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ИВАН ВАЗОВ 

9.07.1850 г. – 22.09.1921 г.  

НИВАТА 
     
Морен орач из нивата сееше, 
    сееше в ровки бразди, 
руен се пот от челото му лееше 
    и по космати гърди. 
 

Гледах как фърляше весело семето – 
    чисти и здрави зърна. 
Сей, земеделецо, днес му е времето, 
    фърляй добри семена. 
 

ЯМБИ 
 
Горчиво диша моя стих железни, 
негодувание жеже сърце ми: 
страданья, опит страшен - безполезни 
остаха, и уроците са неми 
на нашата история нещастна. 
Пак царството на егоизма груби! 
На тоз кумир свирепи, ламя бясна, 
лют минотавър, кой поглъща, губи 
такъв запас от воли, ум и сили - 
ний жертваме народ, чест, съвест, право, 
надежди лъскави, завети мили, 
грядущето - вървим в нощта наздраво. 
Какво ще стане - безразлично нам е! 
Безвестност черна на врата ни тропа... 
И сякаш аз чета на всяко знаме 
тез думи тайни: "Подир мен - потопа!”                                                            
 

брой 3/2015 
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НИКОЛА Д. ПЕТКОВ 

21.07.1893 г. – 23.09.1947 г. 

МИСЛИ ЗА СТАМБОЛИЙСКИ  

92 години от убийството на Стамболийски 

Борческият дух на Ал. Стамболийски пленява и фанта-
зира; този дух е присъща черта само на великите водители 
на народните маси, на завоевателите, на апостолите, които 
са се посветили всецяло в услуга на една идея, на един култ. 
Ал. Стамболийски беше истински водител на земеделското 
съсловие в България. Вечната му мисъл беше сдружаването 
на земеделците, а вечният му култ – Български земеделски 
народен съюз! 

Смелостта на Стамболийски е достойна за подражаване. 
Тя се проявява в делата му, в мъченическата му смърт и във 
всичко говорено и писано от него. В някои случаи тази не-
гова смелост създаде епоха. Да кажеш в очите на всемогъ-
щия цар Фердинанд, пред когото всички трепереха: „Ваше 
величество, ако предприемете тази война, вашата глава ще 
се търкаля по улицата”, е смелост рядка в летописите на 
историята. Да заявиш пред многолюдното събрание: „Фер-
динанд е най-големият виновник за катастрофата и той 
трябва  да бъде обесен с главата надолу пред паметника на 
Цар Освободител”, е риск, който влече след себе  си смърт-
ното наказание. 

Още от началото, когато се впуснал в политическия жи-
вот и до смъртта си Ал. Стамболийски остана смел в атаки-
те си, горд в държанието си, осмислен в най-малките си 
действия. В началото на зараждащия се БЗНСъюс той е по-
умерен и статиите му имат за цел да увещават земеделците 
към сдружаване, към взаимодействие за запазване на своите 
интереси. Но когато другите партии с нападки, обвинения, 
клюки и подигравки подемат борба срещу Земеделския 
съюз, Стамболийски не се стресва, не се отчайва. И подобно 
на рицар, заобиколен от всички страни с неприятели, вър-
ти голямата си сабя и нанася тежки удари. 

Малодушните не са за него. Той не се боеше от нищо, 
презираше опасностите и караше и другите да постъпват 
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като него: „Бъдете смели и отивайте докрай в предаността 
си към делото и борбите…” 

Цели 20 години той стоя начело на тази величествена 
борба, като има за оръжие само съюзния орган в. „Земедел-
ско знаме”. Чрез него той разви, разшири, уясни и оформи 
идеите и теориите на Земеделския съюз. Смело може да се 
каже, че Ал. Стамболийски е главният идеолог на земедел-
ското сдружаване. Това се е винаги признавало от Забунова 
и Драгиева. Днес, благодарение на него, почти никой не 
оспорва принципите, върху които е сложен БЗНСъюз. Те са 
нещо самобитно и оригинално. Много по-късно в Западна 
Европа започнаха да се образуват земеделски съюзи с прог-
рами, подобни на българския. 

Когато Стамболийски застана начело на управлението 
на страната, той прояви същата решителност, както в опо-
зиция. Условията, при които той пое властта бяха особено 
тежки. България беше победена и разстроена. Великите 
сили и съседните държави гледаха на българския народ 
като на омразен неприятел. Той вървеше напред към спа-
сителния бряг  непоколебима смелост. Смелост беше от 
негова страна да подпише Ньойския договор тогава, когато 
всеки от партийните шефове предпочиташе да излага Бъл-
гария на големи опасности, отколкото да изложи името си. 
Смелост беше да отиде и протегне ръка на Пашич и Вени-
зелос за взаимно разбирателство, въпреки че България беше 
победена… 

Доказал своята прозорливост като държавник, той пред-
сказа и своята смърт в паметните думи, казани пред остан-
ките на неговия другар Ал. Димитров: „Аз намирам за най-
идеална и най-красива моменталната смърт, дошла при 
изпълнение на дълга.” 

 
„Александър Стамболийски”, изд. 1930 г. 
брой 3/2015 
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НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 

26.05.1885 г. – 06.10.1969 г. 
 

*** 
На Тракия всред звучните нивя, 
безбрежни, златокласи, 
душата безметежна се унася, 
и аз вървя. 
 

И аз вървя, милуван от вълните 
на плодни равнини. 
Всред родните поля звъни 
утехата на дни честити. 
 
*** 
На заник догарят  
в лъчите последни 
и задух, и зной. 
Трептят и отмарят 
поля неизгледни 
в безлюден покой. 
 

И златните ниви 
люлеят назрели 
без бряг класове. 
Звънят треперливи 
безоблачни трели 
и някой зове, 
 

всред ръж изкласила, 
на отдих и песни 
работен народ. 
А месец разстила 
покрови небесни 
от синия свод. 
 

1910 г. 
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П. К. ЯВОРОВ 

01.01.1878 г.  – 17.10.1914 г. 

НА ЕДИН ПЕСИМИСТ 
 
Да, роб е той, народа, и спи дълбоко, гробно, 
в безчувственост нехайна, в мълчание беззлобно 
     на привичен покой: 
окови тежки влачи и тъй смирен умира, 
че щастието сякаш в неволята намира, 
     да, брате, роб е той. 
  
Но хулна реч не казвай, недей го кле жестоко, 
че уж не виждал злото, когато по-дълбоко 
     забива нокти то - 
и смучи, и досмуква последната остала 
живителна кръв капка в снагата, всичко дала: 
     защо грешиш, защо? 
  
Аз зная, ти го любиш, неволника вековен, 
и с болка го ругаеш в копнежа си синовен, 
     знам твоите мечти... 
Че раснал си при него, че залък твърд и черен, 
делил си нявга с него; ала кажи, син верен, 
     познаваш ли го ти? 
  
Уви, да беше знаял съмненията тайни 
и жалбите сърдечни, и мъките безкрайни 
     на тоз прегърбен роб, 
ти в ужас би настръхнал, не клел би тъй злобливо 
и участта му тъмна оплакал би горчиво, 
     кат зинал бащин гроб. 
  
А той се мръщи ядно на робството в хомота, 
той чувствува дълбоко неправдите в живота, 
     но не и трезва мощ... 
Че злата орисия в бедите обвинява 
и с поглед към небето пощада ожидава: 
     слепее в черна нощ! 
  



Алманах Литературно земеделско знаме - том 2 
 

22 
 

Иди, иди при него: лъчата всепобедна 
на знанията твои - в тъмата непрогледна 
     там нека възсияй. 
Прогледнал, той ще скъса оковите тогава 
и към честита бъдност пътеката най-права 
     самси ще узнай. 
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Д-р РАЙКО ДАСКАЛОВ 

21.12.1886 г. – 26.08.1923 г. 

МИНИСТРИТЕ ТРЯБВА ДА ДАВАТ ОТЧЕТ ПРЕД НАРОДА 
 

В миналото министрите се назначаваха и уволняваха са-
мо по волята на Фердинанд. По тая причина те се смятаха 
задължени само неговата воля да изпълняват. 

Само пред “всемогъщия господар” те заставаха смирено 
и покорно. На него отчет за делата си те даваха. За тях на-
родът бе едно безправно, безропотно, безволно и глупаво 
стадо, което им бе потребно само по избори, за да им прави  
“калабалък”. Колкото по смирени и прекривени  на две те 
стояха пред Фердинанд, толкова горди и самонадеяни те се 
явяваха,  и то  само по избори, пред народа. 

Изтръгнеха ли му гласа чрез лъжи, сладки обещания, 
измама, заплашвания и чрез бича на полицай, акцизни и 
горски, те вече не помислеха да се явят пред народа и отчет 
за делата си  нему да дават. 

Това е една истина, която се знае от всички възрастни 
български граждани, които са имали “щастието” да изпи-
тат котерийното и катастрофално управление на ферди-
нандовите погромаджийски партии.  

Земеделският съюз е една народовластническа органи-
зация в пълния смисъл на думата, защото тя черпи своите 
сили изключително от българския народ и от никого дру-
гиго. 

Министрите на земеделския съюз идат на власт само по 
волята на народа. Партиите имаха 10 министри, когато в 
камарата имаха само 2-3 народни представители. Земеделс-
кият съюз имаше 3 министри, когато имаше 50 народни 
избраници, 7 министри, когато имаше 85 депутати и 10, 
когато имаше болшинство от народните представители в 
камарата, а именно 110. 

Земеделските министри никога не биха били на тия 
места  без волята на народа. Народът им повери тия посто-
ве, народът може да им ги отнеме, щом в изборите не даде 
занапред доверието си на Земеделския съюз. 
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Но ние сме уверени, че българският народ ще подържа 
винаги Земеделския съюз, защото чрез него той поддържа 
себе си. Земеделският съюз е народът. Неговите по първи 
работници са впрегнати да теглят държавната кола. Въпре-
ки трудната и грамадна работа, с която те са натоварени, 
ние ги виждаме постоянно в контакт с народа, постоянно 
ходят между него, изслушват желанията му, съобщават 
делата и проектите си. 

Земеделският съюз и неговите впрегнати в държавната 
кола работници са убедени, че истинско народно управле-
ние в България ще има само тогава, когато имаме един бу-
ден, съзнателен и  трезвен политически народ, пред когото 
управниците да се явяват както слугата пред своя господар, 
за да дават отчет за делата и управлението си. Само чрез 
постоянното общение между народа и управниците ще се 
чуят желанията  и делата на едните и другите, ще се под-
помогнат и допълнят заедно  и само по такъв начин ще се 
избегнат грешките, опущенията и престъпленията на ми-
налото. 

По тази причина Земеделският съюз заповядва  на всич-
ките свои членове, а най–вече на министрите си: давайте 
винаги отчет на народа за делата си, живейте с народа , за 
народа и чрез народа. Работете и кръстосвайте постоянно 
България надлъж и нашир. Докато вървите из този път, 
знайте, че аз, Земеделският съюз и народът ще бъдем вина-
ги с вас. 

Все по същите причини Върховният съвет на Българския 
земеделски народен съюз взе резолюция, в която задължава 
земеделските министри поне три пъти в годината, със спе-
циални тренове, на всички по-важни гари да повика народа 
там и да му докладва за положението на страната  и за 
всичко онова, което са извършили или възнамеряват да 
извършат в бъдеще. Целият министерски съвет ще се явява 
значи три пъти в годината на доклад пред народа. Всички 
министри ще съобщават на струпания по гарите народ в 
обстойни речи как вървят работите на поверените им ми-
нистерства, а същевременно ще приемат оплакванията и 
желанията на населението .За всички по големи въпроси, 
които са от компетентност на Министерския съвет, ще се 
състоят веднага министерски съвети и въпросите ще се ре-
шават на самото място, тъй да се каже, пред очите на самия 
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народ. По този начин, когато Министерският съвет е на 
доклад между народа управлението но страната ще се из-
вършва във вътрешността на страната, а не само от София, 
както това е било в повечето случаи досега. 

Ние мислим, че със въвеждането на такава система на 
управление и доклади пред народа се прокарва един нов 
принцип в политическия живот на България, който, увере-
ни сме, ще окаже могъщо въздействие върху по-
нататъшното управление на страната. 

С това ново въздействие се тури  началото, легнало в ус-
тавните положения на Земеделския съюз: народът да бъде в 
постоянно съприкосновение с управниците си, за да знае 
винаги какво ще вършат  и как вървят работите на страна-
та, за да може и той да вземе  непосредствено участие в уп-
равлението на България, да работи за нейното спасение и 
преуспяване 
 
в-к „ Земеделско знаме”, бр.5, 26 ноември 1921 г.   
 
брой 2/2014 

ВМЕСТО ДА ТОЧИМ НОЖОВЕ, ДА ТОЧИМ ПЛУГОВЕ 
  
Господа народни представители, 
По повод разглеждания проектобюджет на Министерст-

вото на търговията, промишлеността и труда станаха об-
ширни дебати върху стопанската политика на България и 
на днешното правителство. Тази политика беше остро раз-
критикувана. Аз съм длъжен тук да развия стопанската 
политика на правителството и да се постарая дотолкова, да 
колкото силите ми позволяват, да отхвърля всички ония 
обвинения, които се отправят към правителството за него-
вата икономика, за неговата стопанска политика. Аз съм 
длъжен да следвам същия ред на мисли, които господа 
преждеговорящите оратори следваха. 

Един от представителите на широко социалистическата 
партия, подложи на остра критика стопанската политика 
на правителството и зададе въпроса: „ каква политика то 
следва – земеделие или индустрия ние ще поддържаме?” 
По този въпрос аз съм длъжен да кажа две думи. Не ще се 
спирам обширно върху земеделската политика на прави-
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телството, защото този въпрос ще се разглежда, когато дой-
де ред на проектобюджета на Министерството на земеде-
лието. Но смятам, че тъй поставен въпроса – земеделие или 
индустрия, е твърде погрешно представен; такъв въпрос за 
нас не съществува. България е земеделска страна: 85% от 
българския народ е свързан непосредствено със земята, със 
земеделието и неговите клонове. Нашата страна е осъдена 
от самата природа да бъде преди всичко една чисто земе-
делска страна. И днешното правителство, което изхожда из 
средата на българския трудещ се земеделски народ, е 
длъжно да употреби всички усилия, за да може нашето 
земеделие да се развие, да се модернизира, да се въведе по 
добра техника, тъй необходима за едно рационално изпол-
зване на нашите национални богатства. В това направление 
нашето правителство полага големи грижи. Ние искаме 
преди всичко земята да принадлежи на всички онези, които 
я обработват, искаме земята да бъде на земеделците. Така 
смятаме, да разрешим аграрния въпрос у нас…. 

Земеделие или индустрия? За нас такъв въпрос не съ-
ществува и не може да бъде така поставен. Ние трябва да 
имаме едно добро развито земеделие, сложено на модерни 
начела, сложено върху новите изисквания на производство-
то, на науката и върху новия дух на времето./ръкопляскане 
от земеделците/ 

Ние не можем да си затваряме очите пред изискванията 
на живота. Ние сме длъжни да следим и изучаваме този  

живот и да вървим съобразно неговите изисквания. За-
щото който реши да върви срещу живота, срещу духа и 
нуждите на времето – той ще си счупи главата рано или 
късно. 

Ние искаме нашата страна да има не само земеделие, но 
и други отрасли в нашия живот да се развиват, да преуспя-
ват. Не може една страна да живее само със земеделие, за-
щото тя би изпаднала в положение на онзи човек, който се 
мъчи с една рака да се измие в морето. Пословицата казва: 
„Сама ръка и морето не може да се измие.” Ние сме длъжни 
да имаме и занаяти и индустрия, която черпи своите мате-
риали от нашето земеделие и от нашите подземни богатст-
ва. Индустрия трябва да имаме, защото по този начин ще се 
развие по добре и земеделието, ще се създадат консумато-
ри, които да консумират земеделските произведения, ще се 
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увеличи цената на земята и цената на земеделските произ-
ведения. Без индустриално производство ние сме принуде-
ни нашите сурови материали, онова което произвежда зе-
меделието, ние да го пращаме в странство, където да ни го 
плащат на по ниска цена. Ние сме принудени да употребя-
ваме грамадни усилия, да изкараме грамадно производство 
от нашето земеделие. за да го изнесем навън, за да може от 
там да получим онези материали, които се произвеждат в 
чужбина с машини и следователно много по евтино, а кои-
то при това са тъй нужни за нас. Вместо това разумно е на-
шето земеделие да се индустриализира, да се създадат ин-
дустрии, които да могат да тласнат напред земеделското 
производство. 

Правителствената политика е насочена към следното: да 
може да накара капитала, които днес витае в банките и 
който капитал развива една голяма спекулативна дейност и 
се явява вреден  и за производството и за страната, да отиде 
в производството, в занаятите, в индустрията, в рудничарс-
твото, в земеделието. Това вие видяхте от финансовите за-
кони, които ние прокарахме преди няколко месеца. Със 
закона за данъка върху дружествата ние искахме да обло-
жим по-тежко спекулативния капитал, а производителния –  
по-леко, за да насочим капитала към производството. И 
смятаме, че тази политика на нашето правителство ще даде 
резултат. Нашите банки съкращават своите чисто банкерс-
ки операции, те вече се замислят за производство и насоч-
ват своя капитал постепенно в това направление.    

Един важен въпрос по който искам да кажа няколко ду-
ми, е въпросът , може ли България  при днешното положе-
ние да развие своята индустрия и да използва своите под-
земни богатства сама, без подкрепата на външни хора. Бъл-
гария е страна, останала твърде назад в своето икономичес-
ко  развитие. Тя е бедна от към обучени ръце, тя е бедна от 
към машини и инструменти, тя е бедна от към капитали. 
Ако тя сама се помъчи да развие своята индустрия и да 
използва своите колосални подземни богатства, ще минат 
може би много десетилетия. Не отричам, че е необходимо в 
това направление да се направят всички усилия от наша 
страна, но нас ни заставлява самото развитие световно, да 
потърсим подкрепа и помощ  отвън, да докараме машини 
инструменти от странство, да потърсим техници и хора  - 
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подготвени от чужбина, за да може по-бързо да се развие 
страната ни  и да използваме своите богатства. На мнозина 
може би им се иска ние сами да направим; тия големи пол-
зи, които бихме имали от нашата минна индустрия, да ос-
танат само за нас. Но това  би значело пак да не успеем да 
разработим нашите подземни богатства, да не ги използва-
ме и да няма тогава абсолютно никаква полза. Ние не мо-
жем да пречим на външния свят да ида у нас ,ние не може и 
не бива да се изолираме от него. Ние сме свързани с този 
свят, ние сме длъжни да държим сметка за него, както и той 
е длъжен да държи сметка за нас; ние не можем да се откъс-
нем от световното стопанство и да образуваме сами едно 
изолирано стопанство. 

Никоя страна в света не се е развивала с свои собствени 
сили; нужно е било да дойдат хора отвън с познания, за да 
може тая страна да се развие. Вземете Америка .Нейната 
индустрия и техника се е развива благодарение на големия 
прилив, на голямата емиграция на хора с познания, с енер-
гия, с организаторски дух; те организираха американската 
индустрия. Но никой не може да каже днес, че Америка е 
под влиянието или под икономическо потисничество на 
която и да е било страна от Европа; тя е самостоятелна , не 
и пречеха чуждите средства, които тя използва. Една Анг-
лия, която беше преди векове една пастирска страна, стана 
по-късно най-могъщата страна и цели векове държа и дър-
жи хегемонията на индустрията и индустриалното произ-
водство. 

По-нататък д-р Райко Даскалов говори за социалното поло-
жение на българския народ, за подобряване на битовите му  усло-
вия, като неправи разлика между отделните социални слоеве. 
Говори за търговията, за финансовото състояние на страната, 
за външната търговия, за кооперативното дело бюджета на Ми-
нистерството на войната. 

Та, казвам, политиката на старите партии се заключава 
само в едно: те водеха войни и докараха България до днеш-
ното окаяно положение – да имаме 22 милиона дълг 
/2 250 000 000 златни франка/, които разхвърлен, върху 
българския народ на глава детска, старческа, инвалидна и 
женска, се пада по 5 125 лв. Това е резултат от тяхната поли-
тика  Те докараха 200 хиляди  души убити, те докараха сто-
тици хиляди инвалиди за които държавата трябва да се  
интересува и да дава грамадни средства. Всичко това каз-
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вам, е плод именно на онази катастрофална стопанска и 
общодържавна политика, която водеха българските пар-
тии, начело с техния шеф Фердинанд. Те днес вече нямат 
право на съществуване. С политическата смърт на техния 
шеф Фердинанд и те умряха. Те са прогнили пънове, които 
трябва да бъдат изхвърляни от нашия политически живот, 
да бъдат хвърляни на бунището или в огъня. 

Нашата политика е ясна! Ние искаме да живеем в мир с 
всички народи, ние се прибираме в нашата собствена че-
рупка, за да работим над себе си, за да можем да премахнем 
ония големи злини, които днес натискат българския народ, 
да можем дълбоко болна България да я излекуваме, да пре-
вържем нейните рани, да й помогнем тя да стане пак на 
краката си и да тръгне пак по пътя на своето културно и 
стопанско развитие. 

Вместо да точим ножове, както ги точеха старите пар-
тии, ние ще точим плугове; вместо да строим казарми, ние 
ще строим училища; вместо да пълним казарми, ние ще 
пълним училища – тази е нашата политика и от нея ние 
няма да се отклоним. 

 
брой 4/2014  
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СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ 

05.09.1896 г. – 27.04.1925 г. 

НА СЕЛСКИЯ ВОЖД АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ 
 
Животът – туй е битка непрестайна,    
а в битката е истинский живот! 
Бори се, пръв бъди в борбата сяйна    
и ти ще имаш обичта безкрайна     
на земеделския народ! 
 
И все напред без страх и колебание,    
и никога не спирай своя ход -    
макар през тъмни мъки и страдание    
върви напред без страх и колебание 
към светлина и нов живот! 
 
И винаги с нестихващо стремление   
ти бодърствай с изправена глава  
и враговете гледай със презрение,   
че тебе цял народ те призова 
 родината да водиш към спасение! 
 
И нека празний шум не те смущава   
на  твоите безчисли врагове -     
победний устрем нека не престава   
и нека всеки ден те приближава    
къмто мечтани брегове! 
 
Животът – туй е битка непрестайна,   
а в борбата – истинский живот! 
Ти пръв бъди в борбата светлосяйна   
и ти ще имаш любовта безкрайна   
на земеделския народ! 

 
брой 2/2014, брой 1/2016; 1/2019 
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ТРИФОН КУНЕВ 

20.02.1880 г. – 02.02.1954 г. 

ПЕСЕН ЗА АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 
 
Заплакала й гората    
и на гората листето,    
мъже по черни угари,    
вдовици с черни забрадки. 
Заплакали са полята     
и на полята тревата,    
селяци по занданите,     
сираци по мегданите –  
заради СТАМБОЛ войвода: 
 
„Де да е СТАМБОЛ, да доде,   
земята редом да види -    
земята ни  се почерни,    
гората попар удари,     
полята слана ослани,    
в селата вихър помина,    
клети селяци размята -     
кои по тъмни зандани,     
кои по стръмни балкани,    
кои по пуста чужбина…. 
 
Де да е Стамбол, да доде,    
буйна му снага да видим,    
огнени очи да светнат,  
мъжки му думи да чуем -    
мъките да ни развее…” 
 
Тече Марица кървава,    
никому дума не казва -   
какъв е юнак загинал    
до китните й брегове. 
Какви е думи издумал    
за рода и народа. 
Какви е мъки претеглил    
за тия черни селяци,    
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за тия клети сираци,    
за тия кутри вдовици… 
 
Тече Марица кървава,     
никому дума не казва    
заради СТАМБОЛ войвода. 
 

Тази песен, станала популярна и пята като народна песен, 
е написана от Трифон Кунев в тъмните килии на Пети 
полицейски участък в столицата, където е хвърлен след 
като е арестуван на 9 юни 1923 г.  Той написва песента, 
след като узнава за жестокото убийство на  земеделския 
водач Александър Стамболийски.   

НОЩТА  СЕ  ПРИБЛИЖАВА 
 
Нощта се приближава. Здрач припада 
и стели се безшумно окол нас. 
Нощта се приближава със въздишки. - 
О скръбен час, на тихи сълзи час... 
 
Припада здрач. Из миналото мъртво 
възстават плахи сенки окол нас 
и плахо си отиват със въздишки. -  
О скръбен час, за тихи сълзи час... 
 
Дете, да плачем горко. Здрач припада 
и стели се безшумно окол нас. 
Нощта приспива ни с въздишки. -  
О скръбен час, за тихи сълзи час... 

 
брой 1/2014  



Алманах Литературно земеделско знаме - том 2 
 

33 
 

ЦАНКО БАКАЛОВ - ЦЕРКОВСКИ 

16.10.1869 г. – 02.05.1926 г. 

ЗЕМЕДЕЛЕЦО, СЪБУДИ СЕ! 
 
Ред години ти оплакваш, 
твойта клета орисия, 
ред години ти очакваш, 
да настане управия. 
 
Ред години се надяваш, 
край да дойде на теглото 
и с надежда лягаш – ставаш 
с надежда в доброто. 
 
Но не иде, не настава 
край на твойте мъки тежки, 
всеки граби, отминава 
и не вижда сълзи жешки. 
 
И не вижда, че живееш 
ти във тежка немотия, 
и не вижда, че чернееш 
ти отново във робия. 
 
Не, стресни се – срамота е, 
дни горчиви да оплакваш – 
и от Бога грехота е, 
чужда помощ да очакваш. 
 

брой 3/2014 
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СИРОМАШКА ПЕСЕН 
 
Зима иде, мраз навън,   
падат листи пожълтели. 
Няма дума, няма звън,    
пойни птички занемели. 
 
Занемяло е и в мен,   
занемяло е сърцето,    
то се свива ден из ден,    
помрачава ми лицето.              
              
             Жено, от скръб я запей,    
             мойте мъки разпилей! 
 
Скоро горе в небеса    
мъгла черна ще нависне,    
ще покрие дървеса,   
сняг полето ще затисне. 
 
Ще застигне, ще повей     
буря страшна, мразовита,    
но в сърце ми ще живей   
мойта болка ядовита.  
 
          Жено, от скръб я запей,    
            мойте мъки разпилей! 
 
Мойта мъка няма вий    
богаташи да узнайте,     
тя в гърди ми ще се крий -        
вий от нея не страдайте. 
 
Но ще дойде един час,        
но ще дойде - ах, тогава    
ще повдигна смело аз     
тази ръка костелява! 
 
           Жено, от скръб я запей,    
             мойте мъки разпилей! 
Зима иде, мраз навън,     



Алманах Литературно земеделско знаме - том 2 
 

35 
 

страшна мисъл ме сковава,    
няма дрехи, хляб, огън,    
няма, никой ми не дава! 
 
А дечица Бог е дал,    
те са мили, те са наши,    
бар за тях не ви лий жал,     
е, честити богаташи? 
 
             Жено, от скръб я запей,    
             мойте мъки разпилей! 
 

брой 5/2014 
 

НЕ СЕ ПРОБУЖДАЙ 
 
Не се пробуждай, спи в гърди ми, 
погинала любов!... 
Дух морен иска да почине –  
почивай ти, любов! 
 
Какво, че други там живели, 
погинала любов? – 
И те ще паднат отмалели, 
почивай ти, любов! 
 
Какво?... Нима очакваш нещо, 
погинала любов? – 
Животът смее се зловещо... 
Почивай ти, любов! 
 
И бляновете забрави ги, 
погинала любов! 
В сърце без злоба, без вериги – 
почивай ти, любов! 
 

брой 2/2015 
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ЗЕМЕДЕЛСКИ МАРШ 
 
Чеда на родните долини, 
герои в ниви, поля бранни - 
железни мишци бог дари ни, 
юмруци - чукове стоманни. 
 
Другари, наша е земята 
и наший труд я оплодява - 
да вдигнем гордо знамената, 
да гръмне земледелска слава. 
 
Нек враг злобен потрепере 
и вдън земята да се срине, 
със нас ли сили той ще мери, 
пред нас герой ли той ще мине. 
 
Напред, борци, земята цяла 
със наште мишци да обхванем - 
ръката наша всичко й дала, 
ръката, с коя цял свят храним. 
 
Напред на черни труд жреците, 
кат гръм полята да преминем, 
напред на златни клас творците, 
напред, макар и да загинем.  
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II. УВОДНИ СТАТИИ, ПУБЛИЦИСТИЧНИ 
МАТЕРИАЛИ 
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РЕДАКЦИОННИ СТАТИИ 

ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРИЯ 
 
С какви ли не сериозни проблеми ни занимават нашите 

управляващи и политици! 
А средствата за масова информация поемат ехото от 

Парламента, партийните централи, министерства и т. н. и 
продължават заниманията. 

Дълго време в центъра на вниманието бяха тефтерчета-
та. Месеци наред ни разлистваха тефтерчето на Златанов, 
сетне тефтерчето на цар Киро… Въпреки сензационните 
разкрития, не видяхме никакви последствия. 

Неизбежен стана дебатът за това, че в най-бедната стра-
на в Европейския съюз партиите взимат най-големи субси-
дии от държавата. Депутатите от всички партии обяснява-
ха, че ако си намалят субсидиите, ще бъдат принудени да 
крадат/като че си сега крадат малко/, да се ограждат с об-
ръчи от крадливи фирми/като че ли сега са малко/ и т. н. 
Най-накрая великодушно се съгласиха да махнат едно лев-
че от 12-те лева, които взимат за всеки подаден глас. 

За немалък период от време ни занимаваха с щуротиите 
и лудориите на един лидер на една партия, която знайно е 
как отново се озова в Парламента. Занимаваха ни с това: Че 
за кой ли път този лидер своеволно налита да бие полицай, 
френска дама в самолета за Варна, хора по магистрали… Че 
върши зулуми навсякъде по света, където пътува с народни 
пари. Че в собствената си телевизия, а даже и в някои сери-
озни телевизии, плямпа какви ли не глупости против ЕС, 
„за България”, против АЕЦ „Козлодуй”, за Белене… Само и 
само да повдигне безвъзвратно падналия си рейтинг. 

С още безброй „сериозни„ проблеми ни занимават уп-
равляващи и медии, само и само да отклонят вниманието 
ни от основните проблеми. А те нито са малко, нито са ма-
ловажни! 

Вече колко месеци управляващите БСП, ДПС и Атака се 
правят, че не виждат протестите срещу тях?! Не искат да 
чуят, че народът не желае да го управляват партии, които 
служат на чужди интереси. Казват, че протестите са само в 
столицата, а София не е България. Ще им припомним, че 
през 1885 г. сърбите също казваха, че София не е България 
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и тръгнаха да я завладяват, само че нашите войски ги спря-
ха при Сливница и ги разгромиха. 

Правят се, че не виждат протестите на тютюнопроизво-
дителите, които са принудени да блокират пътища, да па-
лят тютюна си и т. н. , тъй като управляващите саботират 
изкупуването на тютюна им, за да го изкупят за жълти сто-
тинки фирми на БСП и ДПС. А тютюнопроизводството е 
единственото препитание на тези хора. 

Не обръщат внимание и на такива дреболийки като 
непрекъснато растящите безработица, престъпност и ко-
рупция; като все по-затъващото в безизходица здравеопаз-
ване. 

