и та-
кава дума – „блокирам“!!!

Разбирате ли сега как тази малка подроб-
ност обяснява всичко?

И исторически това се доказа еднозначно 
– РБ блокираха голямото дясно обединение. 
Блокираха въобще дясното и завиха наляво. 
Реализираха едно голямо нещо като нищо 
в десния център на лявото. И... блокираха 
мощно всякакви намеци за реформи.

Но така е, когато българинът не знае 
добре английски, а и някой не е допревел 
значенията докрай. Получават се езикови 
недоразумения с политически последствия. 
Следващия път – да знаете!

Вихра Мартенска

РБ и жертвите на неграмотността

ОТЧЕТЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКЛАД НА КП „ДЕСНИТЕ”

от стр. 2
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Две събития – в Амстердам, на 9 октомври, и в Брюксел, на 13 октомври – отбелязаха паметната 
25-годишнина от рухването на комунистическите режими.

В Амстердам вечерта започна с концерт на живеещата в Холандия българска пианистка Ани Аврамова (Шо-
пен, Брамс и Любомир Пипков), след което бе прожектиран документалният филм на Даниела Горчева, Ирина 
Недева и Андрей Гетов „Гьоч – да прекрачиш границата“, който разказва за легалната съпротива срещу наси-
лието, цинично наречено Възродителен процес. Вечерта завърши, както и в Европейския парламент в Брюксел, 
с концерт на Подуене блус бенд. 

В Брюксел, преди концерта на Васко Кръпката и Подуене блус бенд, имаше дискусия на тема „Комунизмът 
и несломеният човешки дух“. Събитието бе осъществено по идея на Даниела Горчева и с подкрепата на бъл-
гарския евродепутат Андрей Ковачев. То бе част от инициативата му „Изстраданата европейска мечта на 
България“. Участници в дискусията бяха Михаел Галер, Дянко Марков, Едвин Сугарев, Андрей Ковачев и Даниела 
Горчева, която бе и модератор на дискусията.

Предлагаме ви изказването на Дянко Марков пред Европейския парламент, както и части от коментара на 
Даниела Горчева.

Даниела Горчева е издател и главен 
редактор на „Диалог“ – списание за политика, 
култура и история, което вече 10 години изли-
за на български в Холандия и има абонати в 
цял свят. 

Живее в Холандия, завършила е Българс-
ка филология и История в Софийския универ-
ситет, сътрудничи и на много издания в Бълга-
рия, Холандия и други страни.

Тя е сценарист на документалния филм 
„Гьоч – да прекрачиш границата“ на режисьо-
рите Ирина Недева и Андрей Гетов, в който 
прокудените от комунистическия режим бъл-
гарски турци разказват пред камерата на Лю-
бен Бързаков за болката си от т.нар. „възро-
дителен процес“ и за легалната си съпротива 
срещу комунистическия режим. Филмът може 
да се види в YouTube.

През 2012 година Даниела Горчева бе по-
бедител за България на престижната награда 
на Европейската комисия за журналистика „За-
едно срещу дискриминацията“.

Днес знаем много малко за победите на 
човешкия дух в най-мрачните места на тота-
литарното господство – затворите и концла-
герите. Тези победи на човешкия дух са били 
известни и са давали морална сила само на 
останалите лагеристи и затворници.

Но стойността на това „само“ може да бъде 
оценена единствено от крачещия с непосилен 
товар под автоматите на милиционерската ох-
рана, гладен, окъсан и лишен от миналото си, 
бъдещето си и близките си човек.

За жалост легендарни личности като д-р 
Иван Балев, д-р Никола Грозев, Добри Стан-
човски, майор Иван Страхинов и много други 
са почти неизвестни на българското общество. 
Това са хора, които с поведението си са да-
вали кураж и на другите лагеристи, връщали 
са им усещането за нормалност, отказвайки да 
играят унизителната роля на безропотни жер-
тви и същевременно остават неизкушени от 
съблазънта да минат на страната на палачите. 
Това са хора като д-р Грозев и д-р Балев, съх-
ранили своя хуманизъм или запазили предиз-
викателната си непримиримост към системата 
като майор Страхинов и Добри Станчовски. 
Това са хора, за които разказват техни другари 
по съдба, лагеристи като Стефан Бочев, Ата-
нас Москов, Бойчо Огнянов, Владимир Свин-
тила, Йордан Вълчев, Трифон Силяновски, но 
за тях почти не се знае у нас. А те заслужават 
да имат свои паметници в София и да бъдат 
изучавани в училище.

Д-р Никола Грозев е хирург, участник във 
Втората световна война като лекар. Веднага 
след завръщането си от фронта е въдворен 
за 6 месеца в концлагера край Белица, след 
това е интерниран в Кърджалийско. След ин-
тернирането не му е позволено да се завърне 
в София и е назначен в хирургическото от-
деление на болницата в Силистра. През май 
1948 е арестуван и осъден на 8 години затвор 
в скалъпения от Военното разузнаване и Дър-
жавна сигурност процес срещу т.нар. Втори 
легионерски център. Присъдата изтърпява в 
затворите в София и Русе, в кариерата в Пир-
гово, в Шуменския затвор. От юни 1952 до 19 
юни 1954 г. е в ТВО „Белене“. 

В затворите и лагера д-р Грозев оказва 

лекарска помощ на съзатворниците си. Вирту-
озен хирург, той оперира апандисит с джобно 
ножче на работния обект. Ковачът в лагера по 
негов чертеж му изработва скалпел от шина на 
колело на каруца. Спасява живота на стотици 
хора с минималните средства, с които разпо-
лага. Д-р Грозев не престава да оперира и да 
се грижи за здравето на хората, независимо 
дали е на обща работа и копае заедно с всич-
ки калната островна пръст или е определен за 
лекар в лагерната болница. 

След смъртта на Сталин, е един от автори-
тетните затворници и лагеристи, изолирани от 
останалите в наказателната бригада. Прекар-
ва там 9 месеца, през което време е извеждан, 
за да извършва операции. Когато се връща от 
операция, носи на дъното на рядката концла-
герна чорба парченца сирене за останалите 
наказани, събрани от техните другари. 

В известния случай, когато тридесетина 
политически затворници в ТВО „Белене“ са 
оставени върху пробит понтон сред реката в 
продължение на 20 денонощия при адски яну-
арски студ, д-р Грозев от брега дава указания 
как да оцелеят, а след това се бори да спаси 
от ампутация почернелите им крайници или в 
краен случай ампутира минимално от ходило-
то и пръстите. При освобождаването си д-р 
Грозев остава в лагера доброволно още ня-
колко дни, за да наблюдава затворник, когото 
е оперирал от спукана язва. 

Д-р Грозев помага не само като лекар. Бив-
ши затворници са му благодарни за съветите 
как да организират живота си, когато излязат 
на свобода. Той е и всеобщо уважавана лич-
ност. Донесенията и справките на Държавна 
сигурност непрекъснато го сочат като всеобщо 
уважавана личност, която използва авторите-
та си, за да примирява враждуващите групи на 
анархистите, земеделците и националистите. 
Всъщност още по време на следствието Дър-
жавна сигурност е забелязала онова негово 
качество, което ще отбелязва през целия пе-
риод на агентурното му наблюдение и разра-
ботване – той умее да повдигне духа на съп-
роцесниците си. 

