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Из ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ  

ЗА ПРЕСТЪПЕН 

Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г. 

Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска 

работническа партия  /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на 

чужда сила, обявила война на  България, и в нарушение на действащата Търновска 

конституция. 

(2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във 

времето от 9  септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довело страната до национална 

катастрофа. 
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СИНОВЕТЕ НА РАЙНА КНЯГИНЯ   

От Йордан  ВАСИЛЕВ  

  

Из Фейсбук страницата на Йордан Василев, писател, критик, бивш главен редактор на 

в.“Демокрация” и съпруг на поетесата Блага Димитрова. 

Гледах снощи по телевизията тържествата за Априлското въстание. Всичко добре. Райна 

Княгиня ушила знамето и го развяла. И дотук. А после? Поразрових се и стигнах до 

тъжни, да не кажа ужасни факти и заключения за нашенската немара и неуважение към 

достойни хора и техните потомци. Ето какво намерих по архиви, спомени и т. н.  

Странни истории от българското минало  

Името на Райна Княгиня е легенда, чуваме го още в училище – тя е развяла знамето при 

обявяването на Априлското въстание, възседнала върху кон. А не знаем какво е станало с 

нея след това. Но сега – отначало – Райна поп Георгиева Футекова от Панагюрище е била 

на 20 години, когато поема риска да бъде с революционерите.  

Тя заедно с пет други момичета ушива знамето, Бенковски я покачва на бял кон, за да го 

развее в първия ден на въстанието, прекарва ужасните месеци след поражението във 

влажно мазе на затвор в Пловдив, след унизително разкарване с вързани ръце, полугола, 

изнемощяла, замеряна с яйца, тухли и камъни по главната улица в южния ни град през 

лятото на 1876 година. 

Големият английски журналист Мак Гахан я сравнява с Жана д’Арк. Била е с горд, 

независим дух, дори опърничава. Като ученичка има отличен успех и ниско поведение – 

все непослушна.  
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Райна Попгеоргиева Футекова - Райна Княгиня 

Освободена е от турския арест след намесата на американския консул Скайлер, а след това 

я поема консулът на Русия в Пловдив, българинът Найден Геров. Изпраща я да учи в 

Русия. Тя избира – според нейния си опак нрав странна специалност – акушерство. 

Причините – най-кратко следване и най-бързо ще се върне в Родината. Без да подозира, че 

тогава мечтата й ще бъде вече изпълнена – ще пристигне в свободна България. И без да 

знае, че теглилата й тепърва започват.  

Трябва да напомня, че Райна Княгиня не е от случаен род. Нейният брат Захари Футеков е 

автор на ценни речници – немско-български, на чуждите думи. И те са преиздавани 

многократно.  

Връща се в Родината, но кой е чул тогава думата “акушерство”? Има си за тази работа 

хора – бабите, нали и до днес денят на родилната помощ се нарича “бабинден”.  
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Залавя се Райна с учителство в Търново. Как може да се върне в родното Панагюрище, 

когато там я възприемат като леко момиче, казано на днешен език – направо курва. При 

еснафския морал на ХІХ век така се гледа на жена, яхнала кон и развяла знаме…  

Докато учи в Русия получава няколко писма от учителя Васил Дипчев. Отговаря му и тя. 

След Освобождението се виждат през ваканцията в Панагюрище. Той вече е кмет. През 

юли 1882 година се оженват, тя напуска учителството и се превръща в къщовница на своя 

грубичък съпруг, който е приел съдбата да вземе такава “пропаднала” жена, при това 

навършила цели 26 години – за тогавашните нрави – стара мома. Не чува съветите на 

близки да се разведе, а ражда пет момчета. Едното умира.  

А другите? Добре, че не е била жива да види техните трагедии.  

Остава вдовица през 1898 година с четири малки деца на ръце, болна – последици от 

влагата в затвора, туберкулоза. Преселва се в София, тук има чужди дипломати, които не 

признават нашенските баби при раждане. Почва да акушерства – бедна, направо 

мизерстваща, куцука с бастун и фенерче през тогавашното село Орландовци – да помага 

на родилки. Името на този днешен квартал на София иде от някакъв каменоделец 

Орландо, италианец, заселил се там и майсторил надгробни паметници.  

Райна Княгиня, която сега е легенда за нас, си оставала бедна, нямала средства, за да 

изучи своите сираци и ги изпраща на държавна издръжка – във военни училища. Не е 

могла да си въобрази на какво бъдеще ги обрича.  

Първият син – Иван Дипчев участва в Балканската и в Първата световна война, стига до 

чин генерал и се пенсионира през 1936 година. Но комунистическата власт го изпраща в 

концлагер, а след това и го изправя на старини на съд за въображаеми престъпления 

отпреди 30 години. Помня това - процесът бе в Троян, а аз бях там изселен и учех в 

гимназията. Присъда няма, но офицерът не може да понесе унижението и угасва в 

болница. Гробът му не се знае.  

По-сносна е съдбата на втория син – Георги Дипчев. Той завършва морско училище, като 

машинист на торпедоносеца “Дръзки” участва в потопяването на турския кръстосвач 

“Хамидие”, после се заселва в Бургас и умира там от рак.  

Трагедия е погубването на третия син – Владимир Дипчев, както и съдбата на цялото му 

семейство. Офицер, герой от Балканската война с три ордена за храброст, напуска 

войската след съкращението й според Ньойския договор, става чиновник и директор на 

кинематографията.  

След идването на комунистическата власт през 1944 година изчезва, убит незнайно къде 

като бивш офицер. И гробът на този син на легендарната Райна Княгиня не се знае. Но пък 

потомците му са изпратени по време на комунизма в концлагер.  
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Генерал Иван Дипчев (1885-1954) - първият син на Райна Княгиня  

Четвъртият син на знаменоската – Асен Дипчев – също е офицер, полковник. Макар 

отдавна да е напуснал армията, по време на комунистическото управление е изпратен в 

концлагер.  

Слава Богу, Райна Княгиня не е могла да види всичко това, защото заболява тежко, 

загубва представа за реалността (полудява) и умира през 1917 година, преди да се случат 

трагедиите с потомците й. Тленните й останки намират покой през 1976 година, когато са 

пренесени от София в родното Панагюрище и са препогребани там в двора на бащината й 

къща.  

Нейният внук ми даде смъртния акт, издаден тогава от софийската община, аз го 

преснимах и му го върнах. Тъй че сведенията са достоверни, освен от архиви, всичко бе 

потвърдено от внука на Райна Княгиня. 

Април, 2011 
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ЧЕТВЪРТИЯТ ДЕН СЛЕД  ДЪРЖАВНИЯ ПРЕВРАТ, 1944  

Писмо от военните кореспонденти на в. "Правда" до Г. Димитров, 24.09.1944 г. 

Превод: Нина ДЕНЕВА  

 

Съветската армия влиза в София, 15 септември 1944 г. 

До Другаря ДИМИТРОВ Г. М. 

Информационна записка за България 

Пристигнахме в София на четвъртия ден след станалия в страната държавен преврат и три 

дни преди навлизането на частите на Червената армия в столицата на България. 

Като военни кореспонденти сме виждали много великолепие и празничност при 

освобождаването на нашите градове от немските окупатори, ликуването и радостта на 

народа. Но това, което видяхме в България, надмина всичките ни очаквания и дълбоко ни 

развълнува. Във всяко градче и село край пътищата, по които трябваше да мине Червената 

армия, бяха издигнати триумфални арки, окичени с цветя и лозунги: „Добре дошли, наши 

освободители!”. Жителите на всяко село, на всяко градче дни наред излизаха рано сутрин, 

понесли кошници и бохчи с храна, настаняваха се край пътя и очакваха пристигането на 

частите на Червената армия. 
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Онова посрещане, което ни бе оказано от българския народ, онова чувство на искрено 

ликуване, което срещахме на всяка крачка, бе израз на стихийната воля, на радостта на 

народа. Това не е било организирано или предварително подготвено. Било е скътано от 

години в самото сърце на народа, за да изригне сега с такава стихийна сила, че нищо да не 

може да го спре. 

Огромният брой червени знамена с емблемата на Съветския съюз – сърп и чук, с които 

бяха окичени сградите на държавните учреждения, червените ленти и петолъчките, носени 

не само от цивилни, но и от войници и офицери от българската армия, ни напомниха 

революционната ситуация от 1917 г. в Русия. 

Скорошният революционен преврат се усещаше на всяка крачка – и в настроенията, и в 

темперамента на хората, и във въодушевлението на цялата тази човешка маса. Заради този 

революционен подем очевидно и правителството, и ръководните организации от 

„Отечествения фронт” бяха забравили, че главните усилия на българския народ и на 

българската армия трябва да бъдат мобилизирани и насочени към борба с немските 

завоеватели. Това личеше по липсата на лозунги, призоваващи към борба с немците, по 

липсата на полагащия се брой национални знамена, по някои речи и по виковете, които се 

чуваха от тълпата по митингите. 

В населения пункт Ловеч станахме свидетели на революционни настроения, които приеха 

крайно нежелателни форми и говореха за неблагополучия в българската армия. Целият 

офицерски състав на гарнизона на гр. Ловеч е бил арестуван, като ръководителите на 

комунистическата организация представяха това като борба с фашистките елементи в 

страната. Поведоха ни към затвора с обещанието да ни покажат фашисти. Сметнахме, че 

ще видим в затвора немски войници и офицери, а видяхме български офицери. Тълпата се 

хвърли към решетките със застрашителни викове, почнаха да мятат камъни, а някои от 

партизаните се хванаха за пистолетите. С огромни усилия успяхме да предотвратим 

саморазправата и с помощта на местните власти не допуснахме неоправдано проливане на 

кръв. 

При по-нататъшното ни придвижване срещнахме артилерийски полк, тръгнал от този 

населен пункт за фронта. Цялата колона беше окичена с червени знамена, но нямаше нито 

един национален български флаг. Войниците горяха от желание да влязат в бой с немците, 

но се оказа, че в целия полк няма нито един офицер – всички са били арестувани като 

врагове на народа. Естествено полкът, лишен от офицерския си състав, още при първия си 

сблъсък с противника можеше да претърпи сериозно поражение. 

Арестите на офицерския състав в българската армия са масови и повсеместни. Много от 

ешелоните, потеглили към фронта с вече проверен офицерски състав, са стигали до 

фронтовата линия без офицери – били са арестувани по време на пътуването. Арестите на 

офицерския състав са резултат не само от възмущението на войнишките маси, но са 

предизвикани и от провокационните действия на профашистките елементи във войската. 

Пагубните резултати от масовите арести на офицерския състав веднага оказват своето 

отрицателно влияние. Още при първите сблъсъци с немската армия в района на Кула 

например българската войска търпи поражение и побягва. Само енергичната намеса на 
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представителите на комунистическата партия, пристигнали на мястото на катастрофата, 

спасява и оправя положението на фронта. 

Фактически в армията е налице двувластие. От едната страна са остатъците от командния 

състав, а от другата – войнишките комитети. Последните фактически са взели в ръцете си 

цялата власт. Ненавистта на войнишките маси към офицерите е естествена, тъй като 

спрямо българския народ българската армия е била потисник на народноосвободителното 

движение. В същото време тя е била и окупационна по отношение на югославския, 

македонския и гръцкия народ. Много от офицерите са били проводници на фашисткия 

режим и са изпълнявали задачи на окупационната немска армия в България. Поради това 

обстановката във войската е много сложна. Но щеше да бъде по-целесъобразно, ако 

проверката и прочистването се поверяваха не на войнишките комитети, а на специална 

държавна комисия, която, осланяйки се на фактите, да преценява обективно качествата на 

един или друг офицер. 

Освен това прекаляването със съветски емблеми прави редовната българска войска да 

изглежда като въоръжени отряди на „Отечествения фронт”, макар „Отечественият фронт” 

да има своя собствена многобройна народноосвободителна армия, дълбоко различаваща 

се от редовните части на българската войска по своята същност, структура и по 

настроенията. При  преминаването на части от редовната българска армия в София сме 

виждали лозунги с явно провокационен характер, например „Смърт на капитализма!”, т. е. 

лозунги, насочени към разпалване на гражданска война в страната. И тези лозунги не 

битуваха само върху платната, но очевидно бяха и в много горещи глави в армията, а и 

сред цивилното население. 

Всички тези факти споделихме с командващия народноосвободителната армия в България 

генерал Благой Иванов. Той заяви, че тези факти са му известни и че отношението му към 

тях е отрицателно. Командването на българската армия прие редица мерки и подготвя 

специална заповед, с която се забранява редовните части на българската армия да носят 

червени знамена със сърп и чук, да се подменят военни емблеми с петолъчки и червени 

ленти. Що се отнася до войнишките комитети, заяви генерал Иванов, сега е много трудно 

да се прекъсне активната им дейност, да бъдат ликвидирани – командването опитва да 

ограничи функциите им в рамките на чисто политическата просветна дейност. 

Друг недостатък, който забелязахме, е удостояването на офицерския състав на 

българската армия с висши военни звания. Началникът на щаба на народно-

освободителната армия Петър Христов Илиев е бил капитан, след което е произведен 

направо в чин генерал-майор. И досега той носи капитанската си униформа, като очевидно 

не придава сериозно значение на генералския си чин. А когато зададохме въпрос на Илиев 

и го помолихме да назове имената на другите удостоени с генералско звание офицери, той 

не можа да каже имената им. За нас това е свидетелство, че при удостояването на 

офицерите с генералско звание се допускат прибързаност и известна несериозност. 

Печатът също не се отнася достатъчно сериозно към проблемите, които раздират сега 

българската армия. Например най-важното в този момент за българската армия са онези 

малки успехи, които отделни български части бележат срещу немски части в западните 

райони на България. Печатът отделя на тези събития съвсем незначително място на 
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страниците си. Няма нито един очерк за офицер, който да е постъпил геройски, като 

предан син на българския народ. А това сега би било изключително важно за повдигането 

на ролята, духа и авторитета на офицера от една армия, тръгнала на бой срещу немската 

армия. От лични разговори с много от офицерите се убедихме, че те изпитват чувство на 

страх от войниците, чувство на несигурност за положението си, несигурност за утрешния 

ден. Освен това в отношенията между войниците и офицерите се е появил неприсъщ за 

българската армия демократизъм. Много войници открито избягват да отдават чест на 

офицерите си, а офицерите не се решават да им направят забележка, макар че никой не е 

отменял заповедта за отдаването на чест в българската армия. 

По време на посещението ни в Централния комитет, по молба на секретаря др. Костов 

споделихме впечатленията си и съобщихме забелязаните от нас отрицателни факти. 

Другарите се съгласиха с нас, че досега не е имало ръководство и контрол върху печата, 

като се обосноваха с твърдението, че „сега съществува свобода на печата”. Отбелязахме 

също колко е важно да има статии, в които да се разясняват най-важните въпроси за 

положението на офицерите в армията, за дисциплината в армията, но че такива липсват в 

българските вестници. Вестниците не пишат за главното, те не призовават народа и 

армията на борба с немските окупатори. 

Посъветвахме също Централния комитет отличилите се войници и офицери да бъдат 

награждавани със съществуващите български ордени и медали. Беше ни отговорено, че 

тези медали и ордени са компрометирани, тъй като са били раздавани за заслуги в борбата 

с революционното движение. Тогава ние предложихме да се запази формата на ордена, 

само че на лентите да се изпише със златни букви „ОФ” , т. е.„Отечествен фронт”. 

Предложението ни беше посрещнато положително и с обещание да бъде реализирано. 

Въпросите на пропагандата, които трябва да бъдат подчинени на една идея – разгрома на 

немските армии – не се насочват по надлежния начин в единно русло. Министерството на 

пропагандата се оглавява от министър Казасов. След срещите ни с него останахме с 

впечатление, че това е един класически тип меншевик по духовно съдържание и по 

външен облик. Този човек, макар да е осведомен за всички левичарски издънки, ги 

премълчава и не взема никакви мерки, за да ги пресече. Цялата си дейност той ограничава 

в рамките на представителните си задължения и в произнасянето на пламенни, но 

безсъдържателни речи на общокултурни теми. 

Ние се обърнахме към този Казасов с шест въпроса, които се свеждаха главно до това 

какви щети е нанесла на българския народ авантюристичната прогерманска политика на 

бившето българско правителство. Казасов ни отговори писмено, че министерството му не 

разполагало с факти по тези въпроси. По всичко личи, че при такъв министър на 

пропагандата ще бъде съвършено невъзможно да се въведе ред в печата, радиото и в 

главите на хората. Ако Казасов бъде оставен на тази длъжност, нека да му се даде 

софийският театър, от който е останала само сцената, а също хоровете и консерваторията. 

А печатът и радиото трябва да отидат в други ръце. 

Най-важният въпрос за всяка революция е ревизията и разпределението на материалните 

ценности. България е извънредно много ограбена от немците. В някои от селата, в които 

бяхме, още отсега се усеща остър недостиг на хляб. В същото време никой в страната не 
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се занимава с ревизия и разпределение на материалните ресурси и няма информация за 

това с какво разполага страната. Заради всичко това в бъдеще може да се стигне дотам, 

профашистките елементи да обвинят Червената армия за трудностите с продоволствието в 

страната. 