В същото време народните представители и общинските 
съветници тихомълком си вдигат заплатите за упоритата 
работа, която вършат в своя лична и партийна полза… 

Не е ли време за решаване проблемите на България? 
 
брой 1/2014 
 

БУНТ ЗА НАРОДНА СВОБОДА 
 

139 години от Априлското въстание 

Априлското въстание от 1876 година е героичен апогей в 
борбите на нашия народ за освобождение от турско робст-
во. В него проблесна най-ярко неудържимият стремеж на 
народа ни към национална, социална и духовна свобода. 

Изградената от Васил Левски революционна мрежа на 
Организацията беше здравата основа, върху която се изви-
си народният дух и народният бунт за свобода.  

Огънят, разпален от Раковски, Ботев, Каравелов и десет-
ките техни последователи беше озарил цялата поробена 
българска земя. Апостолите на въстанието разшириха ре-
волюционната мрежа в своите окръзи и тя обхвана цялата 
българска народност… 

Под осветените знамена с краткото верую „Свобода или 
смърт” застанаха най-смелите чада на народа ни…  

По потайни пътеки пристигат народните представители 
и съставят първия български парламент. Сред гората, под 
звездното небе на Оборище Парламентът заседава четири 
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дни с една единствена точка, с една единствена дума в 
дневния ред – СВОБОДА! Всички са обхванати от надежда, 
упование, опиянение… Връщане назад няма! 

Въстанието избухва 10 дни по-рано от определения ден. 
Подготовката не е завършена. Макар и обречен, народът 
въстава на бунт, за да извърши велик подвиг. 

И го извърши. 
Неизброими са примерите  на масов и личен героизъм. 

Избити са десетки хиляди поборници, изпепелени са много 
селища… 

Огромно е било желанието да извоюват свободата на 
народа си, до себеотрицание е стигала смелостта на всички 
участници във въстанието, за да се решат на бунт с кремък-
лийки и черешови топчета срещу все още силната, добре 
въоръжена феодална империя. Народът дръзна с цената на 
живота си да изрази своята непреклонна воля за свобода!  

Народът въстана в Средногорието и Родопите, в Стара 
планина и Тракия, в Македония и Мизия…     

Въстанието е удавено в кръв с нечовешка жестокост. 
Срещу феодалния анахронизъм на Османската империя 

апостолите на Априлското въстание противопоставяха 
напредничавите идеи за независимост, демокрация, прос-
вета и култура.  

Ехото от гърмежите и писъците на жертвите отекват по 
цивилизования свят. С различна сила достигат до Европа и 
света, за да им припомнят, че най-подир трябва да бъде 
решен така нареченият Източен въпрос. 

И само след две години той бива разрешен, макар и по-
ловинчато.  

За съжаление, по вина на така наречените велики сили 
на лицемерната европейска дипломация, българската земя 
и българският етнос бяха разкъсани така произволно и 
жестоко, че раните от това разсичане кървят и до днес. 

Но Априлското въстание  постигна своята цел. Неговата 
стойност в летописа на Родината е огромна. 

Отдавайки заслужена почит на героите от Априлското  
въстание, прекланяйки се пред героичния им подвиг, днес 
ние трябва да си зададем въпроса дали сме достойни техни 
наследници? 
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Дали спазваме заветите на славните си предци – безко-
ристна служба на Отечеството, борба за развитие и възход 
на Родината…  

Особено наложително е  на тези въпроси да отговорят 
днешните политици и управници! И дали вършат нещичко 
в тази посока?! 
                                                                                                                                           
брой 2/2015 
 

ПОЧИНА Д-Р ИВАН ПАЧНИКОВ 

12 юни 2015 г.  

Роден на 19 януари 1920 г. в Ново село, Троянско, (дне-
шен град Априлци). Произхожда от стар възрожденски 
род. Дедите му Нанко и Колю Пачникови посрещат Васил 
Левски в дома си и там, през 1872 г., е основан Новоселския 
частен революционен комитет. През 1875 г. в същата къща е 
основан и вторият комитет, за подготовка на Априлското 
въстание, в което двамата вземат участие. 

Иван Пачников завършва Софийската духовна семина-
рия през 1941 г. и Медицинският факултет в София през 
1949 г. По същото време неговата сестра Неда се омъжва за 
Григор Бояджиев, близък приятел, съратник и сват на 
Александър Стамболийски. Това му дава възможност отб-
лизо да общува със семействата Стамболийски и Бояджие-
ви, като по този начин се докосва по един неповторим на-
чин до земеделската идея, която остава вкоренена дълбоко 
в същността му. 

Четиридесет години д-р Иван Пачников е лекар, специ-
алист по костно-ставна туберкулоза, и завеждащ отделение 
в Русенската болница. Публикува статии и дописки в мест-
ния и централния печат. Издава „Кратка история на бор-
бата с туберкулозата в Русенски окръг” (1987) и „Пътепис 
до Света Гора Атонска - по стъпките на свети апостол Па-
вел” (1988). 

Като писател и краевед се утвърждава след промените 
през 1989 г. Автор е на книгите: „И аз бях на този свят” 
(1993), „Благослов за Ново село” (2001), „Русенски етюди - 
видяно и преживяно” (2006) и „Иван Марангозов” (2008). 
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На 8-ми май 2013 г. фондация „Априлци” присъжда на 
д-р Пачников отличието „Лицето на Априлци“ за цялост-
ната му изследователска и краеведческа дейност, свързани с 
град Априлци, и за високия му професионализъм като ле-
кар. 

Д-р Пачников има подготвени за печат множество мо-
нографии, между които четиритомникът „Балканска чети-
рилистна детелина” с избрани произведения за Ново село, 
Острец, Видима и Зла река. 

 
 брой 3/2015 

 

ЕДИН ЕСЕНЕН ДЕН 
 
Есен... Слънчеви петна по тротоарите, вятър в лицата, 

дъжд от пожълтели листа... 
В такъв ден се събраха писателите земеделци за поредна 

творческа среща. Залата на улица „Юрий Гагарин” отново 
ги приюти, и обвити в светлата й атмосфера, те се отърсиха 
от ежедневните си грижи и оставиха Духа и Музата да ги 
отведат далеч, далеч. 

Но това не стана изведнъж. Събранието, както е редно, 
започна тържествено, съгласно обявения дневен ред. Дума-
та взе г-жа Маргарита Нешкова, наскоро поела нелекия 
кръст на секретар-касиер на Съюза на писателите земедел-
ци и технически сътрудник на в-к „Литературно земеделс-
ко знаме” /а както Читателят знае, тя само за няколко ме-
сеца издаде и две прекрасни стихосбирки/. Всеки, който не 
я познава, би останал учуден от способността на тази дама 
да си служи чудесно както с римите, така и с цифрите. Тя 
изнесе доклад за финансовото състояние на СПЗБ и ЛЗЗ; 
никой от присъстващите не се учуди, че то не е цветущо – 
членският внос е символичен, други приходи няма – само 
горещи земеделски сърца, туптящи с пулса на любимия 
вестник, единствена връзка между хората, които не се под-
дадоха нито на евтини обещания от страна на нечисти лю-
де, нито на отчаянието, с което ни облива нечистата съдеб-
на система. След нея думата взе председателят на Съюза г-н 
Йордан Борисов. В словото си той разгледа творческия жи-
вот на сдружението като цяло, както и на отделните писа-
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тели-земеделци – издадените през годината нови книги, 
проведените срещи с читатели и почитатели, ученици и 
сдружени земеделци от цялата страна. Но все пак, основен 
акцент в доклада му беше бъдещото развитие, а не отчита-
нето на минали резултати. С единодушие бе прието пред-
ложението му най-после да бъде осъществен проектът 
„Сборник детелина – том 5”. Приет бе регламентът за съ-
биране на произведения и средства за издаването му, а 
именно – всеки автор може да участва с 1 до 5 стихотворе-
ния, като заплаща по 5 лева на страница, както и с проза до 
10 страници, при същата цена. Разбира се, приемат се и 
дарения, като както авторите, така и дарителите могат да 
получат безплатно екземпляри от книгата, кратни на сума-
та, с която са участвали в проекта. 

Може би най-вълнуваща бе следващата точка от днев-
ния ред – приемане на нови членове. И това бе така не само 
за кандидатстващите творци, но и за членовете на съюза. С 
акламации бяха приети кандидатурите на Надежда Цанева 
и Георги Козарев, вече добре известни на читателите с пуб-
ликациите си в „Литературно земеделско знаме”. Твърде 
различни като автори и личности, като житейсти съдби и 
творческа реализация, те всъщност и дълбоко си приличат 
– по любовта си към словото и истината, по способността си 
чрез словото да отстояват истината. 

Неусетно есента влезе в залата, слънчевите петна танцу-
ваха по пода, по стените, и – вместо вятър – по лицата на 
присъстващите. Сбирката изгуби характера си на Общо 
събрание и се превърна в истинска творческа среща. Всеки 
от присъстващите искаше да сподели с останалите новите 
си стихове, идеи за нови книги, да разкаже за срещите си с 
читатели, да повдигне парливи теми. Кирил Назъров нак-
ратко представи новите книги на Стоян Колдов, Ивета 
Врескова и Иван Цветков. Дора Манчева, позната като муза, 
певица и автор на кратки разкази, се оказа и чудесна поете-
са. Силно впечатление направи изказването на Живка Тан-
чева, във връзка с преиздадената под нейна редакция книга 
на Райко Даскалов „Борба за земя”. Връзката между словото 
и земята, между литературата и идеологията винаги е била 
съществена в средите на писателите-земеделци, винаги е 
преминавала като стрела от миналото, през настоящето, 
към бъдещето. За да запазим наследството си, за да имаме 
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бъдеще, трябва да браним същината си, Духа си. Всички се 
съгласиха, че Съюзът на писателите земеделци и в-к „Лите-
ратурно земеделско знаме” са огнището и пламъка, които 
дават живот на земеделското слово и земеделската идея.  

Уважаеми Читателю, 
Този есенен ден показа, че сме запазили жаравата в ог-

нището и повярвай ни, огънят ще пламне! 
 
брой 6/2015 
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АЛЕКСАНДЪР РАДОИЛОВ 

ПРЕВРАТЪТ НА 9 ЮНИ И ПРЕСТЪПНОТО НЕХАЙСТВО 
 
Кой извърши преврата на 9-ти юни? Генерал Вълков ли, 

който се сметна нещо като богопомазан? Или генерал Ла-
заров, комуто образа бе разлепен навсякъде из България, 
който в деня на 9-ти е бил акламиран от цяла София? Или 
професор Цанков, който дори бе влязал в Земеделския съюз 
през време на войната и впоследствие дълго държа заради 
него? Или пък генерал Русев, който бе натоварен с ръко-
водството в Дирекцията на трудовата повинност и се раз-
сърди, когато, в интереса за запазване на самия закон, бе 
уволнен? Или дворцовия полковник Калфов, или пък нео-
буздания и претенциозен финансист Петър Кара Тодоров? 
Или друг някой от тези, които в зорите на 9-ти юни са тре-
перели за участта на делото си за себе си в дома на генерал 
Русев? Или път бе Тодор Александров със своите войводи? 
Или това бе „Кубрат”?, или пък лигата на запасното офи-
церство? Или пък заговорниците действащи офицери, кои-
то подведоха своите части, състоящи се от селски чада, рат-
ници и те на земеделската идея? Или пък това бяха Мали-
нов, Тодор Тодоров, Костурков, или друг някой от техните 
другари от шуменския затвор? Или пък бе друг някой фак-
тор, който стои над тях и с могъща сила бе заповядал това 
дело на тъмната нощ и на коварния заговор? Или някой 
друг? 

Не! Никой от всички претенденти, или обвинени, не е 
автора на 9-ти юни. 

9-ти юни има един автор, това е престъпната нехайност 
на голяма част от отговорното правителство, това е трижди 
по-голямата престъпна небрежност на отговорните минис-
три, натоварени да се грижат за спокойствието на цяла зе-
меделска България и на целия работен български народ! 
Не чуждо е достойнството, печалното достойнство на 9-ти 
юни, то принадлежи на самия Земеделски съюз и на него-
вите отговорни министри, натоварени да бдят! 

Напразно генерал Вълков се бие в гърдите и пред пар-
ламента и навсякъде заявява, че той е заповядал 9-ти юни! 
Напразно и Александър Цанков, министър-председателят 
на деветоюнския кабинет, се напъва да доказва пред света, 
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че той е душата на 9-юнското дело! Напразно се хвалят и 
всички онези, които заедно с тях твърдят, че са имали зас-
луги. Не! 

Те не представляват нищо в сравнение с грамадната си-
ла на Земеделския колос, който трябваше само да духне със 
свободни гърди, за да не остане нищо от техните пигмейс-
ки построения. Необходимо беше да се има под ръка един 
гарнизон извън Софийския. И това можеше да не стане. А 
имаше гарнизони, които чакаха, но нямаше кой на се яви и 
да вземе командата. Необходимо беше поне един навреме-
нен сигнал и сдружените земеделци, явили се само, дори 
без всякакво оръжие в градовете, само с присъствието си 
щяха да всеят респект и щяха да осуетят всякакъв преврат. 
Необходимо бе само колосът да се изправи и пигмеите щя-
ха да се разбягат. Но за всичко това трябваше онези, които 
бяха поставени на пост, да бдят, да не си затварят очите и 
ушите и, виждайки опасността, те трябваше да нададат зов 
за отбрана и борба, да изпълнят дълга си. Сдруженото зе-
меделство, колосът земеделец, би ги извинил, би им прос-
тил, даже и ако тревогата би излязла напразна, но така да 
го оставят да бъде изненадан, без да му се даде и най-
малкия сигнал за опасността, да бъде вързан, да бъде прос-
нат на земята, унизен, смазан и унищожен... Ето това е, кое-
то е престъпното, което е предателското за една организа-
ция. При мирна обстановка такива часови ги съдят и затва-
рят, а при военна – тях ги стрелят. Ето, тяхна е заслугата за 
9-ти юни! 

А колко скъпо струва на Земеделския съюз 9-ти юни? 
Колко скъпи жертви отидоха, колко страдания, колко мъки, 
колко изтезания по участъци и зандани, колко преследвани 
по села, градове и балкани, колко прокудени вън от преде-
лите на страната; колко деца остават още да призовават 
напразно своите бащи, в каква мизерия, в каква нищета, в 
какво нещастие се хвърли масата народна; какви издевател-
ства, какви кощунства, каква гавра с едно хубаво дело, де-
лото на цял един народ, делото на величав труд и титански 
усилия! 

Какво остана от Земеделския съюз, от тая хубава органи-
зация? Борби, борби и все борби! Противникът вкара свои 
оръдия, вкара бацила на разложението и се надсмива над 
омаломощаващата се в нескончаеми борби организация! 
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Никой никого не признава и никой никого свободен не 
оставя, свободен в борбата срещу врага. Престъпното и 
нахалното в съюза е дигнало глава и иска себе си да нало-
жи! Печално положение, след тъй хубаво минало! 

Не остана и нищо неразрушено от хубавото земеделско 
дело... 

 
 „Престъпното нехайство”, София, Печатница „Съгласие”, 
1931 г. 
брой 3/ 2014 
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АНА ВАСИЛЕВА 

СВОБОДА В КАПАН 
 

Докато бях в лагера ме крепеше мисълта, че когато изля-
за, ще мога да продължа образованието си.  

И ето ме – изтърпяла наказанието си, свободна! 
Потърсих студентската си книжка и с ужас разбрах, че 

мама е изгорила всички мои книги, тетрадки, листчета, 
включително и студентската книжка. Заболя ме толкова 
много, че нямах сили даже да я попитам – защо? Знаех, че 
не е станало без причина. Мама бе едно от първите 2-3 мо-
мичета, завършили прогимназия в далечната 1922-23 годи-
на. Обичаше и уважаваше науката и моя стремеж към зна-
ния и образование. Не мога да си представя и до днес какво 
толкова ужасно я е накарало-принудило да стори това. 

Разбрах, че във висшите учебни заведения за започнали 
и набират сили „чистки” (изключване на студенти). Изк-
лючват ги, защото са деца на „кулаци”, на бивши търговци 
или селски кметове, на царски офицери, свещеници, на 
частичка от някаква собственост (вършачка, магазин, фаб-
рика)... изобщо затова, че са „врагове”... 

Какво ли остава за такива като мен – лично преминали 
през лагери и затвори по политически причини, лично 
наречени „врагове” на народа... Такива като мен, разбрах, 
че изобщо не ги допускат да кандидатстват. 

И така – стената застана срещу мен. Всяка безсънна нощ 
се блъсках в нея, неразбиваемата, на която четях – „Забра-
ви! Не се надявай на чудо! Помири се” 

Бях сама, чувствах притеснението на всеки, с когото за-
говоря. Затворих се в този по-страшен затвор – безизходи-
цата. Семейството ми изнемогваше като частници под не-
посилните държавни доставки. Нашите плодородни ниви 
бяха попаднали в блоковете на ТКЗС, а родителите ми 
трябваше да обработват други ниви – по чукарите, където 
и тръни не растат... Така казваше дядо – „и тръни не рас-
тат”. Не можех да си позволя предварително обречени на 
неуспех опити да следвам мечтата си – да завърша агро-
номство. Трябваха пари, а дълговете към държавата от взе-
ти кредити за закупен земеделски инвентар растяха (нищо, 
че инвентара вече други го ползваха). 
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Един път се сбогувах със София и Университета – това 
беше на пристанището в Тутракан, на път за лагера. Тогава 
в мен още гореше искрица надежда, че после, на СВОБО-
ДА, ще продължа... Когато за втори път се сбогувах с мечта-
та за учение, вече на СВОБОДА, бе завинаги – бях разбрала, 
че трябва да загася искрицата и да кажа СБОГОМ на вис-
шето образование. 

Трябваше да си потърся работа, та ако не съм в полза на 
семейството си, поне да не съм в тежест. Нали все пак бях 
завършила престижната Девическа гимназия „Баба Тонка” 
в Русе, а това в онези години се ценеше много. 

Пак напуснах бащиния дом, оставях молби за работа и 
автобиографии в много предприятия и учреждения, но без 
резултат. Едва през м. септември бях назначена в „Захарна 
фабрика”, но временно, само за кампатията. Човекът, га-
рантирал за мен ме предупреди да не казвам, че съм била 
на лагер. След два месеца напуснах по собствено желание – 
моя съученичка, която отиваше да учи, ме бе препоръчала 
на директора си като нейна заместничка. И двамата бяха 
шокирани, когато, преди да подпиша трудовия си договор 
заявих, че съм била на лагер по политически причини – 
„считам, че трябва да знаете този факт”. Той стиста ръката 
ми и ме назначи, като каза, че това няма значение. Но след 
четири месеца получих трудовата си книжка с текст „увол-
нена с предизвестие” и нито дума обяснение. 

Отново тръгнах с молби и автобиографии, за да се убе-
дя, че никой няма да ме назначи на чиновническа длъж-
ност. По-късно разбрах, че няма да ме назначат и на работ-
ническа длъжност. Страхуваха ли се от мен? Защо ли? 

Прибрах се на село. Разкриваха детска градина и пода-
дох молба за длъжността „възпитател”. Как можах?! Отго-
вориха ми, че не могат да поверят възпитанието на децата 
на бивша лагеристка по политически причини... 

Отново срещнах Васил, момчето, което не каза пред ДС 
че аз съм написала онзи лозунг на селската чешма, заради 
който ме пратиха на лагер, заради който и той отиде на 
лагер... Предстоеше му отбиване на военната служба и ра-
ботеше като „хигиенист” в здравната служба. Виждахме се 
рядко, но не говорехме за лагера... 

Само в безсънните ми нощи мислите се връщаха и връ-
щаха там... уточняваха, сравняваха... не можех, не исках да 
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забравям. Ето я бодливата тел, бараките, плаца... изтърпя-
вах наказание, защото отправих въпрос за справедливост...  

Годините минаваха, безсънните нощи ме следваха... 
И сега съм убедена, че изземването на имотите на хората 

„доброволно” бе и е крещяща несправедливост. Още по-
страшно бе отношението на властта към хората – идва ми-
лиционерът и казва: „тръгвай с мен за справка”. И изчез-
ваш... за близките си, с месеци, с години... И за себе си из-
чезваш – никой не ти казва „защо”, на какво основание, за 
колко време, къде – в кой град или село, в кое учреждение 
те водят... на съд ли, на разпит ли, в затвор ли, на разстрел 
ли... Тръгваш и изпълняваш като добиче, нямаш никакви 
права, а само страх от препасания шмайзер. 

Сравнявам лагера, спомена за лагера, с онова, което 
срещнах извън него, на СВОБОДА. Свободата, към която се 
стремях в уморените лагерни нощи и разбрах, че извън 
лагера и затворите в държавата ни има „СВОБОДА В КА-
ПАН”. 

След гърмежите, разстрелите, премазването на хора, ос-
мелили се да попитат „защо” – в капана – вече е тихо. 

Мишлетата са усвоили безпогрешно всички правила. 
Всяко тича по своята определена пътечка, старае се да до-
каже колко е верно на „Новата власт”... Всяко мишле се 
страхува от мишлето до себе си, то пък се страхува от теб... 
и т.н. Верига от дебнещи се животинчета. Капанът е щрак-
нат. Охраната е надеждна, охранена. Свободата е тук вътре, 
повярвай, не се доближавай до границата... там се стреля... 

Мисля и премислям до затъпяване в безсънните нощи.  
Вече не сама, омъжих се за Васил... Мисли и премисля до 

мен в безсънните нощи. Страхът дебне в съня. Страх за теб, 
за човека до теб – съпруг, деца, внуци... и плетеницата става 
все по-сложна, мъглата – все по-гъста, гониш от себе си все-
ки „неудобен” спомен. 

В съзнанието все още се мярка въпрос – ДО КОГА... 
 

брой 3/2014 
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АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВА 

145 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЦАНКО ЦЕР-
КОВСКИ 

 

Есенните дни, посветени на Цанко Церковски, бяха на-
ситени с множество културни и образователни прояви в 
продължение на цяла седмица. Началото им беше дадено 
на 13 октомври  в къща-музей „Цанко Церковски” с кон-
цертна програма, представена   от  ЦДГ „Атанас Неделчев” 
– Бяла черква и ЦДГ „Слънце”- гр. Павликени. 70 деца от 
предучилищна възраст участваха с изпълнения на стихот-
ворения и песни по текст на Церковски. В къщата-музей 
беше подредена изложба от оригинални документи под 
надслов „ На поета – слава!” В късния следобед на деня във 
фоайето на НЧ „Братство-1884” – град. Павликени беше 
открита документална и фотоизложба „Цанко Церковски – 
живот и дейност” – съвместна проява на ПГАТ „Ц. Церков-
ски” и къщата-музей. Учениците от ПГАТ „Ц. Церковски” 
показаха знанията си във викторина за живота и дейността 
на патрона и за историята на своето училище, която се със-
тоя в информационния център на читалище „Братство” на 
14 октомври. Следващия ден те посетиха в Бяла черква 
родната къща на поета – днес къща-музей  и присъстваха на 
откриването на изложбата „Пътуване в света на Йовков”, с 
която Регионален исторически музей – Добрич гостува на 
Исторически музей – Бяла черква. 

На 16 октомври 2014 г. ПГАТ „Ц. Церковски” отбеляза 
патронния празник на училището с тържествено честване в 
читалищния салон в гр. Павликени, а в Бяла черква поче-
тоха рождения ден на видния българин с поетично-
музикален празник „Хубаво си, равно поле” с участието на 
самодейни състави при НЧ „Бачо Киро-1869” и учениците 
от началния курс на ОУ „Бачо Киро” – Бяла черква.  

Ученици от СИП „Изобразително изкуство” при СОУ 
„Цанко Церковски” – град Полски Тръмбеш гостуваха на 
музея в Бяла черква със свои художествени творби, които 
представиха в изложба и получиха грамоти. Те рецитираха 
стиховете, вдъхновили ги да нарисуват прекрасните си кар-
тини. 
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В празничните дни гости на Бяла черква бяха и двама 
писатели, свързани по различен начин с родното място на 
Цанко Церковски.  Д-р Георги Николаев представи своите 
книги и спомени от Бяла черква от първите години на ле-
карската си практика преди 40 години. В съботния ден 
граждани и гости  се събраха в  читалището на творческата 
среща с писателя Йордан Хаджиев – роден и израснал в  
Бяла черква, скътал дългогодишни спомени и чувства, съб-
рани в последната му книга „То беше, що беше”, издадена 
от издателство „Абагар” – В. Търново.  

С интересна среща на наследници от рода на Цанко 
Церковски в къщата-музей започна последният ден от чест-
ванията. Тук, в родния дом на своя дядо и прадядо, те  ожи-
вено дискутираха и допълваха своето родословие. 

Кулминацията на празниците  беше тържествената ве-
чер на 18 октомври, когато  бяха почетени  живота и делата 
на Цанко Церковски като поет и писател, издател и редак-
тор, общественик и държавник. Гости на тържеството бяха 
г-н Харитонов – зам. кмет на Община Павликени, общинс-
ки съветници, г-жа Надежда Иванова – директор на ПГАТ 
„Ц. Церковски”, наследници на Цанко Церковски. Възпи-
таници на ПГАТ „Ц. Церковски” изнесоха рецитал по сти-
хове на поета, подготвен с помощта на преподавателя по 
литература г-н Иван Иванов, а ученици от СОУ „Бачо 
Киро” – гр. Павликени  изненадаха присъстващите с прек-
расната постановка на пиесата „Луди-млади” по мотиви на 
Церковски. Техни ръководители са г-жа Десислава Паунче-
ва и г-жа Антоанета Петрова. Чудесните изпълнения на 
момичетата и момчетата от танцова формация „Люти чуш-
ки” с художествени ръководители Анелия Данчева и Нико-
ла Личев допринесоха за приповдигнатото настроение и 
вълнение на публиката. 

Есенните дни, посветени на Цанко Церковски, доказаха, 
че името му живее в паметта на поколения българи  и има 
заслужено място в живота, историята и културата на Бълга-
рия. 

 
брой 6/2014 
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ВАСКО ЧАВДАРОВ 

АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 

136 години от рождението му 

Паметници, паметни плочи, венци, цветя, чествания... 
речи. 
    Той ги заслужава, както с политическата, така и с дър-
жавническата си дейност 

Почти столетие след като систематизира Принципите 
на БЗНС (1919 г.) и като Министър-председател започва да 
ги прилага в битието на българина, Европа потвърди вели-
чието на неговата мисъл и проницателност. 

Дребни земеделци, сдружение на земеделци, коопера-
тивно дело - те стояха в основата на борбата му за възхода 
на българското село. Чрез тях той плащаше репарациите, 
наложени на България, след поредната национална катаст-
рофа... Ама му отрязаха главата. 

И ето сега Европейският Съюз  с развитото земеделие  
връща неговите идеи за нов живот. По-големи субсидии за 
дребните стопани и техните сдружения, орязване на субси-
диите за едрите, а от тази година и субсидии за „дребен 
фермер“. 

Ирония на съдбата? 
От 1-ви март, рождената дата на Ал. Стамболийски, вся-

ка година започва „очертаването“ на парцелите по СЕПП и 
завършва на 9-ти юни - датата на преврата срещу БЗНС. 

Съвпадение, или куриоз са датите? 
Няма значение. Значение има, обаче, отсъствието на 

БЗНС при обсъждането на условията за кандидатстване. 
Тази година ще е единствена за участие в мярка „дребен 

фермер“, а конкретните условия ги няма. Необходима е 
защита на „дребните“ от вмешателството на „едрите“, за да 
не се опорочи доброто намерение. 

Тогава - какво от това, че БЗНС е във властта? 
Стамболийски е казал: „Без принципи човек е като влак 

без релси, това е птица без крила, това е дърво без корен....“ 
Тогава къде са Принципите? 
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Вторият: „Земеделският съюз е организация чисто земе-
делска“ – бере душа  в подгъва на военното платнище, пок-
рило гузните лица на „Бъдеще за БЗНС“. 

Защо са гузни ли? Защото зашиха в самия шев на плат-
нището Първия принцип: „Който предпочита авторитета 
на личността пред тоя на съюза... Той отрича и собственото 
си право да бъде член на тази организация.“  Така изпрати-
ха водача си в грешното министерство. 

И още е казал Стамболийски: „Разклатят ли се втория и 
първия принцип застрашено е самото съществуване на 
Съюза в неговите най-дълбоки и жизнени основи.“ 

Знаел е човекът, че мераците на някои може да унищо-
жат организацията. 

 
брой 2/2015 

 

НУЖЕН ЛИ БЕ ДЕВЕТИ ЮНИ? 
 

На този ден беше извършен кървав преврат с убийство 
на държавни служители в цялата страна. Варварски заговор 
с цел сваляне на законното, избрано  от народа правителст-
во  Това бе извършено на 9 юни 1923г. 

Затова всяка година между 9 и 14 юни потомци на този 
народ се събират на местността „Янини грамади“ над с. 
Славовица – Пазарджишко. Смирената върволица от хора 
пристъпва бавно нагоре към гробницата на заклания Стам-
болийски. Те отдават почит и на всички сдружени земедел-
ци, дръзнали да въстановят страната си след националните 
катастрофи, причинени от царя и лакеите му. 

Кръвопийците прекъснаха не само живота на жертвите 
си, но и стремежа на народа за република, мир, хляб, сво-
бода и народовластие.  

Сред многобройните жертви  са и нашите Тодор Попов - 
управител на Орханийска околия и Илия Стоянов – градо-
началник на София. 

Деветдесет  години – царски, комунистически, зависими, 
независими и служебни управления плагиатстваха от 
принципите на БЗНС, но за други цели. 

Хляб има, защото без него няма избиратели. 
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Република сме, но дали е суверенна – вчера бяхме с Ру-
сия, днес със САЩ, а уж сме в Европейския съюз. 

Мир за щастие засега има. Дано ни стигнат парите, за да 
се превъоръжим, за да ни пази НАТО. 

Свобода също си имаме – за едни тя е свободия, но за 
други свободата е да бъдат бити и ограбвани безнаказано, 
да са най-бедните работещи в Европа и ако не им харесва – 
да хванат самолета или новите магистрали. 

А народовластието вече се прилага, като власт на на-
родния избраник над народа. 

Нужен ли бе ДЕВЕТИ ЮНИ ?  
 

брой 3/2015 
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ВЕЛИКО ЗЛАТАНОВ 

ТРЯБВА НИ НОВО НАЧАЛО 
 

Избори. Избори. Пак идват избори. 
Ех, къде си, Алеко? Бедно ти е въображението за днеш-

ните “Гочоолу”, “Дочоолу” и тем подобни специалисти по 
избори. Ти се опита някога да апелираш към съвестта на 
хората, но страхът, подлостта и парите свършиха своето. И 
се питам:  

Кога ще се събудят гражданите на България? 
Кога ще се роди гражданското общество или заложеният 

в нас стремеж към него се проявява /избухва/ само в опре-
делени моменти? 

Големи са надеждите на всички и сега, но дано не оста-
нат пак само надежди. Още сме в началото. По – трудно ще 
е от периода на промяната през ноември 1989г. Тогава не-
щата бяха ясни – трябваше да се смени комунистическият 
режим. Сменихме го, а на гребена на вълната се изкачиха 
личности, които не бяха и сънували за това, но се възполз-
ваха от ситуацията. Лидери станаха хора от ДС и такива, 
които  до скоро бяха част от режима, но бързо се извъртяха 
на 180 градуса и станаха най – големите демократи. 