А този период продължава до… 19 фев-
руари 1990 (!), когато неговото дело за опера-
тивно наблюдение е закрито, тъй като „поради 
напредналата възраст лицето не представлява 

опасност за сигурността на НРБ“. След излиза-
нето си от затвора, д-р Никола Грозев работи 
като ординатор в Окръжна болница – Бургас от 
1 октомври 1954 до 20 септември 1955. От 21 
септември 1955 до 31 декември 1982, когато е 
пенсиониран, е завеждащ Хирургично отделе-
ние при Общинска болница – Поморие. През 
всичките тези години Държавна сигурност се 
интересува дали добрата работа на д-р Гро-
зев е „съдействие на народната власт“ и дали 
е способен да извърши саботаж в болничната 
си работа и в крайна сметка стига до извода, 
че д-р Грозев гледа на работата си като на 
единствена възможност да бъде полезен на 
народа си, което изключва всяка възможност 
да вреди. 

Донесенията и справките на Държавна си-
гурност документират убеждението на д-р Гро-
зев, че комунизмът няма бъдеще, а бъдещето 
на България трябва да бъде основано върху 
християнската хуманност, демокрацията и со-
циалната справедливост без класова борба. 

Концлагерът не успява да убие в д-р Гро-
зев обичта към народа и чувството за лекарски 
дълг и не успява да го научи и да се „снишава“. 
Неколкократно д-р Грозев свидетелства в пол-
за на съдещи управата на затворите и лаге-
рите. При конвоирането си до съда при един 
такъв случай, надзирателят прави опит да го 
застреля. През 1958 г. д-р Грозев се явява като 
свидетел на племенника на Яворов д-р Най-
ден Найденов срещу лагерните началници, 
по чиято вина са ампутирани краката му. 1958 
г. – две години след като съветските войски 
смазват Унгарската революция и българите са 
загубили своята отчаяна надежда, че Западът 
ще ни освободи. При д-р Грозев надеждата е 
умряла още в лагера („Никога не съм се пи-
тал защо съм в затвора. Бях убеден, че докато 
има комунистическа диктатура, демократите 
ще бъдат смазвани. Психически бях свободен, 
за мен този въпрос не съществуваше.“), но не 
и достойнството, почтеността и чувството за 
дълг.

„Благодаря на Бога, че ми даде правото да 
се боря, да отстоявам правото на човека да 
получи помощ без разлика на религия, цвят, 
партия, националност. Аз съм най-богатият чо-
век с обичта на хора от цяла България. Хиля-
ди са били моите болни и нуждаещи се. Когато 

най-неочаквано ме среща някой, когото вече 
съм забравил, и ме прегърне или целуне ръка. 
Искрената хуманност носи радост и утеха.“

По идея на Даниела Горчева г-н Ковачев 
покани бившия народен представител от СДС 
Дянко Марков, за да разкаже на младите ев-
ропейци за неподозираната сила на човешкия 
дух в години на изпитания.

Дянко Марков участва като летец-бомбар-
дировач в заключителната фаза на войната 
срещу нацистка Германия и е награден с Ор-
ден за храброст през 1945 година.

През 1948 година, след инсцениран ста-
линистки процес, е хвърлен в затвора по ска-
лъпени обвинения и е преминал през ада на 
комунистическите затвори и лагери, оставайки 
демократ и добър човек. Заради таланта му на 
оратор, способността му да убеждава със си-
лата на искреното си слово, заради ерудиция-
та му и смелостта му да отстоява историческа-
та истина, той е ценен от млади и стари.

Даниела Горчева: „Когато предложих на 
Андрей Ковачев да поканим Дянко Марков в 
Брюксел, той се разтревожи дали това пътува-
не няма да е твърде тежко за един 92-годишен 
човек. Уверих г-н Ковачев, че много скоро ще 
се убеди лично, че Дянко Марков е запазил не 
само младежкия си дух, но и пъргавината си, и 
офицерската си осанка.

Искреното и прочувствено слово на Дянко 
Марков в Европейския парламент изправи два 
пъти на крака цялата аудитория от млади и 
стари, българи и чужденци. (Словото на Дянко 
Марков публикуваме отделно.) Изстраданите 
думи на 92-годишния демократ за превъзход-
ството на доброто над насилието, разказът му 
за сляпото момче и за силата на човешкия дух 
развълнуваха до сълзи присъстващите.

Разказвайки за сляпото овчарче, което е 
имало куража да превежда през строго охра-
няваните граници на тогавашна България по 
известни само на него пътеки бегълците от 
комунистическия терор, дарявайки им със сле-
пите си очи светлината на свободния свят, но 
само на свой ред хвърлено в комунистическия 
затвор, Дянко Марков спомена за моралното 
превъзходство на човека пред насилието и 
завърши с думите: „Този пример ви нося от 
моето Отечество, вземете го в сърцата си, за-
вещайте го на идващите подир вас и бъдете 

ДЯНКО МАРКОВ – ЗА НЕСЛОМЕНИЯ
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благословени!“.
Вечерта завърши с десетки възторжени 

и развълнувани млади хора, които искаха да 
стиснат ръката на Дянко Марков и да се сни-
мат с него. 

И аз съм сигурна, че те никога няма да заб-
равят посланието му: че има оръжие, по-силно 
от лъжата, и това е истината. И че само доб-
рият човек може да бъде щастлив, дори в най-
тежките мигове от своя живот. Защото злото е 
винаги нещастно.“

Свидетелствам само истината!

Слово на Дянко МАРКОВ пред Евро-
пейския парламент.

Уважаеми и драги граждани на Европейс-
ката общност на народите, уважаеми съграж-
дани и съотечественици, уважаеми гости!

Аз дойдох тука в своята вече 93-та годиш-
нина от рождението ми, за да засвидетелст-
вам неща, които са малко известни не само на 
Европейската общност, но и на нашата млада 
българска генерация, която не познава съби-
тията, на които аз, по стечение на обстоятел-
ствата, съм бил не само свидетел, но и участ-
ник в много от тях.

Аз ще се докосна сега съвсем бегло до 
тези събития.

В личен план най-тежкият ми спомен от го-
дините на комунистическия гнет беше, когато 
узнах, че докато ние двамата с по-възрастния 
ми брат Марко, доктор на юридическите науки 
от швейцарски университет, бяхме ангажира-
ни във войната срещу Германия, комунисти-
ческите терористи, които вилнееха в тила под 
защитата на Червената армия, са извели баща 
ни и са го погубили без съд и присъда. И къде е 
гробът му – до ден-днешен не съм узнал.

Но този личен гнет, но тази лична траге-
дия, която преживях, потъна в цялостната тра-
гедия, в която влезе нашата нация и държава, 
след като беше окупирана от Червената армия 
и над нея се разпростря комунистическият те-
рор.

Моето отечество е жертва на това!
Затуй днес сме на дъното!
Затуй съм дошъл да свидетелствам за мо-

ята лична съдба и тази на цялата ни нация и 
държава! 

Г-жа Горчева, на която аз дължа тази пока-
на, и г-н Ковачев – двама сърцати граждани на 
Европа и на моето Отечество, аз благодаря за 
вашето внимание! 

(Даниела Горчева се обръща към Дянко 
Марков да разкаже за д-р Грозев, който е бил в 
лагера „Белене“.)

Доктор Грозев е една светла личност от на-
шия процес, в който бяха осъдени повече от 70 
души младежи без всякаква вина! Кълна се, 
давам ви моята честна дума на човек, който е 
пътник за отвъдното, да казва само истината. 
И аз свидетелствам само истината! 

Кълна се… хайде клетвата е забранена, но 
давам ви моята честна дума на човек, който 
е пътник към бъдното – там горе на отчет да 
се яви – да свидетелствам само истината, и аз 
казвам само истината.