Трябва да кажем, че значителна част от българския народ и някои кръгове от 

„Отечествения фронт” гледат на идването на Червената армия в България не като на 

армия-освободителка, а като на въоръжено подсигуряване на установяването на съветския 

строй. Затова при деловата, стопанската и политическата си дейност правителството 

проявява нерешителност и чака указания от щаба на маршал Толбухин. 

След посещението и разговора ни с членове на ЦК на българската компартия останахме с 

впечатление, че те са изключително предани, най-добри синове на българския народ, с 

многогодишен революционен опит в нелегалната работа, но вече като легални те се 

страхуват да не изтърват революционната ситуация, а и не са съвсем правилно 

ориентирани във външнополитическата обстановка около България. Струва ни се, че би 

трябвало да се помогне на Централния комитет на българската компартия с 

квалифицирани, но неизявени още партийни работници, които да познават добре 

сегашното международно положение. 

Правителството на „Отечествения фронт” предава на забрава и не довежда до знанието на 

народа факта, че България беше плацдарм на фашистка Германия във войната против 

Съветския съюз и че при сключването на мирния договор българският народ трябва да 

понесе определена част от отговорността за политиката, водена от българската 

авантюристична клика. И ако сега не се направи обрат в тази посока в пропагандата, в 

най-близко бъдеще българският народ ще изпита голямо разочарование. 

Частите на Червената армия навлязоха в България от Румъния. Тук те срещнаха 

съвършено различно, т. е. искрено братско отношение към себе си. Но силата на 

инерцията се оказа толкова непреодолима, че имаме факти за мародерство, грабежи и 

насилие на българска територия. Причините за това са две – политическият апарат на 

Червената армия не е подготвил в достатъчна степен частите на Червената армия за 

съществуващата в България обстановка и недостатъчно високата дисциплина, особено на 

тиловите части, които са твърде склонни да се занимават с плячкосване. Това пък 

предизвиква разочарование у българския народ и е благоприятна почва за фашистките 

елементи, които вече надигат глава в страната. Например в град Русе вече са се появили 

фашистки позиви. 

Трябва да се отбележи изключително ниското културно и политическо равнище на 

комендантите ни, които работят в българските градове и населени места. Известни са 

редица факти за това как комендантите се занимават с определяне на валутния курс, дават 

насоки по политически въпроси, командват офицери от българската армия и 

компрометират офицери без оглед на чина и заемания от тях пост. 

Военни кореспонденти на „Правда”: майор В. КОЖЕВНИКОВ, майор В. 

СИВОЛОБОВ, 24.ІХ.44 
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СОЛДАТИТЕ, КОКОШКИТЕ, МОМИЧЕТАТА  

Нахлуването на Съветската армия в България през есента на 1944-а в народната 

памет 70 години след това 

- Споделени спомени на Фейсбук страницата “Гражданска инициатива за демонтиране 

паметника на съветската армия”, 25 февруари 2014 

Georgi- Momchil Popov: По повод исканите наказания от Москва за поругания "Монумент 

на Славата" ви предлагам да погледнете внимателно ОРИГИНАЛНАТА СНИМКА ОТ 9 

МАЙ 1945 г. : "Съветската армия развява флага на победата над Райхстага в Берлин" - 

най-цензурираната снимка в историята на ХХ век !!! 

 

Съветският офицер, който придържа солдата със знамето, Е С 2 ЧАСОВНИКА - И НА 

ЛЯВАТА, И НА ДЯСНАТА РЪКА... ДЪЛГИ ГОДИНИ ТРИТИ ОТ СЪВЕТСКАТА 

ЦЕНЗУРА. Защо ли? Обяснението в един съвсем пресен спомен на свидетел на "славата" 

от 1944 г.: 

Raina Alexandrova: Преди години питам баба ми, още жива тогава, дали е видяла руски 

войници през 44-та и като как е било. "Ааа, видях ги, как да не ги видях - гледат през 

решетките, жално, ама - виновни! Къде бе, бабо, какви решетки?! Ами в затвора, вика, че 
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бяха тръгнали по къщята на хората да грабят каквото им падне, и ги затвориха! А виж 

немците хем фашисти, пък никого не са закачили, много възпитани хора бяха немските 

войници преди тях!” А тази ми баба е от Бургаско. И никога не е мразила руснаците като 

такива. Просто спомени от преки наблюдения. 

Kristina Valchanova: Майка ми ми е разказвала за времето, когато немците са били в 

Бургас. Аз не съм била родена още. Брат ми е роден през октомври 1938 г. Живеели са в с. 

Рудник. Баща ми е бил завеждащ Рудник ,,Черно море". Майка ми и брат ми се 

разхождали по главната улица. Спират пред витрина с детски играчки. Брат ми моли 

майка ми да му купи някаква играчка, но тя няма толкова пари и се опитва да го отведе. 

Той се разплаква. Немски офицер е станал свидетел на това. Без да каже нещо, той влязъл 

в магазина, купил играчката, излязъл, навел се над брат ми и му я подал, като го погалил 

по главичката.../Светла им памет на майка ми и брат ми.../ 

Rumyana Paneva: И аз съм чувала от родителите си, че немците са плащали всичко, което 

са консумирали докато са били тук, макар и на минимални цени, а руснаците са били 

изгладнели и крадливи вандали. 

Ralitza Kovacheva: Същото ми казва и моята баба. Нещо старашно били. 

Daniela Thsopov: Баба ми, еврейка и ятачка, ми е разказвала същото за Горна Джумая...  

Виктор Комбов: И моята прабаба е разказвала на майка ми как немците са били 

възпитани и кротки и как, когато са дошли руснаците, са изнасилили половината жени в 

селото... 

Иван Пенев: И от моите родители съм чувал за чистите и възпитани немци и за 

крадливите съветски солдати! 

Христо Янков: Всичките жертви на тая болшевишка орда в България са дадени или след 

препиване и преяждане с български ракии и луканки, или след разстрел от собствените си 

командири за мародерство... 

Радостина-Смарагда Георгиева: Да, те като идват в България виждат една страна богата, 

в сравнение с тяхната. Селата с подредени дворове и всеки си има някакъв имот... И 

почнали да мародерстват. А в София, познавах една жена, тя ми е казвала същите неща. 

Била слугинче, не е обаче от другариата. Работила е в една заможна къща, после в една 

худ. галерия като продавачка на билети. Германците били спретнати и чисти. Руснаците 

обърнали столицата на обществена тоалетна... 

Христо Янков: Затова е много по-справедливо руснаците да вдигнат паметник на 

незнайния германски войник в центъра на Москва, отколкото ние да вдигаме ПСА в 

София. 

Nikolov Konstantin: ...когато са ги сваляли (часовниците) от ръцете на хората с любимия 

им лаф - "Ето вам не нужнооооо...." !! Има все още живи свидетели !! 

Христо Янков: Дедо ми е казвал, че по тъмни доби са пресрещали хора по улиците и са 

казвали "Болгар, сдавай часъй"... И това е в София, представям си какво е било в селата! 
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Plamen Nikolov: Е, известна е и историята с "геройската гибел" на мародерите-

"освободители" от Бургас, умрели от отравяне с метилов алкохол, след като се налюскали 

казашки с метилов спирт при оплячкосването на моливната фабрика в Бургас !!!  

Владимир Дюлгеров: За Альошата в Русе зная от очевидци, че се намира точно над 

погребаните съветски мародери!  

Радостина-Смарагда Георгиева: В "Лозенец" на бул. "Черни връх" има костница. Но тези 

войници не са умрели в сражение, тук в България. 

Александър Христов: МАРОДЕРИТЕ СА СТРЕЛЯНИ  КАТО КУЧЕТА ... 

Georgi- Momchil Popov: Така е. С изстрел в тила на място от офицерите на НКВД. Но и 

обикновените пияници - също.  

Юлиян Бодилев: Ами мислели са халата за връхна дреха – мозъци... 

Jordan Gantchovski: Знамето е забивано два пъти, преди тези двамата убавци да го 

сложат. Но все от неправилните хора - после дошла депеша, хора от коя точно част да 

извършат "подвига"! 

Ralitza Kovacheva: Баба ми казваше, че като се напиели, всичко обръщали на клозет, 

семействата с момичета се чудели къде да ги изпратят... Германците били спретнати и 

чисти, помагали им... 

Радостина-Смарагда Георгиева: Майка ми помни как намирала на балкона някакви 

шишенца от одеколон. Това, защото офицерът, който бил разквартирован в къщата, 

забранил да се дава алкохол. Понеже солдатите гърмели по кокошките на двора, по 

бъчвите и прадядо ми Тодор Търпана налял две кофи вино и ги дал, да пият колкото искат, 

но да не съсипват инвентара. И им заклали и пилета , и кокошки. Офицерът като разбрал, 

забранил. Няколко войници били разстреляни заради това, че се опитали да посегнат на 

местни момичета... Но после един мой  роднина е пратен в ТВО, защото ги е спасил. 

Росица Йорданова-Стаматковска: Германците били чисти и спретнати, и си плащали 

храната. /от баба ми с. Калково, Самоковско/ 

Variatio Delectat:  Баба ми - царство й небесно, е била в Мировяне по време на войната и 

ми разказваше. Немците били чисти и спретнати, изпънати като струна, в ботушите им е 

можело да се огледаш като в огледало - толкова излъскани са били. Правели са вечеринки 

на мегдана с грамофон и валсове. Ходели са на групички от по няколко войника по 

къщите на селото и са искали момите за вечеринката с разрешение от главата на 

семейството. После са ги връщали пак на него лично и са казвали, че са я върнали чиста и 

неопетнена... Благодарели са и с отдаване на чест са си тръгвали. Когато дошли руснаците 

- мръсни и съдрани, ръсели въшки с шепи след себе си. Цялото село пропищяло - от 

първата до последната къща... Жени, мъже, деца и старци са били бити, малтретирани, 

ограбени до шушка или изнасилвани - кой където го хванат. Баба е живеела на центъра, 

били са 9 деца, но не са били бедни. Имали са много стока и 100 декара ниви. След като 

руснаците минали, казваше, че с трън да влачиш - няма какво да закачиш! Всичко е било 
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ометено, всичко - стока, храна, покъщнина, посуда, инвентар...  Дори чиниите, вилиците и 

лъжиците им събрали, оставили ги на голи стени. За пари, часовници и бижута да не 

говорим... Цял живот ги кълнеше - по-добре да ни бяха закопали тогава, че да не виждаме 

това, което се случи после... Почина преди 3 години на 95 и половина, в пълно съзнание в 

съня си, до последно гласуваше само за СДС... 

Томи Томев: Подобни истории ми разказваше и моят баща. 

Valentin Valkov: i moyat... 

Maya Zheliazkova: И моята баба... 

Svilen Stanchev: Баща ми разправя, че като минали съветските войски през селото им, 

плъзнали въшки. 

Simeon Ivanov: В моето село дойдоха съветски войници рано сутринта. Сядяха два дни и 

една нощ. Какво са правили, може само да гадаем, но като си тръгнаха, на около 200 метра 

от селото разстреляха двама техни хора. За какво ли? 

Принцеска Уидаут месо: Много се радвам да чуя подобни истории, каквито аз също съм 

слушала от моите баба и дядо. Точно поради тази причина винаги съм се чувствала 

изолирана и не на място в България (странно , че в чужбина ме разбират), на фона на 

пропагандата, която умишлено прикрива, омаловажава и нарочно осмива точно тези 

факти. 

Весо Дюлгеров: ЗА КОКОШКИТЕ И НАКРИВЕНАТА КАРУЦА. Купих къща на село 

преди няколко години. (Тази същата във фотоалбума ми.) Постепенно съседите започнаха 

да разказват... Собственикът на къщата, която купих: "Влизат германците с военната 

техника и машините и отиват при собственика на къщата, почукват на вратата: 

"Господине, може ли да наемем няколко стаи в къщата? А колко ще струва?". Вадят 

райхсмарки и си плащат (имали са радиостанция и свързочен пункт за поддръжка на 

самолетите им, които прелитат над селото)... Нямах проблем с тях, културни хора!... И си 

платиха (усмихва се)... След две години идват руснаците. БУМ, БУМ! - блъскат по 

вратата, влизат неканени и се настаняват. Гладни били, казват, и погват кокошките... А 

той крие децата си при съседите. После се настаняват на мястото на германците...  

Другият съсед отсреща: "Когато отстъпваха руснаците, бях малък и се връщах с каруца от 

полето. Та насреща ми руски войници идват право при мен, спират колата и започват да 

конфискуват царевицата, с която бях се натоварил - храна за животните ни. Възпротивих 

се, а те ме набиха! (Бил е тинейджър.) И счупиха едното колело на каруцата... Та после 

намерихме едно по-малко колело от по-малка каруца. И така карах аз няколко години с 

накривена каруца, докато събрахме пари, да я оправим, че бяха гладни години. Ей така 

съм ги запомнил руснаците."  

Plamen Nikolov: В костницата в Лозенец, Радостина, доколкото си спомням, са положени 

костите на солдати, ранени в Румъния и умрели в лазарети в България. Пак манипулация - 

преместили са ги в България, за да имат повод да направят костница тук!!! Да си ги върнат 

в Румъния!!! Навремето Тодор Живков уволни Ангел Солаков, защото той на своя глава в 
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Кремъл бе обещал да се вдигне паметник на къркандетата-мародери "освободили" 

моливната фабрика в Бургас от бидон с метилов спирт!!! 

Georgi- Momchil Popov: Точно така. Майка ми тогава е била доброволка в Червен кръст, 

13-14 годишна, ученичка във Френската гимназия в София. Разказвала ми е, че са ги 

докарали солдатите с влак от Румъния и дори още по пътя имало доста умрели... Та завели 

децата-доброволки в моргата на Александровска болница на "практика" - шили са 

труповете с бинтове, вдянати в губерки... Да смогнат да ги погребат. През 1954 са 

преместени в костницата в Лозенец. 

Владимир Дюлгеров: Ужас! И това защо? Вероятно да създадат впечатлението, че са 

загинали тук и да имат основание да им построят паметници. 

Радостина-Смарагда Георгиева: За костницата в "Лозенец" и аз така зная, че са били 

докарани ранени от другаде. Благодаря, че ми писахте подробно какво се е случило. А за 

Бургас скоро един приятел ми разказа историята. Един човек от фабриката е предупредил 

солдатите да не пият от спирта, а те го убиват. После част от тях умират, а други 

ослепяват. 

Plamen Nikolov: Точно така! Били са предупредени от пазача и са го убили , преди да се 

налюскат! Хак им е!  

Николай В.Милев: През август 1943 г. мама била на двадесет и една. Убава била - белА и 

цръвенА. Тате я заглеждал, ама отдалеч - през баира, който разделя неговото Велковци от 

нейната Сопица. И хабер си нямал, че чак след три години ще я има. Нея година 

германски дивизион преминал през маминото село на път за Брезнишкия гарнизон. 

Голяма част от войниците и офицерите се разселили в околните села. Домът на мама бил 

чорбаджийски и в него били разквартирувани трима офицери - един висш и двама низши 

(фелдфебели). Дядо Крум им предложил да се настанят в пристройката към къщата - 

Вурньето. Там, освен три немалки одаи, имало и фурна, в която баба Кръстана пекла леб, 

ягнища и баници. Настанили се немците, ама предварително си платили. До стотинка. 

Платили си престоя до 10 септември. Плащали си и храната. Дали много пари за яйца. 

Пили ги сурови на гладно сутрин. "Много Яйца изпотрошия тия, ей!" - си спомняше мама. 

Имало събор в края на август. Музика, веселие на чаршията! "Све германче, що беше у 

село, се фанаше на орото и играше!" - казваше мама. Един от подофицерите си харесал 

мама. Отишъл при дядо една вечер и си признал. Дядо ми знаел немски донякъде. Зер 

депутат е бил по времето на Цанков, па и уважаван търговец, въвел в Пернишко "Тесла". 

Разбрали се с момчето. От Рощок било, баща му фабрика за кожи имал. Един проблем, 

обаче, се изпречил - момчето било протестантче. Голем проблем! "Имаше очи ко плочи!- 

казваше мама - Едни модрИ, модрИ... А беше ми купил и пръстенче..." Отишли си 

немците, дядо бил доволен - доволно оборот в бакалницата и кръчмата. Реинвестирал и 

построил мелница, дарак и трафопост. Тръгнала му търговията и разширил алъш-вериша 

чак до Белград. Но, дошли руснаците... Край на разговора... 