Промените, които се случиха, ни завариха неподготвени 
за предизвикателствата. Когато отделният човек, а и цялото 
общество дълго време е било отделено от целия свят, когато 
страстите, желанията, възможостите за реализация не отго-
варят на потребностите, се търси отдушник. Всички тези 
страсти и желания избухват и стават неуправляеми. Тогава 
човек е много лесно да бъде манипулиран и направляван в 
действията си, за да обслужи нечии интереси. 

Къде волно, къде неволно всички ни лъгаха. Тези, които 
силно искаха промяната, вярваха в идеали, в равен старт, в 
сваляне на оковите от душите ни, смесиха желаното с реал-
ността и затова разочарованието сега е толкова голямо. 
Затова толкова боли като гледаме съвременната действи-
телност. Как да преодолеем крзата в икономиката и в бол-
ното ни общество? Като след потоп сме! И какво се прави в 
такива случаи? 

Първо трябва да се изрине тинята. После да се почисти 
внимателно и да се види какво е останало читаво. 
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От тук, от малкото читави неща, които са останали, мо-
жем да тръгнем. 

И стъпка по стъпка да започнем да градим ценностите 
на българщината. Да покажем, че наистина сме член на 
Европа, не само като географско понятие, а с достойнства, 
които заслужено сме извоювали. 

Едно от тези достойнства е парите по Европейските 
програми да отиват по предназначение, а не в джобовете на 
подкупни чиновници и партийни централи. 

Общият земеделски професионален съюз в България, 
като организация, защитаваща правата на частните земе-
делски стопани и допринесла не мако за развитието на бъл-
гарското земеделие в посока към европейското, впрегна 
всичките си сили, за да продължи да подпомага и защитава 
развитието на малкия и среден бизнес в земеделието, защо-
то то е гръбнакът на нашето общество. Там са ценностите 
на българина. Трудът е нещото, което пази морала и спома-
га за благосъстоянието на всички. Честен и съзидателен 
труд – това е нужно на нашето общество днес. За това тряб-
ва да гласуват гражданите на избори. 

Гражданското общество, само по себе си, не е нищо дру-
го, освен събудената съвест на народа, решил да вземе съд-
бата в ръцете си. Когато го е правил, винаги е печелил, не-
зависимо от жертвите, които е давал. Нека най-после уп-
равляващите разберат, че никой не е по – голям от народа 
си, никой не може да подценява народа, защото мъдростта 
е в него, силата е в него. И ако в определен период от време 
някой е приспивал този народ с лъжи, инсинуации и терор, 
идва време на пробуждане и тежко му, който застане в под-
ножието на клокочещия и готов да изригне вулкан. 

Няма лош народ – има лоши управници. Самозабрави-
ли се и внушили си, че те са господарите. Не, господа. Вие 
сте слугите на този народ и ако не си вършите добре рабо-
тата, той ще ви уволни и ще потърси сметка. 

Трябва ни ново начало и нов шанс. Проиграем ли го – 
наша ще е вината. 

 
брой 3/2014 
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СВОБОДНА, ДЕМОКРАТИЧНА, НЕЗАВИСИМА БЪЛ-
ГАРИЯ? 
 

Две дати, чествани наскоро, ме провокираха да напиша 
тези редове... 

22 септември... Един велик ден за България - Денят на 
Независимостта...  

23 септември... Eдин черен ден за българската демокра-
ция. Денят, в който Никола Петков увисна на бесилото, в 
който демокрацията бе потъпкана, а свободата ни беше 
отнета за дълго... 

Отвоювахме си я, през ноември 1989 г. Двадесет и пет 
години... СВОБОДНА, ДЕМОКРАТИЧНА, НЕЗАВИСИМА 
България? 

Аз, като представител на Общия земеделски професио-
нален съюз в България питам:  

В такава страна ли живеем?  
Отвоювахме ли правата си, защитихме ли идеите си, 

осъществихме ли идеалите си? Hаправихме ли земеделие, 
каквото заслужава България?  

Не! Това не е нашето земеделие! Огледайте се и вижте, 
кой взима лъвския пай от Програмата за развитие на селс-
ките райони /ПРСР/, от субсидиите за земеделието? Тра-
дициите на българското земеделие са за развитие на мал-
кия и среден бизнес, защото той е гръбнакът на средната 
класа. Такава в България няма и политическите партии не 
искат да я има, защото как тогава ще купуват изборите, 
като няма бедни, гладни и неграмотни. Гражданското об-
щество може да се създаде от граждани и политическа сила, 
която и на думи и на дела работи за изграждане на средна-
та класа. Такава сила със своята идеология винаги са били 
земеделците. 

Днес Земеделският съюз е обезличен и натикан в ъгъла. 
Позволяват си да ни определят ту като лявоцентристи, ту 
като дясноцентристи и как ли още не. Време е вече земе-
делците да излязат на политическата сцена и с висок глас 
да заявят: Ние не сме нито леви, нито десни! Ние сме цент-
ристка организация и всичките ни действия и интереси - 
политически, икономически и идеологически, произхождат 
от това ни определение.  
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Затова ви призовавам: Хайде да се вземем в ръце и да 
променим нещата. Парите не са всесилни и не всичко е 
загубено. Силни сме ние, когато сме единни и воюваме за 
правата си. Вижте какво става в нашата мила, хубава и не-
щастна Родина. Затова трябва като един човек да станем и 
да изметем и дезинфекцираме България от злото, защото 
светът, в който живеем не е този, за който мечтахме и се 
борихме.  

Питам: 
Докога да се страхуваме? 
От какво да се страхуваме? 
Какво имаме да губим? 
Приятели, братя земеделци, ако сте съгласни с мен - 

хайде да се хващаме за работа. Този път истински. 
Нека направим света, в който живеем такъв, какъвто го 

мечтахме! 
 

брой 5/2014 

НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИТЕ И 
СРЕДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ 

 
На 15.06.2015  в Добрич  се състоя среща на ръководство-

то на ОЗПСБ с членове на съюза, сдружени земеделци и 
земеделски производители. 

В нея участваха и трима народни представители – двама 
членове на Постоянната комисия по земеделие в парламен-
та Румен Йончев и Живко Мартинов, както и зам.-
председателят на Народното събрание Явор Хайтов. Сре-
щата протече под мотото "Трябва ни нова концепция за 
развитието на малките и средни земеделски стопани." Про-
явен беше голям интерес от страна на членовете на ОЗПСБ 
от Добричка област, които за по-малко от четери месеца 
нарастнаха на 70 души. На тази среща се видя колко е го-
ляма нуждата от професионална организация, която да 
защитава интересите на малките и средни земеделски сто-
пани. Моделът на нашето земеделие беше сбъркан от само-
то начало. Появиха се латифундисти - нещо нечувано и 
невиждано за размерите на малка страна като България. 
Такива традиции не е имало у нас, а и в съвременна Европа 
не съществуват стопанства с подобни размери. Необходима 
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е нова концепция за развитие на българското земеделие, с 
която да бъдат толерирани дребните и средни земеделци. 
Иначе „латифундиите” ще погълнат малките стопани. 
Както се казва,  белята е станала, дайте да видим какво мо-
же да се поправи? Много ще е трудно, но ще трябва да пре-
одолеем насложеното през годините негативно отношение 
към сдружаването. Тук е нашето спасение, така го правят и 
в Европа, а и не само там. Ето това е концепцията на 
ОЗПСБ, по която се работи усилено от нашите специалисти 
и която много скоро ще представим и на МЗХ и на всички 
малки и средни земеделски стопани. Председателят на 
ОЗПСБ-Добрич Тодор Моралийски допълни, че малкият и 
среден селскостопански бизнес се неглижира и попита де-
путатите какво правят, за да може той да съществува.  

Румен Йончев подчерта, че европейските програми не 
са насочени към дребните производители и че там може да 
се действа само с национална политика и национални 
средства. Живко Мартинов посъветва земеделците да из-
лъчват работни групи от по 5-6 човека, които да поставят 
специфичните проблеми в комисията, за да могат да бъдат 
решавани. Още на срещата присъстващите поискаха да се 
ограничи бюрокрацията, както и да се разкрият фермерски 
пазари за еко и бутикови продукти, които да стигат напра-
во до потребителя. Предложено бе да се създаде гаранцио-
нен фонд, работещ за малките производители. Поставено 
бе и искане да отпадне минимумът от 5 декара за оранже-
рийно производство, за да могат повече производители на 
родни зеленчуци да получат субсидии. 

Народните представетели, присъствали на срещата 
обещаха, че като членове на комисията по земеделие в НС 
ще приемат всички наши предложения и ще ги предложат 
на обсъждане. Трябва обаче да сме много активни и настоя-
телни в исканията си, за да успеем да променим лошият,  
меко казано, модел.  

Хайде на работа, приятели! Дошло е време!  
 

брой 3/2015 
 
 
 

  



Алманах Литературно земеделско знаме - том 2 
 

62 
 

ВЯРА ДАМЯНОВА 

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕТО 
 

Живеем в нов все по-технологичен и автоматизиран 
свят. Информацията си често получаваме виртуално от 
интернет сайтове, страници и социални мрежи. Общуваме 
в skype, пишем с приятелите си във facebook, коментираме, 
осъждаме и се дивим във форумите. Гледаме филми и че-
тем книги виртуално и сме все по-погълнати от “Матрица-
та”. Къде остава нашето образование в този модерен 21 век. 

Все по-често се застъпва схващането, че образованието 
трябва да е в крак с новите технологии, всеки ученик тряб-
ва да умее да използва компютър, да се правят презентации 
на уроци, виртуални уроци във виртуални класни стаи, 
където учителят е заменен от компютъра. Това може би е 
вълнуващо и модерно, но да се запитаме на какво ни учеха 
нашите учители хванали тебешир в ръка пред черната дъс-
ка. Лично мен ме учеха на морал, честност, родолюбие, 
патриотизъм, уважение, изграждаха мирогледа ми като 
човек и личност и бяха хора, на които аз се възхищавах и 
желаех да подражавам. Така е било от Средновековието, 
през Възраждането, като стигнем и до съвременността. Но 
днес заедно с напредъка на технолигиите изследванията 
показват, че нашите ученици стават все-по-неграмотни, не 
знаят да си служат с езика си и не спазват книжовните пра-
вила за правоговор и правопис. Да не говорим за днешните 
“ценности” на “чалга културата”, която насажда модел на 
пошлост и низост, идеал са парите, порока и изкуствената 
външност. Необходим ли е компютъра в нашето време? Да, 
той е неизменна част от него, но нека не се осланяме на 
кибер пространството и не заместваме изцяло човещината 
и хуманността в образованието и човешкото общуване, 
защото то е незаменимо. В семейството, училището и соци-
алния кръг се формира бъдещето на нашите деца и цялото 
общество и всички ние  сме длъжници и участници  в него. 
 
брой 2/2014 
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ЗА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ПЕНСИИТЕ                                      
 
Дойде месец юли и дълго чаканото увеличение на пен-

сиите от всички пенсионери. Според синдикалистите от 
КНСБ това увеличение е сметнато на грешна база, според 
изискванията на швейцарското правило, които са 50% от 
инфлацията и 50% от ръста на средния осигурителен до-
ход. НОИ приема, че ръстът на инфлацията е 0.2% , докато 
синдикатите посочват инфлация от 0.45%, което значи, че 
увеличението трябва да е с 3%, а не както се предлага с 
2.7%. С този мотив съвета за тристранно сътрудничество от 
страна на синдикатите не подкрепиха вдигането на соци-
алната пенсия за старост от 110 на 113 лв, каквото бе пред-
ложението на правителството. След провала на тристран-
ката решението за повишаване на пенсиите трябва да се 
вземе от МС. Увеличават се и всички пенсии несвързани с 
трудова заетост- пенсията за военна, гражданска и социал-
на инвалидност, а пенсиите свързани с трудова дейност 
стават съответно от 154,50 до 840лв.   

Минимална пенсия получават 508 222 души, а с макси-
малната ще разполагат 32 000 души. По-голямата част от 
пенсионерите са потопени в мизерно съществуване и под-
лежат, според европейските норми   на социално изключ-
ване. Това важи и за минималната работна заплата, която е 
340 лв. и ни поставя в дъното по заплащане в Европейския 
съюз. Същевременно анализ на КНСБ сочи, че издръжката 
на член от домакинството е 562,61 лв, което поставя голяма 
част от населението на ръба на оцеляването. Седем години 
след влизането ни в Европейския съюз през 2007г. ние все-
още сме в дъното на негативните класации, особено по до-
ходи и стандарт на живот. Кога  най-накрая ще преодолеем 
тези позорни нива, в които съществува голяма част от насе-
лението?   

 
брой 4/2014 
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ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 

ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАСЛУГА 
 
Във връзка с отбелязване на 25 годишнина от началото 

демократичното развитие на България, държавният глава 
Росен Плевнелиев издаде укази, с които награди с орден 
„За гражданска заслуга” – първа степен 23-ма бивши диси-
денти за приноса им за развитието и укрепването на граж-
данското общество, за развитието на демократичните инс-
титуции и защита на човешките права. 12 от тях са удосто-
ени с ордена посмъртно. 

Сред носителите на ордена са Албена Антонова Велко-
ва, Тодорка Радева Бобева, Евгения Цветкова Желева, 
Стефка Добрева Монова, Цонка Маринова Букурова и Вяра 
Георгиева /посмъртно/, които бяха сред учредителите на 
Движението за самозащита на Русе и на Обществения ко-
митет за екологична защита на Русе. Тези дами бяха и сред 
организаторите на първите протестни демонстрации в 
България през 80-те години. 

Ето и имената на останалите: Тодор Манолов Цанев, Пе-
тър Манолов Георгиев, Зейнеп Ибраим Келеш, Алфред 
Ернест Фосколо, Сабри Хюсеинов Искендеров, Георги Асе-
нов Саръиванов, Благой Топузлиев (1946-2010), посмъртно, 
отец Димитър Амбарев (1944- 2014), посмъртно, Едуард 
Генов (1946-2009), посмъртно, Румяна Узунова (1936-1995), 
посмъртно, Стефан Вълков (1925 - 2012), посмъртно, Георги 
Заркин (1940-1977), посмъртно, Васил Узунов (1947-1994 г.), 
Костадин Събев (1930-2014 г.), посмъртно, проф. Йордан 
Тодоров (1920-1996), посмъртно, Димитър Влайчев (1942-
1972 г.), посмъртно, Нури Адалъ (1922-2004), посмъртно. 

На церемонията по награждаването президентът Плев-
нелиев заяви, че "25 години след началото на демократич-
ния преход, отдаваме заслужено почит и се прекланяме 
пред гражданската доблест, сила и мъжество на тези дос-
тойни българи, които не предадоха своя морал и човешко 
достойнство дори и в най-мрачните години на невиждани 
репресии.” Той се обърна към лауреатите и близките на 
починалите с думите – „Вие сте доказателство, че нито един 
политически режим, колкото и да си е повярвал, колкото и 
да е силен, не може да смаже с насилие и терор духовните 
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сили и жажда на българския народ за свобода и човешко 
достойнство", като допълни, че "Въпреки всички нечисти 
опити за погазване на човешкия дух и порив за свобода, 
дори и в най-зловещите години на тоталитарния режим в 
България са живели хора, готови да жертват живота си в 
името на тези най-висши човешки ценности". Сред присъс-
тващите бяха и двамата екс-президенти д-р Желю Желев и 
Петър Стоянов, които нееднократно са подчертавали в свои 
изказвания ролята и значението на българската съпротива 
срещу комунистическата тоталитарна система, която за-
почва веднага след деветосептемврийския преврат, преми-
нава през легалната опозиция, начело на която застава Ни-
кола Петков, а след неговата екзекуция продължава в лице-
то на сподвижниците му – земеделците-николапетковисти, 
които са и гръбнакът на горянското движение. И президен-
тът Плевнелиев, на свой ред заяви, че истината за съпроти-
вата срещу тоталитарната държава трябва да се предаде и 
да се знае от следващите поколения и "да не забравяме ни-
то за миг, че в името на правото ни днес да се наричаме 
европейски граждани, да пътуваме свободно, да градим 
съдбата си в едно отворено общество на свободни хора, 
мнозина преди нас са рискували и загубили живота си". 

Сред 23-мата носители на отличието са и добре позна-
тите на читателите на в-к „Литературно земеделско знаме” 
Тодор Цанев и Костадин Събев. И двамата отрано закърме-
ни със земеделската идея, и двамата скъпо платили за това, 
че са я изповядвали гласно във времена на терор и мълча-
ние, и двамата творци, чието вдъхновение не бе пречупено 
и омърсено нито през годините на тоталитарната цензура, 
нито през годините на демократичната чалга. 

Тодор Цанев и Костадин Събев – ето няколко кратки 
думи за техния житейски и творчески път:  

В този брой в. „Литературно земеделско знаме” предста-
вя житейския и творчески път на Тодор Цанев, а в следва-
щия брой очаквайте творчески портрет на художника- зе-
меделец Костадин Събев. 
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ТОДОР ЦАНЕВ 

Тодор Цанев е роден на 11 декември 1931 г. в с. Червена 
вода, община Русе. Произхожда от известна фамилия с 
участници в националноосвободителното движение.  Него-
вият дядо, даскал Неделчо Колелов, е бил колега-учител и 
сподвижник на Тома Кърджиев. Тодор Цанев завършва 
Русенската мъжка гимназия. Пише стихове още като уче-
ник. Заради дейността си като земсист и за участие в горян-
ското движение е осъден на 20 години затвор, от които 
ефективно излежава 11 години. В същия процес, на 16 го-
дини затвор, е осъден и баща му Манол Цанев, с когото са 
заедно в затворите и лагера „Белене”. Както и при други 
поети-земеделци, страданията на затворническия живот 
изострят сетивата и стават катализатор за създаването на 
прекрасни стихове. След освобождаването си, обаче, Тодор 
Цанев се насочва към точните науки. Дипломира се като 
машинен инженер и работи в Научноизследователския 
строителен институт (НИСИ) в Русе като технолог и главен 
проектант. След 10 ноември 1989 г. Тодор Цанев е един от 
инициаторите за създаването на СДС и пръв негов предсе-
дател в Русе, както и първият кмет на града. Той остава 
верен и на земеделската идея  обикаля целия окръг, за да 
възстанови дружбите на БЗНС-„Никола Петков”.  Като гра-
доначалник в най-горещото политическо време, той участ-
ва в най-острите сблъсъци, характерни за началото на пре-
хода - окупациите на обществени сгради и Дунав мост, 
стачки, гражданско неподчинение и т.н. Благодарение на 
уравновесения си характер и толерантността си, той успява 
да проведе много реформи, полезни за обществото. Демон-
тира паметници и преименува улици и площади. Осигуря-
ва клубни помещения за всички партии, връща съда в Съ-
дебната палата, настанява Общината в Партийния дом, а 
възрожденското читалище "Зора" в Дома на българо-
съветската дружба. След напускане на общината Тодор 
Цанев продължава активната си обществена и творческа 
дейност. През 2002 г. издава стихосбирката „Открадната 
младост”, в която са включени както младежки стихове, 
писани в затвори и лагери, така и по-късни поеми, отразя-
ващи житейските му възгледи, формирани в годините на 
демокрация. Член е на Съюза на писателите земеделци в 
България от 2005 г. Участва със свои произведения в сбор-
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ниците „Детелина”, както и във в. „Литературно земеделс-
ко знаме”. 

 
брой 6/2014 
 

КОСТАДИН СЪБЕВ – ХУДОЖНИКЪТ НА ГОРЯ-
НИТЕ 

Костадин Събев е роден в Деня на народните будители - 
1 ноември, 1930 г. в Чирпан. Завършва вечерно професио-
нално училище, след което през 1949-1950 г. кандидатства в 
Художествената академия в София. От ОФ, обаче, не му 
издават задължителната бележка за благонадеждност за 
кандидатстване във висше учебно заведение и по този на-
чин не му е позволено да продължи образованието си, тъй 
като е член на Земеделския младежки съюз „Петър Сър-
бински” (опозиционен). Младият художник решава да 
имигрира и да потърси възможност за изява и признание 
на таланта си на Запад. 

През 1951 г. е арестуван заедно с група приятели, с които 
се подготвя да напусне страната. Държавна сигурност го 
обвинява във „вражеска конспирация срещу народната 
власт” и заедно с още 14 души е изправен на съд. К. Събев е 
осъден на 10 години затвор, от които 4 години и 2 месеца 
прекарва в лагера Белене (май 1952 г. – юли 1956 г.). 

Ето един щрих от живота на младия чирпанлия в Беле-
не, описан от Петко Огойски в книгата „Един живот за 
всичко и за всички”: 
„През около два часа работа – десетина минути почивка. Всички 
се струпвахме на групи да пушим и говорим, а Коста изваждаше 
из торбата си някаква картонена кора, бял лист и молив и за-
почваше да рисува. 
–  Абе, Коста ти ще ръждясаш така! – казах му веднъж и поглед-
нах рисунката. Там беше щрихиран образът на надзирателя, 
надвесил се над едвам загатнати сгърбени човешки телеса. 
–  Раздвижи се малко, на ти от фаса та запуши, разговори се по 
това онова – подхвърлих приятелски. 
–  Ами, аз не пуша, пък и какво да приказвам? Както ти казах и 
онзи ден – нали за няколко приятелски събирания и такива раз-
говори ме осъдиха на 10 години затвор. 



Алманах Литературно земеделско знаме - том 2 
 

68 
 

Вечерта след работа Коста дойде при мен, като носеше някакъв 
къс от вестник, навит на тръбичка.. 
- Виж сега с какъв опасен американски агент говориш. Това е 
парче от вестник „Септември” – окръжният вестник на Стара 
Загора. Изпратиха ми го от къщи в колет, уж завито нещо с 
него. Аз американец само на кино съм виждал, но според Държавна 
сигурност аз и приятелите ми сме американски агенти, поради 
което сме искали да „подроним и съборим народната власт...” 

След напускането на лагера Белене, на Костадин Събев 
не е разрешено да работи, освен тежка физическа работа – 
на каменна кариера, общ работник при зидари, изкопчия, 
чугунолеяр, миньор в „Марбас” и Бобовдол. Никога обаче 
не престава да рисува. 

След 10 ноември 1989 г. той става председател на Съюза 
на репресираните в родния Чирпан и се утвърждава като 
художник. Комунистическата власт не успява да пречупи 
нито човека, нито художника. 

През 2005 г. Костадин Събев сам започва да издирва 
снимки на горяни и през следващите две години рисува 
над 70 портрета, които са в основата на изложбата му „Ли-
цата на горянското движение”  - /впоследствие портретите 
нарастват до над 100/. Изложбата обикаля различни градо-
ве в страната, като по този начин помага да се популяризи-
ра историята за съпротивата на горяните срещу комунизма. 
Показана е в над 20 населени места в България. 

С това си дело Костадин Събев влиза във финалните 
кадри в документалния филм на Атанас Киряков „Горя-
ни”. Движението на горяните представлява най-
продължителната въоръжена съпротива (1945-1956) в стра-
ните от Централна и Източна Европа, попаднали под ко-
мунистически режим в края на Втората световна война. 

По време на конференцията „Изстраданата европейска 
мечта на България – 1944-1989 г.”, проведена в Европейския 
парламент, председателят Йежи Бузек, възкликва: „Ако 
Европа знаеше за станалото в България по времето на ко-
мунизма нямаше да е вярно твърдението, че тя е най-
верният сателит на Съветския съюз!”. 

Освен с лицата на горяните, Костадин Събев е известен 
и с изложбата си „Министър-председателите на България”. 
В нея той представя портрети на 50-те премиери на Третата 
българска държава (1878-2011). „Рисувам ги по снимки, само 
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това ми е необходимо”, доверява художникът. Портретите 
на българските премиери завещава на родния си Чирпан, 
където са изложени за първи път от общината. 

 
брой 1/2015 

ПРОБИВИ В СТЕНАТА 
 
Почти месец изложбата Пробиви в стената“ (рисунки от 

концлагера в Белене „) гостува в Русе. На 1 септември, в 
Русенската художествена галерия при голям обществен 
интерес Веселин Байчев, дългогодишен диригент на Русен-
ската опера, представи експозицията и албумът „Спомени 
от лагерите“, събрал около 250 оригинални портретни ски-
ци, шаржове, карикатури и ескизи на концлагеристи от 
Белене, рисувани от неговия баща д-р Петър Байчев. Д-р 
Петър Байчев е бивш военен съдия, доктор на правните 
науки, участник в двете световни войни и затворник от 
Белене.  

В горещия летен следобед пред посетителите в залата 
оживяха образите на видни български политици – минист-
ри, генерали, опозиционни депутати и ... просто лица на 
хора с позиция, сред които Александър Гиргинов, ген. Въл-
ков, Милан Дренчев, Крум Неврокопски, Стойчо Мошанов, 
Марко Рясков, Недялко Атанасов, Христо Стоянов. Това, 
което отличава рисунките от тази изложба е, че всички те са 
правени от натура, в концлагера. Макар и юрист по обра-
зование, д-р Петър Байчев е и чудесен художник. Веселин 
Байчев увлече публиката с разкази за своя баща, за семейст-
вото и рода си, с личните си спомени за него и със спомени 
за онова, което е научил през години за „живота” в лагера 
Белене. Музикантът вмъкна в своето експозе и музикален 
запис – в смълчаната зала прозвуча „Маршът на затворни-
ците”, с който противниците на комунистическия режим, 
затворени зад бодливата тел на дунавския остров е трябва-
ло да започват и завършват нечовешко-тежките си дни. 
Чрез силата на трите изкуства - музика, графика и слово – 
ужасът на минало, което още дебне зад гърба ни проби 
стената на днешния ден, за да ни напомни колко тънка е 
границата между добрите намерения и реалността, между 



Алманах Литературно земеделско знаме - том 2 
 

70 
 

красивата идея и терора, между псевдодемокрацията и то-
талитарната държава.  

Открита за първи път на 10 ноември 2014 г. от президен-
та Росен Плевнелиев в Националната художествена гале-
рия със съдействието на Фондация „Платформа София” и 
Института за изследване на близкото минало, изложбата 
обиколи много български градове, а от 15 до 20 септември 
бе представена и във фоайето на централния корпус на 
Русенския университет. Веселин Байчев, като син на ху-
дожника, организатор и съавтор на книгата „Спомени от 
лагерите” изнесе лекция пред студенти и преподаватели за 
поуките от близкото минало. 

 
бр.5/2015 г. 
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ЖИВКА ТАНЧЕВА 

ЛЕГЕНДАРНИЯТ ГЕРОЙ НА РАДОМИРСКАТА  

РЕПУБЛИКА 
 
В бунтовния кипеж на рухнали надежди, 
когато се възвърна тъмната стихия на войната, 
възпря я ти при Радомир и с един голям замах, 
към София на Фердинанда я поведе за разплата! 
Ти къртеше огромни блокове от своята душа, 
със страхотна сила ги запращаше по враговете 
и аз не знам в този миг дали не ще сгреша, 
ако си помисля, че ти завидяха дори и боговете! 
                                                                                                         

                                                Йосиф Петров 
 
Легендарният герой на Радомирската Република - Райко 

Даскалов е явление в нашия обществен и политически жи-
вот, оставил ярка следа след себе си, колкото и да е кратък 
неговия живот. Преди 91 години е застрелян от наемен 
убиец, едва навършил 36 г., но делата, които той остави 
след себе си красноречиво говорят за неговия гениален ум 
и действия. 

Образован и високо интелигентен, завършил с отличен в 
Берлин философия и финанси, защитил там докторска 
дисертация, той се завръща в България, за да приложи на 
дело всичко това, което беше научил. Но на дворцовата 
камарила и на новоизлюпената буржоазия не са необходи-
ми толкова образовани хора и бързо го игнорират. Оставе-
ните от него нагледни и писмени материали и днес могат 
да ни учат и учудват с дълбочината на мисълта и действе-
ната си сила. Той не чака да се вмести във времето и съби-
тията, защото самото време е в него. Той не чака нарежда-
ния и заповеди за да действа, защото събитията са съдбо-
носни и превратни и той се включва активно в тях. Съобра-
зителен и смел, през м. септември 1918 г. д-р Райко Даска-
лов оглавява войнишките бунтове и остава в историята като 
„легендарния герой на Радомирската Република”. След 
кратка консултация с Александър Стамболийски, Даскалов 
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пише „Прокламация към българския народ” и обявява 
пред целия свят България за Република: 

„Днес, 27 септември 1918 година, българският народ скъса ве-
ригите на робството, катурна династическия режим на Ферди-
нанд и неговите помощници и ги обяви за народни врагове. Той се 
прокламира като свободен, с републиканско управление народ и 
подава ръка на европейските народи за примирие и разбирателс-
тво. От днес цар Фердинанд, династията му и бившето прави-
телство са свалени. Всички окръжни управители, околийски 
началници, коменданти, кметове и войнишки началници ще 
изпълняват заповедите на временното правителство на Репуб-
ликата!” Председател: Ал. Стамболийски,  Главнокоманд-
ващ: Райко Даскалов” 

На 27 септември 1918 г. България е обявена за Републи-
ка! Ликуват войската и населението на Радомир. Осъщест-
вена е вековната мечта на българските възрожденци, на 
Левски - за „Чиста и свята Република”. Събитията се разви-
ват бързо. Войската, съставена от разбунтували се,  дезер-
тирали от армията части, озлобена, озверена  и  отмъсти-
телна,  тръгва  към София, за да търси сметка за своя пог-
ром. Под водачеството на Райко Даскалов тя изведнъж се 
превръща във възторжена, боева и патриотична - готова да 
брани постигнатото завоевание  Републиката. 

Само три дни просъществува младата Радомирска Ре-
публика. За да я бранят, войниците доброволци сформират 
републиканска армия. Разпределени в дивизии и полкове в 
дефилето на Владайската река, многочислената републи-
канска армия тръгва с неудържимо въодушевление и не-
търпение към София  без заповед, но в боен ред. Райко 
Даскалов, владеещ добре военното дело, приема предизви-
кателството и оглавява бунта. Битката на въстаналите вой-
ници с редовната войска е неравна. Току-що сформираната 
Републиканска армия е още неукрепнала. Срещу нея пра-
вителството изпраща редовна войска и елитни, добре въо-
ръжени немски части, които са изтеглени от Крим. Главно-
командващият е ранен от снайперист по пътя към столица-
та. Това довежда до обрат в действията на републиканските 
сили. В нашата история битката за столицата ще остане под 
името ”Владайско въстание”. 

В писмо до Ал. Стамболийски, Райко Даскалов, анали-
зирайки събитията пише: ...” Успехът беше сигурен, ако не 
бяхме пропуснали някои непреодолими за момента слу-
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чайности. Първото нещо е, че аз никога не съм допускал, че 
правителството в столицата ще се съпротивлява с оръжие, и 
особено, че ще прибегне до помощта на германците. Аз 
знаях с какви сили разполага София и съобразно с тях не 
исках да се вземат по-големи мерки. В разгара на боя мен 
ме раниха и нямаше кой да води по-нататък планомерно 
борбата. Така настъплението ни внезапно отслабна… Тъй 
свърши боят при Владая. Други ще правят преценка на 
станалото. Към София се отнесохме с възможното за случая 
внимание. Не искахме разрушението на града, а искахме да 
спасим Отечеството от гроба, над който то се бе навесило. 
Свършила ли е борбата или тя сега започва, само бъдещето 
ще ни каже. Съжалявам, че тая борба за свобода, за наро-
довластие и за социална справедливост не намери подкре-
пата на официалните сили от другите партии. Много от 
тях, може би ще се каят един ден за това. Съжалявам, че и 
ти не беше в нашите редове. 