Шестдесет и пет души осъдени и още ня-
колко задочно осъдени на смърт! На смърт 
тука бяха осъдени „само“ седем. Това беше. 
Само!!! 

Но това бяха абсолютно невинни хора! 
Бяха взети като младежи, някои от тях с едва 

създадени семейства, с малки дечица, и те 
бяха обречени на един продължителен гнет, 
защото присъдите в мнозинството си бяха от 
10 години нагоре – десет-петнадесет, до жи-
вот, смърт. Това беше.

Моята майка пише в благодарствено пис-
мо до сестриното си семейство, било в нейна 
помощ в тези тежки времена:

„Присъствах на най-тежкото погребение, 
на което човек може да бъде свидетел. Шей-
сет и няколко души – младежи между 20- и 30-
годишна възраст, млади, хубави, образовани, 
достойни и добри, погребваха своето бъдеще, 
погребваха своята младост, а някои погребва-
ха и семействата си. Едва сдържах риданията 
си.“

На другия ден, след присъдата – погре-
бение, за пръв път, след 6 месеца единично 
съществувание в затворите на следствието, 
имаше среща на осъдените с близките им. И 
на тази среща в тъй наречената „кучкарница“, 
защото едновременно 10-15 души, които до-
тогава не бяха виждали близките си, ги сре-
щаха пред двойна решетка, където сновяха 
надзиратели, и всички викаха, за да може да 
кажат нещо и да се чуят след толкова време 
раздяла.

Но след туй, като се прибрахме смазани, 
угнетени от тази „среща“ през двойна решетка 
с най-близките ни същества, дойде това, което 
наричам в своята основна книга – „Възкресе-
нието“.

Един от по-възрастните хора, който беше 
адвокат и осъден с нас, беше същевременно и 
семинарист и много добър диригент. Той при-
котка горе, на четвъртия етаж, почти цялата ни 
група, разпредели ни на четири гласа и между 
затворническите стени прозвуча шедьовърът 
на Шуберт „Спи ми, рожбо, спи“.

Със „Спи ми, рожбо, спи“ на Шуберт ние 
започнахме превръщането на наказателната 
система на затворите и лагерите в школа за 
стоицизъм, за човешко другарство, за обич 
между хората и за морал.

Това беше великото в усилията да бъде 
преодолян гнетът, който беше упражняван в 
нашето отечество. За да хвърля светлина и 
към думите на г-жа Горчева, защото Импери-
ята на злото – московската, наред с тирания-
та, залегнала в основата на комунистическа-
та политическа религия, беше съчетана със 
стремежа й през България да излезе на топло 
море. България беше обречена от тази импе-
рия – и затуй у нас беше въдворен най-тежкият 
режим и гнет. 

Доктор Грозев беше лъчезарна личност. 
Неговото семейство не устоя, но той беше чо-
векът, който даваше опора. И то не само меди-
цинска, в която той – и като хирург, и по обща 
медицина – беше един от асовете. Защото той 
беше лекувал в Родопите, в Странджа сред 
бедните хора, даже сред друговерците – и те 
го обичаха всички. И го обичаха и в лагера, 
това беше човек, който можеше само да бъде 
обичан. 

И знаете ли каква участ му бе отсъдена – 
270 дни в карцера на остров Белене!!! Можете 
ли да имате представа за това – 9 месеца долу 
в подземието, където при всяко прииждане на 
Дунава, реката залива, оросява, наводнява и 
където водните плъхове се мъчат да изтръг-
нат залъците хляб дори от ръцете на окова-
ните хора. Девет месеца! Няколко пъти бе из-
викан горе да оказва първа помощ, да помага, 

включително и на мъчителите си. И той излезе 
от карцера след девет месеца с усмивка и със 
съзнанието да дава кураж на хората:

„Не бойте се! Ето аз излизам от ада! 
Не бойте се, когато сте добри хора, ве-
рующи хора, когато не мразите даже вра-
говете си! Вие имате възможността да 
оцелеете!“

Това беше д-р Грозев!
Но наред с това нося още един спомен... 

Защото не мога да визирам в подробности на 
катастрофата, която моето Отечество изживя.

Един последен пример си позволявам да 
ви дам, който просто го нося от Отечеството, 
за да ви го подаря, защото то е нещо много ху-
баво в човешки план. Това е съдбата на едно 
момченце, то беше съвсем младо момче. И аз 
бях млад, но той беше по-млад и от мен. 

Още като овчарче, в предучилищна въз-
раст, е пасло овцете и агнетата от своето най-
южно село в гънките на разклоненията на Пи-
рин планина. И познава козите пътеки, защото 
то живее с природата, обича природата, обича 
животните, обича хората. 

Това момче по някаква причина, която така 
и не стана ясна – не можаха да дадат диагноза 
и лекарите в затворническата болница – беше 
загубило зрението си. То беше ослепяло. Но 
като сляпо момче беше успяло да преведе 
– загубило светлината на своето зрение – към 
светлината на свободния свят не един и двама 
души, водейки ги по козите пътеки, недостъпни 
за тези, които слухтят, и за граничарите. И да 
им дари свободата. 

Най-накрая, вече заловен в тази дейност, 
той беше осъден жестоко и хвърлен в Софийс-
кия затвор. И там той беше предпочел да жи-
вее не в общото приземно помещение, където 
над 500 души на два етажа дървени нари жи-
вееха, колкото може това да се нарече живот. 
Той предпочиташе да лежи в преддверието на 
това общо помещение, върху своето съдрано 
чердженце, за да може да си тананика. 

И пееше своите песнички, те бяха тъж-
ни песни като „Черней горо, черней сестро“, 
„Печални хризантеми“, „Когато бях овчарче”... 

Разбирате какво му е било на това момче... И 
ние го слушахме... излизахме, там можеше да 
се пуши. 

Една вечер беше дошъл един млад ново-
назначен свиреп надзирател, който срита хо-
рата, полегнали там, взе да ги разпитва: „Ти 
какъв си бе?”. Трима-четирима бяха от селс-
ките бунтове, от селската партия, дружбаши-
те, един казва: „Аз съм от опозицията“, трети 
беше офицер. Стига до това момче: „Ти какъв 
си?“. То му отговаря: „Аз съм човек“. „Виждам, 
че не си на четири крака. Ти кажи друго, какво 
си правил – селянин ли си, националист ли си, 
анархист, фашист ли си, враг, кажи какъв си?“ 
„Аз съм само човек“, каза сляпото момче.

Този пример ви нося от моята Родина. 
Вземете го в сърцата си, завещайте го 
на идващите подир вас и бъдете благос-
ловени!

Сега ме питат: как устояхте в затворите? 
Устояхме благодарение преди всичко на това, 
че бяхме добри хора. Добрите хора при всички 
обстоятелства могат да изпитват щастливи мо-
менти. Само добрите хора! Злото е ненаситно 
и нещастно. В това нещо ние се убедихме. Там 
нямаше щастливи между тези, които изтезава-
ха, като се почне от следователите, агентите, 
доносниците, които ни пращаха в наказателни-
те лагери.

Аз още пиша, въпреки ослепяващите ми 
очи. Моята дъщеря, която присъства тук и е 
най-добрият ми помощник в живота и крепи-
тел, разчита моите „гарванаци“. Аз представям 
вече 4-та книга като свидетел. Свидетелствам 
като истински участник в събитията. Това за-
вещавам на млада България.