Разговор между Ветерани от Студената война. Споделено на Фейсбук страницата 

“Гражданска инициатива за демонтиране паметника на съветската армия”,  

25 февруари 2014 
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Още по темата: 

КАК РУСНАЦИТЕ ИЗБИХА ХИЛЯДИ  БЪЛГАРИ, ПРЕДПОЧЕЛИ  БЪЛГАРИЯ 

ПРЕД СССР  

Нерадостната съдба на таврийските българи, дръзнали да напуснат родните си 

места в Таврия (област в Южна Украйна, Приазовието) и да се заселят в своята 

прародина България, 1942 – 1944  

От Иво ИНДЖЕВ  

Иво Инджев | Как руснаците избиха хиляди българи, предпочели България пред СССР   

РУСКИТЕ ВАРВАРИ В ИЗТОЧНА ПРУСИЯ. “Armageddon: The Battle For Germany 

1944-1945″  

Макс ГАСТИНГС е един от ведущите британски историци. В новата си книга 

„Armageddon: The Battle For Germany 1944-1945′, на базата на дългогодишни 

изследвания и разговори с очевидци, той описва събитията в последните месеци на 

Втората Световна Война 

http://www.extremecentrepoint.com/archives/234  

 

Берлин – 1945г. Руски войник „освобождава” германско момиче от велосипеда му 

http://ivo.bg/2014/03/18/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BF/
http://www.extremecentrepoint.com/archives/234
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ТЕРОРЪТ СЛЕД  ДЕВЕТИ  - „КУРБАНЪТ  НА ОКУПАЦИЯТА”  

Разказва Георги ХРИСТОЗОВ - син на първия директор на „Народната милиция” 

след 9 септември 1944 г. и министър на вътрешните работи (1949-1950) Руси 

Христозов 

''По сметки, които съм направил - споделя той - благодарение на едно проучване, 

извършено от покойния вече председател на Конституционния съд Христо Данов, в 

България веднага след 09.09.1944 г. до началото на ''Народния съд'', през тези именно 

месеци (от 9 септември до 20 декември 1944г.) са избити 24 500 човека, за които има 

публикации в "Държавен вестник". Отделно ''Народният съд'' осъжда задочно 1 500 души, 

за да оправдае незаконното им избиване. Или общо, веднага след 9 - ти, по време на 

червения терор са избити 26 000 българи. 

Дейно участие в тези избивания взема Щабът на партизанското движение със своето 

подразделение - Щаб на народната милиция, който се оглавявал от Тодор Живков, човекът 

държал властта цели 35 години! 

 

Т. Живков посреща партизани в София, 09.09.1944 г. 

Избити 26 000 души - това е много страшен факт за България. Цветът на българската 

интелигенция във всички сфери на живота е ликвидиран с един замах от болшевиките. 

Това е ''курбанът'' на окупацията, наречена от комунистите „освобождение”. И никой 

нищо не иска да каже и до днес за тези невинни жертви на комунизма. Чудовищното 

изтребление на българи може да се сравни само с кланетата от турците по време на 

Априлското въстание от 1876 г. или Илинденско - Преображенското въстание от 1903 г.  

За тях се знае, а за комунистическите престъпления, кланета, убийства, масови гробове и 

жертви - почти нищо. 
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Ако се направи един преглед на тези убити хора, ще се види, че това са свещеници, 

учители, кметове, секретар-бирници, участъкови полицаи, адвокати, бакали и дори лекари. 

Т.е. средната интелигенция , дистрибутора на висшата интелигенция спрямо обикновените 

граждани. 

 

Факсимиле от ДВ, бр115 от 21 май 1945 г. със списъци за узаконяване на престъпленията 

на червения терор 

Това е един много срамен факт в българската история, който се премълчава. И по най-

различен повод се намират какви ли не отвлечени обяснения и дори оправдания за толкова 

много избити хора. 

,,Червеният терор'' е огромен по мащаби и надхвърля жертвите от 1941 г. до 9.09.1944 г. А 

те са: произнесени 190 смъртни присъди за доказани престъпления, вкл. тероризъм и 

убийства на невинни хора, в затвора са лежали 8130 души, в концлагерите 5740, 

интернирани са 15 000 души, в ротите 10 800, избити евреи от ,,новите земи''- 11 363. 

Убийствата след 9.09.1944 г. са проява на комунистическия геноцид спрямо българския 

народ, внесен от Червената армия, окупирала България без бой. 

''Червеният терор'' е вършен от криминални затворници, пуснати своеременно на свобода, 

пребоядисали се набързо в отечественофронтовци, комунисти, ремсисти, земеделци, 

лумпени, партизани - терористи. Поръчката идва от Москва и е предавана лично от 

''вожда'' Георги Димитров.  

Още от Георги ХРИСТОЗОВ, Youtube 2012г.:  

http://www.youtube.com/watch?v=RwNx9HJsBzM   

http://www.youtube.com/watch?v=RwNx9HJsBzM
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НИКОЛА ПЕТКОВ СРЕЩУ ВАРВАРСТВОТО НА ХХ ВЕК  

 

Никола Петков пред съда, август- септември 1947 г. 

СОФИЯ, СОРБОНАТА,  ЛАГЕР "ГОНДА ВОДА"... 

Никола Димитров Петков (21 юли 1893 - 23 септември 1947) е български политик, един от 

лидерите на БЗНС, убит от комунистическия режим, установен в България след преврата 

от 1944. 

В политическия живот навлиза в началото на 30-те години. Син на Димитър Петков. Брат 

на Петко Д. Петков, убит от наемен убиец през 1924 г. Никола Петков участва в 

образуването на националния комитет на Отечествения фронт през 1943 г. и в 

установяването на новата власт. През 1947 година е обесен заради съпротивата си срещу 

налагането на комунистическия режим.  

Завършва класическия отдел на I софийска мъжка гимназия (1910). Записва се да следва 

право и политически науки в Сорбоната, Париж. Завръща се в България по време на 

Балканската война - през 1912 г. е войник в гвардейския полк. 

След Първата световна война продължава следването си в Париж . Завършва го с отличие 

през 1922 г. Постъпва на работа в българската легация в Париж. След преврата на 9 юни 

1923 г. си подава оставката и остава да живее във Франция, занимава се с журналистика.  

През 1929 г. се завръща в България - редактор е на вестник "Земя" (1931-1932), на вестник 

"Земеделско знаме" - орган на БЗНС Александър Стамболийски (1932-1933). Подготвя и 
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издава книга за Александър Стамболийски, в която прави политически анализи и 

характеристики на личността и делото на земеделския идеолог. Член е на Постоянното 

присъствие на БЗНС Александър Стамболийски (1932- 1933). 

След Деветнадесетомайския преврат през 1934 г. заедно с Г. М. Димитров създава 

радикалното крило на БЗНС "Ал. Стамболийски", известно като БЗНС "Пладне". 

Сътрудничи на демократическите партии, включително и на Работническата партия, която 

е легална проява на нелегалната БКП. Избран е за народен представител в 24 Обикновено 

Народно събрание (1938-1939). Настоява за защита и възстановяване на Търновската 

конституция и се обявява против едноличния режим на Борис III. По тази причина през 

декември 1938 г. изборът на Никола Петков за народен представител е касиран и той е 

интерниран в Ивайловград. 

След емигрирането на д-р Г. М. Димитров през 1941 поема ръководството на БЗНС 

Александър Стамболийски. Броени дни преди немската армия да навлезе в България през 

1941 г. полицията интернира Никола Петков в лагера "Гонда вода" край Асеновград. Там 

води преговори с другите демократични партии за образуването на Отечествения фронт и 

е представител на БЗНС в Националния съвет на ОФ. В края на 1943 г. е интерниран в 

Свищов, където продължава да се занимава с политическа дейност, с организиране на 

Отечествения фронт, среща се с Коста Лулчев и др. политически дейци. 

В София се завръща през лятото на 1944 г. Един от участниците в Деветосептемврийския 

преврат, Никола Петков е сред възможните външни министри в първото правителство на 

Отечествения фронт. Но остава министър без портфейл от 9 септември 1944 г. до 26 

август 1945 г. През този период привържениците на правителството извършват масови 

убийства и заседава т.нар. Народен съд, като самият Петков участва във вземането на 

решение за създаване на концентрационни лагери. 

От лятото на 1945 г. е лидер на Обединената опозиция (антикомунистическа опозиция). 

От 26 октомври 1946 г. е народен представител в VI Велико Народно събрание (1946-

1949).  

На изборите за Велико народно събрание на 27.Х.1946 г. за обединената опозиция БЗНС 

"Никола Петков" и БРСДП (обединена) гласуват 1 191 455 души, или 28 на сто от 

избирателите. В Народното събрание те печелят 101 места. Там Никола Петков се оказва 

непримирим борец за защита на Търновската конституция и демокрацията. Начинът да 

бъде спрян е един - убийство.  

Борбата му за запазване на парламентарната демокрация е обявена от комунистите за 

контрареволюционна дейност. На 24 април 1947 г. ревностният защитник на земеделската 

кауза Мейнард Барнс е отзован от София, а след по-малко от седмица е спрян в. “Народно 

земеделско знаме”. На 5 юни 1947 г. американският сенат ратифицира подписания на 5 

февруари същата година мирен договор с България, което е първата стъпка към 

признаването на тоталитарния режим на Г. Димитров от страна на САЩ.  
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Никола Петков в VI Велико Народно събрание, 1947г. (първият в дясната половина на 

първия ред) 

Същият ден е снет депутатският имунитет на Никола Петков и още в сградата на 

Народното събрание е арестуван. Освен това са касирани 23 депутати от опозицията, с 

което на практика представителството на опозицията в законодателната власт е 

разгромено. На 5 август същата година започва режисиран съдебен процес с измислени 

обвинения срещу него и на 16 август е осъден на смърт чрез обесване по обвинение в 

шпионаж. На 19 септември Държавният департамент на САЩ информира София, че 

предстои дипломатическо признаване на Димитровия режим – 72 часа по-късно Никола 

Петков жестоко е убит. Въпреки протестите на западната общественост, смъртната 

присъда е изпълнена на 23 септември 1947 г. в 0,15 след полунощ.  

Гробът му е неизвестен. Реабилитиран посмъртно на 15 януари 1990 г.  

*** 

ПОСЛЕДНА СХВАТКА С ДИКТАТОРА  

Из дневниците  на Н. С., 5 юний, 1947 г. 

Разглежда се проекто-конституцията, във В.Н.С. 

На трибуната е комуниста Владимир Поптомов. Той обвинява Никола Петков, че в 

някаква статия се бил обявил против каквото и да е изменение на Търновската 

конституция, и че това било атентат върху народните свободи. В това време 
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парламентарната комисия по правосъдието разглежда писмото на Главния прокурор и 

доказателствата, на основание на които той иска да се вдигне имунитета на народния 

представител Никола Петков и се предаде на съдебните власти. 

Никола Петков. - Това е лъжа. Тези фокуси нищо не постигат. Нищо не показвате с тези 

фокуси. 

Министър председателят Георги Димитров. - Сам прочетете статията си пред В.Н.С. 

Никола Петков.- Ако това беше вярно, вие нямаше от Москва да ми пишете писмо и да 

ме молите да остана в О.Ф. Ако съм бил такъв реакционер, защо ми писахте това писмо? 

М-р председателят Георги Димитров. - Затова сега пък ще отидете в затвора! 

Никола Петков - Сега можете да си отмъстите, защото сте отмъстителен човек, но с това 

няма да постигнете нищо. Отмъщението не е управление. Това ще разберете вие най-

добре. 

М-р председателят Георги Димитров. - Тук няма отмъщение. Има справедливо 

възмездие. 

Никола Петков. - Вие ще видите, че с мъст не се управлява. 

М-р председателят Георги Димитров.- Ще получите това, което заслужавате. 

Никола Петков. - Аз съм си турил главата в торбата! Ако бях страхлив, нямаше да съм на 

9 септември с вас. И днес и утре ще се боря за свободата и при вас и – при други. Ще се 

боря против всеки, който отнема свободата на българския народ. 

М-р председателят Георги Димитров. - Българският народ е свободен. 

Никола Петков. - Вие сам признахте, че българският народ гласува за опозицията. 

М-р председателят Георги Димитров. - Вие разчитате на чужда помощ. Никой няма да 

ви спаси. Помнете това! 

Никола Петков. - Мене ми е чудно, че вие се страхувате от един човек и от един вестник. 

Вие, който бяхте герой в Лайпциг, сега се страхувате и се боите от един човек и един 

вестник. Само страхливите хора прибягнат до насилие. И жалко, че сте изпаднали в 

страхливост. Не можете да направите и 20 крачки без агенти. 

М-р председателят Георги Димитров. – Голям герой сте вие, но никой няма да ви спаси. 

Казвам ви го! Никой нима да ви помогне. 

Никола Петков. - И 20 крачки не правите без агенти. Никакви заговорници няма. Това е 

най-голямото доказателство, че вие сте диктатор, че се боите... 

М-р председателят Георги Димитров. – Можете за последен път да бъдете 

словоохотлив. Това е вашата последна дума тука, затова сте словоохотлив. 
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Никола Петков. - И последната ми дума като човек ще бъде: да живее свободата!...  

М-р председателят Георги Димитров. - (към опозицията) Поумнейте на време, за да не 

отивате един след друг в затвора. 

По късата процедура ще си отидете! 

*** 

 

Панихида за Никола Петков пред църква в Париж - 1961 г. Сн.: Български Национален 

Комитет 

ПЕТКОВ  - СИН НА ЕДНА ЕПОХА 

(Реч, произнесена от Председателя на Б. Н. К. д-р Г. М. Димитров, по случай три 

годишнината от смъртта му) 

Париж, АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ, 1950, LA LIBERATION - О С В О Б О Ж Д Е Н И Е 

(Месечно списание за политика и култура, кн. Х и XI. год. I )  

Преди три години великият български демократ и селски водач, Никола Петков, увисна на 

бесилката в героична борба срещу комунистическата диктатура. Безброй други борци за 

свобода, независимост и демокрация бяха простреляни, а хиляди все още изпълват 

затвори и концентрационни лагери. Една нова червена реакция се наложи не само в 

България, но и в цяла Европа. Едно ново насилие коварно се налага над други части от 

света и се стреми да подчини под кървавото си царство цялото свободно и културно 

човечество. 

Ние живеем една нова, велика шекспирова епоха на 20-я век. А може би и много по-

велика от нея. Защото вместо личностите на миналото, герои днес са народи и техните 
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доблестни представители. И вместо отровата като коварно средство за политически 

убийства, се употребяват дръзко публично, пред лицето на целия цивилизован свят, 

бесилата и куршума. И тези позорни античовешки средства не са в ръцете на отделни 

крале или принцове, които комплотират за власт, в едно княжество или в една държава, а в 

ръцете  на  една  международна конспирация, която комплотира за власт и диктатура над  

цялото човечество. И тази клика издига тези средства и методи на действие в политическа 

програма и социални идеи и принципи за обществено преобразование на света. 

Бунтът срещу това варварство на 20-я век не се изразява от някакъв колеблив и безидеен 

Хамлет, а иде от дълбочината на народните маси, изразен и чрез подвига и саможертвата 

на своите най-храбри, доблести герои като Никола Петков. 

Това е бунт на правото срещу силата. Бунт на светлината срещу мрака. Бунт на свободата 

срещу робството. Това е истинска революция на народния възход срещу червената 

контрареволюия и червената маска. Това е настъплението на народите срещу плановете на 

новия варваризъм, да ги върне към нов феодализъм и ново духовно и физическо 

крепостничество, много по-злокачествени от средновековните и първобитните. 

Феноменът Никола Петков е ярък израз на приравняване духовния ръст на малките 

народи с този на великите чрез безпримерна жертва пред олтаря на народни, и 

общочовешки идеали. Този марш на народите не е в състояние да спре и най-отчаяната 

инквизиция и най-ужасното насилие. Защото това е маршът на една нова епоха. И герои 

като Никола Петков сигнализират надигналата се исполинска мощ на народите, които са 

решили да станат господари на съдбините си и да изградят основите на едно ново и по-

светло бъдеще. Ерата на своето политическо, икономическо и културно самоуправление. 

Затова именно, тази нова велика епоха прави велики и увековечава имената на своите 

герои, като Никола Петков. Те ще живеят заедно с нея в борбата и строителството на 

народите си и на цялото културно и свободолюбиво човечество. 

Злобата и предизвикателствата на народните врагове и потисници и техните жалки 

оръдия, показва и дори способствува за близкото тържество на народната победа. И 

колкото по-кървав става техният терор, толкова по-светъл и по-велик става образът на 

техните жертви, като Петков, и по-светла и вечна става паметта им. Поклон пред тях. 

Поклон пред подвига им!  

Д-р Г. М. Димитров,  Париж,  LA LIBERATION,  Септември, 1950г. 

Из архивите на в.“Земеделско знаме” 

http://www.zemedelskozname.com/Isprateni_materiali/N.Petkov/N.Petkov_main.htm  
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АРЕСТИ В ПЛЕНАРНАТА ЗАЛА, 1947 

Писмо- свидетелство от Август 1951 година на напусналите нелегално страната 

депутати от VІ ВНС Стратия Скерлев и Емил Антонов 

 

 

До Господина Генералния Секретар на Интерпарламентарния Съюз  

гр. Истанбул 

Много Уважаеми Господин Главен Секретар,  

Ние,- Стратия Скерлев Народен Представител от Харманлийската избирателна околия-

избран на 27  Октомврий 1946 година напуснал нелегално страната на 24 Август 1947 

година и Емил Антонов Народен  Представител от Тутраканската избирателна околия, 

избран на 27 Октомврий 1946 година, напуснал нелегално страната на 26 Август 1950 

година, считаме за необходимо да доведем до Вашето просветено внимание следното: 

Нашия народ лишен от елементарните човешки и граждански права и свободи е угнетен 

от един порочен потиснически режим, който нема равен на себе си в историята, и е в 

невъзможност да даде израз на своите мъки и неволи по естествен път, като печат, 

политически опозициони партии или преставителство в международни иститути и 
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организации. Народат ни требва да разчита на нашите скромни усилия и най-главното на 

подкрепата на свободните хора от различните краища на света, които биха си дали труд да 

разкъсат ограждащата го железна завеса, да осъдат неговите угнитители, както и да му 

помогнат да възтанови своята свобода и независимост. 