Научавам, че се злорадствало за нашия неуспех. Нари-
чали ни „болшевики”. Болшевики?! Ние кръв не сме иска-
ли да проливаме. Не от омраза, а от любов бяхме водени 
ние. Можехме да спрем цялата вода на София и да я оста-
вим без капка вода. Ще разбере ли София, че имахме въз-
можност да спрем електричеството?... Нашето дело ще ос-
тане в историята. Тя ще го преценява и ще даде всекиму 
заслуженото. Нашето дело даде два добри резултата: 

Първо: Радославов и германците не успяха да обявят 
диктатура и да реализират своите пъклени планове спрямо 
българския народ  да го накарат и занапред да лее своята 
кръв и Второ: че Фердинанд  виновникът за два големи 
погрома, ще напусне страната.” 

След завръщането си от лазарета на Съглашението в 
Гърция, където лекува раните си, Райко Даскалов публику-
ва изявление на страниците на съюзния вестник за дейст-
вията при установяване на Радомирската република и бит-
ката при Владая. 

 
 

брой 5/2014, брой 3/2018 
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д-р ИВАН ПАЧНИКОВ 

ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ СЕМЕЙСТВАТА НА АЛЕКСАНДЪР 
СТАМБОЛИЙСКИ И ГРИГОР БОЯДЖИЕВ 

 
Те са политически, икономически и роднински. Двамата 

мъже ги свързва идеологията на Земеделския съюз. Заради 
нея през целия си живот са били близко един до друг като 
братя. През 1916-1918 са лежали заедно в затвора във Видин. 
Там са ги посещавали и децата им гимназисти и са си меч-
тали, че ако излязат някой ден от затвора „може и да се 
засватят”.  

Така и става. След края на Първата световна война Земе-
делският съюз поема властта и децата на Ал. Стамболийски 
и Григор Бояджиев отиват да следват в Париж. Там синът 
на Бояджиев, прочутият Ваньо, се оженва за Надя, дъщеря-
та на Стамболийски. По-късно се прави голяма, типично 
българска сватба в Тотлебен (родното мясно на Бояджиев). 
Там с музика и оранжеви знамена пристигат дружбите от 
всички села между Янтра и Искъра. Колони каруци, нато-
варени със сватбари са идвали да засвидетелстват своите 
чувства на уважение към идола на българските селяни. Има 
запазени фотоси от празненствата. 

Икономическите връзки между двамата сватове са об-
щите им имоти в Модерното предградие край София, т. 
нар. „Чифлик на Стамболийски”. Там имах възможност да 
живея в периода между 1948 г. и 1950 г., тъй като сестра ми 
стана съпруга на Григор Бояджиев. „Чифликът” беше око-
ло 180 дка хубава земя, която бе обработвана от един гра-
динар – Газда, Васил Новаков от с. Поликраище. Чифликът 
и другите земи от околните села са закупувани общо и по-
равно от Стамболийски и Бояджиев, те двамата са били 
толкова близки и толкова много са си вярвали, че всичките 
им имоти били общи. След преврата от 1923 г. и убийство-
то на Стамболийски, имотите са конфискувани, а бати Гри-
гор успява да емигрира във Франция. След 1944 г. „Чифли-
кът” отново е национализиран, разграбен и застроен. Днес 
няма и следа от онова, което беше. 

 На мястото на старите постройки бе изградена музейна 
експозиция, в която комунистическите идеолози показваха 
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на чуждите селски делегации, че е осъществен „съюзът 
между селяни и работници под ръководството на работни-
ческата класа”, а чужденците се подхилваха иронично.  

Ето някои интересни събития, случили се в този Чиф-
лик. 

Александър Стамболийски, като министър-председател, 
е живял известно време в старата турска паянтова къща, в 
която живееше и бай Григор, в която и аз пребивавах.  

Веднъж Стамболийски заболява от пневмония. Извикват 
двама лекари. След прегледа на болния чуват необичайни 
шумове от долния етаж на жилището – дрънчене на син-
джири, мучене и пухтене. Попитали притеснено какво ста-
ва - оказало се, че на долния етаж живеят воловете, с които 
се обработва Чифликът. Лекарите се смаяли – как е въз-
можно министър-председателят на България да живее при 
тези условия. Тогава се взело решение да се построи едно 
малко жилище за Стамболийски – т.нар. „Вила”, която е 
замислена да бъде на един етаж, но се добавят втори и тре-
ти, което я превръща в грозна, смешна сграда. Единствена-
та, запазена и до днес. 

По време на моето обитаване на Чифлика, в тази „Вила” 
живееше наемател, от онези, които не си избираш сам. Той 
охранваше много свине с отпадъци от софийските ресто-
ранти. Беше неописуема мръсотия, воня, рояци мухи... 
Веднъж дойде Асен Стамболийски и с бати Григор решиха, 
че нещо трябва да се направи, за да се премахне този кош-
мар. Наложи се Асен да ходи чак при Вълко Червенков, 
който не се отказваше да му предлага министерски пост. 
Асен остана честен земеделец и не направи компромис със 
себе си, макар да бе изпаднал в тежко затруднение от вся-
какво естество. Имам подробни и ярки спомени от много 
обикновени хора, които, притиснати от комунистите, идва-
ха да споделят с бай Григор своите житейски несгоди. Те се 
възхищаваха на стария земеделски лидер и на съпругата 
му, която реализира земеделската му мечта и идеал за сто-
панка, която гледа цял двор, пълен с животни – крави, ко-
кошки, токачки и други. Той беше прекрасен и благороден 
човек. Беше мъдрец и стопанин. 

Ето още една случка от онези времена. 
Веднъж със своята двуколка бай Григор и сестра ми оти-

ват на баня в с. Горна Баня. Минават покрай жътварки, 
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които жънат без паламарки, а на сянка под крушата седи 
стар селянин. Бати Григор го поздравява с „Помози Бог”, а 
селянинът му отговаря, че Бог не помага. Тогава бати Гри-
гор спира двуколката, сестра ми слиза, хваща паламарката 
и започва да жъне. Докато да я видят, вече направила един 
сноп. През това време бати Григор прави въже от житни 
стъбла, връзва яко снопа и го оставя пред стопанина. Преди 
човекът дъх да си е поел, Григор Бояджиев му подава и ед-
на банкнота от 500 лева и пита – „И сега ли ще кажеш, че 
Бог не помага?”. Такъв, благороден човек, беше той. 

И още един спомен. Сашко, синът на Асен и внук на 
Александър Стамболийски, беше 9-годишно момченце и 
играеше из Чифлика. То видя един портрет на дядо си, 
фотографиран върху прекрасен бял кон и облечен в черен 
официален костюм с цилиндър и засукани мустаци – вну-
шителен и красив мъж, от който лъха обаяние. Сашко отива 
с портрета при леля си Надежда и й казва – „Лельо, виж 
какъв красив кон е възседнал дядо!” А другата му леля, 
Стайка, преждевременно състарена дама, тихичко и с дос-
тойнство му говори – „Той, дядо ти, само хубави коне яз-
деше, а не какви да е кранти!” Тогава с възторг си помислих 
– „Виж как възпитават това момче!” След няколко години 
Сашко завърши гимназия, но не го пускат да следва – нали 
баща му е лагерник и опозиционер, изобщо – от неблаго-
надеждно семейство. Тогава Асен отива в югославското 
посолство и изпраща писмо на Тито – „В българските уни-
верситети няма място за внука на Стамболийски. Онзи 
Стамболийски, който навремето заяви – „Аз не съм нито 
българин, нито сърбин, аз съм югославянин.” Тито изпрати 
студентска книжка и стипендия на Сашко – да следва в 
Юридическия факултет на Белградския университет, но по 
същото време от Коминтерна заклеймиха Тито като преда-
тел. Все пак, макар да не го пуснаха в Югославия, позволиха 
му да следва в Чехословакия. Изложих само малка част от 
връзките и спомените си за тези две семейства, с които съд-
бата ме свърза. 

 
брой 2/2014 
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ИВАН СЕЛАНОВСКИ 

ТРИ ГОДИНИ БЕЗ ИСКЪР ШУМАНОВ 
 
На 21 май 2011 г., в този лъчезарен ден и небосвод, из-

пълнен с аромата на майска пролет и песента на птиците, 
внезапно спря да тупти едно вдъхновено сърце, преизпъл-
нено с обич към хората, едно сърце на голям земеделски 
деятел – политически емигрант 45 години, общественик, 
журналист, главен редактор на вестниците „Народно земе-
делско знаме” и „Земеделско знаме”, писател – Искър Спа-
сов Шуманов, тогава, когато пишеше поредната статия за в-
к „Земеделско знаме”. 

Уви... ТЯ остана недовършена! В това творческо състоя-
ние той бе покосен от неуловимата, невидима и костелива 
ръка на смъртта!  

Тъжна вест, като кошмарен звън прелетя не само Бълга-
рия, но прекоси и океана, за да извести и потопи в траур 
онези, които го познаваха: „Почина бай Искър!!!” 

Скръб сковава сърцата на тези, които го обичаха! Тежка 
загуба, под удара на неумолимите природни закони, както 
за БЗНС, така и за СПЗБ. 

Роден на 12 юли 1919 г. под звездното небе на китното 
Пазарджишко село Карабунар, което в близката далечина 
се слива с Янини грамади, извисили се над друго Пазар-
джишко село – Славовица, откъдето витае и окриля духът 
на Александър Стамболийски. Дух, от който е запленен 
един карабунарски юноша. Израснал в средно заможно 
семейсто и останал твърде рано сирак, като 6-то дете, той 
опознава горчивата селска неволя и едва 14-годишен прег-
ръща и всецяло се отдава на любимата си организация 
БЗНС. На нея беззаветно служи, като беззаветен войн – 78 
години, независимо къде е: емигрант, или в родината. Не-
говият борчески път на политико-обществено развитие е 
път стръмен, изпълнен с препядствия, както преди 9 сеп-
тември 1944 г., така и след тази дата, когато вилнее кому-
нистическата кървава диктатура, та чак до последния му 
дъх. 

Път, осеян от низ борби и всеотдайна преданост към 
идеите на Земеделския съюз. 
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За нас, писателите-земеделци, бай Искър бе стожер, ета-
лон в необятното поле на българската книжнина. Той бе и 
остана чистата и безкомпромисна съвест на организацията, 
на която отдаде съзнателно целия си живот. 

Жигосваше с публицистически сарказъм „плевелите”, 
които се стремяха да задушат земеделската нива. Той ра-
зобличаваше... С перото си линчуваше паразитите в Съюза, 
както в книгата си „Не мога да мълча”, така и в поредица 
статии, излезли във в-к „Земеделско знаме”. 

Ето, че изминаха 3 скръбни години от неговата кончина. 
Три скръбни години, откакто е в отвъдното – ПОКОЯ! 

Да помним този скромен радетел и войн на БЗНС! Мир 
на праха му!!! Поклон... поклон, бай Искъре! 

 
брой 3/2014 

  



Алманах Литературно земеделско знаме - том 2 
 

79 
 

ЙОРДАН БОРИСОВ 

68 ГОДИНИ СЪЮЗ НА ПИСАТЕЛИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ 
 
Водещата роля на писателите-земеделци в историята на 

115 годишния Български земеделски съюз е безспорна. В 
края на 19 век поетът от Бяла черква Цанко Бакалов Цер-
ковски написа и разпространи прославутото Възвание към 
българските селяни за сдружаване и създаване на своя ор-
ганизация, която да защитава техните интереси. Идеи-
те,залегнали във Възванието бяха възприети с ентусиазъм 
от журналистите Янко Забунов, Димитър Драгиев и младия 
кореспондент от Славовица Александър Стамболийски. 

Именно те организираха свикването на учредителен 
конгрес на селската партия в Плевен. По това време Стам-
болийски се изявява и като автор на няколко прекрасни 
стихотворения, публикувани в началото на 20 век и изведе 
БЗНС до създаването на първото правителство на българс-
кото селячество. 

Учителят от Блъсничево, поетът Димитър Диловски 
/Сергей Румянцев/, безследно изчезнал през април 1925 г. 
в Дирекцията на полицията в София, заедно с поетите Гео 
Милев и Христо Ясенов, бе един от най-изявените органи-
затори на БЗНС и Младежкия земеделски съюз. 

Трифон Кунев-Ланчелото бе ревностен защитник на се-
лячеството през 1945 година като редактор на в. „Народно 
земеделско знаме” и отвори страниците на вестника за де-
сетки млади писатели-земеделци. Никола Василев Ракитин, 
автор на прекрасни стихосбирки, учител по литература на 
Сергей Румянцев, възпя родното село и до последния миг 
на своя живот устояваше своите симпатии към дейността на 
БЗНС. Страдалецът от Белене адвокатът-поет Йордан Ко-
вачев, бе защитник на българските сдружени земеделци в 
редица съдебни дела. Прекрасният поет от Чирен, Врачан-
ско Йосиф Петров, преминал през ада на българския Гулаг 
- Белене, възпя борбата на БЗНС за свобода и народовлас-
тие и бе учителят на младите поети земеделци по време на 
тоталитарното управление на комунистите след 9 септемв-
ри 1944 година. 
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Учредяването на 25 януари 1997 г. на Съюзът на писате-
лите земеделци в България със седалище София, бе привет-
ствано от доайена на писателите земеделци бай 

Йосиф Петров. Въпреки напредналата си възраст той взе 
участие през 1998 г. в общото събрание на СПЗБ и справед-
ливо упрекна ПП на БЗНС, че не е присъствало на чества-
нето по случай 73 г. от гибелта на Сергей Румянцев в род-
ното му село. 

Големият журналист и белетрист, емигрантът Искър 
Шуманов, задграничния редактор на в."Народно земеделс-
ко знаме" в Ню Йорк, прие с ентусиазъм през 1996 г. нашия 
"Апел към писателите-земеделци в България ичужбина", за 
учредяване на СПЗ в България и ни даде подслон в редак-
цията на в. "Земеделско знаме". Негова бе идеята да се за-
почне издаване на литературна притурка към официоза на 
БЗНС и даде името му - „Литературно знаме”, в което 14 
години се печатаха творбите на писателите-земеделци. Ве-
че трета година, след разцеплението на БЗНС по време на 
36 конгрес, нашият творчески писателски съюз издава ме-
сечно свой вестник "Литературно земеделско знаме" в 4 
страници. За съжаление, цялостната организационна, 
просветна и издателска дейност бе нарушена поради нечо-
вечното ни отстраняване от Дома-паметник на БЗНС на ул. 
"Врабча" №1.  

И все пак, в този период отделни наши автори 
/Габриела Цанева, Кирил Назъров, Йордан Борисов, Иван 
Селановски, Милена Филипова, Маргарита Нешкова и Да-
рина Цветкова/ успяха да издадат едни от най-
стойностните си книги, които бяха представени на българ-
ските читатели в София, Русе, Враца, Елин Пелин, Мездра 
и др. 

Уверен съм, че през 2015 година, със задружни усилия 
ще преодолеем всиички проблеми в нашата творческа, ор-
ганизационна и просветна дейност. 

 
брой 5/2014  
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КИРИЛ НАЗЪРОВ 

90 ГОДИНИ ОТ УБИЙСТВОТО НА ПЕТКО Д. ПЕТКОВ 
 
Последовател на Александър Стамболийски... 
Едва ли съществува друга държава в света, в която да 

има такъв или подобен случай. В България по политически 
причини за 40 години са убити бащата и двамата му сино-
ве. И по този печален рекорд сме на първо място. Но този 
тягостен рекорд говори достатъчно красноречиво за на-
шенските политически нрави. А те не са се променили от 
Освобождението ни от турско робство до днес. 

Либералът, министър-председателят Димитър Петков е 
убит на 28 февруари 1907 г. от наемният убиец - видински-
ят чиновник Александър Петров на бул. „Руски”  между 
Орлов мост и Софийския университет. Убийството е фи-
нансирано от Народната партия, начело с Ив. Е. Гешов. 

Петко Димитров Петков е убит на 14 юни 1924 г. на ъгъ-
ла на пресечката между улиците „Московска” и „Раковски” 
в столицата от наемният убиец поручик Димитър Радев - 
служител във Военното министерство. Убийството е фи-
нансирано от убийците на Ал. Стамболийски. 

Никола Димитров Петков е обесен от комунистите в 0,15 
ч. след полунощ на 23 септември 1947 г. в Софийския цент-
рален затвор. 

Потресаващи факти! Зверски политически убийства на 
едни от най-достойните синове на българския народ. 

Петко е син на смелия поборник за народна свобода 
Димитър Петков от село Баш-Кьой, Тулчанско и на Екате-
рина Ризова от Битоля. Той е отличен ученик в гимназията, 
учи във военно училище, но преди да го завърши дългът 
към Родината го призовава да участва в последователните 
войни. Френски възпитаник с богат интелект, той е можел 
да се освободи от военна служба, от опасните битки. Но не 
го е направил. Става фелдфебел-школник, подпоручик и 
поручик. И оставя диря на смел български офицер в Първа 
софийска дивизия. Участва във всички сражения на Първи 
пехотен софийски полк през трите войни.  

Истинският патриот Петко Д. Петков по-късно продъл-
жава да воюва смело в редиците на Българския земеделски 
народен съюз. 
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На 21 май 1920 г. Александър Стамболийски съставя са-
мостоятелно правителство на БЗНС. Петко Д. Петков пос-
тъпва на дипломатическа работа във външното министерс-
тво. Оттук нататък неговият житейски път е свързан зави-
наги с БЗНС и със Ал. Стамболийски, с когото се сближават 
особено по време на 100-дневната обиколка на министър-
председателя из Европа. Сближава се и с Цанко Церковски 
и Райко Даскалов. 

На 9 юни 1923 г. е извършен жестокият преврат, а след 
няколко дни зверски е убит министър-председателят Ал. 
Стамболийски.  

Възприел изцяло земеделската идеология, Петко Д. Пет-
ков става най-смелият последовател на Стамболийски. Из-
вестно време е в затвора. Пуснат е на свобода със сериозно 
предупреждение. Той върши точно обратното. Заедно с 
други видни земеделски водачи като Николай Петрини, 
Сергей Румянцев, Димитър Грънчаров и др. само за някол-
ко месеца успяват да вдигнат на крака БЗНС. 

Той воюва безстрашно в защита на бедните и онеправ-
даните. В парламента воюва смело срещу министъра на 
вътрешните работи генерал Русев. 

Петко Д. Петков е и пламенен публицист. Печати талан-
тливи статии в „Младежко земеделско знаме”, по-късно  в 
„Защита”. Написва брошурата „Зов към селянина”. И като 
публицист, и като политик от парламентарната трибуна 
той е непримирим боец за народни правдини. 

Оцелял под куршумите на трите войни, той не оцеля от 
българския куршум. Приятели и близки са го предупреж-
давали, че ще бъде убит. Молили са го да напусне Бълга-
рия… Той отговаря: „Обидно е да бягам пред опасност-
та!.....Тук съм, тук ще умра…” Пада като войник в името на 
народа, на бойния си пост. Убит е една година след Стам-
болийски и 17 години след своя баща. А е само на 33 годи-
ни. 

Кой уби Петко Д. Петков. Отговорът дава неговата май-
ка на съдебния процес: „За мен не този нещастник Карка-
лашев е убиецът на моя син. Моя син го уби правителство-
то, военната лига, военният конвент, в който влизат някои 
от сегашните министри…” 

Ето как Сергей Румянцев оплаква и възвеличава героя: 
 

Аз видях те паднал, пронизан с куршуми,  
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във своите алени кърви залян  
и плаках за тебе безмълвно, без думи, 
от горест безумна по тебе пиян! 
И още те виждам, превърнат на пламък,  
ти ризи размахваш, червени от кръв,  
проклинаш вразите - и, твърд като камък,  
гърмиш и жигосваш единствен и пръв! 
 
брой 3/2014 
 

ЕДИН ОТ НАЙ-ВЕЛИКИТЕ ДЕМОКРАТИ НА ВСИЧКИ 
ВРЕМЕНА 

 
 Тези думи за Никола Петков са изписани на венеца, 

поднесен на гроба му от четирима американски конгрес-
мени , след погребението. Тези думи говорят красноречиво, 
че веднага след жестокото му убийство от комунистите 
Никола Петков се извисява като един от най-великите бор-
ци за свобода и демокрация в световен мащаб. 

Да припомним част от хронологията на трагичните съ-
бития. 

На 16 август 1947 г. Никола Петков е осъден на смърт 
чрез обесване. 

На 26 август 1947 г. по указание на Георги Димитров 
БЗНС-Никола Петков е обявен извън законите на страната. 
Всички народни представители от БЗНС и дейци на Съюза 
са арестувани и подложени на жестоки мъчения, а по-късно 
- хвърлени в затвори и лагери. 

На 17 септември Георги Димитров уведомява Трайчо 
Костов и Васил Коларов, че съветското ръководство е „съг-
ласно”/всъщност то нарежда/ смъртната присъда да бъде 
изпълнена. 

Никола Петков бива зверски убит от комунистическите 
диктатори в Софийския централен затвор в полунощ на 22 
срещу 23 септември 1947 година. В 00:15 ч. бива обесен. По-
късно очевидци разказват, че е окачен на бесилката полу-
мъртъв,  други, че преди това е бил умъртвен чрез удар с 
чук по главата. 
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Каквато и точно да е истината за нечовешкия начин на 
физическото му унищожаване, по-важната истина е, че 
великата му саможертва го доближава до подвизите на Ва-
сил Левски и Христо Ботев и го изравнява с подвизите на 
още няколко славни българи.  

Той е предусещал предстоящите събития и трагичната 
си съдба. Виждал е, че вилнеещият комунистически режим 
не се спира пред нищо. Но не отстъпва ни крачка от прин-
ципите на демокрацията , от своето призвание да защитава 
българския народ, да се бори за свобода и правда. 

Никола Димитров Петков  е един от най-великите сино-
ве на нашето Отечество. Една от най-свидните жертви на 
нашия народ. 

Нека си припомним част от знаменитата му последна 
реч във Шестото велико народно събрание при отнемането 
на депутатския му имунитет на 5 юни 1947 г.:  

„...Моята съвест е била винаги чиста. Такава е била вина-
ги, защото и в моето семейство винаги са били с чиста съ-
вест. Хора с нечиста съвест няма и няма да има... 

 Няма да се оправдавам, защото невинните никога не се 
оправдават. .. Тук не се цели личността на Никола Петков. 
Тя няма никакво значение. Цели се друго: да се удари сек-
ретарят на БЗНС, да се удари организацията на български-
те селяни, защото тя днес стои на непоколебима позиция. 
Тая позиция е: независимост на БЗНС, независимост на 
организационния живот на БЗНС, борба за свободата и 
правата на българския народ… 

И сега аз заявявам, че се считам за щастлив, че имам 
честта и щастието да последвам съдбата на своя баща и своя 
брат, да дам свободата си, ако е необходимо и живота си , за 
свободата на българския народ. Да живее БЗНС! Да живее 
свободата!” 

Какъв величествен подвиг! За 40 години едно българско 
семейство дава три жертви. По политически причини са 
убити Димитър Петков и синовете му земеделци Петко Д. 
Петков и Никола Д. Петков.  

Този факт недвусмислено говори за нашенските поли-
тически нрави, за „морала” на повечето нашенски полити-
ци. За голямо съжаление трябва да признаем, че той не се е 
променил до днес. 
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Министър-председателят Димитър Петков е убит на 26 
февруари 1907 г. между Софийския университет и Орлов 
мост от Александър Петров, чиновник от Видин. Убийство-
то е поръчано и платено от Народната партия, начело с 
Иван Е. Гешов. Петко Д. Петков е убит на 15 юни  1924 г. на 
ъгъла на улиците „Г. С. Раковски” и „Московска” от пору-
чик Димитър Радев, служител във Военното министерство.  

С целия си живот и със своята саможертва Никола Пет-
ков показа как трябва да се служи на майка България.   

Никола Петков беше главен секретар на Българския зе-
меделски народен съюз и водач на Обединената опозиция - 
1945-1947 г. Затова остава като светъл пример за земеделци-
те. Пример  как се отстоява свободата, народовластието и 
демокрацията. 
 
брой 5/2014 
 

НАЙ-ВИСОК ВРЪХ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ 
 

… 
И днес йощ Балканът щом буря зафаща, 
спомня тоз ден бурен, шуми и препраща 
славата му дивна, като някой ек,    
от урва на урва и от век на век! 
 
                                                     Иван Вазов 

 
Много са върховете, които е възвисявал нашият народ в 

своята дълголетна и трудна история. Много са и бездните, в 
които е изпадал за кратки и дълги периоди от време. Но 
винаги е намирал сили да се извиси отново до следващия 
връх. 

В нашето героично минало затова има много славни 
върхове – високи, величави, свещени…А над всички се из-
висява най-чутовният връх в националната ни история – 
Освобождението! 

На трети март 1878 година Отечеството ни възкръсна от 
мрачната петвековна нощ на османското владичество.  
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България възкръсна от руините на историческото неби-
тие. 

Окървавена, изтощена, изстрадала, Родината ни се възп-
рави, за да продължи през времето своя достоен път на сво-
бодна и независима Трета българска държава. 

Но как се стигна до тази дата, до този висок връх? 
Свободата не дойде нито даром, нито изведнъж. Пътят 

до нея беше дълъг, труден и страшен… 
През петте страдалчески века българският народ не се е 

примирявал с робската участ, в която изпадна поради вът-
решните борби за надмощие между феодалните владетели. 
Безброй са непокорните българи, храбрите хайдути, воево-
ди и революционери – дръзнали да въстанат срещу поро-
бителя. Безброй са по-големите и по-малки бунтове срещу 
чуждоземните тирани. Безброй са заверите, четите, комите-
тите, въстанията…Ето само няколко: Търновските през 1403 
и 1595 години, Чипровските през 1688 г., пак Търновските 
през 1700 и 1835 г. , Видинските през 1850 г., отново Търнов-
ските през 1856 и 1862 г., Старозагорските през 1875 ., Ап-
рилските през 1876 г… Това е само една малка част от кър-
вавия летопис на борбите, на неудържимия порив на на-
шия народ към свобода… 

На 12 април 1877 г. Коронният съвет в Петербург решава 
най-сетне да бъде обявена война на Турция. На 24 април за 
това официално бива уведомен с нота управляващият тур-
ското посолство в Петербург Тефик бей. 

През една непрогледна юнска нощ на 1877 г. 14-та пе-
хотна дивизия и 4-та стрелкова бригада под командването 
на генерал Драгомиров форсират Дунав край Свищов и 
стъпват на българския бряг. 

В Плоещ, Молдова, вече беше сформирано българското 
опълчение, което на 3 юли 1877 г. минава по направения 
понтонен мост между румънското градче Зимнич и Сви-
щов и стъпва на родна земя. В състава му влизат шест дру-
жини. То се установява на лагер югоизточно от Свищов и 
веднага към него започват да прииждат много доброволци. 
Опълченските дружини стават 12 с 10753 души. 

Така започва освободителната за българския народ вой-
на. Пътят от Свищов до Сан Стефано е дълъг и изпълнен с 
героични битки. Започват вихрените атаки на войски и 
опълченци под  командването на генералите Гурко и Ско-
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белев, Тотлебен и Драгомиров, Радецки и Карцов… Край 
Плевен и Шипка, в Балкана и Загорието, в Тракия и Од-
ринско, и в още стотици сражения загиват хиляди храбри 
войници и офицери, опълченци и обикновени хора – бъл-
гари, руси, украинци, белоруси, финландци и румънци. 

Тристахилядната турска армия, разположена  на Балка-
ните, навред се изправя като стена пред освободителите, но 
не е в състояние да спре устремния поход към свободата и 
справедливостта. 

Пролятата кръв обагри българската земя, за да измие 
тъмното петно на петвековното робство. 

За да дойде Трети март – рожденият ден на свободна 
България. 

На 1 март 1878 г. , за първи път откакто Цариград е зав-
ладян от турците, в него е готова да влезе като победител 
армия от друга държава.  

Високата порта е принудена да преговаря за мир. Но… 
протака подписването му, чака подкрепа от великите сили.  

Граф Игнатиев кара руските генерали да дадат привид-
на заповед за  атака  на Цариград. Войниците изминават 
300 крачки и Високата порта скланя преговорите да бъдат 
възобновени. 

На 3 март, неделя, в двуетажна къща в Сан Стефано 
мирният договор е подписан. 

Така завършва 313-ият ден от началото на войната. 
Но за съжаление справедливият договор просъществува 

само 5 месеца. 
Коварните велики сили не позволяват на Балканите да 

има силна славянска държава. Русия се съгласява да бъде 
свикан Берлинския конгрес. 

В поредица от 6 заседания през юни-юли 1878 г. Сансте-
фанска България бива унищожена. На 13 юли етническите 
граници на българското население са разкъсани жестоко. 
Разрушено е националното единство на българския народ.  

Всенародната радост стихва, помрачена от безсърдечни-
те решения на Берлинския конгрес. 

Българският народ не се помири с тази несправедливост 
и през 1885 г. сам извоюва Съединението на изкуствено 
разделените Княжество България и Източна Румелия. От-
тук нататък пред  поколенията стоеше повелята да развиват 
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свободната българска държава. Оттогава България премина 
през много и тежки нови перипетии… 

Преминава ги и до днес. Но през каквито и изпитания 
да преминава, народът ни помни и никога няма да забрави 
героите, оставили костите си по бойните полета в борбата 
за свободата на България и увенчали имената си с ореола 
на безсмъртието. Жалкото е, че днес едва ли сме достойни 
следовници на техния подвиг, на тяхната велика саможерт-
ва за Отечеството ни и на завета им да пазим националните 
идеали! 

В най-голяма степен това се отнася до хората, които с 
различни средства се домогват до държавната власт и уп-
равляват страната ни в услуга на своите лични и партийни 
интереси. 

 
брой 1/2015 
 

БУДИТЕЛИТЕ – ДУХОВНИ ВОДАЧИ НА НАРОДА 
 
 
Денят на народните будители  първи ноември  е светъл 

празник в българския духовен календар. На този ден на-
шият народ отдава заслужена почит на своите духовни 
водачи  дейците на националното възраждане, на просве-
тата и културата, на науката и изкуствата. Възрожденският 
порив на народните будители, техният кристално чист 
морал, апостолската им безкористна дейност за Отечество-
то са добродетели, които трябва да служат като светъл 
пример и на днешните поколения.  

Думата будител има санскритски корен  буда,която оз-
начава зрящ,буден.  