Нека ги има моите писания и нека всеки 
си направи заключения за това. Тържество-
то на добрия човек е единствената въз-
можност да се противодейства срещу 
тържеството на злото. Това е пътят на 
гражданина, за да излезе моята страна от 
дъното! Това е пътят на европейската 
цивилизация – да парира злото в света. 
Тя е призвана да извърши това. хххх

Даниела Горчева

ДЯНКО МАРКОВ – ЗА НЕСЛОМЕНИЯ ЧОВЕШКИ ДУХ И НЕГОВИТЕ ПОБЕДИ 

- Толкова много сте страдал! Но как 
така няма никаква злоба у Вас! Аз съм 
изумен! Никаква омраза и ненавист към 
мъчителите Ви!

Един развълнуван младеж се ръкува 
с 92-годишния Дянко Марков и не може 
да сдържи вълнението си!

- Няма, моето момче!
Твърдо, но с усмивка, по бащински 

му отговаря Дянко Марков. Пауза за се-
кунда. Сякаш обърна още веднъж поглед 
към 92-годишното си сърце дълбоко, 
дълбоко и още по-уверено, твърдо и от 
цялата си душа каза:

- Няма!
Тази сцена се разигра пред очите ми 

на 27 октомври т.г. в препълнения салон 
на Военния клуб в София, където се със-
тоя премиерата на най-новата книга на 
Дянко Марков „Игра със смъртта. По ост-
рието на бръснача“.

Рядко може да се види така препъл-
нена тази зала!

Събитието бе в рамките на тради-
ционната „Вечер на Родината“ и бе пос-

ветено на четвъртвековния юбилей от 
рухването на комунистическите режими 
в Средна и Източна Европа.

Организатори на проявата бяха „Съ-
юзът на възпитаниците на военните на 
Негово Величество училища, ШЗО и 
РВГ“ и Съюз „Истина“.

Вечерта бе открита с „Шуми Марица“ 
и „Мила Родино“. След това прозвучаха 
затрогващите стихове на български по-
литически затворници и лагеристи.

На фона на толкова много фалш, кой-
то ни залива в ежедневието, от медии, 
от развлекателни програми, от псевдоо-
ратори, от консуматори… тези стихове, 
писани на крак в килиите на затворите, 
в лагерите, изречени с толкова чувст-
во, сякаш запалиха свещ. И ето, цялата 
зала прогледна в епохата тъмна на ХХ-
ия век.

Дянко Марков рецитира с плам… 
Всъщност не рецитира, той говори в сти-
ховете, които извират от душата му.

И когато на всички нас, в цялата пре-
пълнена зала, вече напират сълзи, воде-
щата – Даниела Горчева, ни разказва как 
слушателите в Европейския парламент, 
също като нас, едва са сдържали сълзи-
те си.

Книгата на Дянко Марков „Игра със 
смъртта. По острието на бръснача“ бе 
представена от Лъчезар Тошев. Но раз-
казът за нея продължи самият автор.

Защото това не е книга, написана по 
чужди спомени и чужди преразкази. Това 
е една изстрадана житейска истина, раз-
казана от първо лице – истината за ко-
мунистическия терор през 50-те години. 
Преживян, надживян и обезсилен от си-
лата на човешкия Дух и Любовта.

Лилия Вълкова

П Р Е М И Е Р АП Р Е М И Е Р А

Фото Христо Христов



БР 6 (886), 08.12.20146 • ПРЕЛОМ ИСТОРИЯ

България търпи дискриминационно от-
ношение за спасяването на българските 
евреи по времето на Втората световна 
война, а голяма част от политиците и 
обществениците, участвали в този безп-
рецедентен акт, са представени като фа-
шисти, избити при режима на БКП. Около 
това се обединиха българските изследова-
тели, проучвали историята за спасяването 
на българските евреи от депортация, по 
време на пресконференцията „Спасените 
евреи и погубените им спасители“, дадена 
в понеделник (27 октомври 2014 г.) в София 
по повод 25 години от края на комунисти-
ческия режим и началото на демократични-
те промени в България.

В инициативата участваха Даниела 
Горчева, издател на списание „Диалог“, 
Холандия, Самуел Ардити, застъпник за 
българските праведници в Израел и автор 
на книгите „Човекът, който изигра Хитлер: 
Цар Борис III – гонител или приятел на бъл-
гарските евреи“ и „Спомени от годините на 
Холокоста – 1940-1943“, Спас Ташев, автор 
на изследване, посветено на депортацията 
на евреите от земите в Гърция и Югосла-
вия, които са били под административното 
ръководство на Царство България, бивш 
зам.-председател на Агенцията за българи-
те в чужбина, Иво Иванов, документалист, 
и Ангел Чонев от музея на Димитър Пешев 
в Кюстендил.

„България е уникална страна, която ус-
тоява на натиска на тоталитарна Германия 
и отказва да депортира своите евреи, които 
се намират в държавните граници на Царс-
тво България“, подчерта Даниела Горчева, 
която от няколко години работи върху кни-
га, посветена на спасяването на български-
те евреи и съдбата на хората, участвали в 
този акт след идването на комунистическия 
режим през септември 1944 г.

Тя подчерта, че актът на спасяването 
на българските евреи е уникален в целия 
свят, тъй като другият случай – на спасява-
нето на 7000 евреи в Дания, е по-различен. 
Спасяването там става с прехвърлянето 
на евреите с лодки в съседна Швеция със 
съдействието на представител на нацист-
ката партия – Георг Дуквиц, военно аташе 
по това време в посолството на Германия в 
Копенхаген, който е разочарован от възгле-
дите на Хитлер.

Даниела Горчева обърна внимание на 
факта, че веднага след окупацията на Царс-
тво България от Червената армия, дошлите 
на власт комунисти са избили българските 
демократи и унищожили българския елит, 
включително и хора, участвали в акта на 
спасяването на българските евреи.

„От 43-мата народни представители, ко-
ито подписват писмото на Димитър Пешев 
за спасяването на българските евреи, 20 
депутати са осъдени на смърт, 8 на дожи-
вотен затвор, а останалите – на 15 години 
лишаване от свобода, включително и Дими-
тър Пешев“, заяви тя.

По думите й, за да омаловажат своите 
престъпления, комунистите са се накичи-
ли с етикета „антифашисти“, твърдейки, 
че след 9 септември 1944 г. са избили фа-
шистите. „Ние знаем, че тази пропаганда е 
лъжа, защото в България не е имало фаши-
зъм. Участието на страната в Тристранния 
пакт е политически съюз, а не идеология“, 
добави тя.

Горчева помни, че по време на Втората 
световна война България не е водила напа-
дателни бойни действия, а след окупацията 
й от Съветската армия, българските воини 
са хвърлени като пушечно месо, под коман-
дването на Москва. В същото това време 
БКП избива бащите, чийто синове са изпра-
тени на фронта.

„България е много лошо дискриминира-
на по въпроса за спасяването на българс-
ките евреи“, заяви Самуел Ардити, който е 
признат в Израел като бореца за българс-

ките праведници – хора, които са спасили 
и помагали на евреите през Холокоста. Той 
обясни, че за признаването на праведници-
те в Израел отговаря отделение за правед-
ници към института „Яд ва-Шем“. Ардити 
посочи, че досега за праведници са обяве-
ни над 25 000 души от цяла Европа. „Нап-
ример в Полша са унищожени 3 млн. евреи, 
а Полша има признати 6500 праведници. В 
България, където числото на унищожените 
евреи е нула, са признати само 20 правед-
ници“, даде пример той. 