Това състояние на нещата е констатирано чрез присъдата на Хагския международен съд, 

издадена против комунистическото правителство в София по изкането на ООН. С нея се 

осъжда това правителство за незачитане хартата на ООН и нарушение на договора за мир 

сключен с силите победителки, в който българското правителство се е задължило да не 

нарушава човешките и граждански права и свободи. 

Трагичното положение, в което се намира Българския народ добре се знае от целия 

демократичен свет. Това стана още по ясно когато послушниците на Москва и 

коменистическото правителство в България скъса без причино дипроматическите си 

отношения с Американското правителство. 

В такова състояние са и народите на: Ромъния, Полша, Унгария, Чехословашко, Албания, 

Литва,  Летония, Естония, Украйна и др. 

 

Факсимиле от писмото 

Горе: Сградата на Народното събрание, пострадала при Бомбардировките над София 

през 1944 г. 
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Господин Главен Секретар,                               

На 27 Октомврий 1946 година, въпреки нечувания терор през време на избори, при който 

паднаха убити 23 души деятели на опозицията, бехме избрани в 6 Велико Народно 

Събрание 101 Народни Представители на БЗНС и Социал Демократическата партия. 

Комунистическата партия под покровителството и съдействието на Съветските воено 

окопациони части в България унищожи опозицията. 

На 6 юни 1947 година беше аристуван в залата на Народното Събрание водача на 

опозицията и секретар на БЗНС Никола Д.Петков, на 16 август 1947 тодина осъден на 

смърт чрез обесване и 23 септемврий същата година егзекутиран. 

На 11 юни 1947 година 23 Народни Представители от БЗНС беха изгонени от Народното 

Събрание, мандатите им отнети и арестувани. 

На 27 август 1947 година отнеха мандатите и на останалите народни представители на 

БЗНС, Съюза беше обявен извън законите и разтурен. 

В началото на 1948 година беше отнет депотатцкия имунитет и на останалите10 души 

Народни Представители от Социалдемократическата партия, арестувани и осъдени ведно 

с водача на същата партия г-н Коста Лулчев, партията обявена извън законите и разтурена. 

До момента са успяли да се спасят като са избягали зад граница следните народни 

представители:  Д-р Георги Петков, Георги Колев, Коста Шопов, и Тончо Тенев всички 

понастоящем в Франция, Стратия Скерлев и Емил Антонов в Турция; 

Намират се в затворите следните държавници и общественици: Проф. Венелин Ганев 

бивш регент, Асен  Павлов, Борис Бумбаров и Ангел Дерлински бивши министри и 

народни представители, Иван Костов, Михаил Михайлов- народни представители, Стойчо 

М.... 

Намират се в затвора осъдени на многогодишен затвор следните общественици: Димитър 

Гичев, Вергил Димов и Константин Муравиев - бивши министри, Коста Лулчев, Димитър 

Стоянов, Рангел Даскалов, д-р Петър Дертлиев, Петко Търпанов, Петър Братков, Крум 

Славов, Иван Гинчев, Иван  Копринков, Любен Боянов, Георги Кръстев, Неделко 

Атанасов, Трифон Кунев,- всички народни представители. 

Намират се в лагерите за робски труд следните общественици: инж. Стоян Бошков, д-р 

Гочев, д-р Георги Василев, Сргий Златанов, Петър Сърбински, Тодор Драганов, Асен 

Паянтов, Никола Ковачев,  Христо Къркъмов, Иван Гергов, Спас Найденов, Димитър 

Илиев, Стефан Димитров, Кирил Попов, Недко Ботев, Атанас Лерински, Хаджи Атанасов, 

Минчо Драндаревски, Младен Големански, Личев, Елисавета поп Антонова, Светла 

Даскалова, Цветан Максимов. Нино Чекърски, Тодор Лаваро, Христо Стоянов, Тодор 

Киров, Рачо Домусчиев, Минчо Панов, Господин Димов, Стоян Кърлов, Никола Певтичев, 

Петко Франгов, Иван Дуков, Стоян Жеков и др: - всички народни представители. 

Вследствие на непоносимите условия при които са поставени да живеят в затворите и в 

лагерите за  робски труд починаха преждевремено следните видни държавници и 
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общественици: Кръстю Пастухов бивш министър и народен представител, лидер на 

Социал демократическата партия е починал на 19 ноември 1949 година в Сливенския 

затвор; Цвети Иванов редактор на вестник Свободен Народ- орган  на социал 

демократическата партия умрял на 23 юли 1950 година в лагера Белене, Свищовско; 

Никола Мушанав бивш министър председател и лидер на демократическата партия, умрял 

през месец юний 1951 година в Софийския централен затвор; проф. Петко Стоянов бивш 

министър на финансиите и народен представител, един от водачите на опозицията, умрял 

през месец август 1951 година в Софийския централен затвор, където лежеше без 

произнесена присъда. 

Господин Главен Секретар, 

До момента до който в страната ни имаше опозиционни парламентарни групи България 

членуваше в Интерпарламентарния съюз. По заповед на Кремъл комунистическата партия 

отказа това членство. 

Ние, които в най тежкия момент получихме доверието на народа и бяхме избрани за 

народни  представители смятаме, че имаме право да представляваме правата и интересите 

на нашия осъден на  мъчения народ в световния АЕРОПАГ представляващ световната 

демократична съвест и морал, имаме честа да Ви замолим да ходатайствувате пред 

изпълнителния комитет, да бъдем приети като равноправни делегати на предстоящия 

конгрес на Интерпарламентарния съюз, който ще се открие на 31 август 1951 година в 

град Истанбул. Прецедент за това има в Унията с приемането в миналото на конгресите на 

Съюза с участието на представители на Испанските републиканци. 

Приемете молим нашите отлични към Вас почитания: 

Стратия Скерлев/п/, Емил Антонов /п/ 

 

Из Архива на Българския Национален Комитет 

(Бел.ред.: Запазен е оригиналният правопис за пълна и автентична достоверност.) 
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ТРИМАТА СВЕЩЕНОМЪЧЕНИЦИ, 1952 

В памет на блажените български мъченици о.Павел Джиджов, о.Йосафат Шишков и 

о.Камен Вичев 

 

Архиепископ Христо ПИСАРОВ 

"Твоите мъченици, Господи, при своите страдания приеха от Тебе, нашия Бог, нетленни венци, 

защото, имащи Твоята сила, мъчителите повалиха и съкрушиха на демоните безсилната 

дързост: с техните молитви спаси нашите души."  

(Тропар за мъченици глас 4-ти) 

В Пловдив на 26 май 2002 Папа Йоан Павел II провъзгласява за блажени тримата 

български свещеномъченици: о.Павел Джиджов, о.Йосафат Шишков и о.Камен 

Вичев. Оттогава насам всяка година на 13 ноември Католическата църква в 

България чества паметта им, заедно с тази на блажения български мъченик – 

епископ Евгени Босилков.  

С този акт на канонизация римската епископска катедра доказа своята бащинска любов и 

признателност към чадата си, които останаха верни на Евангелието и църквата, приемайки 

венеца на страданието и мъченичеството. Традицията да се уважава проявеното до смърт 

мъжество е твърде скъпа за християнството, защото освен проблема за верността, 

мъченичеството отваря темата за присъствието на Божия промисъл в света. За църковната 

мисъл акта на жертвеност до смърт губи смисъла си, ако не се вплита в непреходността на 

духовния свят. Църквата ясно посочва тази връзка със значението на думата 

мъченичество, която произлиза от гръцката дума „мартир” - свидетел. В този смисъл 

мъченикът е преди всичко свидетел за победата на Евангелието над човешката история, на 

Христос над смъртта и преходността. Възпоменанието на свидетелите - мъченици е 
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заявка, че Всевишния има своя отговор към богоборчеството, към всяка несправедливост, 

човеконенавист и всяко зло. Римската апостолска катедра смело и решително заяви, че в 

България комунистическият режим, беше престъпен и ахуманен и Църквата има 

способността да посочи това зло. Не само. Канонизацията е заявка, че християнството е 

живо и ще побеждава и занапред силите на мрака и словото му ще се чува до века.  

След това встъпление нека оставим кратките биографии на мъчениците сами да заговорят:  

  

ПАВЕЛ ДЖИДЖОВ (1919-1952) 

 

Роден на 19 юли 1919 г. в Пловдив, в семейство на католици, той е кръстен на 2 август с 

името Йосиф. Завършва средното си образование в колежа „Свети Августин”. Там се 

проявява като буден ученик, силен по математика и добър състезател по футбол. През 

октомври 1938 г. става послушник при успенците и приема новото си име Павел. 

Следва теология във Франция във Философско-богословския институт в Лормоа, близо до 

Париж, в трудните условия на Втората световна война.  

През 1942 г. здравословни проблеми го принуждават да се върне в България, където 

завършва теология и е ръкоположен за свещеник от латински обред на 26 януари 1945 г. в 

гр. Пловдив. 

После следва икономика и социални науки, като в същото време е учител в колежа във 

Варна. Заради силното влияние, което е имал сред състудентите си, той е зорко следен от 

милицията. По-късно е назначен за домакин в колежа „Свети Августин”. През юни 1952 г. 
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о. Павел коментира в писмо арестите и присъдите на много свещеници: „Нека бъде 

Божията воля: Ние очакваме да дойде нашият ред”. Следващият месец на 4 юли 1952 г. е 

задържан. Разстрелян е през нощта на 11 ноември 1952 г. 

 

ЙОСАФАТ  ШИШКОВ (1884-1952) 

 

Роберт Матей Шишков (като успенец приема името Йосафат) e роден в Пловдив на 9 

февруари 1884 г. в многочислено семейство на ревностни католици. Той постъпва в 

малката семинария на успенците в Кара-Агач – Одрин на 9 години, където завършва 

начално и средно образование през 1899 г. Едва на 16 години, на 24 април 1900 г., става 

послушник във Фанараки – Турция. Ръкоположен е за свещеник на 11 юли 1909 г. в град 

Малин, Белгия след като завършва философия и теология в гр. Лувен. 

Връща се в България, където става учител в колежите „Св. Августин" в Пловдив и „Св. 

Михаил" във Варна, директор е на малката семинария „Св. Св. Кирил и Методий" в гр. 

Ямбол, като в същото време е свещеник и в латинската ямболска енория. Подпомага 

благотворителната дейност на сестрите Облатки на Успение Богородично. 

Той е изключително деен човек, голям ерудит, добър музикант, проповедник и 

възпитател, с ведър темперамент и с чувство за хумор. В малката семинария в Ямбол той 

разширява сградата, за да приеме трийсет семинаристи от двата обреда, латински и 

славянски. Там служат литургията една седмица на славянски, една на латински. Увлича 

се от техническия напредък. През 1932 г. въвежда в обучението в Ямболската семинария 

радиопредавател и прожекционен апарат. Много млади хора присъстват на неговите 

демонстрации.  

През 1937 г. се връща във Варна, където създава френско-български център, който 

наброява повече от 150 човека. През 1949 г., Монс. Евгений Босилков го назначава 
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енорийски свещеник във Варна. Неуморимо работи, за да оживи тази енория, като в 

същото време продължава да пише статии в „Поклонник" – малко списание, 

предназначено за българските католици.  

През декември 1951 г. е арестуван. На 11 ноември 1952 е разстрелян. 

Целият му живот може да бъде описан накратко с две изречения, извлечени от две негови 

писма, първото от 1930 г., където той пише: „Стремим се да направим най- доброто, което 

очакват от нас, за да спасим душите си, но скромно без да вдигаме много шум" и в едно 

друго писмо от 1942 г.: „Скъпи и преподобни Отче, мога да ви уверя, че живеем като 

добри монаси, въпреки че се занимаваме светски с младите хора; тъй като в края на 

краищата най-важното е да стигнем до Господа, живеейки за Него, останалото са 

помощни средства”. 

 

КАМЕН ВИЧЕВ (1893-1952) 

 

Роден на 25 май 1893 г. в с. Срем, Ямболско, в семейството на източноправославни, 

семейство, в което две от шестте момчета стават по-късно монаси успенци. Малкият е 

кръстен с името Петър, но верен на традицията на ордена на успенците, променя това име 

на Камен, когато става послушник в Гемп, Белгия, на 18 септември 1910 г. Преди това е 

учил в малката семинария в Кара-Агач, близо до Одрин. 
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След послушничеството младият Камен, проявил се като благочестив, усърден и сериозен 

ученик, бива изпратен в гр. Лувен, Белгия, за да следва философия и теология. 

Междувременно преподава в пловдивския колеж „Свети Августин" и в малката семинария 

в Кум Капу, Турция. 

Ръкоположен е за свещеник от източен обред в Цариград на 22 декември 1921 г. После 

следва теология в Страсбург и Рим. През 1929 г., в Страсбург, защитава докторат по 

теология. Великолепен познавач на историята на Църквата в България, той публикува 

множество изследвания в списанието „Източни отзвуци”. 

През 1930 г. е назначен за учител по философия и директор по учебната работа в колежа 

„Свети Августин", Пловдив, където преподава до закриването му на 02 август 1948 г.  

Когато колежът бе затворен, о. Камен стана отговорник на Семинарията в Пловдив, 

където се подслоняват под един покрив петнадесет монаси, петима студенти по теология и 

четиринадесет семинаристи. През 1948 г. всички свещеници чужденци са прогонени от 

България и о. Камен бе провъзгласен за областен викарий на българите успенци. 

Но трудностите една след друга започват. Всички са следени от милицията. Паричните 

затруднения още повече утежняват положението им. През м. август 1950 г. един успенец , 

о. Асен Чонков, е задържан от милицията. 

О. Камен Вичев предчувствува ужасното бъдеще. В писмо от 24 ноември 1949 г. до 

главния ръководител на успенците о. Жерве Кенар, той пише : „Желязната завеса става 

все по-непроницаема. Вероятно събират сведения за процес срещу католическите 

свещеници, които ще последват съдбата на протестантските пастори, когато моментът 

настъпи”. Заедно с о. Павел Джиджов, отец Камен е арестуван през нощта на 4 юли 1952 г. 

и на 3 октомври 1952 е осъден по обвинения в шпионаж и заговорничество в полза на 

Ватикана. Разстрелян е на 11 ноември 1952 г. в 23,30 ч. в Централния софийски затвор. 

Паметта на тримата свещеници и епископ Евгени Босилков се пази ревностно и от много 

православни християни, радетели за единение на църквата.  

Архиепископ Христо Писаров , Април 2014, София 

ВСЕЛЕНСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА НА ХРИСТОС 

http://ceacbg.com  
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АТЛАНТИЧЕСКАТА ЛЕГИЯ, 1951 

Рота от 200 емигранти -"Немили недраги" на комунистическата власт, служи в 

НАТО от 1951 до 1964 г. - Разказва Желязко Ангелов - бивш горянин, войник в 

Българската рота № 4093. 

  

От Радостина–Смарагда ГЕОРГИЕВА 

Живота, свободата и правото заслужава единствено онзи човек, който се сражава за 

тях и всекидневно ги превзема! - Гьоте 

След деветосептемврийския преврат и последвалата комунистическа диктатура много 

хора са принудени, с риск на живота си, да напуснат страната, откъснати насилствено от 

своите семейства и близки. Мечтата да видят България освободена е единствената 

светлина, която ги води по трънливия път на изгнанието. Раздялата е дълга, а за някои от 

тях тя е окончателна. 

Обречени да понесат репресии, унижения и физическо унищожение, противниците на 

режима, които остават тук обаче, се превръщат в заточеници на родна земя. 

Длъжници сме на всички тях - физическите и духовните политически емигранти.Те са 

разделените чеда на България, които бяха винаги заедно в борбата против тираничната 

система и останаха верни на синовния си дълг към род и отечество. 

Днес, когато вече не мълчим, излязоха публикации и документални изследвания за 

различните организации на българската емиграция след 9 септември 1944г. Те са имали за 

цел да отстояват демократизма и са работили с възрожденска самоотверженост. Било е 

въпрос на гражданска съвест и на убеждения. Без гаранции за успех, без да им е останало 

друго, освен упованието и надеждата. 
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БЪЛГАРСКАТА РОТА В НАТО, 1951 

Българската рота 4093 е нашето представителство в НАТО за периода 1951-1964 г. 

Историята на нейното създаване е известна на малко хора. Други въобще не са чували за 

нея. Това е част от мемоарите на Желязко Ангелов - емигрант в Торонто, Канада. 

Той е роден на 17 април 1929 г. в село Лалково, Ямболско. Взема активно участие във 

въоръжената съпротива срещу комунизма. Бил е координатор на горянските чети в родния 

си край. Организира група за преминаване през границата след разгрома на Сливенската 

горянска чета.Въпреки че попада в засада и е ранен, успява да премине в Турция, свързва 

се с други бегълци и продължава да работи за родината. 

„Сърцето и душата ми бяха раздирани от мъчителен гняв, че трябва да напусна дом и 

родина. За кой ли път тя ставаше по-опасно място за чедата си, отколкото чуждата земя! 