За първи път този празник е честван през 1909 г. в Плов-
див от група учители. Те решили да го честват на 19 октом-
ври, когато българската православна църква почита небес-
ния закрилник на България  свети Йоан Рилски.  По новия 
календарен стил първи ноември е определен за празник на 
будителите. Свободолюбивите, хуманни и патриотични 
дела на Иван Рилски с право го поставят в началото на на-
родните будители. 
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 Гордост за нас, земеделците е, че празникът на народ-
ните будители е обявен за общонационален от правителст-
вото на Александър Стамболийски през 1922 г.  Това става с 
Окръжно писмо № 17 742 от 25 юли 1922 г., подписано от 
министъра на народното просвещение Стоян Омарчевс-
ки.Писмото е изпратено до ректорите на университетите и 
академиите, учителските институти, всички училища, ре-
гионалните отдели на министерството. Ето какво се казво в 
Окръжното: 

„Допреди войната образованието и възпитанието в на-
шите училища бе насочено към едно планомерно и сис-
темно развитие сред учащата се младеж на национални и 
отечествени добродетели...И още: любов и почит към ста-
риннобългарското, благоговение пред дейците и строите-
лите на нашето национално дело, старание и съревнование 
към доброто и хубавото. Тия добродетели бидоха основно 
разклатени от отрицателните резултати на войните преди 
всичко в самото общество, а оттам и отражението на отри-
цателните прояви в училищата и младежта. Последната се 
увлече по всекидневното, забавителното в живота и... поле-
ка-лека тя се отдалечи от ценното и същественото в живота 
и миналото...” 

За съжаление след жестокия преврат срещу законното 
земеделско правителство, а и по-късно народните будители 
бяха забравени. Улисани в своите лични и теснопартийни 
интереси много правителства проспаха Деня на народните 
будители.   

След 1944 г. Денят на народните будители е отменен от 
комунистическото правителство. Празникът бе възстановен 
през 1992 г. с решение на Народното събрание.  

Корените на будителството срещаме още при великото 
дело на св. Кирил и Методий, из църквите и манастирите, 
из килийните училища. Първите народни будители са ду-
ховници, учители, поборници за народни правдини и сво-
бода. Искрите на голямото народно пробуждане хвърля 
Отец Паисий с написването, преписването и четенето на 
„История славяноболгарская” през 1872 г. Сетне идват пос-
ледователите и продължителите на неговото дело: Софро-
ний Врачански, Неофит Рилски, Петър Берон, Димитър и 
Константин Миладинови, Георги Раковски, Найден Геров и 
много други. Те пръскаха искрите на знанието и свободо-
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любието из цялата ни поробена Родина. Повечето от тях са 
и борци за национално освестяване и освобождение. Дело-
то и заветите на първобудителя Паисий продължават Петко 
Рачов Славейков, Васил Левски, Любен Каравелов, Христо 
Ботев, Иван Вазов...Щафетата е продължена и от стотиците 
учители, духовници, читалищни дейци, книжовници...И 
всякакви други напредничави българи. Всички те работят 
безкористно за духовното издигане и националното самоо-
съзнаване на народа ни. Тези титани на българския дух със 
своя безграничен инеудържим порив към свобода, спра-
ведливост и напредък запалиха зората на Възраждането на 
българската духовност и нация, отдадоха силите, таланта и 
живота си за най-висшия идеал  свободата и напредъка на 
Отечеството. Техният патриотичен и високоблагороден 
пример бе подет от стотици монаси, даскали, книжовници, 
поети, писатели, революционери... Безкраен е техният спи-
сък:  Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Капитан Петко 
Киряков, Ильо войвода, Георги Бенковски, Бачо Киро, Ан-
гел Кънчев, Баба Тонка и синовете й, Захари Стоянов, Сте-
фан Стамболов, Тодор Каблешков...Всички те и още стоти-
ци като тях бяха приели  свободолюбивите идеи на пър-
вобудителите, тяхната апостолска и неуморна работа в 
служба на Отечеството. И изпълниха достойно своя дълг. А 
техните верни последователи в освободената Родина тачеха 
патриотиичната им дейност, славните им подвизи и свет-
лата им памет.  

Българските възрожденци бяха обладани от патриоти-
чен стремеж и решителност за саможертва в името на своя 
народ.  

Те бяха истински народни будители в най-точния сми-
съл на думата. Благодарение на тях и техните последовате-
ли България оцеляваше, извоюваше свободата си и се раз-
виваше през вековете.  

Будителите винаги са били духовна опора на народа ни. 
Те са ни нужни и днес в нашето бездуховно, задрямало и 
забързано време, за да ни будят. Особено са ни нужнив в 
днешните тежки и тъжни за обикновените хора дни.  Зато-
ва нека не проспиваме Деня на будителите. Нека не го от-
белязваме само формално. Днешнте и бъдещи поколения 
българи трябва да се учат от родолюбивите идеи, от нравс-
твената чистота и от всеотдайната служба на Отечеството, 
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завещани ни от народните будители. Техният възвишен 
пример ни е нужен днес и утре.За да имаме моралното 
право да се наречем техни потомци и достойни граждани 
на Република България. За да се постигне по-достойна 
участ за народа и Отечеството ни. 

 
брой 5/2015 
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ЛЮБОМИР ТОНЧЕВ 

ГОРЯНСТВОТО – ТРЕТАТА ВЪОРЪЖЕНА СЪПРОТИВА 
 

Необходима ли е нова “Епопея на забравените” 
 

В следосвобожденската история на България има три 
въоръжени  движения, съответно срещу трите терористич-
ни диктатури: срещу режима на Александър Цанков (1923-
1925 г.), който е диктатура на “Военния съюз” - след Сеп-
темврийското въстание има партизанско движение, което 
продължава до края на диктатурата;  партизанското дви-
жение в периода 1941-1944 г. е против полуфашистката 
диктатура(1934-1944  г.) и против хитлерофашизма (съста-
вено e главно от комунисти и земеделци);  горянското дви-
жение е против комунистическата диктатура (1944-1989г.) и 
е съществувало 1947-1956 г. 

Трябва да се отбележи, че и при трите терористични 
диктатури масово са извършвани убийства без съд и при-
съда. 

Но винаги и при трите брутални режима е имало смели, 
демократични, достойни хора, които са рискували живота 
си за благото на народа! 

Причините за възникването на горянското движение са 
няколко. Една от тях са терорът и репресиите: през есента 
на 1944г. са избити без съд и присъда хиляди хора, при то-
ва, голяма част от терора до началото на октомври е орга-
низиран терор на най-високо ниво.(П. Дертлиев „Ден пър-
ви-ден последен”, София, 1996 г.). От 1946 г. започва прес-
ледване дори на лявата опозиция – земеделци и социалде-
мократи.  Екзекутирани са даже политически ръководите-
ли  – депутати. Един от осъдените на смърт и екзекутирани 
през 1947 г. е Никола Петков – лидерът на земеделците. 
Освен това, властта действа за премахване на всички неко-
мунистически партии. През 1947 г. е забранена със закон 
БЗНС „Никола Петков” и всичките и лидери са арестувани. 
Последната опозиционна партия – социалдемократическа-
та е унищожена през 1948 г., като цялото и ръководство и 
парламентарна група са вкарани в затвори и концлагери. 
Така е установена комунистическата тоталитарна диктату-
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ра. Жестокостите на антидемократичната власт закономер-
но предизвикват възмущение и съпротива. 

Има още една причина за възникването на горянското 
движение. Вместо да създават истински кооперации – обе-
динение на собственици, каквито още тогава има много и в 
България и в Европа (в частност в Западна Европа), кому-
нистите създават ТКЗС-та; в тях селяните не само не са соб-
ственици, но дори нямат свои парцели земя. Старите коо-
перации са премахнати. А до 1944 г. България е била на 
второ място в света по развитие на кооперативното движе-
ние, след Дания. („Нов кооперативен сборник, книга 1”, 
София, 1994 г., изд. „БалБок”) (има се предвид всички видо-
ве кооперации: земеделски, кредитно-спестовни, т.е. Попу-
лярни банки, потребителски кооперации и др.) По-лошото, 
обаче, е, че колективизирането се извършва насилствено, с 
различни форми на натиск и заплахи в т. ч. заплахи с 
убийство и др. 

По време на тези събития около 2/3 от селяните симпа-
тизират на  БЗНС „Никола Петков”, огромна част от тях – и 
на горянското движение. 

Ето защо, след 1950 г.(началото на насилствената колек-
тивизация), горяните са най-вече от селското население  
(има и анархисти, бивши офицери и др., дори и малък 
брой комунисти-трайчокостовисти). 

Тези условия обуславят и целите на горянството. А те са 
следните: 

Движението е: 
против диктатурата и терора 
против политическите репресии 
против насилственото отнемане на собствеността, в т.ч. 

и на земята 
против съветизацията на България 
за възвръщането на свободата, демокрацията и пазарна-

та икономика като през 1934г. 
Отначало, горянството възниква като бягство от насили-

ето, а не като организирано движение. Но към 1946-1947 г. 
има начало на организираност. През 1947 г. действат 5 го-
рянски чети. 

Четниците от въоръжената съпротива през целия пери-
од са  около 3000 души, плюс повече от 8000 ятаци и горяни 
занимаващи се с пропагандна дейност. Съществували са 28 
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големи чети. По данни от документи на ДС,   четите са  
повече от 440. 52 от тях са влезли от чужбина, съставени са 
от емигранти. Съпротивата е най-силна в Южна България, 
особено в Сливенско, Старозагорско, Велинградско и в Пи-
ринския край. 

Движението придобива максимален размах 1950-1952 г. 
От Гърция  предава радио “Горянин”. В средата на 1951 г. 
то излъчва съобщения, че в Сливенско се формира въста-
ническа армия. Като резултат, от различни краища на Бъл-
гария се стичат хора към Сливенския край. Но 13000-а ар-
мия от милиционери и войници блокира Сливенския Бал-
кан. Най-голямата Сливенска чета от 106 души, начело с 
Георги Стоянов-Търпана, наричан Бенковски, е обкръжена 
от 6000 души армия; на 1 и 2 юни те водят  драматично 
сражение цели две денонощия, като накрая се измъкват от 
обкръжението и при това,  успяват да изнесат  ранените; 
пленени почти няма. В непосилните боеве с превъзхожда-
щия ги враг загиват над 40 горяни; но макар и ранен ко-
мандирът извежда четата и я спасява. Подчертавайки този 
подвиг, този невероятен успех, трябва да се има предвид, че 
при това сражение, милицията и армията са командвани от  
министъра на вътрешните работи и министъра на отбрана-
та, а в един бронетранспортьор, недалеч от гората, следи 
действията, самият първи секретар на БКП - Вълко Червен-
ков. Но в края на 1951 г. Георги Стоянов-Търпана е пленен 
при акция на ДС, осъден и екзекутиран. Дори и без своя 
интелигентен и волеви командир и въпреки жертвите, тази  
упорита, славна чета продължава борбата и прави невъз-
можното: през 1952 г. се обединява с  малки чети и други 
хора, достига до 156 души и отново започва да превзема 
села! 

Един от големите успехи на горянството е превземането 
на с. Раково, Сливенско за близо 3 дни (1952 г.). (Даниела 
Горчева „Забравената съпротива”; Иван Калайджиев – сли-
венски горянин). 

Специално в Пиринския край съпротивата е най-мощна 
през 1947-1948 г. Основната чета, начело с Герасим Тодоров  
контролира повечето от Санданска околия. Извършва  по-
ходи и атаки чак до долината на р. Места, по-точно до Раз-
ложко и на юг – до Гоцеделчевско; също и към Благоевград-
ско. Но през 1948г. хиляди милиционери и войници блоки-
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рат голяма част от северния Пирин. В Благоевградска и в 
други околии е въведено двуседмично обсадно положение. 
Четниците са откъснати от ятаците си и са разбити. Обгра-
ден, на 31 март Герасим Тодоров се самоубива; предпочита 
смъртта пред риска да попадне жив в ръцете на врага. Така 
е нанесен фатален удар на Пиринското горянство. Но, въп-
реки всичко, в края на 1948г. Борислав Атанасов и още ня-
колко души от ВМРО преминават гръцко-българската гра-
ница и създават нелегална организация. (в. „Трета възраст”, 
2008 г., бр. 39). 

Около 15 горяни-парашутисти са се приземили в Казан-
лъшко и Ихтиманско. Те са били подготвени в Югославия, 
Гърция и Франция. 

Удивително е, че движението   съществува дори и в рав-
нинни области. Например, в Добруджа  има сравнително 
силно четничество; даже, за кратко време са превземани 
села. Невероятно е, но дори и в Русенско съществува горян-
ство, въпреки че там има само една по-голяма гора (край с. 
Писанец), както и някои гори по поречието на Русенски 
Лом. Релефът не е пречка за дръзките добруджански и ру-
сенски горяни! Лидер на русенските горяни е Цанко Цан-
ков (Мечето), а идеолог – Цветана Попкоева (Цена), клетва-
та е написана от Тодор Цанев. Цанко Цанков (Мечето) и 
Цветана Попкоева загиват в борбата, по-точно тя е осъдена 
задочно, пленена и убита. Тодор Цанев е оцелял след 11 
години затвори и концлагери; той е жив и днес. 

С изключение на Северозападна България, където го-
рянството е съвсем слабо разпространено, в повечето облас-
ти действат горянски чети. 

Много от горяните са разбирали, че шансовете им за по-
беда са били нищожни, особено ако не настъпи промяна в 
международното положение. Имено с това, горянското 
движение е уникално за България: било е обречено, а въп-
реки това представлява твърде продължителна, крайно 
упорита съпротива. 

Слава на тези, които са се хвърляли в борбата стихийно, 
всеотдайно, без мисъл за рисковете, за последствията, без 
преценяване на шансовете за успех, жертвайки себе си! 
Двойно повече слава на тези, които са знаели, че вероят-
ността за победа е абсолютно минимална и въпреки това са 
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тръгвали напред към опасностите, към огъня на съпроти-
вителното движение! 

Къде са тези хора днес? Те са забравени ... И живите и 
мъртвите герои ...  Те са рискували живота си за нас, за на-
шата свобода, а ние дори не ги почитаме. Днес, тези смели, 
достойни хора са огорчени, не толкова от това, че те са 
забравени, а че Движението, на което са посветили младостта 
си, почти е изчезнало от паметта на хората. Забвението е 
най-страшното предателство! 

Партизаните от съпротивата 1941-1944 г. също са се бо-
рили срещу една жестока, терористична диктатура, за бла-
годенствието на народа. Но днес, те са отричани, пренеб-
регвани,  очерняни.  Това, просто, не се нуждае от комен-
тар. 

Що се отнася до съпротивата 1923-1925 г., тя също е по-
лузабравена. 

Крайно време е да започнем да почитаме достойните 
хора, а не такива, обвързали се с насилие и терор! 
 

Използвана литература: Даниела Горчева, „Забравената съп-
ротива”: http://liternet.bg/publish19/d_gorcheva/gorianite.htm 
www.geocities.com/decommunization/Communism/Bulgaria/Goriani.
htm;  
Габриела Цанева, “Миналото в мен”-повест, В. Търново, 1994, 
изд.”Сеяч”:http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=115&WorkID
=2860&Level=1 към http://www.slovo.bg/index.php3  
Николай Илиев, „Въоръжената антикомунистическа съпротива”, 
в. „Про&Анти”, 2007г. броеве 39-45; в. „Трета възраст”, 2008 г., 
бр.39  
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НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО, НАЦИОНАЛНО РАЗЕ-
ДИНЕНИЕ, НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ 

 
Националното единство е изключително важен фактор 

за състоянието на всяка страна. Той е ключово необходимо 
условие за ефективно и стабилно развитие. Този фактор e 
особено необходим при демократично управление, тъй 
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като при демокрацията проблемите не са силово потиска-
ни, а трябва да бъдат разрешавани. 

Добър пример за развитие на една страна в условията на 
национално единство и демокрация е Великобритания. 
Повече от 300 години продължава демократичното управ-
ление на тази страна. През 18-и и 19-и век английската на-
ция винаги е била единна. До известна степен, това е вярно 
и за 20-и век. В този период страната има колосални пости-
жения във всички области. Историците говорят за изклю-
чително продуктивната английска демокрация. 

Важни характерни черти на английската обществена 
култура, които позволяват запазването на единството в 
трудни моменти, са следните: културата на диалога, изкуст-
вото на компромиса  и толерантността към инакомислието. 
Това са особено ценни качества за всяка страна, която е в 
кризисен период. 

Контрапримери са страни като Гърция и Португалия, 
които не се характеризират с много високо национално 
единство. За тях е известно, че имат много проблеми и не-
добро икономическо развитие. 

При кризисни периоди, противоборството между пар-
тиите, коренно различните им идеи по проблемите често 
не са полезни за развитието на страната, затова много от 
развитите демокрации, в такива случаи, прилагат един от 
трите варианта за единство в управлението: 

Набелязват се няколко приоритетни проблема на стра-
ната и за методите за разрешаването им се формира кон-
сенсус. 

Създава се „правителство на голямата коалиция” – т.е. 
двете най-големи партии влизат в правителството.  Този 
вариант е прилаган, например, в Австрия и в Швейцария. В 
Австрия, в следвоенните години е създадено коалиционно 
правителство от дясната Австрийска народна партия и 
социалдемократите. Това правителство управлява повечето 
време чак до 1970г. В Швейцария след 1959г. управлява че-
тирипартийна коалиция, съставена от десни партии и со-
циалдемократи, независимо от това кой печели изборите. 

Формира се правителство на националното единство – 
всички парламентарни партии влизат в правителството. 
Независимо от недостатъка си – че остава без парламентар-
на опозиция – такова правителство се използва при големи 
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кризи. Например, при Голямата депресия след 1929г., пра-
вителство на националното единство е създадено във Вели-
кобритания. 

В историята на България след Освобождението има 
примери за периоди  и на национално единство, и на на-
ционално разединение. Ярък пример за национално един-
ство е периодът 1894 – 1912г. (т.е. периодът след стамболо-
вата диктатура до Балканската война). Тогава нашият на-
род е сплотен около идеала за национално обединение – 
присъединяването на всички територии, населени с бълга-
ри към българската държава. Острото противопоставяне 
между русофили и русофоби е смекчено и се води балан-
сирана външна политика. България се обвързва икономи-
чески с Австро-Унгария и Германия, но поддържа добри 
отношения с Русия. 

Резултатът от единството на народа ни, политическата 
стабилност и умело балансираната външна политика е 
твърде успешното развитие на страната ни в редица облас-
ти. Този период се характеризира с мощно икономическо 
развитие, демографски бум и бурно културно развитие. 

Безспорно, едно от най-големите постижения в тази епо-
ха е обявяването на Независимостта на 22.09.1908 г. Това 
става възможно благодарение на договореност с Австро-
Унгария и на второ място - известна подкрепа от страна на 
Русия. Акцията е извършена мирно и безкръвно, с умела 
дипломатическа подготовка и България окончателно прек-
ратява зависимостта си от Османската империя. 

В този период парламентът приема редица закони за на-
сърчаване на местната промишленост, на селското стопанс-
тво и търговията. Основани са стотици нови фабрики, 
строят се железопътни линии, шосета, пристанища, също и 
училища и болници. Започва модернизирането на селското 
стопанство. Внасят се култивирани семена и разсади, а съ-
що така породист добитък от Европа. 

През 1905 г. България е на първо място в Европа по про-
изводство на пшеница на глава от населението. София е 
една от първите европейски столици, която има трамвайна 
линия и осветление на улиците с електрически фенери. 

След 1903 г. започва да се прилага европейската система 
на косвените данъци. 
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Въвежда се и по-модерна здравна политика. 1903 г. се 
приема Закон за общественото здраве. 1905 г. е приет Закон 
за защита на женския и детския труд. С това законодателст-
во България се приближава до най-прогресивните страни в 
света. 

Развитието на културата и образованието е забележи-
телно. Държавата субсидира и стимулира всестранната прос-
вета на народа чрез образованието, науката и литературата. 
Построени са Народният театър, Държавният музей, Об-
серваторията, учредена е Държавната информационна 
агенция (БТА). Висшето училище прераства в Университет 
с 3 факултета. Алеко Константинов, Иван Вазов, Пенчо 
Славейков, Стоян Михайловски, Пейо Яворов, Антон 
Страшимиров, Елин Пелин създават редица значими лите-
ратурни произведения. Симеон Радев написва „Строители-
те на съвременна България”. Маестро Атанасов създава 
първата българска симфония, а Емануил Николов - първата 
българска опера „Сиромахкиня”. 

Повишеният стандарт на живота оказва положително 
влияние на прираста на населението. През 1910 г. сме на 
първо място в Европа по раждаемост. За 20 години българс-
ката нация се увеличава с почти 40% и достига 4 350 000 
души, т.е. нараства с 1 200 000 души. 

През този период, 1894 – 1912г. България се оформя като 
естествен лидер на Балканския полуостров. България става 
най-развитата, най-богатата страна на Балканите, с най-
добро демографско развитие и с най-силната армия. 

Това е единственият период в историята на България, 
когато има икономически бум по време на демократично 
управление. Съчетанието на демокрация с национално единст-
во прави възможно постигането на големите успехи във всички 
тези области. Това потвърждава извода, че, особено, в условията 
на демократично управление, националното единство е абсо-
лютно необходимо за доброто развитие на страната. 

През 1913 г. е Първата национална катастрофа за бъл-
гарския народ. След Първата световна война, през 1919 г., 
България претърпява Втора национална катастрофа с тра-
гични последствия.  

Развитието на България и отношенията в българското 
общество се променят коренно. Изгубена е вярата в осъ-
ществяването на идеала за национално обединение и бъл-
гарите се насочват към решаване на вътрешни проблеми 
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чрез противопоставяне и противоборства. Влиятелни кръ-
гове в обществото поставят под съмнение качествата и въз-
можностите на българската демокрация. 

Тенденцията на конфронтация се проявява драстично 
през следващите десетилетия. Извършени са три въоръже-
ни преврата: през 1923г., през 1934г. и през 1944г. и след 
всеки от тях е установявана диктатура. Всяка от тях прерас-
тва в терористична диктатура; срещу всяка от трите дикта-
тури се е водила въоръжена борба.  За периода 1923 – 1925г. 
са убити най-малко 4000-5000 души, половината от тях – без 
съд и присъда (според други данни жертвите са двойно 
повече). За периода 1941-1944г. са убити не по-малко от 2000 
души (само на днешната територия на България), повечето 
– без съд и присъда. След 1944г. до 1953г. са избити хиляди 
хора. По-голямата част от тях са убити без съд и присъда 
още през есента на 1944г. Оценките за мащаба на терора 
през тази трагична есен са различни: избити са не по-малко 
от 10000 души, според други оценки те са  - 18 000, има и 
твърдения за - близо 30 000 души. 

Демократичното правителство на Никола Мушанов, 
1931-1934 г., е светъл лъч за българската демокрация между 
мрака на диктатурите. Правителството е съставено от две 
големи партии: Демократическата партия и БЗНС „Врабча 
1” и от други малки партии. Управляващите земеделци не 
отвръщат на насилието с насилие и отмъстителност, не 
започват преследвания на своите бивши мъчители, властта 
им е мирна, без репресии. За съжаление, този опит за по-
мирение трае твърде кратко. 

Анализът показва, че за времето след 1923 г. – до 1989 г., 
за 66 години има само 3 години демокрация; повече от една 
четвърт от този период преминава при кървави режими. 
Това напълно погребва националното единство. 

По време на диктатурите България има определени пос-
тижения, но те оставят дълбоки, незараснали рани в на-
родното съзнание и народната памет и водят до национал-
но разединение. 

След демократичните промени, след 1989г., прикритото, 
потискано разединение се прояви с пълна сила. За съжале-
ние, то не намаля с течение на времето, а остана трайно 
явление в нашето общество, което разяжда и до днес силите 
на нацията. 
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Причините за националното разединение са няколко: 
Насилието и убийствата по време на трите терорис-

тични диктатури. Някои хора са страдали от един режим, 
други  - от друг и това определя различното им отношение  
по много въпроси. Снизходителното отношение към някои  
терористични  диктатури, възхваляването на диктатори 
основателно възмущава много хора и разединява нацията. 

Отричането на всякакви постижения. Много хора 
твърдят, че за периода на комунистическата диктатура 
българското общество няма никакви постижения. Други се 
отнасят изцяло отрицателно към диктатурата 1934-1944 г. и 
също не признават постиженията. И двете тези са еднакво 
далеч от историческата истина и само предизвикват разе-
динение. 

Липсата на осъдени. За насилието и терора в периода 
1944 г. – 1962 г. няма нито един осъден. Почти липсват осъ-
дени на затвор от висшите държавници и от периода 1962 г. 
– 1989 г. Това несъмнено влияе на емоциите и мисленето на 
много хора и намалява вероятността за постигане на наци-
онално единство. 

Поставянето на въпроса за националното единство и 
националното помирение е дълг преди всичко на интели-
генцията. Крайно време е да започне дискусия сред инте-
лигенцията за определяне на цели, около които да се обе-
дини нацията и също така за национално помирение. В 
тази дискусия, най-вероятно, ще се включат и политици и 
тя може да доведе до резултати в желаната посока. 

Тези цели трябва да бъдат общопризнато важни, значи-
ми и реалистични. Такива обединяващи  цели могат да бъдат, 
например, успешното развитие на България в областите на 
науката, образованието и културата; също така - да изпреварим 
някои от европейски страни, в колкото се може повече от тези 
сфери. Ние имаме доста добри традиции и постижения в 
тези области, така че: трябва да заимстваме полезни момен-
ти от другите народи, но същевременно трябва обезателно 
да акцентираме на силните страни на нашите традиции, 
вместо да ги изоставяме. Добър пример за качествата и пос-
тиженията на нашето образование е следният: най-малко в 
един щат на САЩ – в Тексас – е взето решение да се изуча-
ва и прилага българската кръжочна система в областта на 
математиката и природо-математическите науки. 
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Освен това, националното помирение трябва да се 
превърне в национална цел, в национален идеал. Това е 
още по-основно и решаващо условие за успешното разви-
тие на България, но и по-трудно осъществимо. Национал-
ното помирение, задължително, преминава през пуб-
личното осъждане и формирането на отрицателно об-
ществено мнение и за трите терористични диктатури. От 
друга страна, необходимо е да се признават като факт пос-
тиженията на българското общество през тези периоди. 
Това не е противоречие. Постиженията на обществото и 
държавата са факт, а оценката за начина на управление с 
насилие и убийства е отрицателна. (т.е. не може да се оп-
равдава драстичното насилие с каквито и да е постижения!) 

Тъй като има  хора, които твърдят, че България се е раз-
вивала добре само по време на диктатури и затова симпати-
зират на диктатори, много важно е като контрапункт на 
диктатурите да се представя периодът 1894 – 1912 г. като 
единство на демократизъм и мощно икономическо разви-
тие. Необходимо е, също така, интелектуалците и полити-
ците да формират уважение и почит към държавниците – 
демократи като Никола Мушанов, Александър Малинов, 
Петко Каравелов и към големите борци – демократи: Ата-
нас Москов, Кръстю Пастухов и Никола Петков. Време е, 
имено на тях, да се издигат паметници, а не на диктатори. 

Дълг на демократичната интелигенция е да реагира все-
ки път, когато се инициира издигане на паметник или 
кръщаване на улица на държавник, който носи отговорност 
за масов терор и масови репресии. В противен случай стра-
да и демократическата култура и единството на нацията! 

Испания е намерила сили, след една гражданска война и 
след  дълъг тоталитарен период, да понесе раните и да 
тръгне по пътя на националното помирение и като резул-
тат се развива много добре. Трябва и ние да намерим сили 
да тръгнем по този път като загърбим конфронтацията и 
„самоизяждането” за да започнем да формираме единни, 
общонародни политики по най-важните въпроси, да реша-
ваме проблемите и да се развиваме успешно. В името на 
тази цел трябва  да се измислят и осъществяват инициативи 
в духа на националното помирение. 

Какви могат да бъдат те? В Испания има ден, на който се 
почита паметта, на всички които са загинали за своите 
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идеи, поднасят се цветя на гробовете и на републиканците 
и на франкистите. Време е и ние да определим такъв ден, 
на който да почитаме паметта на жертвите на всички теро-
ристични диктатури. Такава дата може да бъде 23-и август 
– международният ден на жертвите на тоталитарните дик-
татури. В София вече има Мемориал на жертвите на всички 
диктатури, създаден от Петко Огойски и други обществе-
ници. Желателно е този ден да се отбелязва пред Мемориа-
ла (а не пред паметника на жертвите на „Народния съд”) за 
да служи за обединение на обществото. Друга подходяща 
дата е 30-и октомври – международният ден на концлаге-
ристите. 

В Благоевград е издигнат паметник на помирението – 
паметник на всички, които са загинали за своите идеи. Ху-
баво е да се издигне такъв паметник и в София и в големите 
градове. Желателно е също така да се кръщават улици, как-
то на загинали горяни, така и на загинали антифашисти (в 
едни и същи градове). Тези и други подобни инициативи 
са много нужни за да тръгнем, най-сетне, по пътя на наци-
оналното помирение. 

Ако искаме национално единство, трябва да намерим 
цели, които да ни обединят и да се научим да почитаме 
достойните политици, а не такива обвързали се с насилие и 
терор. 
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ПЕЙКО ГЕЧЕВ 

ЗА ЕВТИМ АРСОВ 

100 години от рождението на Eвтим Ар-
сов 

 
Много са мъчениците в земеделската борба за независи-

мост и лична частна собственост. Един от тях е Евтим Ар-
сов. Малко е писано за него, но в народната памет той заема 
достойно място редом с първите държавни мъже на земе-
делската организация – Александър Стамболийски, Никола 
Петков, д-р Г. М. Димитров и Димитър Гичев.  

Роден е на 20 октомври 1914 г. в село Враня Стена, обл. 
Перник. Закърмен много малък с идеите на БЗНС, той до 
края на живота си им остава верен. 

 Баща му, по време на самостоятелното управление на 
Ал. Стамболийски, е кмет на с. Враня Стена и заедно с 
Александър Димитров изграждат структурите на  земедел-
ската организация в областта. Има двама сина и две дъще-
ри, които възпитава в любов към Родината и земеделските 
идеи. 

Още от малък Евтим Арсов се отличава с трудолюбие и 
любов към знанието и науките. След като завършва реална 
гимназия в Перник, продължава образованието си в прав-
ния факултет на Софийския университет „Климент Ох-
ридски”. Там се запознава с д-р Г. М. Димитров, приема го 
като продължител на делото на Ал. Стамболийски и с мла-
дежка жар се влива в борбата, за да продължи делото му. 
Властите го арестуват и затварят в контракционния лагер в 
Каспичан, където го заварва и 9 септември 1944 г. След ос-
вобождението си от лагера, Евтим Арсов с още по голяма 
енергия и жар се заема с организационната работа на съю-
за. Влиза в Постоянното присъствие на БЗМС /ЗМС/ с гла-
вен секретар Петър Сърбински. Работи заедно с Кръстю 
Зарев, Вангел Горов, Емил Антонов, Пею Гаджев, Дора Ко-
сева и др. Заедно с Петър Сърбински той обикаля цялата 
страна и създават местни структури. Надарен с магическо 
слово и дарба на организатор, той създава организация от 
300 хилядна членска маса от млади земсисти. По време на 
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опозиционната борба на съюза, Евтим Арсов проявява го-
ляма активност. Опозиционния земеделски съюз с главен 
секретар Никола Петков печели изборите за ВНС и има 101 
депутата. Управляващата партия БКП /комунисти/ са 
стреснати. По скалъпен процес Никола Петков е осъден на 
смърт и екзекутиран. БЗНС /Никола Петков/ е забранен 
със закон. Евтим Арсов е изпратен на лагер в остров Белене 
за 9 месеца. След завръщането си от лагера той, заедно с 
Петър Сърбински,  Вангел Горов и Кръстю Зарев създават 
нелегална земеделска младежка организация, заради което 
е осъден на смърт през 1952 г. По-късно смъртната му при-
съда е заменена с 20 години затвор. Преминава през всички 
затвори в страната под натиск да подпише декларация, че 
се отказва от земеделските идеи. Подложен на жестоки ин-
квизиции, морален и физически тормоз, той не се пречупи, 
не отстъпи от идеите на земеделската организация, остана 
верен до край на всички ония борци, които загинаха за 
земеделската правда. Умъртвен е в Пазарджишкия затвор. 
Със своята мъченическа смърт Евтим Арсов ни остави при-
мер как се бранят идеи и поети ангажименти към народ и 
Родина! 