Последният праведник, който е признат 
от България, е Владимир Куртев, деец на 
МВРО, участник в делегацията от Кюстен-
дил, а самото признаване става през 2010 
г. „Оттогава не е признат нито един пра-
ведник от България. Подавал към молби за 
различни хора, заслужили да бъдат правед-
ници, но са ги отхвърляли със смешни мо-
тиви“, допълни той. Сред получилите отказ 
е и предложението му за Лиляна Василева 
Паница, секретарка на комисаря по еврейс-
ките въпроси Александър Белев, която с 
риск за живота си през 1943 г. уведомява 
еврейската общност в София за готвената 
депортация.

От името на Клуба на приятелите бъл-
гари евреи Иво Иванов изрази тревогата си 
от непризнаването на ролята на България 
при спасяването на българските евреи. „За 
съжаление, в България продължава да има 
една масирана кампания срещу непризна-
ването на спасяването на българските ев-
реи, както и за опити за фалшифициране на 
фактите“, каза той

По думите му, от комунистическо време, 
когато се е вярвало, че историята е прис-
лужничка на идеологията, в „момента някои 
хора се опитват да превърнат историята в 
прислужничка на нечии интереси, като иг-
норират фактите“.

Той отбеляза изпращането при послед-
ното служебно правителство на 40 българ-
ски учители за обучение в „Яд ва-Шем“, 
националния „Мемориал на Холокоста“ в 
Ерусалим, организирано с подкрепата на 
Израел. „Ние знам, че един от тези лектори 
в Ерусалим не споделя тезата, че българ-
ските евреи са спасени, както и не споде-
ля ролята на тогавашните управляващи в 
Царство България в този акт, а България ги 
спасява с институциите си. Защо тези лек-
тори не дойдоха тук – това би било много 
по-евтино, отколкото на български учители 
– и да обяснят как са спасени българските 
евреи, когато фактите са ясни и общодос-
тъпни?“, запита Иванов.

Според него фалшифицирането на 
фактите започва с ролята на цар Борис III 
и приноса му за спасяването на евреите. 
„Той е бил върховният фактор в Царство 
България до смъртта си и всички решения 

са взети с неговата роля. С негово решение 
евреите са изселени от големите градове, 
за да не се повдига въпросът за тяхната де-
портация“, посочи Иво Иванов.

Другият ключов въпрос, по който се ос-
порва ролята на българската държава за 
спасяването на евреите, е съдбата на ев-
реите в Македония и Беломорието.

Ето какво казаха Даниела Горчева и 
Спас Ташев за депортацията на евреи-
те, които са извън държавните грани-
ци на България. 

Даниела Горчева: „България, която ад-
министрира тези области в бивша Гърция и 
Югославия, не е върховен суверен на тези 
земи. Според международните конвенции 
за водене на война – до приключването й 
и сключване на мирни договори, суверен на 
една държава е държавата, която я е зав-
ладяла и окупирала. Т.е. Германия е суве-
рен в Гърция и Югославия. По пълномощия 
на Германия България получава правото 
да администрира тази райони, но тя не при-
тежава върховната юрисдикция. И тя няма 
нито юридически, нито силови основания 
да се противопостави на изискването на 
Германия да се депортира част от насе-
лението в тези територии. Защото според 
тогавашните международни конвенции 
за водене на война депортацията не е 
забранена и не е престъпление. Всички 
я практикуват. Това се нарича депорта-
ция на враждебно население по време 
на война. Американците депортират 100 
000 американски граждани от японски про-
изход в концлагери. Британците депорти-
рат британски граждани от германски про-
изход. Сталин депортира над 40 народи и 
етнически групи. Германия също депортира 
евреите с оправданието, че то застрашава 
сигурността на германската армия, защото 
извършва шпионска и подривна дейност, 
което, разбира се, не е за учудване при по-
литиката на Германия спрямо евреите. Но 
никой не знае през 1943 г., че Германия има 
тайна цел. Че тя не просто ще ги премес-
ти... 

И има много сериозни доказателства, че 
българските власти не са знаели за това. 
Едното е, когато стигат слухове до българ-
ското правителство (и очевидно не се знае 
там дали Цар Борис ІІІ не е насмел Габров-
ски), но Габровски се скарва на Белев и каз-
ва: „Какво става? Къде отиват тези евреи 
в Полша?“. И командирова (това го има в 
т.нар. Седми състав на Народния съд, до-
кументите са издадени от издателство „Из-
ток-Запад“) един български лекар до Полша 
– да види при какви условия се настаняват 
евреите там. Той тръгва с поредния еша-
лон евреи от Беломорието, мисля, и стига 

до Виена, където германците го връщат 
обратно. 

И другото доказателство е, че когато 
Белев изпраща Калицин да подготви де-
портацията в Беломорието, Калицин пише 
рапорт и в него посочва, че когато имущес-
твото на тези хора се пренесе в складовете, 
ние няма да знаем коя мебел на кой собст-
веник е, защото те ще са сортирани по вид, 
а не по собственик. Аз предлагам иззетите, 
по нареждане на германците, скъпоценнос-
ти и пари да бъдат внесени по блокирани-
те сметки на собствениците, а другите – в 
един общ фонд “еврейски общини”. Българ-
ските власти намират още по-добро реше-
ние – на всяка мебел те закачват етикет с 
името на собственика и при продажбата се 
вписва надлежно, и това е внесено по смет-
ките на собствениците. Представяте ли си, 
че никой няма да прави това, ако не пред-
полагаше, че тези хора ще се върнат един 
ден да си поискат парите и имуществото.“

Спас Ташев: „Относно правната ситуа-
ция в т.нар. нови земи, мисля, че все пове-
че дискусиите намаляват, тъй като е факт, 
че във военновременна обстановка дейст-
ва Хагската конвенция за водене на война. 
Там държавата, която придобива права над 
завладените територии, е държавата-по-
бедител. Държавата-победител, по силата 
на подписаните капитулации през април 
1941 г., е Германия, тъй като югославска-
та и гръцката армии подписват такива ка-
питулации само пред германското военно 
командване. Съответните капитулации и 
снимки от тях са запазени и аз съм чел тази 
документация. Хитлер прави опит българс-
кото правителство да участва в тези воен-
ни действия. Влиза се в една много сложна 
комбинация на всички балкански държави, 
особено по силата на т.нар. Малка Антанта, 
но България не е въвлечена във военните 
действия, поради което тя не е страна учас-
тник в този военен конфликт. 

България действително получава пра-
вото на администрира тази територия по 
силата на цесия, която се дава от Италия 
и Германия като държави-победителки. 
Казвам цесия, тъй като цесията е понятие 
в международното право, когато се отстъп-
ват част от права. България не получава 
всички права за администриране на тези 
територии. Германия запазва част от тези 
права за себе си. Особено това важи за 
собствеността, която е гръцка и югослав-
ска държавна собственост. България не 
придобива никаква държавна собственост 
в новите земи. Държавната собственост 
остава на Германия, което показва, че тя е 
именно този върховен суверен в тези земи 
до приключването на военните действия и 
сключването на мирния договор. 