Съдбоносният въпрос за мен бе дали ще ми стигнат вярата и младежкият идеализъм да 

продължа делото, на което се бях посветил. Очевидно идваше някаква нова и жестока 

експериментална система, при която се очертаваха две добре познати класи - господари и 

роби! 

 

Желязко Ангелов 
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Започна да се говори за създаване на освободителна армия. Скоро с кораб заминахме за 

Италия.Там имаше емигранти и от други държави. Групата ни се състоеше от земеделци и 

монархисти. Когато пристигнахме, ни настаниха в емигрантски лагери, от които след 

няколко дни вече можехме да излизаме из града. Смаях се от изобилието в магазините и 

усмихнатите лица на хората. Нима това е победената фашистка Италия на Мусолини?! 

Това бе един изгрев пред нашия мрак. 

А къде сме ние? Хиляди емигранти поеха изгнаническия живот. Нерадостен, измъчен и 

жалък... 

След пет-шест месеца при нас дойде Г. М. Димитров и ни прехвърлиха нелегално във 

Франция, където ни посрещнаха наши съидейници. Ние бяхме като замаяни и невероятно 

впечатлени от красотата на Елисейските полета, Триумфалната арка, Лувъра... 

Започнахме да работим - аз заедно с други българи режехме трупи за траверси в Ардените. 

Всеки повей на вятъра ни връщаше към родния Балкан и милото ни отечество. 

ИМАХМЕ УРОКА НА ЧЕТИТЕ И ЛЕГИИТЕ ПРЕДИ ОСВОБОЖДЕНИЕТО 

На 12 март 1951 г. на заседание на УС на Българския национален комитет в Париж се 

взема единодушно решение да се даде право на председателя д-р Г. М. Димитров да 

продължи, на доброволна база, да организира българската политическа емиграция за 

нуждите на народоосвободителната борба против режима на комунистите. 

Сформирането на Национална доброволческа рота 4093 е безпрецедентно събитие в 

историята на българската политическа емиграция след Втората световна война. 

Г. М. Димитров апелираше да се подредим под нашия трибагреник не само защото това 

беше знамето на българския народ, а и защото то щеше да стане знаме на федерацията от 

народи, борещи се против комунизма. За едно общо ново бъдеще - за всички страни, 

обединени от демократизма, самоуправлението, в името и заради честта и достойнството 

на всеки човек. За тържеството на правдата, културата и цивилизацията. 

  

Българската рота 4093 в НАТО, 1951-1964 г.  

= = = = =  
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Из "АТЛАНТИЧЕСКИЯТ ПАКТ"  

Прокламация на Българския Национален Комитет  = 1952 =   

Народите от Съединените щати и  Западна Европа съзнали опасността от 

застрашаващия целия свят агресивен комунизъм, в края на 1948 година сключиха 

Североатлантическия отбранителен пакт. Участвуващите в този пакт народи са 

ръководени единствено от желанието да дадат своя принос в отбрана на 

цивилизацията от червения вандализъм на Кремъл. Този пакт трасира пътя към 

едно тясно сътрудничество между всички демократични народи срещу общия за 

човечеството враг. Обстоятелството, че всички демократични народи, участващи в 

пакта, координират силите си и ги подставят под командването на една обща мисъл 

за борба срещу агресията, идва да подчертае голямото съзнание пред общочовешкия 

дълг. Пред общата и голяма съществуваща опасност надире остават всички лични 

интереси и народите се запретват с отбраната на световната цивилизация и 

култура...  

 

= = = =   

Можем да кажем, че изминатият път до сборния пункт в казармата на Американския 

гарнизон в Цайлсхайм до Франкфурт на Майн води началото си още през 40-те години. В 

лагери за чужденци в Гърция, Италия, в общежитията в Истанбул, в евтини, тесни 

квартири във Франция и Западна Германия стотици български политически емигранти 

изчакваха повика да тръгнем по пътя, който да ни отведе в казармата, където, 

регистрирани като войници в нашата бойна част трябваше да бъдем обучавани и 

подготвени за голямата неравна битка! Трябваше да застанем на пост срещу агресора 

наравно с НАТО и американските въоръжени сили.  

Имахме урока на четите и легиите преди Освобождението. 
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В ГАРНИЗОНА ЦАЙЛСХАЙМ, ГЕРМАНИЯ - ЕВРОПЕЙСКА АРМИЯ ОТ 

САТЕЛИТИТЕ НА СССР 

Още със свършването на войната през 1945 година десетки хиляди поляци, в съюз със 

САЩ, сформират доброволчески роти. След като идеята за създаване на европейска армия 

от бившите осем страни - сателити на СССР, освен от Полша бяха сформирани роти от 

България, Русия, Албания, Чехословакия. По-късно, в началото на 60-те години, в нашата 

рота бяха приети доброволци от Сърбия, Хърватско, Словения и Унгария. 

Всички национални доброволчески роти бяха съставени по образец на една пехотна рота 

от АВС (Американски въоръжени сили) и с еднаква численост. Отделните роти 

съставляваха военна единица - полк, или както бе прието да се нарича, център със свой 

щаб и командир с чин полковник. Рота 4093 беше съставна част от полкови център, 6950 

ЛС Център. Към ротата бяха прикрепени офицер и старши сержант от американската 

армия. Те оказваха неоценима помощ на администрацията, снабдяването и изпълнението 

на служебния дълг. Бяхме обучавани практически и теоретически. Охранявахме военни 

обекти на АВС. 

Гордеехме се с получените похвали за честна и вярна служба. На парадите нашето участие 

се очакваше с интерес, защото демонстрирахме дисциплина, дух и готовност за борба. 

Нашите командири бяха истински патриоти, достойни офицери, чиито думи още помня. 

Кои бяха те: 

ЛЕЙТЕНАНТ СТЕФАН БОЙДЕВ – ПЪРВИЯТ НИ КОМАНДИР В НАТО ДО 1952 Г. 

Стефан Бойдев, роден на 3 октомври 1919 г. В Сливен . Син на българския генерал 

Бойдев. С чин лейтенант, той беше първият ни командир до 1952 г. 

„Дисциплината е солта на войската, а войската е продукт на народа. Българският офицер, 

като продължава службата си в емиграция, има всичката възможност да служи на 

българските интереси, стига само да застане на народни позициии. Тогава никой не може 

да го обвини в каквото и да било, защото неговият отговор ще бъде: "Единствен БНК води 

борба срещу комунизма за свободата на България." Аз като български войник стоя зад 

него, защото той представлява онзи народ, в който съм се клел, борил и за когото като 

прост редник продължавам службата си и нося звездите на дълга и саможертвата.  

КАПИТАН БОРИСЛАВ БАЙЧЕВ – КОМАНДИР НА БЪЛГАРСКАТА РОТА В НАТО ДО 

1957 Г. 

Борислав Байчев, роден на 9 юли, 1919 г. в Шумен, капитан от Българските въздушни 

сили. От 17 април 1952 г. с чин лейтенант е назначен за командир на Рота 4093. С чин 

капитан той остава командир до 1957 г. 

„Епохата, в която градим, и условията, в които живеем, са комплицирани.Те изискват 

всестранни качества и подготовка, силна вяра и морал, за да победят и да създадат мира и 

щастието за поколенията.От там всички, които са взели тежката отговорност да се борят 

за освобождението на народа си, трябва да въплътят в себе си образа на апостолите. Да 
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нямат нищо освен дълга си, да не изгубят нищо освен живота си, да печелят за всички, 

освен за себе си."  

ДИМИТЪР КРЪСТЕВ – КОМАНДИР НА БЪЛГАРСКАТА РОТА В НАТО ОТ 1957 ДО 

1964 Г. 

Димитър Вълков Кръстев - роден на 26 юли в село Касанково, Хасковско. Командир на 

ротата от март 1957 г. до разформироването й на 20 юни 1964 г. 

„Боевата организация Български национален комитет е носител на революционния дух на 

нашите възрожденци и хъшове и иска да извоюва свободата на България.Така чиста и 

свята, както я искаха Левски, Ботев и Караджата. БНК ще се бори до победата над 

комунизма, до извоюването на политическа и духовна свобода и до осигуряването на 

правов ред и мир." 

ВЗВОДНИТЕ КОМАНДИРИ В НАТО – ЛЕЙТЕНАНТИТЕ АТАНАС АТАНАСОВ, САВА 

СЕВОВ, ВЪЛКО ВЪЛКОВ И ЛОЗЮ ХАДЖИДИМИТРОВ 

Длъжен съм да спомена имената и на четиримата лейтенанти - взводни командири: Атанас 

Атанасов, Сава Севов, Вълко Вълков и Лозю Хаджидимитров. 

Оскъдните сведения от България бяха тъжни и нямаше изглед да станат оптимистични, 

защото времето сякаш вървеше срещу нас. В моята родина една партийна олигархия от 

предатели бе подхвърлила цял един народ на грабеж, безправие, лъжа, лицемерие, терор и 

кръв. Животът там бе изгубил своето съдържание. 

Ние бяхме в Германия - не по-малко злочеста страна. Германският народ, извлякъл своята 

историческа поука, вървеше стремително напред. Аз видях с очите си обезумелите хора, 

щуращи се около останките на разрушени градове и села, които бяха възстановени след 

няколко години. Изглежда този народ бе отрекъл злото в себе си, за да може да направи 

чудеса за толкова кратко време. Но той се съвземаше в условия на демокрация и там бе 

причината да се стигне до този резултат. В родината ми веригите дрънкаха зловещо и 

страхът бе сковал човешките сърца. 

В началото на 60-те години комунистическата пропаганда тръбеше за новата политика на 

Кремъл - разоръжаване и мирно съвмстно съжителство. В „Работническо дело" - официоз 

на БКП, се появиха материали срещу освободителната борба извън родината.Тази злобна 

кампания показваше слабостта на съветските империалисти. Наричаха ни „главорезите от 

Цайлсхайм", особено остро нападаха „главатаря" доктор Димитров. 

Те осъзнаваха, че при създаване на военна обстановка хиляди емигранти от 

доброволческите роти ще тръгнат към Европа, за да освободят народите от източната й 

част. 

На 20 юни 1964 г. при разформироването на рота 4093 и на останалите роти към НАТО, се 

възприе нова тактика. Млади политически емигранти можеха да останат на работа като 

цивилни лица в американската армия.  
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В УНИФОРМИ ИЛИ В ЦИВИЛНО ОБЛЕКЛО – ВОЙНИЦИ НА СВОБОДАТА 

В своята прощална реч д-р Г. М. Димитров каза: "Независимо дали ние сме във военни 

униформи или цивилно облекло, ние всички до един оставаме войници на свободата и 

незвисимостта!" 

Макар и пръснати по целия свят, останахме верни на дадената клетва и бяхме готови да се 

отзовем при първия повик за мобилизация. 

За да бъдем правилно разбрани от обществото, трябва да знаете, че правото ни на борба 

срещу комунизма не бе дадено по някакви разпоредби, още по-малко по конституциите на 

тоталитарните режими. Ние бяхме твърдо убедени, че за това право се воюва и се дават 

свети жертви. 

Страданията на народа, терорът, недоимъкът, лагерите, затворите, убитите бяха 

постановени в неписан закон, който ни даваше право да водим своята борба." 

Empty or non-existing rotator! Add 1 banner at least  

Радостина- Смарагда ГЕОРГИЕВА, „Разделената България”, www.pro-anti.net 

 

Добавка от редактора  

ИСКЪР ШУМАНОВ 

В бесните дни на 1990-та преминах на работа във в."Народно Земеделско знаме". За три 

месеца там главен редактор ми бе г-н Искър Шуманов. Току-що завърнал се от Америка, 

никола-петковист, бунтар... Толкоз! По-близък бях с двамата му заместници - и двамата с 

по 9 години реално лежани в комунистическите затвори, бивши земсисти. В редакцията 

идваха и други бивши пандизчии, но не криминални, а ПОЛИТИЧЕСКИ -като мен, горяни 

от Америка и Европа, дори един-двама приятели от НРБ, за които и хал хабер си нямах, че 

са лежали и те...  

Чак наскоро от Радостина рабрах, че г-н Искър ШУМАНОВ е бил войник в НАТО, заедно 

с младежа горе на снимката. Като разрових документите, се оказа, че е легенда в 

емигрантските среди - след Н. Петков и д-р Г. М. Димитров, от 1972 г-н Искър 

ШУМАНОВ е бил главен редактор на розгромения от комунистите вестник. Сиреч 

достойното слово българско.  

Това бяха хора скромни, отдадени на делото България. Та аз съм работил и съм се ръкувал 

на живо с легендарна личност от Българската рота № 4093, "немилите-недраги" при 

комунизма. 

(Г.- М. Попов) 
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ТАТКО ВАСКО И АЗ – ВРАГОВЕ НА ДЪРЖАВАТА, 1962 

От Георги- Момчил ПОПОВ, Из ръкописа на автобиографичната книга „Дунав 36” 

 

Скрити в зелена папка с твърди корици се крият листчета - светкавици от дните на 

Прекрасната Дора и татко Васко. 

Листче № 1 (от тетрадка, с нарисувано човече на гърба): 

„Дора, 

Излизам по важна  работа.  

В 20 ч. ще те чакам в 

сладкарница „България” 

Допълнено с почерка на мама: 

„На 16.01.1962 г. 

(На сутринта беше 

 арестуван и седя в 

 Д. Сл. 46 дни.) Беше 

освободен като невинен.” 
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Д. Сл. означава Държавното следствие, а 46 дни са си 46 дни и нощи в килиите – карцери 

на зловещия „Развигор”. 

Листче № 2 (на кариран лист голям формат): 

                                    ПРОТОКОЛ 

                            за обиск и изземване   

Днес, 26 януари 1962 г. подписаният майор Георги (еди кой си) от Столично у-ние НМ 

отдел Стопански, по заповед на Н-ка на управлението и в присъствието на поемните лица: 

1. и 2., и двамата от Месо-комбината в София, направих обиск в ателието на художника 

Васил Георгиев Попов жив. ул. Дунав № 36, находящо се в района на комбината и се 

използва само от посочения художник. В резултат на обиска намерих и иззех: 

1. Двадесет и шест броя написани листовки на жълта лозунгова хартия с вражеско 

съдържание, а именно: Само БЗНС! Долу БКП! Всеки глас за БЗНС, Гласувайте за 

кандидатите на БЗНС! Долу БКП! Стига терор!, Долу кандидатите на БКП! Гласувайте за 

БЗНС! Част от които написани с червен цветен молив, част само с цветен син молив и 

трети смесени с червен и цветен молив. 

 

2. Намерени бяха при написаните лозунги- листовки и двадесет и един броя отрязъци по 

формата на написаните, без на тях да е писано - от същата хартия. Всички листовки бяха 
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намерени в една мукавена кутия с облицовка от жълта хартия и етикет „Фонд при Съюза 

на българските художници”. Кутията също се изземва. 

3. Една шивашка ножица характерна с това, че същата има зад съединителния винт 

зигзагообразна рязка и единият резец е пукнат в основанието си. 

4. Един цветен молив подострен от към синия графит. 

5. Иззе се също и един изрязък от същата хартия на която е написан текст започващ с 

думата диаграма и завършва с нечетливи букви. 

6. Иззе се и един къс хартия лозунгова откъсната от използваната в ателието от 

художника. 

Кутията с подредени в нея листовките беше намерена в един бял двукрилен шкаф. 

Запитан Васил Г. Попов художника негова ли е хартията и кутията в която бяха намерени 

листовките и кой ги е писал, заяви: 

Хартията е моя и е от тази на която пиша лозунги, такава която се иззе под точка 6-та в 

протокола. Кутията в която бяха листовките е от темперна боя и я имам отдавна. 

Листовките не съм ги писал аз. 

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра. Прочете се от упоменатите 

в протокола и се подписа от тях. 

                                                        Поемни лица: 1. и 2.(подписи) ;                                                         

Обискиран: Васил Попов(подпис)              Съставил протокола:(подпис) 

 

Месокомбинатът в София, 1950,60-е          Сн.: Форумъ АА 
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Листче № 3 (формуляр с отметка „Образец 10”): 

                            ПРОТОКОЛ 

                               за обиск 

Подписаният майор Никола (еди някой си) - следовател в отдел Следствен ДС на 

основание постановление на следователя на ДС в присъствието на поемните лица: 

1. Софка (име, презиме, фамилия и точен адрес) ... - кротката баба Софче, комшийката 

отсреща! Къде ли я е набарал майорът му с майор?!  

2. Стоян от улица „6-ти Септември” извърших обиск в квартирата на Васил Георгиев 

Попов, ул.”Дунав” 36.  

При обиска иззех: 1. Плик, адресиран от В. Попов до Т. Попова с писмо без обръщение, 

започващо с думите „Не слагам обръщение” и завършва „А това е за Жорко”. 

2 . Плик адресиран от В. Попов за Т. Попова с писмо започващо с думите „Въпреки 

всичко” и завършващо с „Целува Ви Татко Васко” и рисунка с надпис „Жорко...” 

завършва с „Татко”. 
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3. Плик от писмо адресирано до Теодора Попова. На обратната страна рисунка с надпис 

„Да живее 8 март”. 

Настоящия протокол се състави в три екземпляра, един от които се предава на Надежда 

Ал. Деспотова. 

При обиска бяха направени следните претенции - няма претенции. 