Като борец против фашизма и комунизма, той ни оста-
ви своя завет, да продължим борбата до успешен край!  

Последователите на Евтим Арсов в знак на почит и па-
мет в негова чест събраха средства и му изваяха паметник, 
но Софийският общинския съвет не позволи да бъде поста-
вен в пантеона на земеделските дейци край църквата „Све-
ти Седмочисленици”. Въпреки това, когато там правим 
панихиди и поклонения, цветя се поставят и за него! Пок-
лон пред светлата му памет!   

 
 
брой 6/2014 
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ПЕТКО НОШКОВ 

НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПАЗАР – СТОКА С НЕЯСЕН 
ПРОИЗХОД! 

 
Партиите започнаха предизборната си кампания и 

техните послания към избирателите е стоката, която 
предлагат, за да бъдат избрани в българския парламент. И 
всичките се стремят да си хвалят стоката, и в не малко 
случаи чуваме едни и същи неща от представящи се за 
противници в предизборната битка. По тази причина аз се 
питам, не трябва ли тези партии да си сложат етикети за 
произход, за да ги знаем от къде идват и на кого служат? 
Защото от това, какъв е произходът на партиите, ще 
размебер кого защитават.  

На този въпрос избирателят трябва да има отговор, за да 
може да се ориентира за кого да гласува. Социолозите 
прогнозират ,че в парламента ще влязат шест или седем 
партии и коалиции, но не изключват изненади - да видим и 
по-малки партии в новото народно събрание. Въпросът на 
въпросите за нас, избирателите, е - ще ни защитят ли 
интереса. Всеки трябва да се попита  „ ще служат ли новите 
депутати на мен и на съсловието от което аз произхождам, 
или отново ще станат жертва на фасадната демокрация, 
част от която въщтонст са те?  

За да си отговори всеки на този въпрос, първо трябва да 
знае дадена партия кого представлява и към кое съсловие 
принадлежи, коя е нейната социална база. Аз, 
гласоподавателят, принадлежа ли към тази социална група, 
за да съм сигурен, че моето семейство има защитник в 
парламента! Ако разсъждаваме на тази тема, ще се 
натъкнем на големи противоречия и куриози!  

Например БСП - как може да защитава бедните 
работници като едри богаташи са членове на БСП? Не зная 
партия ГЕРБ от какво съсловие произхожда, но мога да 
кажа, че в нейните редици не са тези, които защитаваха 
европейското бъдеще на България, а тъкмо обратното - 
личат имена от МВР и Държавна сигурност, и богати хора с 
по шест апартамента... И не случайно те развиват теории в 
защита на една чужда държава, чиито агенти нито едно 
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правителство до сега не е дръзнало да изгони от страната 
ни! Ако се съди по поведението на тези две партии, те 
излъчват едни и същи послания в полза на Путин и 
неговите велико имперски амбиции на Балканите. От това 
може да се направи извода, че имат един и същи произход 
БКП. Но това аз го казвам, а те не си казват произхода-
крият го. Към тях можем да причислим и АТАКА и другите 
националисти на Валери С.Балевски и ВМРО. Нещо 
страшно се заражда в следващия парламент от тези хора, 
които ще защитават чужди на българския народ интереси. 
ДПС се създаде, за да капсулира и изолира турското 
малцинство от процесите на демократизацията. И в 
турските райони дълго време властва еднолична ДПС 
власт, което е жалко за тези трудолюбиви хора, пак 
мачкани жестоко! Тяхната партия е наречена „либерална”, 
а електоратът й е селски - и тук имаме класически пример 
на двуличие. Както казва народът ни, едно говориш друго 
вършиш, ето за това е пример ДПС. Но това важи и за БСП 
и за ГЕРБ, защото пред народа говорят така, че да ги 
харесат, а като бяха на власт вършеха тъкмо обратното. И 
тъй като си крият произхода пред избирателите, партиите 
си позволяват да говорят от името на целия народ, което е 
престъпление спрямо този народ, защото никой не ги е 
упълномощавал да говорят от името на цял един народ. 
Това време отдавна мина, времето, когато 99% гласуваха за 
един диктатор и той говореше от името на всички... макар 
добре да знаеше, че хората по принуда го „избираха”. Нито 
една днешна партия не е имала този процент избиратели и 
по тази причина няма право да говори от името на всички.  

Има обаче социални, политически, военни и 
демографски, икономически и други проблеми, които са 
общи за всички, и за тях ни е нужно единството на нацията, 
обществото и партиите, за да ги преодолеем. За тези 
проблеми трябва да говорим на един глас! Това е 
държавническото мислене, но къде са държавниците? Аз не 
ги виждам вече в днешните партии! 

 
брой 5/2014 
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ІІI. НОВИ КНИГИ  

ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА 

СРЕЩИ С ЧИТАТЕЛИ 
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РЕДАКЦИОННИ СТАТИИ 

ДВЕ НОВИ КНИГИ ПРЕЗ 2014 
 
Поетът и писателят Йордан Борисов, председател на 

СПЗБ ни зарадва с нова, втора книга на трилогията „През 
иглено ухо” – романът „Родопска сага”. Тя е синтез от въл-
нуващи събития, които разкриват живота на „дамгосания 
враг” от ДС, преминал през лагери и затвори на комунис-
тическата ни държава, останал без работа и в тежест на 
своето семейство след освобождаването му от затвора. 

Перспективата да намери работа е нулева. По професия 
е учител. Чрез връзките на своя баща отново го назначават 
за учител в едно мохамеданско село – Неделино, Смолянс-
ко. 

По принуда приема, като оставя младата си съпруга и 
малката си дъщеричка при родителите си. 

В този родопски край се развива действието на неговата 
„сага”, в което доминира жестоката истина за живота на 
тези хора. Паралелно с нея са свързани и романтичните 
преживявания на автора като учител в този край.    

Втората книга е на Дора Манчева – „Врачани от моето 
детство”, разкази и публикации. В нея авторката разказва за 
своя безрадостен живот през годините на „социалистичес-
кото благоденствие”. Ето един от нейните разкази, които 
ЛЗЗ помества. 

 

Пеех, плачех и се смеех, за да живея 

Пеех, плачех и се смеех, за да оцелея 
Сега ще ви разкажа какво ми се случи през нощта на 16 

януари – Антонов ден!  
Както всички, и аз вечерта си легнах да спя. Да, ама не! 

Стана четири часа сутринта и аз не можех да заспя. Тихо и 
спокойно е навън. Нито дъжд, нито сняг. Само уличната 
лампа светеше. Отвреме-навреме някоя кола бръмчеше, а 
на мен главата ми тежеше като олов Молех се на Бог сън да 
ми дари, кръстех се, „Отче наш” си казвах, „Символ на вя-
рата” и какво ли още не ... 
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В мислите ми като на кинолента преминаваше прежи-
вяното. Може би бях грешна и това, че не можех да заспя, 
бе поредното ми изпитание. Бог знае! На болни, на стари, 
на деца без бащи и майки помагах. Всеки с добро дарувах, 
благославях с усмивка и с привет изпращах. От душа и 
сърце с честен труд оцелявах. 

Едни ми казваха: „Ти не се раздавай толкоз, пази си 
здравето за старини”, а други – „Ти си самарянка. Обичаш 
да помагаш на млади и на стари.” Възпитана бях с доброде-
тели от скъпите ми родители. Така че нищо не ми остава-
ше, освен да живея с надежда и вяра, че утре ще бъде по-
добре от вчера. Дано? Ако не за нас, то поне за децата и 
внуците ни да дойде по-добро. Навън животът продължа-
ваше, вече чувах да минават тролеите. Аз все още не можех 
да заспя, имах предчувствие, че нещо добро ще ми се случи. 
Може би „Утрото е по-мъдро от вечерта”. Казват, че „Сирак 
не е прокопсал”, „Сам човек е дърво без корен”, „Всеки си 
носи съдбата на плещите”. Отвсякъде животът ме беше 
притиснал, удряше ме безжалостно. Падах, изправях се, 
търпях, зовеше ме отново дългът, пеех, плачех и се смеех, за 
да оцелея. Младостта ми отдавна премина и не ще се върне. 
Само тъжното лице, болното сърце, спъващите се крака 
могат да докажат, че ни е сграбчила старостта. Но Бог пра-
ви чудеса, вярвайте и вие! Благодаря ти, Боже! 

 
в. „Над 55”, 7-13 февруари 2011 г., „Врачани от моето 

детство”, 
брой 3/2014 

КУЛТУРНИ СРЕЩИ НА ЙОРДАН БОРИСОВ ВЪВ 
ВРАЦА 

 
След представянето на романа „Поет на нацията” на 26 

ноември м. г. пред ученици от 11-ти кл. на СОУ „Кузма 
Тричков” – Враца, през февруари т.г. се състоя нова среща 
на председателя на СПЗБ Йордан Борисв с тези ученици. 
Срещата бе проведена в читалнята на читалище „Развитие” 
под формата на открит урок. Й. Борисов говори за творчес-
твото на Димчо Дебелянов и художествените средства в 
неговите стихове. 
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На младите литератори той подари свое издание „Изб-
рани стихотворения на Димчо Дебелянов”. Същият покани 
гостите на 20 март в читалището, където ще представи сво-
ите стихосбирки „Попътни строфи”, „Безсмъртие” и „Къс-
ни цветя”. 

На срещата присъства врачанската певица Дора Манче-
ва, която разказа за майката на поета Цана Илиева, която е 
живяла във Враца. Присъстващите научиха, че миньорите 
от мина „Плакалница” са открили паметна плоча върху 
къщата, където е преживяла последните си дни. 

С голям интерес от страна на врачанската общественост 
бе посрещната премиерата на новите стихосбирки на Йор-
дан Борисов. Дълбоко вълнение предизвикаха любовните 
стихове, както и онези, в които е описана нерадостната съд-
ба на репресирания поет-учител, прекарал в изгнание най-
хубавите години на младостта си, но запазил жив пламъка 
на творческото вдъхновение и вътрешния си взор към 
прекрасното, както в дните на каторгата, така и в дните от 
есента на живота! 

 
Дописник на ЛЗЗ, Враца 

брой 2/2015  
 

ИВЕТА ВРЕСКОВА – С ПЪРВА СТИХОСБИРКА 
 
В Пазарджик се състоя премиера на първата стихосбир-

ка на младата наследница на стар земеделски род от с. Сла-
вовица - Ивета Врескова. През тази година тя завърши гим-
назия и вече е студентка първи курс в УНСС. 

Редакторът на книгата Кирил Назъров я представи в чу-
десната творческа атмосфера на градската художествена 
галерия „Станислав Доспевски”. 

Доминираща тема в стиховете на Ивета, съвсем естест-
вено за млад човек,  е темата за най-възвишеното човешко 
чувство - любовта.  Любовта, която носи удовлетворение и 
щастие, но и разочарования, болки… Тя възпява и Родина-
та, родното място, великия земеделски водач Ал. Стамбо-
лийски… 
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За лириката е характерен изповедният тон. Така е и при 
Ивета. Тя споделя своите искрени чувства, силни вълнения, 
романтични трепети и мечти. 

Не на последно място трябва да изтъкнем факта, че кни-
гата е издадена благодарение на моралната и финансова 
подкрепа на бабата на Ивета, известната земеделка Надеж-
да Врескова. 

Ласкави думи за авторката и стиховете й казаха нейната 
учителка по литература, изявени литературни творци, съу-
ченици и др. 

Творчеството е непрекъснато пътуване към духовно из-
висяване и съвършенскво. Пожелаваме на талантливата 
млада авторка в това дълго пътуване да я съпътства любов-
та и творческият порив. 

 
ЛЗЗ 

СТАМБОЛИЙСКИ 

 
Един бе той, един остана. 
Тогава и завинаги във нашите сърца. 
Не би умрял, не би престанал 
в нас да пали огнена искра. 
 
В юнски ден отнет бе той, 
на къс по къс, разсечен. 
Каква е таз съдба? 
Добрият е на мъка все обречен. 
Не си умрял! Не си умрял ти, Александре. 
Ти в пламенните ни сърца си още жив! 
С гордост носим твойто знаме 
и вървим по твоя път правдив... 
 

              Ивета Врескова 
 
брой 5/2015 
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ХРИСТОМАТИЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 12 КЛАС –  
 

В изданието са включени 17 автори, чиито произведения 
са били напълно или частично забранени в периода на 
комунистическата диктатура – 09.09.1944 г.– 10.11.1989 г. 
Това са Атанас Райков, Блага Димитрова, Георги Заркин, 
Георги Марков, Герчо Джамбазов, Димитър Инкьов, Змей 
Горянин, Йордан Русков, Йосиф Петров, Коста Георгиев – 
Босяк, Мехмед Карахюсеинов, Пенко Керемидчиев, Петко 
Огойски, Радой Ралин, Стефан Стамов, Трифон Кунев и 
Яна Язова. Наред с известните на всички и от комунисти-
ческо време автори като Блага Димитрова, Георги Марков и 
Радой Ралин, сред включените в христоматията са и ембле-
матичните имена-легенди на писателите земеделци Три-
фон Кунев, Змей Горянин, Йосиф Петров, Петко Огойски, 
както и станалите известни сред литературната обществе-
ност едва след 10 ноември, но не по-малко талантливи Гер-
чо Джамбазов, Пенко Керемидчиев, Стефан Стамов. Пос-
ледно в азбучната подредба, но не и по значение на лите-
ратурното и житейско дело е името на Яна Язова.  

Христоматията е съвместна публикация на Центъра за 
европейски изследвания, Центъра „Хана Аренд”-София и 
Фондация „Конрад Аденауер”, като е получила финанси-
ране и от Европейския парламент. Сборникът е под редак-
цията на Васил Къдринов, а съставители са Ангел Николов, 
Васил Къдринов и Валентина Маринова, а автор на предго-
вора е Йордан Василев.  

 
ЛЗЗ  
 
ЗАБРАНЕНИТЕ ПИСАТЕЛИ 
 

... Серия от трагедии – това е съдбата на немалко големи 
писатели през тези десетилетия. 

В началото се започва с изключване на десетки членове 
на Съюза на българските писатели. На 23.11.1944 г. са изк-
лючени 29 души, между които Йордан Бадев (вече убит), 
Владимир Василев, Фани Попова-Мутафова, Михаил Ар-
наудов, Димитър Шишманов, Змей Горянин (Светозар Ди-
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митров), Димитър Талев, Кирил Кръстев, Георги Констан-
тинов, Йордан Стубел... 

Сатирикът и карикатурист Райко Алексиев (1893-1944) е 
арестуван и пребит до смърт, застрелян е хумористът Борис 
Руменов, като убиецът е смятал, че това е Елин Пелин. Съ-
що литературният критик Йордан Бадев, големият журна-
лист Данаил Крапчев... 

Трябва да посоча – на световния Нюрнбергски процес 
срещу водачите на хитлеристката държава са издадени 12 
смъртни присъди, а в малка България – 2730. 

Димитър Талев (1898-1966), между изключените от СБП, 
е изпратен и в конц-лагера в Бобовдол. После е преместен в 
лагера Куциян (там е и писателят Йордан Вълчев). След 
това е изселен в Луковит. По това време не му се дава ни-
каква работа, но именно в този период успява да създаде 
романите „Железният светилник”(1952), Преспанските 
камбани (1954) и „Илинден” (1953). 

Големият литературен критик и редактор на сп. „Злато-
рог” Владимир Василев е арестуван през 1944 г. за няколко 
месеца и след това оставен без работа, журналистът и бе-
летрист Цвети Иванов е изпратен в лагера „Белене” и там 
умира. Голямата писателка Фани Попова-Мутафова е осъ-
дена на 5 години затвор за профашистка дейност. Посегна-
то е и на литературната класика. Творчеството на Яворов е 
разделено на два периода, като вторият се отрича. Иманата 
на Симеон Радев, Димитър Бояджиев, Александър Вутимс-
ки, Теодор Траянов – не се споменават. С подозрение се 
гледа на Пенчо Славейков и проф. Боян Пенев... 

От включените в христоматията автори ще започна с 
Трифон Кунев (1880-1954). Неговият житейски път е доста 
сложен. За ранните му стихове Владимир Василев пише: "У 
Кунев има народен колорит" (сп. "Мисъл", 1905). Той е 
редактор във в. "Воля" (1911), издаван от Симеон Радев като 
неофициален орган на стамболовистката партия на д-р 
Никола Генадиев. Фейлетоните си подписва с псевдонима 
Ланчелото и Риналдо Риналдини. Член е на Висшия съвет 
на Народно-либералната партия (1911-1919). Печатал е в 
големите литературни списания "Мисъл", "Демократически 
преглед", "Художник", "Златорог". След края на Първата 
световна война се сближава с дейци на БЗНС, избран е за 
народен представител (1920-1923) при управлението на 
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Александър Стамболийски. След това е арестуван и 
интерниран. По време на правителството на Народния 
блок (1931-1934) отново е народен представител. След 
преврата на 9.9.1944 г. е председател на Съюза на 
българските писатели и директор на Народния театър, но 
скоро преминава в опозиция и става редактор на в. 
"Народно земеделско знаме", издаван от Никола Петков. 
Там печата популярните си фейлетони в рубриката 
"Ситни-дребни като... камилчета", издадени и в книга със 
същото заглавие (1946). Тези фейлетони са протест срещу 
диктатурата и срещу ограничаването на свободите. След 
забраната на опозицията и осъждането на смърт на Никола 
Петков, Трифон Кунев е осъден на 5 години затвор (1947-
1951), интерниран, болен, името му не се споменава, 
книгите му са забравени... 

... След 1947 година е съставен списък на забранените 
книги, а те са иззети от всички читалищни библиотеки в 
страната и са унищожени. В Народната библиотека са из-
вадени от каталозите и пренесени в специален склад, къде-
то читателите нямат достъп до тях... 

... Всички автори, включени в Христоматията са стой-
ностни и интересни. С Йосиф Петров (1909-2004) и Петко 
Огойски (1929) бяхме заедно депутати във Великото Народ-
но събрание (1990-1991). Като най-възрастен депутат Йосиф 
Петров откри първото заседание на ВНС, а след това често 
обичаше да вплита в изказванията си стихове. Бай Йосиф 
бе много любезен и отзивчив Не мога да не отбележа, че 
той не е публикувал нищо от 1948 до 1990, когато издаде 
стиховете „Вик от каторгата”. Петко Огойски е от 1050 по 
затвори и концлагери. Сега е издал 6 книги. Георги Заркин 
пише стиховете си в затвора в Пазарджик, където загива. 
Димитър Инкьов е емигрант, журналист, оригинален ав-
тор. Стефан Стамов също заслужава признание, а за Яна 
Язова да не говорим – тя е фигура в нашата литература и 
култура в продължение на десетилетия, но е убита по вре-
ме на комунизма в дома си, след като е работила упорито 
десетилетия върху ценните си творби, които не бяха изда-
вани, докато е жива. 

 
Йордан Василев 
 
брой 5/2015 ? 
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МАГАРЕТА ЛИ СМЕ?! 
 
Наскоро излезе от печат първата книга с разкази „Мага-

рета ли сме?” на  Иван Цветков от с. Тишевица, Врачанско. 
В село Зверино се състоя премиерата на книгата, която бе 
представена с проникновено слово на писателя Цветко Сте-
ев, който живее в същото село.    

Освен членовете на Художественотворческия  клуб  „Ко-
вачница” - с. Игнатица, на творческата среща присъстваха 
представители на приятелските литературни клубове от гр. 
Елин Пелин и с. Искрец, Софийско. На нашите читатели 
представяме един разказ от книгата. 
 
брой 6/2015 
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акад. БЛАГОВЕСТА КАСАБОВА 

КНИГА ПАМЕТ 
 

За първи път историята на Козлодуй и околните селища 
е обект на сериозно и задълбочено проучване. Авторът на 
обемния труд – „Козлодуй и Козлодуйския край от антич-
ността до днес“, Николай Пачев в стремежа си да изчерпи 
историческия материал, добросъвестно го е подредил хро-
нологично, търсейки ракурс към значимите белези на ис-
торическото развитие през вековете не само в местен, но и в 
национален мащаб. Подобно мащабно изследване предпо-
лага големи трудности и усилия около събирането на фак-
тологическия материал. И затова заслужава адмирация 
самоотвержената работа на автора и съпричастността му 
към народната съдба през две бурни и тревожни епохи. 

Читателят ще бъде привлечен не само от респектиращо-
то съдържание на книгата, но и от философската стратегия 
на историка Николай Пачев при тълкуването на събития, 
дела, действия на хора оставили трайни следи в обществе-
ното, политическо и икономическо развитие на града 
/тогава село/ Козлодуй, на селищата от Оряховска околия 
и цялата страна. 

В съдържанието на книгата „Козлодуй и Козлодуйския 
край от античността до днес“ просветват искри от времето 
преди Христа, трагичните отблясъци на Възраждането и 
революционните борби за национално освобождение от 
турско робство. И апогеят им, увенчан с величавият подвиг 
на Христо Ботев и неговата славна чета. Пристрастието на 
автора към самоотвержения подвиг на гениалния поет и 
революционер е разбираемо. Стъпването на Войводата и 
четниците му на Козлодуйския бряг, за да се притекат на 
помощ на въстаналите техни братя през април 1876 г. за-
писва за винаги името на Козлодуй в аналите на българска-
та история. 

Подробно и аргументирано Николай Пачев проследява 
събития и дати оставили траен отпечатък в края на 19 и 
началото на 20 век. Вместо сбъдване на националните иде-
али – завещани от Левски -  на борците революционери и 
просветители, жертвали живота и имота си в името на сво-
бодата, страната ни е разтърсвана от недостойни полити-
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чески интриги и игри, нечестна – подмолна котерийна 
борба в надпреварата за власт и пари. Този дял от книгата е 
проучен  обстойно и анализиран в контекста на реалната 
картина  на обществено-политическия живот у нас. 

Безспорен е приносът на автора за професионалното ос-
ветляване  на следосвобожденската епоха – сложна, конф-
ликтна, с драматични последици за националното, общест-
вено и икономическо развитие както на Козлодуй и сели-
щата около него, така и на младата ни държава, и най-вече 
на Северозападна България. Между редовете на докумен-
талния текст се усеща емоционалното гражданско и родо-
любиво отношение на Николай Пачев към заслужилите за 
градежа на новоосвободената ни страна люде. Усеща се и 
горчивината на нароилите се предатели и гешефтари, лип-
сата на каквато и да е демокрация, бруталните предизбор-
ни битки и фалшификации. Липсата на морал, потъпкване 
на народната воля, унижението и пословичното обединя-
ване на селските хора. Принос на автора е и откриването на 
първоизточници, които по една или друга причина, са ос-
тавали неизвестни досега. 

На фона на мрачната политическа картина, ярко са отк-
роени имена на достойни български мъже и жени, общест-
вени просветни деятели, обикновени хора на труда от Коз-
лодуй и околностите, и от град Оряхово, тогава околийски 
център. Син на потомствен земеделец и привърженик на 
земеделската партия на Александър Стамболийски, Нико-
лай Пачев открито изразява принадлежността си към идеи-
те на земеделската партия на Стамболийски, възхитата си 
от морала и политически качества на земеделския водач. 
Позицията му е защитена не само теоретично, но и с факти 
и документи за стореното в името на народа по време на 
управлението на земеделската партия. Също и жестокият 
погром над нея, зверските убийства по време на деветоюн-
ските и септемврийски събития през 1923 година. 

И още нещо. Николай Пачев е успял да отсее значимото 
и определящото за родния си Козлодуй, за жителите му в 
края на 19 и целия 20 век. И до днес. Да направи вярна и 
точна характеристика не само на живота в Козлодуй, а и на 
отношенията между румънци и българи, съпричастието на 
жителите на крайдунавските румънски селища към нацио-
нално-освободителните борби. 
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Книгата „ Козлодуй и Козлодуйския край от античност-
та до днес“ се явява и като следствие на житейските и про-
фесионални познания и натрупвания на автора. Те са и в 
основата на компетентното процедиране и анализиране на 
познати – и непознати досега – исторически факти, явле-
ния и личности, съпътстващи формиращата се – и с външ-
но влияние – местна история, а оттам и национална исто-
рия. 

Така се стича живота на Николай Пачев – от детството 
до зрялата му възраст – че той познава в детайли трагиката 
на събитията от втората половина на 20 век. Въз основа на 
преживяното, на реално случващото се в този отрязък от 
време, са изградени и позициите му – нравствени, патрио-
тични, обществено-политически. Всъщност цялата неподп-
равена истина за извращенията на комунистическото уп-
равление в края на 40-те и 50-те години на миналия век. 

Мащабната по размер и документален материал книга 
„Козлодуй и Козлодуйския край от античността до днес“ е 
и закономерен резултат от професионалната подготовка на 
автора, на житейско-философските му възгледи на родо-
любец и достоен син на родния Козлодуй. 

Историческите проучвания на Николай Пачев са ярка 
синтезирана картина  на две епохи, очертана вещо и ожи-
вена от мъдрия му поглед, съсредоточен върху градивната 
или разрушителна сила на фактите и явленията, залегнали 
в основата на нашето държавно устройство. 

Съдържанието й е ясно и точно. Книгата можем да оп-
ределим и като своеобразна историческа сага за съществу-
ването и развитието от древността  до днес на Козлодуй и 
селата около него. За достойните /и недостойни/ жители 
родолюбци и трудолюбци. За предателите и отцеругатели-
те, но преди всичко за достойните българи. За климата на 
времето и българския, в частност, козлодуйския начин на 
живот. Книгата не е локално изследване, не и местно явле-
ние. Тя е неразделна част от нашата многолетна, страдална 
българска история  от нине и до днес. 
 

брой 6/2015 
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ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 

ЦВЕТЕН ПРАШЕЦ, ИЛИ ДИХАНИЕ НА ЛЮБОВТА 
 

Като полъх на пролет идва дългоочакваната стихосбир-
ка на Маргарита Нешкова „Цветен прашец”, с подзаглавие 
„Дихание на любовта” /изд. ИК „Феномен”, София, 2015 
г./ Любовта диша, цъфти, разпрашва се, опложда – сезони-
те, природата, душите ни, простора – „От изгрева до залеза 
те има./Ти си обич и Родина за Душите,/ако ги има...” До-
косването ни още до този първи стих подсказва, че ще 
срещнем автор и поезия, наситени с дълбока духовност, 
човечност и честност. 

Томчето излиза с художествения дизайн на Елица Илие-
ва и Енчо Цветков, под редакцията на Кирил Назъров, като 
издание на Съюза на писателите земеделци в България. Без 
съмнение, обаче, във всяка страница, във всеки ред, се усе-
ща присъствието на автора – Маргарита Нешкова. Едно 
име, една личност, добре позната и уважавана в средите на 
сдружените земеделци и творците земеделци, която тежи 
както със собственото си обаяние и човешки достойнства, 
така и чрез дълбоката си връзка с историята на земеделско-
то движение и земеделските борби по време на тоталитар-
ната система.  

Без да парадира и без да крие своя корен, Маги повежда 
читателя към своето биографично „Аз” още с посвещения-
та на книгата, но и още с първите редове – мисли за любов-
та на известни личности и народни поговорки, ни загатва и 
за своето житейско верую, и за своя лирически „Аз”. 

Прочетох книгата на един дъх, и трябва да призная, за-
почвайки от края, от „Приказка за моята първа любов”. 
Провокира ме заглавието, а чак след това се замислих за 
формата – послеслов ли е това, откъснат лист от стар днев-
ник, детски спомен, първа болка? Необичаен и силен фи-
нал за стихосбирка –  една истинска приказка за първата 
любов, написана в проза... но с толкова поезия, колкото 
понякога стиховете не могат да понесат. И продължих – 
напред, с „Прегърни ме” – „Прегърни ме/прегърни ме 
така,/ че тъгата си студена да сгрееш/ самотата си в мен да 
отвееш/ и в дебрите на старостта/ сладостта на посееш...” 
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Вече знаех, че държа в ръцете си една творба, наситена с 
дълбоки чувства и изстрадана мъдрост. 

И в прозата, и в поезията си, Маргарита Нешкова е пре-
ди всичко искрена.  

Искрена – в желанието си да опише и разбере любовта и 
страстта, опустошението и стихията на чувствата, да ги 
направи разбираеми и за читателя... да ги опитоми? Не. 
Това не е възможно. Любовта в поезията на Маги се разсип-
ва, разпрашва и изчезва - като пясък, като прах. Оставя ли 
следа? Живее ли?  

Може да се каже, че още с композиционното оформяне 
на книгата авторката е дала своя отговор. Ще го приеме ли 
читателят? За него остава да се вгледа в четирите й части, 
със знаковите заглавия – „Опит за портрет на любовта”, 
„Стъпки в пясъка”, „Семки в пясъка” и „Цветен прашец”... 
Да, любовта се разпилява, като стъпки в пясъка, но тя се 
вкоренява – дори в пясъка, израства, избуява и цъфти, за да 
даде живот, за да даде цвят на живота и пак да се разпилее – 
като цветен прашец! 

Трудно ми е да пиша общо за тази поезия – любовна, 
интимно-лирична и еротична, както самата авторка я на-
рича. Затова ще се спра само на няколко стиха, които дъл-
боко ме впечатлиха. 

„Оглася водопаден смях гората. 
Пречистен, въздухът трепти. 
С пролетен копнеж водата 
целува обли канари.” /”Влюбени”/ 
Или: 
„Пръсти – преродили се мравки, 
отминали всеки грозен порок, 
дарете го със слънчев поток 
от нежни грижи и ласки.” /”Желание”/ 
Образ, метафора, анимизъм? Гората се смее с водопаден 

смях? Водопадът се смее и оглася гората със смеха си? Вода-
та копнее, пробудена за любов от пролетта и целува кана-
рата... а канарата, преродените пръсти-мравки, слънчевият 
поток? Няма да продължа – нека всеки сам открие своя от-
говор. Мен ме възхити неочаквания словоред и живия об-
раз. И поезията, която избликва от всеки ред, като неукро-
тима, укротена река... 