И нещо много важно от международно-
то право, което не знам защо досега никой 
не обърна внимание – промяната на стату-
са на една територия води до промяна на 
гражданството. Самият факт: въпреки че 
имаме държавна пропаганда, която тръби, 
че България е получила своето Обедине-
ние, там нямаме автоматично даване на 
гражданство, показва, че България много 
ясно си дава сметка, че на практика няма 
промяна на правния статус на тези тери-
тории. Пред 1942 г. цар Борис ІІІ прави по-
сещение в Скопие. Това посещение много 
добре е отразено на страниците на в. „Це-
локупна България“ и не знам защо пак никой 
не е обърнал внимание на тази реч – че той 
заявява пред събралите се скопияни, че се 
надява при сключването на мира Македо-
ния да намери своето място в Обединена 
България. Самият акт, че той заявява това 
на всеослушание, показва, че за него все 
още няма акт на национално обединение.“

в. „Прелом” 
по материали на Христо Христов

http://desebg.com.
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„ШОПСКИЯТ ЕЗИК“
       И БЪЛГАРСКИЯТ ПОЛИТИЧЕСКИ НИХИЛИЗЪМ

На 18 февруари 2014 г. в Цариброд 
беше открит паметен бюст на Апостола 
на свободата Васил Левски. 141-годиш-
нината от обесването на Апостола беше 
помрачена от скандал, който съвсем 
умишлено предизвика сръбският минис-
тър-председател Ивица Дачич, заявявай-
ки в прав текст, че „тук, в Цариброд, все 
още никой не може да установи на какъв 
език се говори – сръбски, български или 
шопски“. Наред с двата езика – сръбски 
и български, официален представител 
на сръбската държава в присъствието на 
българския си колега произведе запад-
ния български говор в език, определян 
от един век насам от сръбските полити-
ци, диалектолози, писатели, журналисти 
и антибългари като „шопски“. Той бил 
по-различен от българския и много по-
близък до сръбския език. По тази логика, 
щом говорът на царибродските българи 
е по-различен от българския книжовен 
език, то и самите хора са по-различни от 
българите. Не изключвам възможността 
част от хората с промити мозъци, които 
гласуват за партията на Слободан Мило-
шевич в Цариброд, оглавявана в момента 
от Ивица Дачич, наистина да повярват в 
тези безумни твърдения. Целта на Дачич 
беше да се прицели точно към тази част 
от населението, която се определя като 
„сърби“, „неопределящи се“, а до скоро и 
като „югославяни“. На последните парла-
ментарни избори, които се проведоха на 
16 март т.г., за партията на Дачич гласу-
ваха 10 % в Цариброд. Останалите гла-
сове се разпръснаха между множеството 
сръбски партии, които също споделят 
теорията за „шопски език“ в Западните 
покрайнини. Странно защо българският 
премиер и придружаващата го на 18 фев-
руари 2014 г. огромна делегация взеха 
участие в тази предизборна кампания на 
сръбските власти, от която пострадаха 
единствено и само българските нацио-
нални интереси в Западните покрайнини. 

Не за пръв път официални сръбски 
политици правят опити да създадат в 
Западните покрайнини изкуствена нация. 
По тези въпроси съм написала голям 
брой статии, участвала съм с докалади 
в научни конференции, сезирала съм 
международни правозащитни органи-
зации, даже успях да предотвратя през 
1994 г. издаването на „Шопски речник“ в 
Цариброд, авторът на който беше Драган 
Колев – местен царибродски първенец 
от партията на Милошевич. Опасността 
се криеше зад решението на Общинския 
съвет да финансира издаването на тази 
скандална книга. По време на режима на 
Милошевич, в сръбските проправителст-
вени медии и особено по националната 
телевизия бяха правени десетки репорта-
жи за Цариброд, където „живеели сърби, 
българи и шопи“ и където се говорело на 

„шопски“. В кампанията участваха изяве-
ни сръбски академици, журналисти, поли-
тици. Оказа се, че четиринадесет години 
след падането на режима на Милошевич 
политиката на официален Белград спря-
мо българите в Западните покрайнини си 
остана същата. „Шопската карта“ продъл-
жава да се размахва все по-агресивно, 
като кулминацията на 18 февруари беше 
не къде да е, а пред паметния бюст на 
Васил Левски в Цариброд. Тази сръбска 
наглост беше посрещната с мълчание от 
страна на българските политици и учени, 
не съм сигурна, че не е имало ръкопляс-
кания от българска страна, за да се угоди 
на сърбите и да се покаже, че правител-
ството на България стои зад Сърбия по 
пътя й към ЕС. Много са предателствата 
спрямо българите в Западните покрайни-
ни, които извършиха българските полити-
ци в по-близката и по-далечна история. 
Или както се изказа д-р Марко Шукарев от 
Цариброд, най-голямата трагедия за бъл-
гарите в Цариброд е българската външн-
на политика.

Когато казвам предателство, колко-
то и страшно да звучи тази дума, имам 
предвид не само Георги Димитров и пос-
ледвалото безродничество на политичес-
ката върхушка от тоталитарната система 
на България, но и всички онези българ-
ски политици, които от 1990 г. насам ту 
се възхищаваха на Милошевич, ту на-
ричаха Западните покрайнини „Източна 
Сърбия“, ту даваха безусловна подкрепа 
на Сърбия по пътя й към ЕС, ту строя-
ха нови „мостове на сътрудничество“ в 
името на добросъседството, ту безмъл-
вни прекланяха глави пред сръбските 
стремежи за „шопска нация“ в Западните 
покрайнини. Думата предателство е теж-
ка, но друга по-подходяща не намирам. 
Защото сръбският колега на Орешарски 
неслучайно е подхвърлил репликата за 
„шопски език“ в Цариброд. Мълчанието 
на българската страна дава основание на 
сърбите да продължават да подхвърлят 
нови и нови реплики, докато най-накрая 
не включат при следващото преброяване 
и в графата националност и определени-
ето „шопи“. Няма да се учудя ако и тога-
ва българските политици си замълчат в 
името на новата дружба между сръбския 
и българския народ, които вече „нямало 
какво да делят“. Но тук има и още нещо, 
което трябва да се знае. След скандална-
та си реч сръбският премиер си тръгна от 
импровизираната сцена в компанията на 
Пламен Орешарски, без да остави поне 
един букет пред паметника на Апостола. 
Оказа се, че и българският премиер не е 
поднесъл венец пред паметния бюст на 
Апостола, защото не било предвидено по 
протокол. 

От друга страна, общинското ръковод-
ство на Цариброд, изцяло контролирано 

от Белград с помощта на множеството 
сръбски политически партии в общината, 
поднесе суха реч за делото на Апостола 
и за паметника, който бил 151 (?) извън 
България. С други думи, важна е бройка-
та, не е важно делото. А що се касае до 
мащабното присъствие на българските 
журналисти на събитието, тук невежест-
вото надмина и това на политиците. Ца-
риброд беше представен за „сръбския 
град Димитровград“, в който, според някои 
събеседници на българските репортери, 
„Левски се е борил за свободата на двата 
братски народа – сръбския и българския“, 
и че се „борил срещу турците“. Нищо за 
идеите на Левски, нищо за неговото дело! 
На никой даже и не му направи впечатле-
ние факта, че паметният бюст на Апосто-
ла е поставен зад сградата на общината 
на метри до жп прелеза, обърнат не с 
лице към града, а с гръб, и че площадът, 
на който се намира общината и бюстът 
на Левски, носи странно защо името на 
Зоран Джинджич. Цариброд е единстве-
ният град в Сърбия, на който властите в 
Белград не разрешават името му да бъде 
възстановено, защото „Цариброд звучал 
много български“, а Димитровград бил по-
приемлив за сръбската страна. Сканда-
лът с репликата на сръбския премиер за 
„шопския език“ сякаш мина покрай ушите 
на българските журналисти, учени и пи-
сатели, придружаващи делегацията на 
Орешарски. Единствената медия, която 
отреагира на скандала в Цариброд, беше 
тв СКАТ. Някой все трябваше да измие 
срама от българската журналистика. Кой 
ще измие обаче срама от унизителното 
поведение на българските политици!?