                                                                          Извършил обиска:(подпис) ;                                                                           

Поемни лица: 1. и 2. (подписи) ;         Обискиран: Надежда Деспотова. 

Листче № 4 ( розово, от амбалажна хартия, личи си, че е навивано и стискано в 

шепа): 

               Сл. Белешка 

Подписаният Н. Киров удостоверявам че получих от гражданката Теодора Деспотова 

Папазова за Васил Георгиев Папазов следните вещи 

1/ едно сако 2/ анцук долнище 3/ горна риза 4/ фанелка и гащета 5/ чорапи вълнени един 

чивт 6/ едни найлонови 7/ кърпа за лице 8/ едно кожухче. 

1.02.1962 год. , София                                                          Приел: (подпис) ;   

                                                                                   Предал: Т. Деспотова (подпис) 

ДС означава Държавна сигурност, тайната комунистическа милиция... „Анцуг”, „чорапи 

вълнени един чивт” и прочие са граматически бисери на някой от пазачите в ареста...  

А лирично описаният в протокол за обиск (образец” 10”)  Жорко, съм аз – момченце на 5 

годинки без 4 месеца... Юнакът, що бозал доскоро от майка си, но вече враг на държавата 

като баща си. С позиви срещу властта и досие...  
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П.П. „През 1970 г. с втората си съпруга баща ми Васил Попов става невъзвръщенец и 

емигрира в Канада. Нямам адреса му, не поддържам никакви контакти с него.” ...  

Това изречение трябваше да присъства във всичките ми официални документи до края на 

1989. Автобиография- блясък! За средното училище, за казармата, за студентство, 

кандидатстване за работа, пътувания до Желязната завеса и обратно. Клеймо-петолъчка, 

щамповано на челото ми. Или казано вкратце: „Внимание! Враг на народа!”... После дойде 

1990-та, първата „кубинска” вълна на заминаващи за странство, втората... И моето клеймо 

от комунизма стана банална и ненужна екзотика. 

С триста зора през 1998 г. успях да се добера до досието на баща ми в архива на 

полицията. След 27 години в емиграция, присъда и какво ли не се надявах да науча още 

нещо и за него, и за себе си... Ядец! Донесоха ми зелена папчица с 6 ли, та 12 ли 

странички! Срам за репутацията на фамилията! Та само моето досие, което случайно бях 

мернал в казармата, беше дебело колкото повест от Тургенев... Неговото трябваше да е 

поне колкото „Война и мир”, преписвана 9 пъти на ръка от съпругата на класика София ... 

Поне тия протоколи, дето ги пази майка ми от ареста и обиска в къщи?!... Не.  

„Шегичка!”... Тази дума чух от устата на френд от Ел Ей, на моите години, забягнал още 

като ученик. С крива горчива усмивка. И той ходил да си види досието. Оня ден... Дали му 

„шегичка” от 10-тина листчета в папка... А днес, на Деня на будителите -1 ноември 2013 

г., дошъл на митинг и протестно шествие.  

Със скромна усмивка, вехто пардесю, вече леко недочуващ с дясното ухо. Също като 

мен...  

Грешка! Май недочувам с лявото ухо. 

 

Момчил ПОПОВ, „Татко Васко и аз – врагове на държавата, 1962”,  Из ръкописа на 

автобиографичната книга „Дунав 36” 
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БОТУШЪТ НА СВОБОДАТА 

От Славимир ГЕНЧЕВ 

 

Да се извиним на комунистите, че ги няма 

Доскоро живях в една много голяма заблуда: мислех, че има комунисти! И то не само по 

света, но и у нас, т.е. – български комунисти. Но ето че вчера ми просветна: ми то 

комунисти няма! 

Кого съм попържал тогава през последните години? Ами никого! (Не разбирам само защо 

някои хора ми се сърдят, че пиша против някакви комунисти, след като комунисти няма, 

не е имало и не може да има.) 

Моята заблуда е с много дълбоки корени, признавам чистосърдечно. Като студент в първи 

курс учех и дори се явих на изпит по един много сериозен предмет, на който всички 

изключително държаха: „История на БКП”. БКП е абревиатура, която означава „българска 

комунистическа партия”. Много ми беше трудно да изучавам историята на БКП, защото 

тогава още не знаех, че няма нито БКП, нито комунисти, и се мъчех да запомня както 

нейната история преди 9 септември 1944 г., когато несъществуващата БКП взела властта 

чрез всенародно въстание и братската помощ на Съветската армия, така и след 9 

септември 1944 г., когато тя (БКП, не армията) започнала да ръководи освободения народ 

как да строи социализъм като първа фаза на комунизма. 
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Освен това по време на строителството на социализма се строяха и няколко негови етапа – 

победил, развит, зрял и презрял социализъм, но в това последното не съм сигурен и дано 

не се появи отнякъде нашият строг, но справедлив преподавател, защото сигурно ще ми се 

скара, че не съм разбрал за какво става дума. 

Въпреки че няма комунисти и БКП, след народната победа се извършили разни 

мероприятия на народната власт като национализация, конфискация, експроприация, 

текезесация и индустриализация, като междувременно с всенароден референдум бил 

премахнат омразният монархо-фашистки институт. Също така народен съд осъдил на 

смърт и на различни срокове затвор, изселване и конфискация на имуществото много 

врагове на народа, които били фашисти и монархофашисти, но най-вече били 

антикомунисти. 

Да ви кажа откровено, тогава – бях съвсем млад и неопитен – се вързах на тези приказки, 

че били антикомунисти, защото не знаех, че всъщност не е имало комунисти. Може у 

някого да възникне въпросът защото тогава са били наричани антифашисти хора, които не 

са били комунисти, след като е ясно и за децата, че не могат хора, които не са били 

комунисти, да бъдат наричани антифашисти, както и фашистите не могат да бъдат 

наричани антикомунисти, щом не е имало комунисти, от което следва, че не е имало и 

фашисти, тъй като за да има антифашисти, трябва да има комунисти, а за да има 

антикомунисти, трябва да има фашисти, които да се борят срещу комунистите, т.е. да 

бъдат фашисти, бидейки антикомунисти. Разбрахте ли сега? 

После дошъл 10 ноември 1989 г. и станало ясно, че може и да били построени от 9 

септември 1944 г. насетне две Българии, но били построени погрешно, и трябвало да се 

възстанови старият строй, наречен по модерному „пазарна икономика”, като това станало 

по пътя на дивия капитализъм от началото на 19-и век, когато всъщност започнала 

борбата на комунистите, които не съществуват, срещу същия този див капитализъм и 

първоначалното натрупване на капиталите. 

И така, този преход, наречен евфемистичмно „мирен”, бил ръководен от 

несъществуващите комунисти, защото те след референдум се отказали от името си и 

започнали да се наричат социалисти, като дори заявили, че това, което народът строил 45 

години под ръководството на БКП (въпреки че я нямало), не било комунизъм, ами най 

било командно-административна система, но те й турили край, защото била извращение 

на комунистическите идеали и въобще не било това, което трябвало да бъде, а било онова, 

което не е трябвало да бъде, но за сметка на това не било комунизъм; затова всички, които 

наричат това, което народът строял под ръководството на БКП, комунизъм, са най-

елементарни фашисти и дори антикомунисти, въпреки че, както вече стана дума, може ли 

да има антикомунисти, след като комунисти няма, на което пък аз се учудвам, защото 

тогава не би трябвало да има фашисти, тъй като в историята на БКП се пишеше много за 

фашистите като за антикомунисти. 

Сега, след като си изясних всички тези моменти, аз не смея да кажа на никого, че съм 

имал четворка по история на БКП. От една страна, срам ме е, че не съм изкарал шестица, 

както няколко колежки зубрачки, а, от друга страна, как е възможно да съм учил нещо, 

което не съществува, а също така и да се явя на изпит, и то с пищови, за да преписвам, тъй 
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като не можех да запомня всичките конгреси на тази БКП, дето я нямало нито преди, нито 

сега. 

Не искам някой да си мисли, че имам нещо против комунистите, защото, първо, тях ги 

няма, и, второ, защото те са вече социалисти и много успешно развиват у нас 

капиталистически отношения, държейки в свои ръце средствата за производство и 

ръководството на производителните сили, като при това яростно отричат, че са 

капиталисти, и даже твърдят, че някаква си идея била жива. 

Страх ме е да не стане така, щото да ни накарат да построим нещо, което утре да се окаже, 

че не е това, което е трябвало да бъде, и те да го отхвърлят и да започнат да строят нещо 

друго, като го строят не те, а народът, т.е. ние, пък те само да ръководят, както и преди, 

когато строяхме социализъм, а те го отрекоха, защото те утре могат да се отрекат и от 

това, което сега строим, както и това, че са социалисти. 

И тогава, питам се, как ще се нарекат? Да не би комунисти? 

Всъщност няма да е зле, понеже аз още си пазя за спомен стария учебник. Като се добавят 

няколко нови глави и - хоп! -веднага мога да се явя на изпит. 

Само че не обещавам, че няма да правя пищови! С пищови много по-лесно се учи и 

изкарва, така да знаете! 

                         

Снимки: Мариана Тошева 
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                         А Н Т И Д О Т 

Това, че в историята няма "ако", 

не значи, че няма значение  

дали вместо зъб си извадил око 

поради липса на мнение. 

                       Знам, фанатици от всички страни 

                       за дни разоряват живота  

                       и причиняват безчет злини, 

                       докато гонят злото.  

Мразя оправдания със среда 

и "да се греши е човешко". 

Не си зарязвам колата в калта 

като дръвника Андрешко. 

                       Пътят към ада все е покрит 

                       със залъгалки за лумпени. 

                       Но туй, че убитият е убит, 

                       не значи, че няма думата.  

За идеали не надигайте глас, 

че няма кой да ви слуша: 

когато цървули дойдат на власт, 

те се превръщат в ботуши.  

 

Славимир ГЕНЧЕВ, "Ботушът на свободата", "Антидот", 2014 
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ОТЕЦ КОНСТАНТИН ОТ ТОРОС - МЪЧЕНИК НА 

КОМУНИСТИЧЕСКОТО БЕЗБОЖИЕ 

От Христо МАРКОВ 

 

Христо Марков, депутат от СДС в 7-то Велико Народно събрание, търси името на 

жертва, изписано на мемориалната стена за жертвите на комунизма. София, 1 

Февруари 2014 г. Сн. : desebg.com 

Този текст отдавна трябваше да напиша. Лазеше в душата ми дълго време, измъчвах се с 

историята, която ще прочетете, прехвърлях един тягостен детски спомен, често се 

замислях върху съдбата човешка, превратностите на православната църква и 

невъзможността десетилетия да осмислим пораженията комунистически върху нея. А те 

често са чиста проба издевателства и нечовешко отношение към водачите-клирици, 

пастерите народни и Божии служители. 

А бе толкова простичко, по народному справедливо и по православному смирено… 

Трябваше да стане преди повече от двадесет години… Просто Българската православна 

църква да канонизира избитите български свещенослужители заради вярата им, заради 

служението на ползу роду. Погиналите с мъченическа смърт в лапите на 

комунистическите сатрапи след септември 1944 г. Стотици са. И докато навсякъде, дори в 

Русия, избитите от комунистите свещеници отдавна са въведени в сонма на светиите, 

българските  мъченици за вярата стоят самотно и тъжно пред райските двери. 
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За един от тях ще разкажа – отец Константин Иванов Бъчваров от с. Торос, Луковитска 

околия, Врачанска епархия. Зверски убит от нашите комунисти в есенните дни на 1944 г. 

Дни на кървави и безсмислени отмъщения. На жестокост, непозната по тези земи.  

Отец Константин Иванов Бъчваров от с. Торос 

 

/ 02.02.1902 г. - 30.10.1944 г./ 

Отец Константин от Торос - свят мъченик на комунистическото безбожие 

Въоръжете се с молитвено преклонение, защото ми се струва, че сега е времето да се 

припомни за един от хилядите мъченици на православната вяра, който от десетилетия чака 

своето канонизиране, та поне поколенията да изкупят вината на червените безродници. 

Всуе… 

Ако минете някога през с. Торос се отбийте до църквата „Св. Св. Кирил и Методий”. 

Красива е. Строена от хората с техен труд и пари през 1880 г. В притвора има голям 

портрет на отец Константин, а в двора е гроба му. От надписа разбираме, че този свят 

човек е роден на 2.02.1902 г. в с. Торос и починал, т.е. убит на 30.10.1944 г. Тази година 

през септември отново бях в Торос и си спомних преживяното. 
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Та спомена за този гроб ме измъчва толкова години. Бях дете /13 годишен/, когато дойде 

съседа поп Антоний/още служи в селото/, потайно нещо заговориха с баба ми Радка, тя се 

защура из двора, накъса цветя от градината, омеси хляб и ме забра с тайнственост към 

църквата. С нейни дружки от махалата споделяха, че владиката „дал благословия да 

погребат презвитера Мария в гроба на отец Константин”. Обичайната траурна церемония 

не бе в селското гробище, а в двора на църквата. След време осъзнах, че съм присъствал 

на погребението на жената на отец Константин – презвитера Мария, че е било 18.10.1975 

г.  и децата Донка и Иван измолили от врачанския митрополит Калиник да погребат майка 

си в гроба на рано погубения баща, да съберат свещеническото семейство и в смъртта. 

Дълги години в селото се разказваше как в късната есен на 1944 г. докарали от Луковит 

отец Константин в затворен ковчег, не разрешили никой на го отвори и набързо го 

погребали там, където е служил цял живот. В този край имат обичая да погребват 

мъртъвците в нещо като гробница, изградена от тухли и покрита с ламаринен лист, който 

служи за капак. Та стигнаха копачите до тази примитивна гробница на дългогодишния 

селски поп, отвориха я … и жените от селото писнаха, ама писнаха от ужас. Няма да 

забравя никога повода за ужаса. Скелетът в гроба бе без един крак, а до черепа бе 

поставена кост от крака на отеца, заедно с обувката… Баба Радка и съседката леля 

Цветана през сълзи зашушукаха: „Ето защо не дадоха да се отвори ковчега едно време, 

рязали са го на парчета…” Тогава много-много не разбирах подметнатите реплики, след 

години разказите станаха релефни и разбираеми, тогава си спомнях ужасната гледка на 

костта с обувката, която не бе там където Господ е сътворил тялото човешко…  Отец 

Константин е бил погребан с отрязан до коляното крак, поставен до главата му! Можете 

ли да си представите за какъв садизъм става дума!? 

Жените измиха костите с вино и ги сложиха в платнена торба, а после в ковчега на 

съпругата, отец Антоний размаха кандилото, близките се простиха, раздадоха за „Бог да 

прости!” и церемонията приключи, но не и разказите за ужасната гледка и 

свещеническото семейство. Било е 18.10.1975 г. 

Каква е всъщност  трагичната история. 

Можете да я намерите и другаде. Ще посоча само значителния труд на игумения 

Валентина Друмева „Български свещеници пострадали и гонени за вярата в най-ново 

време”, том 10, Калофер, 2011г., стр. 7-13, но въпреки безспорната добросъвестност на 

благородната жена там има доста неточности, исторически непълноти и пропуски, които 

се дължат вероятно на липсата на време, а и на твърде стеснения ареал от достоверни 

източници. Така например тя твърди, че Лазар Станев, на който селото бе кръстено от 

1954 до 1990 г. е „бил партизанин и е убит” и предполага, че една от виновниците за 

смъртта на от. Константин била сестрата на Лазар  Мара Станева. Свещена и благородна 

глупост. Лазар Станев е крайно ляв земеделец, деец на т. нар. „Единен фронт” и никога, 

дори за ден не е помирисвал партизанство, още повече, че умира през 1938 г. Тихо и 

кротко си е учителствал в Торос /преподавал е на баба ми/, разнасял призиви за въоръжена 

борба срещу буржоазията, става дори народен представител, но заболява от туберкулоза, 

изпратен е на лечение със средства на Коминтерна в Москва, където завършва Ленинска 

школа и участва в 7 конгрес на Коминтерна. Съветските лекари не успяват да му помогнат 

и умира в дома си през 1938 г. Въпреки убежденията си е опят в последния си път от 
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същия отец Константин. А що се отнася до Мара Станева от времето, когато я развеждаха 

по училищата си спомням, че тя бе доволно сенилна, не подбираше приказките си, но не 

съм чул някой да я обвинява за смъртта на свещеника. 

Та ето каква е истинската история накратко. 

Отец Константин Бъчваров е с огромен авторитет в селото, стриктен свещенослужител и 

много ерудиран мъж. Взирам се в кръщелното свидетелство на майка ми № 45 от 6 

септември 1936 г., в което с красив калиграфски почерк е написано от свещеника 

Константин Ив. Бъчваров, че се родило „отроче от женски пол на 30 август в енорията на 

църква „Св. Св. Кирил и методий” и се именува при свето Кръщение Николинка и 

възприето от св. Купел от Неша Петкова Георгиева”. Следват подписи на енорийския 

свещеник, печати на Българската екзархия, на Врачански епархийски духовен съвет, 

таксова марка от 5 лв. на Светия синод… След още 6 г. отец Константин ще кръсти и леля 

ми. И двете пазеха кръщелните си свидетелства и особено се гордееха, че ги е въвел в 

православната вяра този „благ и свят човек”. Аз разбрах повода за гордостта им в оня 

есенен ден на 1975 г. и после от многобройните разкази на хората, които са го познавали. 