Няма да кажа, че Маргарита Нешкова е майстор на кла-
сическия стих, макар в стихосбирката да не липсват стихот-
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ворения, изградени като правилни четиристишия с рима и 
ритъм, като „Цветен прашец”, „Мимолетно”, „Изповед” и 
др., но не мога да не кажа, че тя е майстор на поетичния 
образ: 

„Глухарчетата златни 
с бели гриви, 
познали всичките посоки – 
бяха по-интересни. 
Дали са по-щастливи?” /”Търсех любовта”/ 
Или: 
„Две неверни очи –  
с цвета на най-плодната пръст, 
с цвета на зениците –  
необяснимо обичах... /”Защо ги обичах?”/ 
Или: 
„Несравнима в щедростта, 
оазис в пареща пустиня, 
топъл скут в студена зима, 
дете от плът и хапка за пръстта... 
и царица и робиня...” /”Когато те срещна”/ 
Но стига! 
Поетичният свят на Маги не е само образ и слово, той 

преди всичко е послание, и откровение и откровеност. И 
без да бъде нравоучителна, нейната любовно-еротична 
поезия ни учи на нравственост и почтеност. Дълбоко иск-
рени и запомнящи се са нейните изповеди: 

„Не ми трябва такава любов,  
от която някой ще страда.” /”Гледна точка”/ 
Или: 
„Не мога в очите да гледам 
и лъжа. 
Не мога, когато някой плаче 
  аз да се смея... 
Не мога като паразит да живея...” /”Което мога и не мо-

га”/ 
Нежно-лирично, пустошно-звездно и далечно от дел-

ничните истини, но не по-малко категорично в своята чо-
вешка честност е посланието на магичната Маги в „Не се 
страхувай”: 

„Няма да ограбя 
вселената на твоята Душа, 
вселената на твоето сърце, 
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ни домът ти – замък от илюзии...” 
Такава ли е тя? Неискаща да взема, неможеща да бъде 

Дявол, зла, непочтена? Къде е любовта? Такава ли е любов-
та? 

Не, любовта е стихия, ненаситна и искаща – не само 
оживялата в човешка кожа любов на Луната, Дъба, Поточе-
то и Върбата /”Щом”/, но и любовта на лирическия „Аз”: 

„Да ме наситиш със целувки... 
Смешно е, не казвай го на мен 
И след сто и след хиляда 
ще изпитвам пак наслада...” /”Изворът живее в мен”/ 
Този извор на жизненост, на щедра до изнемога любов, 

извира от всеки стих, обвива, обмива цялото повествование, 
защото „Цветен прашец” не е просто стихосбирка, а събра-
ната поезия на любовта в живота на лирическата героиня, 
поетичен разказ за една житейска съдба. Любовта пулсира 
във всеки ред – понякога тържествуваща и раздаваща, по-
някога безнадеждна, безответна, понякога измамена, поня-
кога измамна... любовта е дар, и пиршество на сетива и 
чувства, на тяло, на душа... любовта е болка и лъжа... Но 
любовта я има! Във всеки поетичен ред, във всеки миг от 
живота... Със сто лица, със хиляди целувки, със хиляди 
копнежи и разрушени замъци от излюзии, любовта е цвет-
ният прашец на живота, огънят, без който светът ще бъде 
пустиня, стихията, без която ще има само пустота. 

Може би тук е мястото да продължа с още един щрих, 
който илюстрира и шеговито-еротичния пласт в тази бога-
та на теми и идеи многопластова творба, а именно – образа 
на еротичната любов: 

„Полата й повдигна вятър устремен 
и шибна задните й части... 
... 
Гърдите й закръглени ощипа 
със всичките си неспокойни пръсти. 
Навсякъде сладострастно я опипа 
и подлеза с любовници задръсти...” /”Еротични страсти”/ 
Така бих могла да цитирам всеки стих от тази не много 

обемиста книжка /116 стр./ и за всеки от тях да кажа пове-
че думи, отколкото съдържа самият той. Какъв е смисълът? 
Нима поезията трябва да се подлага на дисекция, за да се 
разбере? Нима тя не е просто чувство, докосване до душата, 
цветен прашец в бездушния ден? Да, това е поезията, това е 
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поезията на Маги. И все пак? Това ли е всичко? Само „цве-
тен прашец”? 

Не мога да отмина поемата „Несломена любов”. Безс-
порно, тук автобиографичното начало е доминиращо, ма-
кар то да се прокрадва и в почти всички стихотворения. Но 
не простият разказ за любовта, свързала житейските съдби 
на родителите на поетесата прави тази кратка поема толко-
ва знакова за книгата. „Несломена любов” е разказ за нес-
ломимата любов на цяло поколение млади хора, преживели 
в самота и трепетно, тревожно очакване на любимия най-
горещите години на живота си. Години на раздяла - от те-
лените огради и бетонните зидове на комунистическите 
лагери и затвори. Години на безнадеждност и блъскане - в 
стените и оградите, разделили обществото на избраници и 
„врагове на народа”. Години на пустота и болка по изгубе-
ните възможности, по неосъщесвимите мечти, по пречупе-
ните съдби – не само лични, а и прострели се над живота на 
деца и внуци. Но и години на любов – несломена от духов-
но и физическо насилие, от тотално обезличаване, обезчо-
вечаване; несломена - от системата. Едно запомнящо се 
произведение, което прави чест на литературата, творена 
от писателите земеделци. 

Едно запомнящо се произведение, което прави чест на 
литературата, творена от писателите земеделци – това мога 
да кажа и за стихосбирката „Цветен прашец”! 
 
брой 2/2015 
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ДОРА МАНЧЕВА 

ПОЕЗИЯТА И БЕЛЕТРИСТИКАТА СА НЕГОВИЯ ЖИВОТ 
 
На 20 май 2015 г. в читалнята на НЧ „Развитие 1869“ – 

Враца се проведе юбилейна среща по повод 87 – години от 
рождението на писателят Йордан Борисов и 70 – години 
творческа дейност. Присъстваха почитатели на художест-
вената литература от града. Сред тях бяха членове на лите-
ратурен клуб "Арфа" към Съюза на свободните писатели в 
България, известни врачански писатели Иван Пенев, Вър-
бан Велчев, Веско Лазаров, журналистите Илия Борисов, 
Боряна Борисова и Кирил Андровски, артистът Веско 
Зехиров, врачанската певица Дора Манчева, представители 
на културата, приятели и граждани. Полина Якимова – гл. 
библиотекар при читалището, очерта нерадостния път на 
Борисов и неговата творческа биография като литературен 
творец и учител. 

В своето изказване авторът разкри истината за неговата 
политическа  репресия. „През 1950 година, като войник в 
гр. Пловдив бях осъден на 12 години затвор за написване на 
романа „Борба за щастие“ и неиздадени стихотворения. 
Присъдата изтърпях в стария Пловдивски затвор, където са 
били Стоян Заимов и въстаниците след въстанието през 
април 1876 година. Две години бях в ада на остров Персин, 
при Белене.“ 

Излязъл на свобода, Борисов е бил учител в Добруджа, 
Родопите, Видинския регион и в родния Врачански край. 
За всеотдайната му работа като учител по литература и 
множеството публикувани научни статии в педагогическия 
печат, той е удостоен от МНП за носител на Първи клас 
квалификация в учителската професия. През време на сво-
ята 70 годишна литературна дейност, като учредител и 
председател на Съюза на писателите земеделци в България, 
е издал над 30 художествени книги - стихосбирки, романи 
и повести.     

В трите романи на трилогията „През иглено ухо“ като 
червена нишка преминава неговата семейна драма - отвли-
чането на съпругата и две годишната му дъщеря в Англия 
през 1959 година от доведения й брат. Доведен до пълно 
отчаяние („Пътуващ с влака на Ракитин, в челото с Яворов 
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куршум“), той намира спасение в ежедневната си учебно-
възпитателна работа, колегите, приятелите и новите любо-
ви по време на учителстването му в Добруджа, Родопите и 
Северозападна България. 

Запитан, от къде взема пари за издаването на своите 
книги, Борисов отговори:„Отделям жълти стотинки от моя-
та пенсия. Поезията и белетристиката са моят живот. С 
книгите преминах през ада на Пловдивския затвор и остров 
Персин при Белене. С тях оцелях и се върнах в учителската 
ми професия. С тях живея и се чувствам пълноценен човек 
в моите напреднали години.“ 

По време на тържеството г-жа Якимова изпълни прочув-
ствено стихотворението „Грях“ от юбиляра, а той прочете 
своите лирични творби „Замъкът“, „Къщата на мечтите“ от 
неговата поетична книга „Попътни строфи.“ 

Йордан Борисов получи поздравителни адреси от Биб-
лиотеката при НЧ „Развитие 1869“ – Враца, Съюзът на сво-
бодните писатели в България и клуб „Арфа“ и Иванка Ко-
лева – учител, пенсионер от град Враца.  

Вечерта продължи с коктейл от автора, музика и настро-
ение. Гостите си тръгнаха удовлетворени от вълнуващата и 
незабравима среща на културните дейци в града ни. 

Честит юбилей, господин Борисов, бъди здрав и твори 
своите нови  високо художествени книги!              

На многая и благая лета на всички културни дейци в 
града ни по повод 24 май – Ден на славянската писменост и 
култура! 

 
брой 3/2015 

МОЯТА БЛАГОДАРНОСТ 
 

Когато през април 2013 г. се запознах с автора Йордан 
Борисов, дори не бях помислила, че ще дойде ден да проче-
та книга, посветена ми от него. Такава е книгата "Късни 
цветя" – стихове и поеми, която бе представена на 29 сеп-
тември т.г. в читалнята на НЧ "Развитие 1869“ - Враца. Съ-
щата подарихме на всички присъстващи на тържеството. В 
този ден, аз организирах моя документална изложба - дип-
ломи, грамоти, поздравителни адреси и плакети. Освен тях 
показах наши творби, отпечатани в различни вестници и 
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списания, както и отзиви от автори за нас. Моето хоби в 
свободното ми време е да събирам публикации за хора-
личности независимо от тематиката.  

Представянето на книгата и изложбата бяха обявени от 
г-жа Полина Якимова – главен библиотекар към читалище-
то. Тя запозна гостите - над 50 литературни творци и чита-
тели с кратки биографични данни за нас - виновници за 
събитието. 

Авторът г-н Борисов изясни, как е създадена книгата 
през изминалите две и половина години на нашето прия-
телство. След това той прочете няколко лирични свои сти-
хотворения - за нашата дружба, родния ни град и тъжното 
ни време на "Прехода". 

По мое желание той прочете стихотворението "След ме-
не", което събужда в мене извора на моите сълзи:  

 

СЛЕД  МЕНЕ 
  

Живей - щастлива и добра - 
облечена във дреха бяла. 
Събуждай сънната гора 
любима песничка запяла. 
 
И нека твоя нежен глас 
звъни във утрото сияйно. 
От нейде ще те слушам аз 
и всичко пак ще е безкрайно. 
 
Безкрайна ще е любовта, 
дошла във късната ни есен, 
донесла плач и красота 
във недопятата ни песен. 
 
Авторът прочете и стихотворението „Страх“, в което 

разкрива своя тъжен живот, по време на несправедливата 
репресия извършена над него през 50-те години на мина-
лия 20 век. 

След това последваха връчване на поздравителни адреси 
и цветя: От г-жа Радосвета Крумова - отдел „Култура“ на 
община Враца, г-н Димитър Тошев - секретар на читали-
щето, инженер Лъчезар Генов и Ваня Колева – учител-
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пенсионер от Враца. Поетът-журналист Кирил Андровски 
прочете стихотворението на автора „Завист“. Йордан Бо-
рисов получи благодарствена грамота за направеното да-
рение на библиотеката – книгата „Късни цветя“ – стихове и 
поеми. 

С внимание, интерес и похвали бе посрещната изложба-
та от всички посетители, особено показаните дипломи, 
грамоти, плакети и публикации за видни личности и съби-
тия. 

По време на нашия празник звучеше моя глас с песни от 
шестия ми самостоятелен концерт „О, младост, върни се!“ 
състоял се на 20 август т. г. 

Събитието завърши с „На многая и благая лета“, за 
здраве на всички присъстващи, и коктейл. Поезията и му-
зиката вървят ръка за ръка, така се случи и при нас. 

Изказвам моята сърдечна благодарност на приятеля и 
сподвижник в живота ми г-н Йордан Борисов, с пожелание 
за здраве, житейско дълголетие и творческо вдъхновение! 

 
Дора Манчева, интерпретаторка на стари и нови град-

ски песни - Враца  
 

брой 5/2015   
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КИРИЛ НАЗЪРОВ 

СМЯХ, СЪЛЗИ И ОЩЕ НЕЩО 

 
    С новата си книга „Смях и сълзи” Стоян Колдов се 

представя пред читателите като  добър поет-сатирик. 
   Съставена е от три раздела: С езика на Езоп, Диалози и 

Закачки.  
   Повечето от творбите в тях се отличават със значим 

обществено-социален заряд, с актуална идейно-тематична 
проблематика.      

   Леката ирония, острата сатира и хапливият сарказъм 
са основните похвати, с които са  изобличени типични от-
рицателни явления в обществения и политическия живот в 
България  както от недалечното тоталитарно минало, така 
и от близкото объркано минало. А най-много творби, съв-
сем естествено, разработват теми  от мрачното, безизходно 
днешно безвремие.  

   На прицел са взети безправието и безнравствеността, 
връзкарството и кариеризма, задкулисието и стремежът 
към лично облагодетелстване и забогатяване…   Особено 
безкомпромисен е авторът към демагогията, моралната 
деградация, алчността, хамелеонството и фалша на поли-
тиците и властниците у нас.         

   Свежият хумор и острата сатира са съчетани с горчива 
болка, комично окарикатуряване, весели безобидни закач-
ки, шеги… 

   През годините на комунистическия режим, осъществя-
ван с помощта на вездесъщата Държавна сигурност в Бъл-
гария нямаше свобода на словото. Прословутият Шести 
отдел на ДС непрекъснато държеше под око преди всичко 
интелектуалните среди, дейците на културата, средствата 
за масова информация и т.н. Служителите и сътрудниците 
на Държавна сигурност слухтяха навсякъде. Цензурата 
следеше особено зорко хумористично-сатиричните произ-
ведения и бдеше да не се промъкне нещо, което би засегна-
ло устоите на „народната” власт.  С особено внимание бяха 
удостоени  „неблагонадеждни”  творци с будна гражданска 
съвест и талантливо остро перо, които се осмеляваха да 
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разобличават пороците на властващите, поради което бяха 
дамгосани с печата на недоверието.                         

      Стоян Колдов е един от тях. 
      И съвсем естествено много от тези автори прибягваха 

до  езика на Езоп. Алегорията, олицетворението и иноска-
занието винаги са подходящи изразни похвати да се кажат 
нелицеприятни истини за времето и нравите, за живота в 
обществото; да се изобличат самозабравили се властници,  
всевъзможни техни приближени и т. н.  А за държавите с 
диктаторски режими всичко това се отнася с най-голяма 
сила. 

    Навярно тази е причината Стоян Колдов да насочи 
творческите си търсения в областта на баснята. И добре е 
сторил, защото тук е изявил част от истинските си творчес-
ки заложби. 

   С хумор и сатира се занимавам още от началото на 
творческия си път, имам самочувствието, че  познавам доб-
ре развитието им  у нас през последния  половин век. Поз-
навам в основни линии развитието на баснята от Езоп, през 
Лафонтен и Иван Крилов, както и на българската басня от 
Петко Р. Славейков и Стоян Михайловски – до наши дни. 
Следя творчеството на съвременните автори на басни   и 
мога без колебание да кажа, че басни като „Издигане”, 
„Добрият ловджия”, „Кон и господар”, „Самар и магаре”, 
„Кратуна и диня” и други от Стоян Колдов  са сред  добри-
те   постижения в областта на този жанр през споменатия 
период от развитието на българската хумористично-
сатирична литература. 

   Много са оригиналните  хрумвания, остроумните на-
ходки в басните, епиграмите и закачките в тази книга. Ето 
например как завършва баснята  „Кон и господар”: 

КОН И ГОСПОДАР 

 

Един прекрасен ден 
попитал Конят възмутен: 
-Защо капаци ми поставяш!? 
Очите ми защо затваряш!? 
Не виждам ни на ляво, ни на дясно. 
Светът превръща се в шосенце тясно! – 
Потупал го гальовно господарят,   
юздата му притегнал здраво  
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и викнал му високо:  
-Но само тъй върви се право    
в желаната от мен посока! 
С Езопов иронично-присмехулен език по литературно-

художествен път Стоян Колдов е казал много истини за 
нашето време. И в това е основното достойнство на новата 
му книга „Смях и сълзи”. Вярвам, че тя ще допадне на неп-
редубедените читатели, ще бъде актуална и ще се чете с 
интерес и в бъдещето. 

 
брой 5/2015 
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НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА 

ПЪТЕКАТА ПРЕЗ СЪСТОЯНИЯТА НА ДУХА 
  
На 23 януари в кафе-библиотека "Буда Хаус" в Русе 

Габриела Цанева представи новата си стихосбирка „Състо-
яния”. Това е нейната десета книга и втора, (след докумен-
талната повест „Миналото в мен”, посветена на горянското 
движение) за премиера на която избира родния си град. В 
уютната обстановка на читалнята, Нели Пигулева, журна-
листка в най-авторитетния регионален вестник „Утро”, 
направи проникновен анализ на стиховете, облечени с кар-
тини: 

„Каква може да бъде пътеката през състоянията на ду-
ха?” – обърна се тя към аудиторията, и продължи – „Слън-
чева и прозирна – като въздушното проникване през пая-
жината на битието на мек слънчев лъч през есента. Стръм-
на и пресечена от неравности – по стръмния склон на сан-
тиметри от пропастта, която неудържимо привлича със 
смътната представа за страшното сриване надолу. Тиха и 
умиротворена – и само таралежите на кестеновите обвивки 
подсказват от време на време с бодежите по ходилата, че 
тихата мъдрост е квинтесенция на познанието за болка. 
Или заредена с предчувствия, сподавени като крясъка на 
корморан – напомняне за това, че ти, Човекът, си тук за 
малко, и ако ти не направиш това, което зависи от теб, ве-
роятно хармонично подредената планета няма да се срути 
или да се пръсне още днес или поне утре сутринта, но раз-
падът ще се състои неминуемо. И ти – дори като безплътна 
прашинка след десет хиляди години, пак ще носиш хлад-
ната вина за това…” 

След това поетесата продължи разговора с публиката, 
като чете стихове и разказва историите на създаването им. 
Стана ясно, че почти всяко тристишие хайку, а и по-
дългите стихотворни форми, са се родили заедно с карти-
ната, с която са поместени, но понякога вдъхновението е 
следвало обратния път – първо е избухвал образът в цвето-
ве, а след това са идвали думите. Без съмнение, най-
интересната част от вечерта започна с въпросите на чита-
телите. Понякога авторката отговаряше в мерена реч, друг 
път словото й придобиваше философски измерения, за да 
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стигне отново до днешния ден, до днешния не много хубав 
живот, за качеството на който отговорност носим самите 
ние. 

 
брой 1/2014 
 

ДВЕ СРЕЩИ С ЦЕНИТЕЛИ НА ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА  
 
През изминалия месец Габриела Цанева два пъти се 

срещна с ценители на изящните изкуства и почитатели на 
нейното творчество, като представи по необичаен начин 
десетата си книга за 20 години литературна кариера - „Със-
тояния“.Хайга” (изд. „Изток-Запад”). Това се случи на 5 
юни в Американския център на Столична библиотека и на 
27 юни в Русенската библиотека „Любен Каравелов”. А кое 
бе необичайното – публиката и в двата случая имаше въз-
можност да се докосне както до поетичния свят на автора, 
така и да се запознае с оригиналите на някои от живопис-
ните творби, включени в стихосбирката, наречена „хайга” 
и по този начин да усети в пълнота симбиозата на двете 
изкуства – на словесния образ и визуалната форма. 

На литературната премиера в София, освен любители 
на словото, поети и писатели като Вяра Дамянова, Татяна 
Атанасова, Маргарита Нешкова, Донко Найденов, Милена 
Филипова и др., присъстваха и много сдружени земеделци 
и репресирани. С топли приветствени думи към авторката 
се обърнаха председателите на ПП „Обединени земеделци” 
Петя Ставрева, на Съюза на репресираните Тодор Анаста-
сов, доайена на Съюза на писателите земеделци Иван Се-
лановски, както и Силвия Манчева от Клуба на жените 
земеделки. Горещо ръкостискане и много цветя получи и от 
организационния секретар на БЗНС Сашо Стоянов. Рецен-
зентът на книгата Петко Огойски представи сборника 
„Състояния“ като една от най-оригиналните творби на 
Цанева, като подчерта хуманните идеи в него и дълбоката 
връзка на авторката с народностната традиция, но не про-
пусна да обърне внимание и новаторския му дух и на при-
носа на този нов жанр в съвременната българска литерату-
ра. „Тя носи Божията искра с голямо достойнство“, завър-
ши Петко Огойски. споделиха още След встъпителните си 
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думи, в които очерта впечатленията си от Габриела Цанева 
като прекрасен поет, публицист и мемоарист, поетът-
сатирик Кирил Назъров – водещ на събитието, трудно ус-
пяваше да въведе ред в пороя от въпроси, които се изляха 
от препълнената зала. 

„Често ме питат достатъчни ли са 17-те срички на хайку 
да изразят всичко онова, което ни заобикаля, което ни въл-
нува и търси отговори. Според мен, те са точната мярка за 
един откраднат миг“, сподели авторката, като често илюст-
рираше отговорите си със стихове от книгата. 

* * * 
Eдно необичайно представяне на поетичната книга 

„Състояния. Хайга” на Габриела Цанева, чрез изложба на 
картините, включени в изданието, събра ценителите на 
поетичното слово и изобразителното изкуство в Русенската 
библиотека” – така започва ревюто за събитието в сайта на 
библиотеката. И с право – тук, в Русе, на преден план бяха 
платната на художника Габриела Цанева, а стиховете на 
поетесата звучаха само като заглавия на картините. През 
януари т.г. русенската общественост можа да се наслади на 
едно традиционно представяне на стихосбирката „Състоя-
ния. Хайга”, направено с много финес от Нели Пигулева, 
на което... авторката обеща, че ще направи изложба на кар-
тините, провокирани, или провокирали стиховете от кни-
гата. 

Още след встъпителните думи на водещата Станимира 
Бакърджиева, журналистката Габриела Стефанова при-
помни това зимно обещание, вече станало факт. Поетесата 
Лилия Рачева представи своя поглед към стиховете в книга-
та, а за картините от изложбата говори скулпторът Георги 
Радулов, който с деликатни напътствия бе помогнал на 
авторката-художник за подбора на илюстрациите при 
оформлението на поетичното томче. 

Сред гостите на събитието имаше ценители на поетич-
ното слово и живописта, поети и художници, между които 
и сътрудниците на в-к „Литературно земеделско знаме” 
Тодор Цанев, Христо Ангелов, Любомир Тончев и др. 

 „Всеки път аз се разголвам пред читателите и не слу-
чайно на корицата на книгата смъквам черната си кожа “ – 
сподели авторката по време на разговора с публиката, като 
спомена още, че „Хайку е хванат миг, усещане, настроение, 
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порив и прозрение. Хайку е светът около нас. А палитрата 
и четката правят този миг-свят по-плътен, по-цветен, по-
уловен и вечен и именно в това е очарованието на стила 
"хайга” – синтез на слово и багра, на мисъл и форма...” А на 
въпрос за смисъла на живота, на поезията, на изкуството, 
авторката бе лаконична в отговора си – „Смисълът е в тър-
сенето, в пътя; не в целта. Целта никога не оправдава средс-
твата и постигането й не носи удовлетворение.” 

Това необичайно представяне на поетична книга ще се 
превърне в първата самостоятелна изложба на Габриела 
Цанева - „Състояния.Хайга”,  която русенци ще могат да 
посетят до края на месец юли т. г.  

 
брой 4/2014 
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IV. ПОЕЗИЯ  
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БЕЛЧО БЕЛЧЕВ 

ОГРАДАТА 
 
Бодлива тел дели ме от света, 
опъната кат струна музикална, 
но песен сладка не излъчва тя, 
а страх от власт, жестока и брутална. 
 

РАБОТА 
 
Въртя копача в студ и в пек. 
Камшик ме гали с тъпа злоба. 
От мен изграждат нов човек, 
единствено готов за гроба. 
 

из „Лагерни настроения”, брой 2/2014 
брой 1/2015 
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ВАСИЛ КАЛФОВ 

КАТО БОГОВЕ БЕЗСМЪРТНИ 
 

На фамилия Петкови 
 
Колко жертви свидни 
дали сме до днес 
и министри видни, 
убивани нощес?! 
 
Убийци потайни 
убиваха навред. 
Гробове незнайни 
на Петковци безчет. 
 
А днес тези, дето 
биха и бесиха векове - 
да слушат от небето 
скръбните ми стихове. 
 

За съдбата крива 
Стефка кат орлица 
с Дими ще прелива 
всяка нощ водица. 
 

„Орлов мост” с орлите 
е Петков с децата, 
с духа на бащите 
и Стефан Караджата! 
 

Вий, орли Петкови, 
дни и нощи бдете! 
И с криле орлови 
София пазете! 
 

Богове безсмъртни 
останахте навеки, 
затуй всички смъртни 
палят свещ на всеки! 

брой 5/2014 
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ЗЕМЕДЕЛСКИ СВЕТЛИНИ 
 

На Милчо Наков 
 
В туй тежко време 
си жертва, Агнец! 
Народът дреме ли дреме, 
но ние ти носим Венец! 
 
В някой Свят Свет 
ти ще отидеш... 
Един по един 
ще отдадем обет 
во веки! Амин! 

                    
 брой 6/2014 

 

ИЗЧЕЗНАЛА ДОБРОДЕТЕЛ 
 
Невежият все ще ни пита, 
защо му е сложен хомота. 
А враната черна отлита, 
Така устремен е живота. 
 
Забравил за шапка, чадъра, 
със грубите лапи Човекът 
изкарва прехрана от къра 
и бъхта неспирно във пека. 
 
Отколе роден  във селото, 
а спомня момите, що любил, 
но… все се върти колелото, 
не пита, какво си загубил. 
 
И вайка се Той за полето, 
че… пусто е! – Где е народа?! 
А болката спря му сърцето. 
Изчезва безценна Порода. 
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НЯМА АМА-А-А!” 
 

Между Русия и България 
всичко е… лотария! 
 
Такива, каквито са били, 
днес пак са социалистите! 
Безсрамието е... „Порок” ли? 
Но-о... не и за комунистите! 
 
Работим Ние ангария 
за тези, дето бяха на власт! 
Затуй днес тънем в немотия 
и крадците обвиняват Нас! 
 
Брей?!  Какъв живот доживяхме?! 
Крадат парите ни… Имота... 
И шепнат: - Как ги прекарахме! 
Аа-х!  Тежък е живота! 
 
Ачик живеят си богато, 
а Ние... тръгнахме в просия! 
Уж,... искали „Европа, НАТО”?... 
а тачат Путин и Русия?! 
 

18.02.2015 г.  
брой 2/2015 
 

ЗЕМЕДЕЛСКАТА КОРОНА 
 
Къде са дребните душици, 
що името ни взеха без закон? 
Потайно чешат си езици    
и чакат да се върнат на бял кон. 
 
Блазе ви, превзети „мъжкари”? 
Носовете покажете си поне! 
Къде сте, о, вий земни твари!? 
Мърша! Не сте узрели за бране! 
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Но Земеделско име стогодишно    
не е за всекиго на таз земя! 
И беше толкова излишно! 
Невръстната ви „рожба” онемя. 
 
Днес светът е джунгла, страшен лес! 
Да,! Друг на картината е фона. 
Трябва много обич, мъжка чест! 
Тежи тя – земеделската корона! 
 

брой 5/2015 
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ВЯРА ДАМЯНОВА 

ЗАПЕЙТЕ С МЕНЕ 
 
Запейте с мене - нощ безлунна, 
ти, зимо зла и безчовечна, 
раздрана от войни плането 
за този, който слиза до сърцето ми. 
 
Той идва да превърже раните 
от битките на слепите ми чувства. 
Отива си с деня на ранина, 
сълзите ми изпил с нежни устни. 
 
Хулете ме, наричайте ме “странна”, 
от злост вземете и небето ми, 
аз истинска и вярна ще остана 
на този, който слиза до сърцето ми. 

 
брой 1/2014 
 

ЗИМНО НАСТРОЕНИЕ 
 

1. 
Зимно, стъклено слънце, 
вятър луд и студен. 
Зад завеса от облаци, 
идваш тихо към мен. 
 
Носиш цветно ухание – 
мирис светъл и лек. 
Сред небивало време 
ето – срещнах човек. 
 
Хвърляш сянка неистова 
от небе и зефир. 
Има огън в очите ти, 
в тях е целият мир. 
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2. 
Тихо, замръзнало, бяло, 
стапя се ден и мъгла. 
Ето - в студената стая 
пак съм съвсем сама. 
 
Голи, изсъхнали клони 
с мисъл за корен и плод. 
Ветрове бели се гонят. 
Чака ли някой за път? 
 
Има ли някой отсреща 
във виртуалната самота. 
Зимата с бели дрехи 
само ми казва: „ела”! 
 
Тръгвам - пътеките бели 
водят умът ми напред, 
дето се сливат сезоните 
в царство на огън и лед. 
 
Дето е всичко дъждовно, 
слънчево зарево 
стапя се всяка тревога, 
вече не съм сама!  
 

брой 1/2015 
 

СЪС ТЕБ ЖИВЕЯ 
 
Със теб живея, смърт, 
танцуваш ти край мене. 
Косата ти - наточен лунен сърп 
най-светлото и грешно ще ми вземе. 
 

В любов и радост, в мъка и тъга, 
очите ти ме следват безпристрастно. 
Купувам всичко днешно от света, 
почакай още малко да порасна. 
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Почакай роза, сладък аромат 
в душата ми до болка да се впие 
и да открия мъж сънуван и сърцат, 
и обичта му бавно да изпия. 
 

брой 2/2015 
 

ВРАНЯ СТЕНА 
 
В била, във недрата планински, 
е сгушена древна история. 
От века тракийски и римски, 
християнски молитви ехтят към простора. 
 
Ти село си малко, но китно, обичано, 
и твоите дървета и билки в кръвта ни текат. 
Ти Враня стена се от Бога наричаш 
и твоята сила поели, чедата ти смело вървят 
 
 по твойте пътеки с тревите ти силни, 
с дървета споени в омайни гори, 
с реката сребриста, с извори обилни, 
с небе най-сияйно, с най-ярки звезди. 
 
От тебе се взима свещена магия 
и пламъци буйни в природни вселени 
каляват планинеца с всяка стихия 
 докрай да се бори с душа възвисена. 
 
Във тебе роди се, копня и живя 
бореца за мир, хляб, народовластие и свобода 
със дух непреклонен и устрем негаснещ - 
големият земеделец, Евтим Арсов. 
 

брой 3/2015 
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ПОВИК 
 

Конете на деня - на водопой, 
усмихната се губя в ширинето, 
и виждам баба със стария разбой 
тъче пътека към небето. 
 
И викам детството-наивно, босоного 
в жаравата от болка и раздяла. 
Какво ли се научих аз да мога - 
Луната да превръщам в птица бяла. 
 
Дедите ми, жените на рода ми, 
във люлка на ръцете си ме вдигат. 
И ме кръщават с неспокойно име, 
та свободата вечно да не ми достига. 
 