Затова няма да е лошо да им припом-
ним какво са казали на времето за сръб-
ския шовинизъм и сръбските посегателс-
тва спрямо изконни български земи, едни 
национално отговорни българи. Вбесен 
от сръбските „научни“ фантасмагории, 
Христо Ботев във в-к „Знаме“ (бр. 20 от 29 
юни 1875 г.) написва: „Вам беше твърде 
приятно да ни пеете, от една страна, 
медоточивата песен на братството 
и на съединението и да ни лъжете с 
добрите си намерения на „южно-сла-
вянския Пемонт“, а от друга страна, 
да сеете прозелитизъм в западните 
краища на нашето отечество и да 
плетете своята етнографическа и 
политическа кошница“. Не по-малко е 
вбесен от сръбския шовинизъм е и Боян 
Пенев. В книгата си „Сръбският шовини-
зъм“ той казва: „Като се вглежда човек 
по-внимателно в миналото на Сър-
бия, в психиката на сръбския народ, в 
методата на неговото възпитание, 
ще разбере ясно, че краят не е могъл 
да бъде друг. Тук няма нищо за учуд-
ване. Пътят, по който бе тръгнала 
Сърбия, по който вървя толкова го-

дини, като създаваше болни поколе-
ния, отровени още в люлката от шо-
винистична зараза, можеше да изведе 
само до един край – до тоя, на който 
сме свидетели днес“. Боян Пенев това 
го пише през 1915 г. Сякаш е предчувст-
вал какво ще се случи със Сърбия 90 го-
дини по-късно.

През 1931 г. българският изследова-
тел и етнограф Тихомир Павлов издава 
книгата си „Българите в Моравско и Ти-
мошко“, като в предговора на книгата 
проф. Стефан Младенов пише: „Нашите 
западни съседи, братята сърби, обв-
зети напълно от безумната си мисъл 
за „Велика Сърбия“ от чужди земи с 
граници до Черно, Бяло и Синьо море, 
се мъчат с най-безчовечните средс-
тва да унищожат всичко българско 
в новозаграбените югозападни и се-
верозападни бълагрски земи, като 
си мислят наверно, че са успели да 
претопят българите в Тимошко, 
заграбено през 1833 г., и по Южна или 
Българска Морава, заграбена през 
1878 г. А между това ето че действи-
телността, която успяха да видят 
мнозина българи през времето от 
1915-а до 1918-а сочи нещо по-друго, а 
именно, че доста много „бугараши“ в 
двете споменати области, главно по-
старото поколение и предимно жени-
те, не са успели да станат сърби по 
език, въпреки повече от 80-годишно-
то сръбско владичество в Тимошко и 
близо 40-годишното в поречието на 
Южна Морава, па дори и цялата инте-
лигенция в тия две области говори 
и днес сръбско-български, на съвсем 
неправилен сръбски език, който пора-
зява с многобройните си и старински 
български особености“.

Днес в България липсват учени и инте-
лектуалци като Боян Пенев, Стефан Мла-
денов, Тихомир Павлов, проф. Милетич, 
д-р Кръстю Кръстев, Йордан Захариев, 
Емануил Попдимитров и други, които да 
излязат в защита на българския език от 
посегателствата на сръбската академич-
на пропаганда. Вместо защита на българ-
ския език и българската национална кау-
за днешните наши политици ръкопляскат 
на сърбите, че афишират измислената от 
тях „шопска нация“ в Западните покрай-
нини. И то не където и да е, а на метри от 
смълчания поглед на Васил Левски, който 
с пълно основание беше обърнал гръб на 
целия този кичозно подготвен политичес-
ки спектакъл.

Зденка Тодорова,
правозащитничка и журналист

от гр. Цариброд 
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КАК МАФИЯТА ПОПРЕЧИ НА КУБРАТ ПУЛЕВ И КРИСИЯ ДА ПОКОРЯТ СВЕТА
И КАК БЯЛО-ЗЕЛЕНО-ЧЕРВЕНОТО ХАПЧЕ НИ ПРЕЧИ ДА ЖИВЕЕМ ТУК И СЕГА

„Да бъде детска планета“, пожела-
ха с песен на Европа и света децата на 
България. Малката Крисия и близнаците 
Хасан и Ибрахим. Големите малки герои 
на България. Може би са преждевре-
менно пораснали, но те показаха на нас, 
уж големите, толкова много неща, които 
не знаем. 

Как се правят жертви и се носи отго-
ворност.

Как се преодоляват трудности, без 
оплакване.

Как се надмогват страхове, без отча-
яние.

Как се щурмуват върхове, без отс-
тъпление.

Как се вдига болен на крака, с дър-
зостта да запее! Да запее победната 
песен: 

„Не е само сън това,
не е малка приказка една.“
И когато електричеството прекъсва 

на генералната репетиция, когато лам-
пите една по една изгасват, когато тех-
никата спира – в тъмнината тяхната пе-
сен продължава... 

Защото песента им е истинска, жива. 
Такава песен не се пее на плейбек, нито 
се оценява с гласуване! Такава песен се 
преживява в душата!

Затова и светът на крака я аплоди-
ра! 

А ние, българите, плакахме пред 
екрана. Всеки в своя дом, пръснати из 
целия свят! 

Плакахме от гордост, от умиление, 
от възхищение...

Едно остава за нас без съмнение – 
че с такива деца наистина трябва и „ще 
бъде детска планета – нашата земя“.

Вихра Мартенска

Нашата „Детска планета“
грабна Европа и света!

Ето колко е важно човек – когато 
може – да черпи информация директно 
от извора, а не да разчита на това кой 
какво ще му разкаже. Ако не сте гледа-
ли боксовия спор за световната титла 
в събота, 15 ноември, между шампи-
она Владимир Кличко и претендента 
Кубрат Пулев, вероятно си мислите, че 
само някаква външна сила е попречи-
ла на „нашия“ да набие „другия“ и да си 
вземе – напълно заслужено – поясите, 
да си ги окачи на кръста и да се снима 
едно хубаво, пък защо не и за профил-
на във Facebook.

Шегата настрана, но общо взето 
такива бяха почти всички отзиви и 
мнения след мача, които с малки из-
ключения медиите щастливо ни под-
несоха, даже поукрасиха, напудриха 
и уголемиха тук-таме. В дуела реално 
Кличко просто изчака до петия рунд, за 
да нокаутира Кубрат, като можеше да 
го стори още в първия… Най-накратко 
– украинецът смачка, прегази, потроши 
българина, така нареченият спор за 
титлата не се получи, защото разлика-
та между двамата е толкова голяма, че 
ако Владимир бе галактика, нямаше да 
можем да я видим от Земята дори и с 
най-мощния телескоп. Но дори и очила 
не ти трябват, за да зърнеш от теле-
визионния екран или от трибуните как 
Кличко три пъти поваля Пулев на земя-
та, и още веднъж – като за последно… 
Не трябва и да разбираш изобщо от 
бокс, за да разбереш какво всъщност 
се случи на ринга. Чуха се и обективни 
мнения след мача, но те бяха заглуше-
ни от тези през розовия филтър. По-
точно – през бяло-зелено-червения.