В началото на 1944 г. в селото дошла жандармерия и блокирала няколко къщи, в които се 

предполагало, че се крият партизани. От Торос наистина имало трима-четирима, които 

свободно си ходели при партизанския отряд „Г. Бенковски”, а като поогладнеели се 

връщали пак в селото, понаяждали се и  излизали за разнообразие в гората. Дори се 

гордеели, че са от „червения Торос”/колко е било червено селото личи от резултатите при 

изборите за 6 Велико народно събрание: БЗНС- Н. Петков/бяла бюлетина/ – 1 834 гласа, 

Отечествен фронт /червена/ - 543 и Демократическа партия/морава/ - 84. А в Луковитска 

избирателна околия депутат става Трифон Кунев, който през цялото време на кампанията 

е в затвора, заради величавите „Ситни-дребни, като камилчета”/. Но да се върнем в 

началото на 1944 г. Селото е блокирано, хората се изплашили да не пострадат невинни 

хора и повикали на помощ най-авторитетния човек отец Константин. Той отишъл при 

началника на жандармеристите и го уверил, че в селото няма „шумкари”, няма хора, които 

са против властта и смирено му обяснил, че така само ще настроят хората срещу тях, а той 

заложил авторитета си на Божи служител, че в Торос всичко ще е мирно и тихо, само да 

не загинат мърцина млади хора. Отец Константин бил внушителен като осанка и 

авторитет сред енориашите, та изглежда успял да убеди жандармеристите да не се правят 

обиски или не дай Боже арести в епархията му. Извикал  кмета, директора на училището 

Тодор Бочев и заедно с жандармеристите отседнали в кръчмата на Семко Цацов. Тогава 

така е било - на хапване и вино местните първенци стопявали злите намерения. Гощавката 

продължила до късно, но отец Константин държал да изпрати гостите лично и да се увери, 

че няма никой да пострада. Историята е разказвана от много селяни без особени различия. 

Тук ще цитирам какво съм записал през 1991 г. от разказа на баба ми Радка Джавезова: 

„Отец Костадин тогава спаси селото, защото всички знаеха, че в две – три къщи има 

наистина нелегални, май и Мара /сестрата на Л. Станев/ бе излязла в гората, Гатю, Иван, 

Големия Фъстък… Изпрати ги чак до края на селото, по пътя за Дъбен, та да се увери, че 

няма да стане сакатлък в Торос. Благодарение на него в селото няма нито един убит в 

онези времена, докато в съседното Дерманци има 6 момчета, които ги застреляха в нивите, 

но пък след Девети в Дерманци няма избити, а тук – колкото душа ти иска.” 
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Да, но откъде е могъл да знае отец Константин какво ще стане на 9.09.1944 г.!? 

Червенобрежкият партизански отряд „Георги Бенковски” бил на излет някъде между 

селата Торос и Дъбен, минал камион, арестували „врага-шофьор”, но той им казал, че 

Съветската армия е взела властта. Изгърмели няколко пъти във въздуха от радост и се 

натоварили на камиона. „Превзели” Торос без никаква съпротива и спретнали митинг, на 

който говорили Пеко Таков, Вълка Горанова, Митка Гръбчева, че даже и местната 

атракция Гена Абисинката, бивша Уруспията. В комунистическата еуфория с типичното 

перверзно желание за кръв поръчали на местните да намерят „фашисти, които заслужават 

народния гняв”. Да, но не могли да се сетят за такива „елементи”. И тогава един от 

местните червени /биографичния комунист Иван Николов/ се „сетил” за ония „гадове”, 

които яли и пили с фашистите при блокадата. Всъщност „гадовете” били спасителите на 

селото от безсмислени жертви: Отец Константин Бъчваров, директора на училището 

Тодор Бочев и кръчмаря Семко Цацов. Разпръснали се из селото партизаните и започнала 

кървавата вакханалия, но да дам думата на свидетеля баба ми Радка: „Тичаха из селото 

като пощуряли с автомати и пистолети. Тодор Бочев го уби лично Митка Гръбчева в тая 

стая откъм шосето, пред очите на детето му. Тя влязла в къщата с още няколко партизани, 

а детето се молело да не закачат татко му, придружителите и` се сепнали, притеснили ги 

молбите на момиченцето, а тя извадила пистолета и го застреляла. Кръвта по стените 

стоеше години след това. Семко Цацов като ги видял се опитал да бяга, ама го 

простреляли и с кървищата го откараха в Луковит. Умря на другия ден. А попа го вързаха 

и го прекараха през селото, а той човека не разбираше какво става, блъскаха го и ритаха 

по улиците. Откараха го в Луковит. После Райко Банов, който също бе прибран 

разказваше как са се гаврили с него. Оскубали му брадата, яздили го и го карали да реве 

като коза. В Торос го докараха в затворен ковчег и на погребението пазеха милиционери. 

След седмица – две жена му и двете деца забягнаха и не искаха да чуят и видят никой от 

тоя край. А отчето бе много добър, мъдър човек, хората го обичаха, защото пееше много 

хубаво, а бе и едър,висок мъж, красавец… Човекът от Торос, който ги посочи и носи вина 

за смъртта им е Иван Николов – стар комунистически деятел в селото, който дори и 

неговите съпартийци не обичаха много-много, но се страхуваха, беше жесток, 

отмъстителен човек, целият свят му бе крив… Много хора си отидоха мърцина заради 

него и още двама-трима.” 

Скоро от стария приятел Кольо Даскалов /бивш заместник-министър на отбраната/ научих 

още малко за смъртта на торошкия свещеник. По това време вуйчото на Даскалов Веселин 

Рабчев – кмет на с. Ракита също е задържан в Околийското управление на милицията в 

Луковит. Кольо почти дословно предава разказа на вуйчо си: „Основният бияч Митко 

Шефа/само това се знае за изверга/ буквално довлече попа на Торос в напълно 

безпомощно състояние – потрошен, неподвижен, не можеше да говори, после започна да 

хърка.  Аз се развиках за помощ, започнах да тропам по вратите, оня Митко Шефа дойде, 

погледна попа, а той вече и не хъркаше и с усмивка процеди: „А, той пръча, много лесно 

умря!”. После отмъкнаха тялото някъде…”. 

Дали още тогава отец Константин е бил мъртъв никога няма да научим, но безспорно са 

продължили с гаврите… Пак ще го повторя – рязали са тялото на Божия служител на 

парчета! И пак се сещам за оная кост с обувка до черепа на този свят човек… Ужасът на 
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комунистическия терор, стоварил се върху пастера на едно българско село. И то в средата 

на 20 век. Нека психолози, антрополози, социолози, народоведи, краеведи и каквито още 

се сетите се опитат да го обяснят, доколкото въобще подлежи на нормално обяснение 

комунизма. 

Отец Константин е само един от стотиците православни свещеници, избити без съд и 

присъда след възшествието на българските комунисти. Изследователите сочат броя им от 

150 докъм 200 пастери. Мъченически погубени заради вярата. Православната вяра. В 

Русия са канонизирани над 600 православни свещеници, убити от комунистическия 

режим, а католическата църква обяви десетки техни мъченици за светии, някои от тях са 

българи, също избити от атеистичната власт. В Родината ни нито един от тези свещеници 

не е в сонма на светиите, защото, както писа Димитър Талев /между другото, заточен след 

Богданов дол в Луковит/ още през 1937 г.: „Комунизмът ще си отиде дори в Съветска 

Русия, но последния жив комунист на тази планета ще умре в България”.  

 

Кръщелното свидетелство на майка ми, изписано от отец  Константин през 1936 г. 
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Учителското семейство Радка и Манол Джавезови с децата си през 1943 г. Голямото 

дете е майка ми Николина, а малката е сестра и` Бисера, току-що въведена в 

православната вяра от отец Константин. Тогава никой и не подозира каква ще е 

съдбата на Божия служител...  

Христо Марков , „Отец Константин от Торос – мъченик на комунистическото 

безбожие, 11.11.2012 
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ОГРАБИХА НАШЕТО ДЕТСТВО... ЖИВОТ, 1992 

От Виолета РАДЕВА  

 

В първата половина на юни 1992 г. в зала 1 на НДК се състоя среща на близки на 

безследно изчезнали и невинно избити от комунистите след преврата на 9 

септември 1944 година. Дойдоха около 500 души. Организаторите очакваха много 

хора, затова тогавашният директор на "Сердика" в София Александър Рангелов, 

чийто баща - търговец, е изчезнал на 11.ІХ.1944 г., плати 4152 лева за наема на 

голямата зала. 

- Страхът е, който е спрял хората да дойдат - ми каза Борислав Йорданов от с. Банище, 

Брезнишко. - Страх ги е, че комунистите отново могат да си върнат властта и да ги избият. 

Проф. Антоний Хубанчев от Богословския факултет дълго призоваваше събралите се 

почернени синове, дъщери и оцелели съпруги за "любов към враговете" и да забравели за 

мъките, да простели на мъчителите. Без тези мъчители да са се разкаяли и поискали 

прошка. 

"Защо се гаврите с мъката ни?" - се чуваха гласове из залата. "Вие се подигравате с нас!" - 

викаше мъж близо до мен. 

В суматохата, преди Ненчо НЕНОВ, ръководител на Бюрото за разследване на 

злодеянията на комунистическия режим към СДС, да започне доклада си с потресаващи 

факти на насилие, разговарях с някои от хората край мен. 

"Да простим на убийците и да ги обичаме?! Тези думи не са за нас! Никой от нас никого 

не е убивал, за да се апелира към нас да бъдем добри. Врагове бяхме ние!" - с плач рече 

жена, която не пожела да ми каже името си. Но други се представиха с имената си. 
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ВИОЛЕТА БЕЯЗОВА: - Съпругът ми беше поручик. Арестуваха го по донос на Георги 

Фарфаров от Разлог. По това време бях бременна. Тръгнах да го търся. Попаднах в щаба 

на партизаните в "Славянска беседа". Насочиха ме към мъж с капитански пагони и 

шмайзер. Той се хвана за шмайзера: "Или се махай, или ще те застрелям, че и ти, и това, 

дето носиш, сте престъпници!" и ме блъска с шмайзера в корема. Беше бъдещият генерал 

Добри Джуров.  

 

Патрул на ОФ (отечествен фронт) след деветосептемврийския преврат в София, 

септември 1944 г. Вдясно – Добри Джуров.  Сн.: lostbulgaria.com. 

АЛЕКСАНДЪР БАНГЕЕВ: - Аз съм от Якоруда. Убиецът на баща ми е Георги Боков. 

"Вината" му е, че е бил член на ВМРО и е искал Пиринският край да бъде български. 

ЗЛАТКА МАДЖАРСКА: - Аз съм от с. Замфирово. Ограбиха нашето детство, ограбиха 

нашия живот! Бях 16-годишна, когато на 13 октомври 1944 г. ме арестуваха. Докараха 

баща ми, търговец, за да вземат от него 680 хиляди лева. Убиха го с колове на 15 октомври 

вечерта заедно с още 60 души. 

И няколко факта от доклада, които съм записала тогава. 

През 1942 г. в България са образувани 25 нелегални групи с численост 183 души. През 

1943 г. са 46 групи с 650 души. По девети от шумата са се прибрали 3 700 криминални и 

ученици-ремсисти, насила изкарвани в нелегалност. Това ми беше разказал бившият 

партизанин от отряда "Чавдар" Кирил Милев, с когото съм правила на два пъти интервю. 
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От 1941 г. до 1944 г. царските съдилища са постановили общо 409 смъртни присъди. 

ИЗПЪЛНЕНИ СА 199 - ПО-МАЛКО ОТ ПОЛОВИНАТА! 

НИКОЛА ВАПЦАРОВ е убит, защото при обиска в дома му е намерен пакет с 5 /ПЕТ/ 

килограма силно действаща отрова, предназначена за софийската водопроводна мрежа. В 

убития от съпартизаните си племенник на Георги Димитров ЛЮБЧО БАРЪМОВ е имало 

1,5 милиона лева за отряда, получени от Москва. 

ЗА СРАВНЕНИЕ: Комунистите създават 98 /ДЕВЕТДЕСЕТ и ОСЕМ!/ лагера. Избитите 

без съд и присъда и безследно изчезналите са около 30 хиляди души - срещу 1065 убити 

партизани и ятаци при положение, че властта се е защитавала от терористи, взривяващи 

цистерни, стрелящи и убиващи из засада по софийските улици, ограбващи мандри, 

плячкосващи непознати и невинни хора. 

"ЗАЩО ИСКАТЕ ОТ НАС НЕ САМО ДА ПРОСТИМ, НО И ДА ОБИКНЕМ 

УБИЙЦИТЕ?!" - кънти и до днес въпросът на един мъж, загубил баща си, чичо си и дядо 

си през черните септемврийски нощи на 1944 година.   

= = =  

Макар да съм била редактор десет години във в. "Демокрация", не съм седесарка в 

смисъла, който по навик се влага в това понятие, тоест не съм членувала в никоя партия. 

Била съм обективен журналист, когото са интересували фактите. Комунистите сами са 

приели за себе си определението "комунисти". Под комунизъм се разбира точно това, 

което са разбирали Маркс, Енгелс, Ленин - завземане на властта със сила, налагане на 

терор - т.нар. пролетарска диктатура. Доколкото в България на власт са същите тези 

комунисти, взели властта с преврат и със силата на съветското оръжие /окупирана от 

Червената армия държава/, то абсолютно резонно е да говоря за "комунисти".  

За разлика от мнозина други хора съм имала възможност да общувам с много жертви на 

комунистическия терор и познавам добре тяхната трагедия. Не се "кефя" от възмущение, 

четейки досиета, защото вече не съм в София и нямам възможност, но дори да четях, 

нямаше как да се "кефя"... Защото който не познава миналото, е осъден да го преживее 

отново.  

Тази древна истина е на път да ни покаже озъбеното си лице всеки момент. Достатъчно е 

да обърнем поглед на североизток. И макар лично аз да нямам никакви, абсолютно 

никакви основания да обичам комунистите и тяхната партия, независимо как се е 

наричала през изминалия век на своето съществуване, не преценявам хората по това дали 

са били комунисти или не, а по това КАКВО ВЪРШАТ. Защото казано е: ПО ДЕЛАТА 

ИМ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ! 

 В българското училище и във висшите учебни заведения се обработват идеологически 

вече няколко поколения в същия дух и със същите средства, както преди 25 години. По 

тази причина не един ден в годината, а 365 дни трябва да се говори за нашето минало, за 

да научат младите хора ИСТИНАТА.  

Виолета Радева, „Ограбиха нашето детство... живот, 1992”, 28 март 2014г.   
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ЖАЛОНИ НА РОБСТВОТО И ЖЕСТОКОСТТА  

Проф. Любомир Далчев - Писмо от емиграция в САЩ, 1994 

 

В печата, пък и устно, комунистите се стараят с различни доводи да убедят нашата 

общественост да не се поддава на своите чувства и възмущение и да запази паметниците, 

построени през времето на комунистическата диктатура. Това е намерението. Доводите са: 

тяхната голяма естетическа стойност и принос към българското културно богатство. И с 

това се изчерпва въпросът. Изпускат се съществени проблеми, от които зависи резултатът. 

Какво увековечават тия монументи? Националното самочувствие и гордост? Първо да 

помислим за моралното право на защитата и едва тогава за тяхната художествена 

стойност, ако я имат. 

Още с идването си на власт комунистическите лидери побързаха да изявят своята голяма 

благодарност и още по-голяма сервилност и подмазване на узурпатора за подарената им 

власт и подкрепа. Варна стана Сталин и улиците по селищата (бяха) прекръщавани с 

имената на комунисти, българи и руснаци. Това бе на първо време и също недостатъчно. 

Започна изграждането на паметници по цялата страна, за да се изтъкне и възвеличи 

„любимата партия” и хората, които я ръководят. И не само българи, но и руснаци, които 

дори нямат нищо общо с нашия народ и история. Това беше най-важното и належащото за 

режима. Паметниците на Съветската армия и на съпротивата станаха задължителни за 

всяко селище. А същите тези лидери с настървение рушаха нашето минало и култура. 
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Това всеки българин знае и го е изпитал, за да става нужно да се припомня. Със свито от 

болка сърце гражданите са гледали и понасяли неправдите, нахалството, бруталността и 

жестокостта на режима и естествено е да ненавиждат техните паметници и идоли на 

самохвалство и наглост, които се натрапват на всяка крачка, нахалстват и обиждат. И 

тогава с какво морално право колегията от номенклатурата и техните привърженици 

защитават своите изградени паметници, с които искаха да утвърдят и напомнят с 

присъствието си неправдите и униженията, които българският народ трябваше да понася и 

търпи. И сега нека не се учудваме на комунистическата наглост, у тия другари липсва 

срам, честолюбие и морал. 

А какви са техните измерения за художествените ценности на паметниците и на творбите, 

изобразени в тях? Званията и наградите са давани по нареждане на номенклатурата, 

давани по-скоро като заслуги към партията. А техният брой е грамаден и не може да бъде 

меродавен за преценка. Оценка за художествената стойност на изобразеното по 

паметниците – и въобще на изобразителните изкуства у нас – трябва да стане макар и в 

бъдещето, защото не малко неяснота и поквара съществува и в по-далечното минало след 

освобождението ни от турците. 