Без никакъв филтър – Пулев реално 
не трябваше да играе в този мач – все 
пак говорим за спор за четири световни 
титли, всичките на кръста на Кличко. 
Кобрата няма класата, опита, умени-
ята, техниката, скоростта, мисълта и 
въобще много неща, за да е реален и 
адекватен претендент за първото мяс-
то на планетата. По една или друга 
причина обаче той бе допуснат до сре-
щата, която можеше да приключи още 
във втората минута, но Кличко реши 
да позабавлява публиката. Кубрат е 
добър боксьор, но само толкова – да-
леч е от велик, какъвто и след мача е 
украинецът.

През бяло-зелено-червения филтър 
– Кубрат е национален герой! Кличко е 
мафиот, мачът е нагласен, всичко со-
чеше за победа на Владимир! Кобра, 
обичаме те, ти си най-великият! В на-
шите очи си шампион… Този филтър 
пречупва реалността до такава степен, 
че сякаш носещите „очилата“ са гледа-
ли друг двубой. И въобще живеят свой 
си живот, някак си откъснат от действи-
телния. А всеки опит някой трезво гле-
дащ на нещата да им посочи истинския 
свят завършва още преди да е започ-
нал. Бяло-зелено-червената реалност 
си е създала защитни механизми.

Въпросът е: защо? Защо го пра-
вят, защо го правим? Без да вкарваме 
всички българи под общ знаменател, 
това си е много наша черта. Гледаме 
„криво“ на нещата, а когато все пак ре-
алността ни почука на вратата, винаги 
излизаме от задния вход. Постоянно 
бягаме от всичко, най-вече от себе си. 
Не разбираме ли, че така се уморяваме 
неимоверно? Какви ли не „аргументи“ 
ще измислим, само за да бетонираме 

своята „теза“. В случая с боксовия мач 
– просто няма смисъл да изреждаме до 
какви смехотворни причини за загубата 
на Кубрат стигнаха някои хора. И как 
анатемосаха всеки, дръзнал да изкаже 
по-обективна гледна точка. А обидните 
скандирания по време на самия мач от 
доминираната от българи зала в Хам-
бург изобщо не се нуждаят от коментар, 
дори самото им споменаване буди срам, 
но не и у самите тях.

И все пак – защо живеем в бяло-зеле-
но-червен свят? Може би защото той е 
по-красив от реалния. Вероятно защото 

си мислим, по-точно си въобразяваме, 
че българинът е абонирам за първото 
място във всичко! И някак си не ни се 
харесва, когато сме втори. Или когато 
някой ни накърни националното само-
чувствие! Но така се отдалечаваме от 
истината. Окей, Кличко е много по-добър 
от Пулев и го смачка на ринга. И какво от 
това, светът ще спре да се върти? Не, но 
в нас ще спре да се върти онази мисъл, 
заради която всъщност гледаме спорт и 
въобще всичко, което има потенциала 
да ни създаде мъничко позитивни емо-
ции, за да избягаме (пак) от реалността. 
Тази същата мисъл обяснява защо на 
футболен мач на отбор, който в момен-
та е силен, ходят по 30-40 хил. души, а 
в неделя, 16 ноември, срещу Малта на 
„Васил Левски“ имаше под хиляда зрите-
ли, които гледаха как България не може 

да бие един от най-слабите тимове в 
света. Просто не искаме да осъзнаем, 
че в даден момент може и да не сме на 
върха и си търсим „причини“ защо не е 
така. А в краен случай, когато все пак 
осъзнаем, че националите не са толкова 
силни, започваме да ги нападаме и да си 
изливаме гнева срещу тях…

Подобно нещо се случи и след дет-
ската „Евровизия“ – България завърши 
на второ място след Италия. Не е важно 
кой е заслужавал да спечели, кой реално 
е взел приза и т.н. По-важна е реакция-
та, а тя беше подобна на тази след мача 

Кличко-Пулев. Между другото, подобни 
състезания – с много пари – почти ни-
кога не се решават от „затворените очи 
на Темида“, олицетворени тук от дадено 
жури или екип от съдии. По-често наг-
радата се дава и взима „по политически 
причини“ и по този начин се обезценява. 
Но това е друг въпрос и друга тема.

Нека се върнем към нашата бяло-зе-
лено-червена реалност, която изглежда 
наистина красиво, магично! Но колкото и 
да е красива една измислена реалност, 
тя не е истинска. А Христос е казал, че 
само истината ще ни направи свободни! 
Свобода – в смисъл, да изпуснем тази ог-
ромна и тежка торба с тухли, която дър-
жим в момента. Жалко е да сме толкова 
зависими от успехите на футболистите, 
на боксьорите или пък на певците. На-
ционалното самочувствие би трябвало 

да е константна величина, стълб, а не 
върба, която се поклаща при най-лекия 
ветрец. Спомняте ли си преди няколко 
години, когато един чешки майстор из-
работи скултура за всяка държава от 
Европейския съюз (или Европа, няма 
голямо значение) и България беше 
представена като тоалетна? А помните 
ли народната реакция тогава? Когато 
имаш изкривено чувство за национа-
лизъм, не можеш да приемаш неща-
та иронично. А какво ако въпросният 
чех е бил сериозен, а не сатиричен? 
Какво като сме тоалетна – в неговите 
очи? Проблемът е, че сме тоалетна и 
в своите очи. И това ни боли. И затова 
вземаме всеки ден, всяка минута бяло-
зелено-червеното хапче.

Ключът на българина към свобода-
та минава през спиране на хапчетата, 
през осъзнаване на истината, колкото 
и да е болезнена! Всъщност болката 
идва не от самата истина, а от нейно-
то избягване. Това е вид страх. А как 
се преборва страха? Като се изправиш 
срещу него лице в лице… Бягането от 
страха е и вид историческа дистанция, 
поне в нашия случай. Ние копнеем за 
някакво далечно минало, когато сме 
имали успехи. Когато България е била 
велика страна, раждала е велики хора, 
постигали велики успехи. А не ражда 
ли и днес? Живеейки в миналото, ние 
всъщност забравяме за настоящето, а 
оттам – и за бъдещето. Забравяме и че 
не някой друг, а самите ние можем да 
напишем една нова, хубава история на 
България. Вместо гневни статуси във 
Facebook как „критикарите“ на Кубрат 
не били българи, а турци, руснаци и 
марсианци. Грозно е! Тъжно е…

Изказванията на Кубрат след мача 
показват, че самият той също живее 
в този бяло-зелено-червен свят. И че 
– поне към момента – не осъзнава ис-
тинските причини защо загуби двубоя. 
Получава се нещо като омагьосан кръг 
– феновете му поднасят своята измис-
лена реалност, която съществува и 
вътре в него, и системата се самопод-
държа и самоускорява. Всъщност най-
важното е, че се самозатваря. Но иначе 
има обич и топла връзка между Пулев и 
българите, които той минути след мача 
нарече „най-великите“… Доста горчив 
вкус остави и тоталното неуважение 
на Кобрата към Кличко – той дори не 
поздрави украинеца за победата. А пък 
Владимир след мача каза, че когато не 
покажеш респект, си плащаш цената. 
За да си голям спортист, първо трябва 
да си голям човек. Кличко показа, че е 
и двете. Кубрат показа, че не е нито от 
двете, поне засега. Все пак известна 
надежда ни дава макар и закъсняло-
то, но все пак признание на Пулев, че 
Владимир е победил заслужено. …Но 
бързо-бързо ни върна в реалността 
с това, че иска реванш от украинеца. 
Това обаче няма как да се случи.

Ако някой „патриот“ прочете това 
последното, сигурно ще иска да пребие 
автора на този текст! Но той самият се 
подлага на риска и би искал колкото се 
може повече „патриоти“ да го напра-
вят!

Петър Димитров