Дори ако художествените достойнства на творбите по паметниците са много големи, това 

не е мотив паметникът да остане – да оправдае неговото съществуване и особено сега. 

Интересно е да разкажа, макар и сбито, за паметника на Съветската армия в София. 

Ръководител беше арх. Данко Митов. Арх. Ив. Васильов даде архитектурата. Тя има 

своите качества и неудачи: централното тяло е тежко и не се оправдава от реализираната 

скулптурна група (пеперудката) едно хрумване на Иван Фунев, което голямото партийно 

жури хареса и наложи. За да има единство в украсата, Борис Ангелушев даде графични 

наброски – скици, от които скулпторите да се съобразяват и работят. 

Мара Георгиева и Васка Емануилова взеха централната, увенчаващата група – 

покровителството на съветския воин. Иван Лазаров, който впоследствие отпадна и бе 

заменен от посочения от партията Иван Фунев, взе посрещането на съветските войски. 

Васил Зидаров получи сцената от военните операции. Петър Дойчинов – организацията в 

тила. Аз взех „Октомври”. 

Предвиждаха се помощници, за да се изпълни срочно. В комунизма всичко се замисля 

набързо, за да се изпълни срочно. Помощниците бяха току-що завършили студенти по 

скулптора, от които беше изпълнена възложената работа. Те правеха етюди по натура, 

каквито са правили в академията, и ги пренасяха в композициите. Фунев, Зидаров и 

Дойчинов идваха, за да одобрят направеното, без да влаган нищо свое, никакви 

подобрения и промени. Това беше „социалистическият реализъм”, който се приемаше. 

Моят „Октомври” беше върнат няколко пъти за поправки като „формализъм”. Не се 

интересуваха от психология и динамика, искаха подробности и загладена повърхност, 

детайли, които премахват при отливане на композицията в бронз. 

Най-голямата неудача е фигурата на комисаря, вмъкната като идеологическа 

необходимост и която е катастрофа за устрема, постигнат в раздвижените стойки на 
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действащите лица от антуража. И все пак моята композиция се отделя рязко от 

останалото. 

И тогава къде са творческите ценности и постижения в тоя голям паметник? 

И сега редно ли е на нашата българска земя още да стърчат паметниците – жалони на 

робството и жестокостта, на неправдите и униженията, на страха и подозрението. 

Никой народ няма да позволи и приеме такава гавра - да търпи паметници за възхвала на 

своите поробители. И никъде по света няма такъв един абсурд, какъвто искат да ни 

наложат комунистите. Проф. Янчулев е част от българския народ и неговия културен елит, 

изтребван поголовно, и той не само има правото, но е и задължен да махне тези противни 

строежи, специално направени, за да утвърдят властта на поробителя, да всяват страх и 

покорство, без да обръща внимание и държи сметка на крясъците на пребоядисаните 

комунисти. С непрестанните си саботажи и своето гнусно поведение и лъжи те и сега 

доказват категорично, че не са българи, нито български поданици.  

 

Юли 1995 г., Княжеската градина – София. Започнал е ДЕмонтажът  на паметника 

на съветската армия... 

Проф. Любомир Далчев , Писмо от САЩ, 1994 , В-к„Труд”, 28 юли, 2004 г. 
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ПОЖАРНАТА ГАСИ ФУТУРИЗМА 

85 години от рождението на писателя Гeорги МАРКОВ 

 

Георги Марков е един от светлите световни умове, сринали Берлинската стена. Със 

словото си, с вярата си, 11 години след екзекуцията му в Лондон през 1978-а... Неговите 

"Есета" и "Задочни репортажи  за България", издадени на Запад веднага след това, вече 35 

години разказват на света за карикатурата  балкански комунизъм. С игриво слово, горчива 

усмивка, интелект Георги Марков и до ден днешен продължава да ни разказва...  

Преди месец, по повод 85-годишнината от рождението му, в-к "Култура" помести в 

електронния си Форум ново, непознато есе. Четено по Дойче веле, заминало, но запазено 

от братовчед му г-н Любен  МАРКОВ. На прицел е прословутата  байганювщина. Но има 

и една сходна метафора- отправка към творчеството на друг велик дисидент от Източна 

Европа, Милош Форман. И това е световно известният му, запратил го в изгнание от 

Чехословакия филм "Балът на пожарникарите", 1967... Репликата на Марков тук е един 

вид поздрав към колегата Форман, златна нишка към почитанието на свободата, тънкия 

хумор, елегантността.  

Със скромни тържества в родината му, сериозен филм-разследване и обявяване място за 

паметник на пл. "Журналист" в София бе отбелязана годишнината. Писателят Георги 

Марков е роден е на 1 март 1929 г. в Княжево, зелено кътче на София, под голямата 

Витоша. В Германия 85-годишнината на европееца Георги Марков бе ознаменувана с 

луксозен том на "Задочни репортажи", преведен  на немски.  А на корицата „осквернения” 
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в цветовете на младостта паметник на съвестската армия в Княжеската градина - 

Берлинската стена в София...  

http://www.wieser-verlag.com/buch/reportagen-aus-der-ferne/    

Wieser Verlag, ISBN: 978-3-9902909-4-1 

 

ГАНЬО БАЛКАНСКИ ГЛЕДА ЙОНЕСКО 

Георги МАРКОВ, Радио „Дойче веле” 1970-е  

Пази Боже сляпо да прогледа 

Стои великият българин на първия ред на театъра на Йонеско в Париж “Ла’Юшет”, където 

е изпратен  начело на културна делегация с държавна командировка (Дай и ние да го 

видим тоя Йонеско, какви са  тия носорози на столове!) и гледа представление на 

“Плешивата певица”. Но театъра изглежда, че не му  уйдисва, още в началото той започва 

да се върти на стола си, хвърля погледи ту към Дочоолу, ту към  Гочоолу, които са се 

разположили от двете му страни, проверява мускалите, натикани в пояса му, и  накрая не 

издръжа: “Слушайте, Дочоолу и Гочоолу, вие за какъв ме мислите, бе! Това театър ли е! 

Какво  ми дърдорят тука! Какво е това? Няма я Геновевата да си поплачеш, няма го Данко 

Хайрсъзина да ти  ревне едно “Долуу!” Знаеш ли, че аз на Геновевата две кофи сълзи съм 

пролял. Е, какъв е тоя театър,  дето не може да ти бръкне в душата! Какъв е тоя театър, 

дето няма нищо политическо, нищо българско,  че може ли театър без майка България!” 

“Ами тука е Франция!” – вметва изчервен Дочоолу, чиято е била идеята да отидат на 

театър. 

“Че то Франция държава ли е!” – казва бай Ганьо и без да обръща внимание на хората 

около него  извиква: “Ех да ми дадат аз да поуправлявам френския театър, ще им дам един 

абсурд та да ме  запомнят! Тоя Йонеско да си иде в Румъния! Той Бекет да си иде в 

Ирландия! Тоя Арабал да си иде в  Испания! Че как може така чужденци да си разпасват 

пояса във френския театър!” 

И бай Ганьо възмутено се отправя към изхода, последван от Дочоолу и Гочоолу. Обаче 

пред касата той  се спира и ги пита, подмигайки хитро: “Тия трябва да върнат парите, а?” 

– и като се надвесва към  касиерката казва на превъзходен френски с баташки акцент: 

“Сил ву пле, ронде моа мон аржан… же  не са ве па кил етет абсюрд съ театр!” 

Моля слушателите да ме извинят, че си позволих да възпроизведа тази сценка, защото съм 

сигурен, че  ако Алеко Константинов беше жив, щеше да прибави към приключенията на 

бай Ганьо и това, толкова  повече, че българската действителност му го поднася наготово. 

Не за първи път бая Ганьовците се опитват да турят в ред световната култура или поне 

световната  интелигенция. Но докато старият бай Ганьо се пазеше все пак да не навлиза 

много-много в  тресавищата на мисълта, то неговият съвременник – бай Ганьо с 

партийния билет (нима може да има  съмнение, че бай Ганьо би изпуснал кьоравото) и с 

http://www.wieser-verlag.com/buch/reportagen-aus-der-ferne/
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псевдонима Николай Антонов хич не се свени да се  захване с всички течения в 

световната култура от футуристите до абсурдистите. 

В бр. 23 на списание “Пламък” от миналата година е поместена статия с гръмко заглавие  

“Интернационалът на безотечествениците”.  Авторът на статията е въпросният Николай 

Антонов, който, доколкото си спомням, изпълнява някакви милиционерски функции в 

Съюза на писателите. И ако беше въпрос до личността на самия автор, едва ли някой би си 

дал труда да се занимава с неговото умиротворение, защото както се казва той е вън от 

играта. И един ученик от гимназията би го хванал, че той всъщност не знае за какво става 

дума, пък и да би искал да знае – не би могъл, защото за да се знаят някои неща, се искат 

известен брой клетки сиво вещество. Образно казано, този другар, който в  своето 

образование и интелектуално развитие е успял да научи само таблицата за умножение (и 

най- върховното постижение на ума му е девет по девет) се опитва да отхвърли 

логаритмичното смятане,  висшата алгебра, геометрията на равнината и всичко онова, до 

което човечеството се е домогнало.  Действително с логиката на “девет по девет” е 

невъзможно да се разбере абсурдното съвместно съществуване на двата геометрични 

принципа – че две успоредни прави в безкрайността могат да се  пресекат и че две 

успоредни прави в безкрайността могат и да не се пресекат. 

Но ако мен не ме интересува нито съществуването, нито литературните амбиции на 

Николай Антонов,  трябва да призная, че поместването на подобно падение на човешката 

мисъл върху страниците на  списание “Пламък” дълбоко ме засегна, защото манифестира 

триумфа на дегенератщината. Не че  върху страниците на списанието и друг път не са се 

помествали глупости, но като че за първи път се  дава път на плюващата 

антиинтелигентност и варварска простащина. Трябва все пак да сме щастливи,  че 

българският език не е достатъчно популярен, пък и никой в чужбина не чете “Пламък”, 

иначе  страната, която даде на света кирилицата, би могла да бъде причислена към 

царството на бушмените. 

Може само да се съжалява, че главният редактор на списанието Ефрем Карамфилов, 

известен  български критик, е допуснал, което аз съм сигурен, е много далече от 

собственото му разбиране и  естетичен вкус. 

Бих го запитал, ако той е чел тази “статия”, би ли се съгласил, че тя е писана от Данко 

Хайрсъзина по  поръка на бай Ганьо?  

Нека да отминем екскурзията на автора в историята на модерното изкуство, която се 

състои от зле преписани, още по-зле преведени и съвсем неуместно употребени цитати. С 

две думи Данко Хайрсъзина слага на дръвника главата на футуризма и с един замах я 

отсича, след това отсича и главата на дадаизма, а след това започва да сече къде каквото 

му попадне чак до наши дни. Той не  разрешава никому да мисли извън таблицата за 

умножение, не разрешава никому да търси, да  приема и да отхвърля, да се опитва да бъде 

себе си, да фантазира, да се самоубива, да вярва и да не  вярва, не, всичко е девет по девет. 

А девет по девет не допуска никакъв друг отговор освен 81, не допуска никакъв 

сюрреализъм, кубизъм, символизъм, имаджинизъм, абсурдизъм. За девет по девет не 

съществува на света никакъв Пикасо, никакъв Бекет, никакъв Йонеско, никаква Натали 
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Сарот, да не говорим за Андре Бретон, Салвадор  Дали и Тристан Цара. Николай 

Хайрсъзина от село Опицвет, Софийско хвърля на бунището на  преуспялата 

социалистическа революция трите четвърти от културата на века, след което скача върху  

нея и реве колкото му глас държи: “Долууу!” След което решил да обясни действието си, 

(казват, че и  маймуните понякога изпитват нуждата да обясняват) той казва – че какво 

изкуство могат да правят те,  като нямат паспорти, като са безотечественици. Бих искал 

Ефрем Карамфилов да прочете стр. 68,  където Данко Антонов се чуди и ядосва на 

имената на героите в някои пиеси. Как може според него  героите на Бекет да не носят 

ирландски имена, а героите на Йонеско – румънски. Що за пиеса било  да кръщаваш 

героите си като Поцо, Лъки, Владимир, как така може да се скъса с националните  корени? 

И ето оттук проблясва нещо, което би могло да се приеме било като устав на пожарната  

команда в Пазарджик, било като естетически принцип. А именно – че човек, който няма 

редовен  граждански паспорт и редовно поданство на страната, в която се е родил, не 

може да прави никакво изкуство. 

Драги, Ефреме, как ти се вижда това откритие за връзката между паспортния отдел и 

изкуството? Не  мислиш ли, че ако някъде по света се организира конкурс за идиоти, то 

Николай Антонов има всички  шансове да спечели призово място. 

По-нататък той декларира, че творческата цялост на таланта се състояла от три начала – 

“историчност, гражданственост и националност”. Тук вече авторът забравя дори и 

малкото, което е започнал, на  въпроса девет по девет той не отговаря както преди – 81, а 

започва да брои на пръстите си. Не поради  някакво съмнение, а просто от липса на памет. 

Защото въпросните три начала дори са обида за  последната читалищна трупа, която би 

желала да играе пайдушко хоро с малко по-различен ритъм. И  след това авторът застава 

на центъра на площад “Девети септември” в София и скандира, че няма  изкуство без 

националност. Срещнал малко затруднение с някои емигранти като Христо Ботев и Иван  

Вазов, той решава, че единствено мъката по родината, която те са изпитвали по време на 

живота си в  чужбина, им помогнала да напишат произведенията си, но че другояче е 

напълно невъзможно да се  пише в чужбина. Особено пък, ако нямаш паспорт. И така ако 

изкуството не е национално, не е въобще изкуство. И че всъщност всички тия 

безотечественици по Париж, Лондон и Ню Йорк, които се  опитват да правят изкуство, са 

жалки храненици на буржоазията и капитализма, които по тоя начин  саботирали 

родините им. Следователно – назад към родината! Във втората половина на ХХ век, 

когато  човек напусна планетата, за да отиде на други планети, когато вековни граници 

между отделни народи  се събарят с всеобщ ентусиазъм, когато националните белези 

остават като традиционни етнографски  цветове и се говори за човечество, някакво човече 

скимти: “От Витоша по-високо няма!” 

Но нека пак запитам Ефрем Карамфилов споделя ли той позициите на своя автор? Като 

търсещ  критик не е ли открил той, че времето на “Край Босфора шум се вдига” отдавна е 

минало, че цялата  красота на съвременното човечество се състои в превъзмогването на 

националния антагонизъм. Нека  само за момент попитам – има ли национална наука? Кой 

би могъл да каже каква част от  астрономията е съветска или английска? Каква част от 

биологията е българска или уругвайска? Или  кое в световната физика е свързано с град 

Айтос или с Хонолулу? Всеки би се засмял, защото има  само астрономия, биология, 
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физика. Е, ако се съгласим, че изкуството не е нищо друго освен  познание, откъде накъде 

ще национализираме това познание и ще го отделяме от националното  научно познание? 

Може ли в наше време да се твърдят подобни нелепости? Безспорно всеки творец  

отразява живота, който живее, и в това отношение той може да отрази нацията си толкова, 

колкото и да не я отрази. Не е ли странно, че в страна, която изповяда интернационални 

комунистически убеждения, се надига добре организиран вой на площаден национализъм 

и шовинизъм, чиито очевиден израз е и творчеството на Николай Антонов. Не смята ли 

Ефрем Карамфилов, че печатането на такива  материали е обида за самия него? Не е ли 

твърде тъжно редакцията на списание “Пламък” да служи за баня, където голото 

байганьовско човече изпъчва полудеформираното си тяло пред смаяните чужденци  и се 

провиква: “Бюлгар!” 

Всеки творец на земята принадлежи най-напред на човечеството, а после на града, където 

се е родил, ако разбира се, между него и родния град има някаква действителна връзка. В 

този смисъл Шекспир е толкова английски, колкото египетски или български. Достоевски 

принадлежи толкова на Русия,  колкото на Афганистан и Португалия, макар че той е 

изобразявал “руската душа”, “руския характер”,  “руското месианство”. Едни от най-

хубавите произведения в българската литература са написани от хора, намиращи се в 

емиграция. Ботев написа стиховете си не в Калофер, а в Румъния, Вазов написа “Под 

игото” в Одеса, Константин Величков, Пенчо Тодоров, Кирил Христов твориха в 

чужбина. Иван Бунин твори във Франция не по-зле, отколкото в Русия, Томас Ман, Лион 

Фойхтвангер и колцина други твориха  в емиграция и това никак не се връзва с 

поместената в списание “Пламък” глупост, че Йонеско бил  обезверен и дехуманизиран, 

поради цитирам: “обърканото си поданство и несигурно  местожителство!” 

Не смята ли редакцията на списание “Пламък”, че дава израз на пошлост, която петни 

съвременната  българска култура? 

Голямото изкуство никога не е имало нужда от национален паспорт, за да бъде създавано 

и за да  преминава безпрепятствено всички граници. Докато невежеството винаги е било 

снабдено с някакъв  вид документ за национална принадлежност и в случая жалко е, че 

този документ е български. 
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