брой 5/2015 

ВСИЧО Е ВЪЛШЕБНО 
 
Едва изцелена от твойте очи  
захапвам ябълката на живота- 
червено-жълта, прясно-гнила 
от спомен, болка и лъжи 
сладнее ми и ми горчи, 
далече си от мене 
и цялата земя прилича на пустиня. 
Аз пътник съм 
и жаждата за обич  
превръщам в къс небе 
разтварям си очите в него, 
мълча... 
и всичко е вълшебно. 
 

брой 6/2015  
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ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 

АФАЗИЯ 
 
Главата ми звъни от думи, 
а ти - погълнато мълчание. 
Къде е мостът, 
по който ще те стигна, 
по който ти ще минеш,  
по който ще се върнеш? 
Изгнил ли е? 
Потънал е в мъгла? 
Кога ли ще се скъса... 
Мълчание... 
не, безсловесност. 
Разпуснати коси – 
въжета скъсани, 
скъсени разстояния – 
към бездната,  
която ни дели  
от безсетивните... 
Афазия... 
Къде е дъното,  
в което 
ще потъваме, 
все по-дълбоко ще се губим... 
Ще плуваме  
върху тави, 
обесени от пяна... 
Вълните се разбиват  
в бреговете ми... 
Къде остана, мамо??? 
Къде съм аз? 
Аз – мостът, по който 
ще се върнеш... 
Тъмно е – 
в очите ти, 
понякога е  
стъклено, 
понякога – 
сълзи. 
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Понякога със глас се смееш,  
понякога със дни немееш. 
Знам, няма си,  
не чакам думи. 
Чакам – да срещнем  
погледите си... 
Да трепнеш  
с мигли,  
да ме погледнеш... 
Дори да стенеш - 
понякога и този звук  
е знак,  
че съществуваш,  
че си тук... 
че чуваш думите,  
които в моята глава звънят... 
Днес чувам глас, и стон, и смях... 
Усещам – докосването на ръката ти, 
когато погледът го няма. 
Завърна ли се? 
Днес дясното око е мокро, 
с лявата ръка ме галиш. 
Усмихна се и кимна, 
когато ти прочетох  
твоя стих, 
дори посегна 
да хванеш вестника с ръка. 
Ръката се размина със хартията –  
еднакво неодушевени са... 
и пълни с дух, без сетива... 
Но думите те стигнаха, 
бушуваха в главата ти, 
окото ти блести – не стъклено, а влажно 
Ръката ти е топла и топли моята ръка... 
Завръщаш ли се, мамо? 
По моста, който изгради отдавна... 
Вървиш по мене, зная, 
ще те издържа... 

 

брой 3/2015 
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НЕБЕТО Е ЗЕЛЕНО 
 
Сънувам, че летя. 
Високо и злачно. 
Сенките на звездите 
тичат край мен   
докосват ме - 
като дъжд, 
като мъгла, 
тишина. 
Може би не сънувам. Летя. 
Докосват ме 
облаци  
и птици. 
Небето е под мен. 
Греша, 
това са твоите 
зеници. 
Времето ме  
задави, хълцам, 
преглъщам миговете 
на годините. 
Падам - 
в утробата на тревата... 
и боли  зелено. 
Небето е зелено. 
Не сънувам. Не летя. 
Това са твоите очи -  
в зелено плачат. 
 

брой 6/2015 
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ГЕРЧО ДЖАМБАЗОВ 

ЩЕ БЪДЕМ ЗНАМЕ! 
 
Откликнали на мъките народни 
и с вярата в по-стли кръгозори, 
преминахме през тъмни преизподни, 
през карцери, каторги и затвори... 
 
От оня Ад по чудо оцеляхме, 
а днес се плюем, хулим, клеветиме... 
Ще бъдем ли каквито нявга бяхме – 
един Съюз, с една Програма, Име?... 
 
Приятели – „оранжеви”, „зелени” – 
избивани от „дясно” и от „ляво”. 
Ще бъдем ли все плячка на хиеми, 
или ще вдигнем знаме величаво?... 
 

10 март 1992 г. „Персинци”, изд. „Сеяч”, В. Търново, 1994 г. 
брой 2/2015 
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ДАРИНА ЦВЕТКОВА 

НОКТЮРНО 
 
Пак се водим за ръце. 
Боже, 
колко е невероятна 
тази твоя, топла длан! 
Пак съм твоето дете, 
ти – пристан 
и ще се изгубим в лунната пътека… 
Ще пътуваме в безкрая, 
ще намерим пътя призори. 
Пак ще ни одумват всички баби 
И  закукат кукувици. 
 

брой 5/2015  
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ДИМИТЪР ЮЖНЯНИН 

КРАСОТА 
 
Разтирил стадо край планински вир, 
в полите на била гористи, 
стои прехласнат до брега пастир 
и гледа към водата чиста. 
 
Как плуват в прохладни дълбини 
пъстърви сребърни на воля, 
а над вълните трепкат светлини, 
играят сенки на топили. 
 
Той свирна, както в детството, с уста 
и хвърли камък в езерната бездна. 
Смутена, крехката й красота 
като стъкло се счупи и изчезна. 

 
брой 5/2015  
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ДОРА МАНЧЕВА 

БАЩИН ДОМ 
 
Безкрайно аз се радвам, 
когато се завърна 
в бащиния дом 
и майка си прегърна. 
 
Сърцето ми игриво, 
с радост лудо бие! 
Вадичка пенлива 
във двора роден пее. 
 
Врата тихичко отварям, 
пристъпвам мълчаливо 
и сядам на леглото, 
а вътре тишината… 
 
Портрети от стената 
поглеждат пак към мен 
“Не ни забравяй, Доре, 
в този светъл ден!” 
 
Пред малкото прозорче 
във клонки озарени, 
гугутки сиви гукат. 
И спомените мили… 
 
О, моя родна стряха, 
где птиците гнездяха. 
Със сълзи те обливам 
и цяла с теб се сливам!  
 

брой 2/2015 
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ЖИВКА ТАНЧЕВА 

СЛАВЕЕВИ ГОРИ 
         
На поета Цанко Церковски 
 
Заради песента на славей край Росица,    
гората кръстиха „Славееви гори” 
и там погребаха певецa, 
надпявал се със славея дори. 
 
Макар поетът да лежи в земята,  
песните му за народни правдини 
до днес се пеят от народа, 
изплакал с тях неволи и беди ! 
 
Затова на втори май в гората,    
превърнала поета във светец, 
се стичат хора от страната -  
да сложат върху гроба му венец. 
 
Поклон, дълбок да му направят, 
в обет за вярност да се закълнат,  
а тишината на гората и покоя 
със себе си от там да отнесат! 
                        & 
                    &     & 
Славеят останал сам в гората, 
за певеца тъгува и пее ли пее, 
от ранна утрин до мрак песента му  
със вълшебни звуци се лее!...    
                                          

брой 3/2014 
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ИВАН СЕЛАНОВСКИ 

УПРАВНИЦИ 
 
Вий чувате ли грохота по жълтите павета? 
И ехото от стъпките на възмутения народ? 
Вий чувате ли дивий рев на бурята свирепа, 
коя вещае ураганен вой под родний небосвод? 
Вий чувате ли – осми месец как гърмят гърлата: 
„Оставка!.. Вън!.. И звън зловещ полита в небесата! 
А може би вий искате вендета с маршов съпровод... 
Не! Няма!.. Няма! Да се случи! Само с бюлетина, 
демократична ще остане нашата Родина!!! 

 
04.02.2014 г., брой 1/2014 
 

НОЩ 
 
Засвирил вятър със вълшебните си струни    
на люта зима песента. 
И вихър леден безпощадно клони брули –  
безкрайно дълга е нощта. 
 

О, нощ свирепа… Нощ на снежните корони!  
Вилнее неспокоен сън. 
А храмът ми свещен с кристалните колони   
оглася сатанински звън! 
 

Пробягват във съня ми сенките зловещи –  
миражи в мразовита нощ. 
Сред мрака маков реят гибелните срещи    
за сетен удар – сетна мощ! 
 

Душата ми потръпва в пазвите студени,     
където няма топлина… 
О, вечно ли душите ще са вледенени?!... 
След мрака идва СВЕТЛИНА! 
 

брой 6/2014 
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СПОКОЕН 
 
И моят сетен ден във вечността ще свърши. 
И леден вихър – сетно уморен; 
безщадно клона на живота ми ще скърши  
до дънера, безшумно повален! 
 
Но мойта лира, знам, ще бъде дълговечна. 
И вихри, нивга, няма да сломят! 
Че във нея има жар, любов и скръб човечна, 
че в нея има вяра – дух крилат! 
 
Разголва смело мрака с тайните зловещи, 
където кървав, безпощаден свят; 
бе стегнал хищно във зъбчатите си клещи 
на Нацията най-прекрасния й цвят. 
 
Поезия такава, вяврай, не умира... 
В душата нежна е камбанен звън! 
Звъни, звъни... О, моя неспокойна лира, 
събуждай ти, заспалите, от сън! 
 
Спокоен в дните волни тленно ще изстина, 
оставил свидна рожба – огнен стих! 
И върху гроба ми ще никне ДЕТЕЛИНА, 
че младостта – на нея посветих! 

 
Сборник „Детелина”, 2000 г. изд. Майобо, Враца 
брой 1/2015 
 

НА ТЕБ, ПАРИЖ - 13.11.2015 
 
Париж... Париж обагрен с кърви. 
Прокобно кървав химн звучи... 
И златна есен листи рони, 
и хладни есенни лъчи. 
 
О, кобен час!.. Невинни хора... 
Стотици жертви на терора. 
Днес с болка Франция скърби, 
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обляна с горестни сълзи! 
 
Скърби светът!.. Скърбят: 
ЗЕМЯ, НЕБЕ... и ШИР! 
И черен креп покри - 
„NOTR DAME DE PARIS” 
 
А Сена червеней... 
И слънцето печално гледа, 
природата немей  
„Дали терорът е ПОБЕДА!” 
 

брой 6/2015 
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ЙОРДАН БОРИСОВ  

СЛЕД ДИВИЯ ПОРОЙ 

 
Реката вчера беше буйна, 
а днес е баричка тя пак... 
Буча водата мътноструйна, 
а днес бълбука жабуняк. 
 

Остави камъни и пясък 
и подари ни сив покой. 
На гарвани се чува крясък 
след дивия жесток порой. 
 

Подскачат плахо край водата 
кадънки долетели две. 
И литват горе в небесата, 
где жерав жерави зове. 
 

ХРИЗАНТЕМИ 
                                     На Дора 

 

Цъфтят във късните ни дни, 
засмени бели хризантеми... 
Цветя за хубави жени 
със пръстени и диадеми. 
 

За теб изплитам стихове 
и славя всяка твоя песен... 
Долитат и отлитат ветрове –  
последните във мойта есен... 
 

Цветя последни – скръбен вик .  
откъснати във късен ден... 
Отива си последен миг 
от обич тиха озарен... 

 
брой 2/2015 
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МОЯТ ПЪТ 
 
Не съм воювал със бердана 
и сабя Ботевска въртял, 
но на Околчица в Балкана 
сълзи проливал съм от жал. 
 
Осеях моя път с балади, 
от Добруджа до Три уши. 
И бях на Янини грамади 
със свещ за братските души. 
 
След мен вървяха злобни псета  
разстрелваха ме всеки ден. 
Изправях се и с лъвска чета 
вървях, от Юди несразен. 
 

брой 6/2015 
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ЙОРДАН КОВАЧЕВ 

БЯЛА ЧАЙКА 
 
Безснежен студ, неканен зимен гост 
пронизва в мен свирепо кост след кост, 
кръвта тече едва в корави жили, 
едва мъждят последните ми сили. 
 
Природата и тя замира в студ, 
посърнала, прикътва своя скут, 
безлистните върби във старост мръзнат, 
тръстиките полюшват се и зъзнат. 
 

29.11.1957 
 
Младо утро с огнен меч разсече 
на нощта стоманения щит,  
пурпурната кръв разлял далече, 
мракът нощен падна мъртъв вече 
като великан във бой убит. 
 
В равнината легнали мъглите 
като кротко стадо без овчар, 
руменеят бавно от лъчите 
и поглеждат плахо към върбите, 
сякаш там ги дебне хищен звяр. 
 
А дошла от Дунав пълноводен, 
бяла чайка в пламъци лети; 
във възторг гори в простора роден 
и ме кани с глас познат, свободен: 
„О, кога ще полетиш и ти?” 
 

1/2015 г. 

  



Алманах Литературно земеделско знаме - том 2 
 

164 
 

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА 

ДАЛЕЧНИ МИГОВЕ 

 
Забравени.             
Дали да чакам  
          до  полунощ 
същите усмихнати искри 
          в очите ти, 
или с ревност 
ще ме изпратиш при друг, 
защото нямаш време 
          и покой за мен. 
Сама, с тишината едва ли 
бих могла да стигна до теб.   
 

брой 5/2015 
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КИРИЛ НАЗЪРОВ 

НА ГРОБА НА БАЩА МИ 
 
В ръка с мотика или сърп -    
запомнил съм те сред нивята. 
Превиваше по цял ден гръб,      
но само над земята свята. 
 
Земята бедна на Огражден     
бе цял живот от теб орана. 
В браздите сееше и зов за раждане... 
Днес гробът ти е нейна рана! 
 
Над гроба твой орел се вие,   
а сянката му ти е кръст. 
Защо не може да те скрие     
ни черна пръст, ни бурен гъст? 
 
Оставаш в храст, тревичка, цвете     
и в оня изкласил ечмен... 
Оставаш – в мрака да ми светиш     
чрез огъня запалил в мен! 
 

брой 6/2015 
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КОСТА ГЕОРГИЕВ - БОСЯК 

СЪН ЗАСПИВАТ 
 
Сън заспиват блянове младежки 
надалеч от роден бащин кът. 
Черна нощ извива танц мъртвешки. 
Тук ли свършва моя земен път? 
 
Ако знам, че с мойта смърт ще купя 
свобода за моя мил народ – 
гордо, смело, твърдо ще пристъпя 
срещу всеки властник-идиот. 
 
Сън заспиват блянове младежки, 
надалеч от роден дом прокуден... 
Нощ извива своя танц мъртвешки!... 
Майко моя, кой ще ги събуди?... 
 

о. Белене, 1959 г., „Гласове от мрака”, изд. „Ц. Церковски”, 
С., 1991 г. 
брой 1/2014 
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ЛАЗАР ДЪЛГЪРСКИ 

КРЪСТОПЪТ 
 
Безверен... и в тъжна самотност угасвам – 
ненужна, забравена тлееща свещ. 
Душата е морна, мечтите неясни, 
пред утрото ново – угаснал копнеж. 
 
И погледа впивам в прозореца малък, 
да видя в тъмата спасителен бряг! 
И устните шепнат пак думи прощални! 
Надеждата чезне в килийния мрак. 
 
А черната орис прегръща ме жадно, 
целува ме блудно в часа на нощта! 
На старост превръща нелюбена младост, 
в пустиня – уханните бели цветя... 
 
Безверен... и в тъжна самотност умирам, 
без капка надежда – ненужен в света. 
Къде ли, о, Боже, доброто да диря? 
Дали ще се върне при мен пролетта? 
 

„Гласове от мрака”, изд. „Ц. Церковски”, С., 1991 г. 
брой 1/2014 

  



Алманах Литературно земеделско знаме - том 2 
 

168 
 

МАЛИНКА ЦВЕТКОВА 

ПОТЪВАШ ЛИ? 
 
Потъваш май в лъжите си, любими? 
Спираш. 
Ще стана цялата на бряг, 
до който ти обратно 
ще доплуваш пак. 
 
Ако ли не – 
потъвай шеметно, неудържимо, 
отнасяй пост,  
религии и злост… 
На мене остави ми само:  
надежда,  вяра и  любов. 
 
Удави ли се във лъжите си, любими? 
Остават мигове незабравими! 
                                                                           

брой 1/2014 
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МАРГАРИТА НЕШКОВА 

ОКЪРВАВЕНА ПОТЕЧЕ РЕКАТА 
 
Не на сън, на яве видях 
как реката обратно потече, 
заля София с грях 
и объркани хора повлече. 
 
Водите й злобно ревяха, 
обръщаха кофи за смет 
и камъни, бутилки летяха –  
наруши се протестният ред. 
 
Несправедлива, сурова и дръзка, 
към себе си жестока дори, 
пиянска омраза разпръска – 
крехкият мост изгори... 
 
И огорчено сърце затръшна 
на надеждата светла вратата, 
в нозете на нощта всепризната 
на надеждата хвърли душата. 
 
И на водата чух тихия шепот 
да пита кротко града: 
На тъмнината грозният кикот 
ще обязди ли отново реда? 

 
19.02.2013 г., брой 1/2014 

 

ЗАТРУПАН  СПОМЕН 
 
              на с. Долна Бешовица 
 

Потръпва оглушала сграда -  
църквата заключена със дни. 
Дворът - парк е без ограда 
и душите ни са руини. 
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Очи затворени не плачат, 
навярно търсят бащин бряг, 
а партизанин е сеячът 
донесъл им библейски бяг. 
 
И днес, все още, двор църковен 
е гробище на партизани. 
С копнеж на скитника бездомен 
оплаквам твоите рани ... 
 
Мое родно село в планината, 
поседнали самотно в здрача -  
как да прогоня тъмнината? 
За съдбата ти злочеста плача. 

 
05.03.2014 г., брой 2/2014 
 

ПЕРСИН - ОСТРОВЪТ НА СМЪРТТА 
 

Една легенда разказва, че дъщерята мюсюлманка на турс-
кия паша се влюбва в българин-християнин. Бащата, за да 
я накаже, наредил да я завържат гола за едно дърво на един 
от островите. През нощта комарите изпили кръвта й. 
От тогава този остров носи нейното име - Персин.  

 
Дунава плиска вопли, сълзи 
на удавени, убити от злоба 
и човешка жестокост, която пълзи... 
Над Персин тегне прокоба! 
 
И Персина, щерката на турски паша 
със задавените вопли все плаче. 
Аз съм българка, но с любов я теша: 
сестро моя, и аз тук съм сираче... 
 
Нека, нека двете да плачем! 
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Коматарски, „комунистически рай“ 
въдворил бе тука ада. 
И плач, гръч и болка - в този край, 
хуманността човешка пропада... 
 
Свинско грухтене, дъвчене, стон... 
Човешки стон тишината залива, 
оглася съдизъм нисък небосклон 
и на Персина със съдбата се слива... 
 
И човешка плът засища свинете, 
полужива и мъртва в адски кошмар. 
Дунава мие на Персин бреговете 
и дяволът диша с поредния дар... 
 
Българи, нека тук си поплачем! 
 
Вампирите и днеска са много, 
изцедиха кръвта ни, жизнени сили 
и веригите на червеното лого 
още влачим, без жалост се впили... 
 
Ние всички ще си тръгнем, умрем. 
Човекът ще повтаря сенокос и оране... 
Истини неизречени ще разберм, 
че безценното тленно няма да стане. 
 
Човеци, нека тук си поплачем! 
 

брой 3/2015 
 

ЛУДОСТ ОТ ЛЮБОВ 
 

В дъждовен ден    
с плетени обувки на бос крак   
ти Любов дойде при мен    
и слънцето изгря на моя праг.    
 
И в сънищата на деня     
аз възкръснах млада. 



Алманах Литературно земеделско знаме - том 2 
 

172 
 

Възропта човешката ни същина:  
това е лудост, старческа прищявка… 
 
А във времето   
синевата безпристрастна с благослов   
направи заключение: 
-Това нарича се любов! 
И без никакво съмнение! 
 

брой 5/2015 
 

ВЪРВИ СИ ЗЛО 
 
Върви си зло 
от този свят! 
Върви си! 
Вземи си всичките творения, 
лукавите изобретения… 
Върви си с мир, 
върви си! 
Лек не намери тука,  
сееш мамо мъка… 
И това не е победа  
невинни да убиваш и рушиш, 
демокрацията да душиш, 
влюбено в тираничното си същество… 
Тръгни си сатанинско божество… 
 
Разрухата и болката, и съсипните 
не носят плод, 
ни щастие за тебе - 
робският хомот… 
Истината е във Добрината 
и растежа на стеблата 
от нейната хуманност тук засети 
и нейно продължение, 
дори за тебе, зло, спасение…  
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Напразно чакаш смесвайки боите… 
Затваряш си завинаги вратите 
на райските вселения 
и твоите изобретения 
не са равни на тези на Твореца. 
Бялото ще си остане бяло 
търсено, желано, мило, 
със страх, погнуса никой не дарило… 
Върви си зло! 
 
брой 6/2015  
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МИЛЕНА ФИЛИПОВА 

РАЗПЛАКАНА КЪМ ПО-КРАСИВА 
 

Разплакана съм по-красива. Знам. 
Сърцето ми разлиства се насила, 
когато го ругаят. Тъжен храм - 
превръща се в изригващо мастило. 
 

Разплакана съм по-красива. Знам. 
Но нямам сили да изглеждам смела, 
когато падам в гневния капан, 
на думи в любовта си неузрели. 
 

Разплакана съм по-красива. Знам. 
Тогава търся нос добра надежда 
и кораба ми плува все натам, 
та сълзите ми кротко да изчезнат. 
 

Разплакана съм по-красива. Знам. 
Но аз не искам да съм тъй красива. 
Събирам бавно ведрия си плам 
и само в ласката съм още жива. 
 

ЧЕ АЗ СЪМ ЛЯТО 
 

Че аз съм лято - топло и щастливо, 
прииждаща от слънцето, се връщам 
и после в най-дълбокото се впивам, 
и пак изригвам - влюбена по същност. 
 

Че аз съм лято - смело се избирам 
и щом открия нежния си блясък - 
го пръскам, ненаситно го събирам, 
и пак изтичам - смях, вода и пясък. 
 

Че аз съм лято и в лъчите грея, 
и силата си огнена познавам, 
защото съм, в сърцето си живея - 
и лавата възторжено раздавам. 
 

брой 5/2014 
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КАТО МОРЕ, ЗАБРАВЕНО НА ПЛАЖА 
 

Като море, забравено на плажа, 
говоря си с отворените миди, 
събирам си вълните - уморените, 
на мъртвите вълнения не вярвам, 
че са вродени, волни своеволия 
и не потъвам в пясъка от мъка, 
и не подпетвам ситните си стъпки 
към изгрева, защото ще се съмне, 
дори да не очаквам слънцето 
като усмивка на приятел, 
в която се завръщам утешена. 
 

брой 1/2015 
 

НАУЧИ МЕ ДА ЛЕТЯ 
 

                На Васил Фр. 
 

Научи ме да летя 
и с крилете си в простора, 
да избягам от света 
и разблудните раздори. 
 

Научи ме да летя 
без крила в душата бяла, 
да чертая небеса 
като слънце засияла. 
 

Научи ме да летя, 
още миг и ще политна, 
на крилете ти сега 
чак до бъдното ще стигна. 
 

ПРОЛЕТНО 
 

Пролетно е, неродено, 
зимно ми е чак, 
цъфнало ми е, зелено, 
но с тъга от сняг. 
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Искам пролет да изпее 
слънцето на бис, 
лястовички да се реят 
в синьо-златна вис. 
 

Знам, снегът е бял, безбрежен, 
но е късен гост, 
за южняка мил и нежен 
вдигам весел тост. 
 

Без снежинки, моля, моля, 
само цвят до цвят, 
пролет да расте на воля 
в този хубав свят. 
 

брой 2/2015 

  



Алманах Литературно земеделско знаме - том 2 
 

177 
 

МИЛКА ПЕШЕВА 

ЛЪЖА 
 

С лъжа живяхме някога и днес,    
с лъжа ни мина целият живот. 
Все чакаме мечтания прогрес,   
все носиме огромния хомот. 
 

Вярвахме, че всички ще сме равни,   
до следващата наша петилетка. 
Някои бяха все богоизбрани,    
други там умираха във клетка. 
 

Наивници като Вапцаров, Левски    
за святата република умряха. 
С лъжа остана чакана до днеска,    
разочаровани ако сега живяха. 
 

Ограбиха земята на селяка,    
що хранеше си мирно челядта. 
После той купоните дочака    
и тръгна по несретен път в града.    
 

А сини партийки червени    
лъжеха народеца унили. 
И станаха с дворци и бизнесмени,    
а по-разумните набързо пък избили. 
 

Все още безропотно мълчиме,   
смачкани в мизерия и нищета. 
Очакваме злото да се срине    
и Бог да ги накаже за това! 
 

Народе наш, Българийо мила,     
останахте нещастни с векове. 
Радвам се, че тук съм се родила    
и не желая други светове! 

 

брой 1/2014 
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СЪДБАТА 
 

Едва ли ще се върне младостта, 
потънала из лабиринта на живота. 
Или увехналото цвете, любовта,  
когато настойчиво старостта похлопа. 
 
Все едно е вятъра да гоним, 
на дните отронените листа. 
Или през бурите да бродим 
към мечтана горда висота. 
 
Дали вървим върху килими меки, 
или с горчилка тъмна на душата… 
Оставяме всичко тука и навеки 
в тази майка  кърмилница - земята. 
 
Кой не иска да е вечно млад,  
да прескочи старческия брод? 
Греховете, те са вечен ад, 
носен от цял един народ. 
 
Колко е прекрасно да си жив, 
във зениците ти светлина да блясва. 
Малко лудост, малко да си див 
и сърцето ти да не мирясва… 
 
Но времето безшумно галопира,   
догонва залеза  нататък… 
И няма сила да може да го спира. 
Мили хора, всеки миг е кратък! 
 
Ромонът да шушне във ушите 
на листата с падащия шепот. 
Кристали блеснали в очите, 
докоснали сърце с гальовен трепет. 
 
Да препускат спомени далечни,  
в плен на тази вечна суета. 
До болка те във нас остават вечни, 
с цветя и с дрипи - нашата СЪДБА. 
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Не може да се яхне, управлява, 
на гърба си само ще я носим. 
Всеки път тя ще ни покорява, 
милост само от Бог ще просим. 
 
Смирено ще пътуваме с тълпата 
към покоя и вечния сън. 
Ще се радва ли във нас душата, 
щом чуе там напевния звън? 
 
Край накацалите лебеди бели 
пътник ще премине замълчан. 
Тези хора где ли са живели, 
тук ли е сегашният им стан? 
 
А в ефира сладкопойни птички 
слънчевите зайчета ще гонят. 
Неуморни жужещи пчелички 
на цветенцата прашеца ще да ронят. 
 
Кръговратът - време неразбрано. 
Обичал ли си някога? Любил? 
Любовта прегърне  ли те, късно или рано, 
бъди щастлив ти, че си се родил. 
 

брой 6/2014 
 

ОТИВАЙ СИ, ЗИМО! 
 
Отивай си, Зимо, стига пързалки! 
По бузите щипеш децата ни малки. 
Вятърът брули кожухчета бели, 
а ти само сипеш бели кадели. 
 
Чакаме пролет ведра, засмяна 
и минзухарко по горска поляна. 
Жълти свещички подали главички 
и хор от наши пролетни притчи. 
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Слънчо да грейне отново пак тука, 
със весел ромон да пада капчука. 
Посели бисери там по росата, 
да скачат отново с радост децата. 
 
 брой 2/2015 

 

ЗИМНА НОЩ 
 
Зимна нощ, тишина и мрак, 
тъмно покривало ме обгръща. 
Денят изчезва  нощен похлупак, 
в тънка люлка ме сънят полюшва. 
 
А луната, жетварка с остър сърп, 
жъне звездопада неуморно. 
Небето бяло е превило гръб, 
потупва облачета безпризорни. 
 
Пеперуди скачат от небето 
и земята нежно те целуват  
звездици с душата на детето  
докато се буйно налудуват. 
 

брой 6/2015  
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МИЛЧО ПИСАДАШКИ 

ПРОЛЕТНИ ВАРИАЦИИ 
 
* * *  
Тънък полъх над горите плава 
Разцъфтяват първите зюмбюли! 
Разцъфтяват! 
Е, кажи тогава, 
ний защо сме тъй унило свили 
погледи и пламъци в уплаха? 
Песен рони малка птичка в мрака –  
и под нашта извехтяла стряха 
мъничко гнезденце чака 
 
* * *  
Славеят ти чуваш ли го? Пее... 
Пее той, ала не сал за двама. 
С тази песен цял живот живее! 
Че без песен – просто радост няма. 
Ако ти едно и също само 
всеки ден повтаряш ми, о Боже: 
Ще остане ми сърцето нямо, 
с болка скрита то да се тревожи... 
 
* * *  
Чуваш ли врабците пред вратата? 
Колко сладко само си говорят... 
И със песен будят те зората, 
без да се ядосват, без да спорят! 
Що тогаз, кажи ми ядовито, 
всяка нощ все нещо с теб делиме? 
И сънят ни ляга с нас сърдито 
без начало... И без свое име. 
 
* * *  
Времето премята броеница 
Мятаме я двамата и ние! 
А душата – зажадняла птица 
в облаците пее и се вие... 
Да гнезди – дърво си не намери! 
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От дървета се умът замая... 
Дали нявга сили ще събера, 
та и аз да почна да мечтая?! 
 

„Разплакани изгреви”, изд. Майобо, 2001 г. 
брой 2/2014 
 

РАЖДАНЕ 
 
Дошъл съм, казват ми, през юни, 
в онези летни часове, 
когато сребърните струни 
пилели медни гласове... 
 

Когато хората по ниви 
привеждали в умора гръб. 
Конопените ризи сиви 
полепвали... Но сърп след сърп 
играел в спечените длани, 
свистял в узрели класове... 
А нейде викали чубани 
на воля с бодри гласове... 
 

На нивата била е мама, 
тя чула тръпно моя глас... 
И тъй, на сипнатата слама, 
родил съм се през юни аз... 
 

Затуй съм черен – прегоряла 
от зной напукана земя... 
И мойте устни са бозали 
от нея първата кърма... 
Затуй очите ми големи 
все търсят слънчевия пек. 
И никога не биват неми 
за всяка болка на човек. 
 

 „Разплакани изгреви”, изд. „Майобо”, Враца, 2001 г. 
брой 3/2014  
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ЧУВАШ ЛИ ГИ ПТИЦИТЕ КАК ПЕЯТ?! 

 
С песен как събудиха зората? 
И със трели трепетно живеят, 
къпят се щастливо в светлината?! 
 
Как зюмбюлен дъх люлеят в длани?! 
Нарцисите как прегръщат с обич? 
И със трели топло залюляни, 
днес загърбват всякакви особи... 
 
Затова денят е чист и ведър! 
Затова и слънцето препича... 
Кацнало всред клонестия кедър, 
първите възторзи с обич срича. 
 
Боже мой, в такъв ден земята 
сякаш  е без край щастлива... 
И опъва свежо пелената -  
да покрие мерзостта ни сива... 
 

брой 3/2015 
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НАДЕЖДА ЦАНЕВА 

ПТИЧА ПЕСЕН 
 

Не е вярно, че всичко е тленно, 
че в смъртта свършва земният вик, 
че завърнал се вчера при мене –  
утре пак ще те няма, мой миг. 
 

Не е вярно, че птичата песен 
всяка есен умира в дъжда... 
Не, не е толкова лесен 
на волната птица света. 
 

Тя лети над сезони и зими –  
няма мраз да скове песента, 
че в сърцето си всеки я има 
и дочаква така пролетта. 
 

брой 6/2014 
 

ПРОЛЕТЕН ЦВЯТ 
 

на Габриела, с обич 
 
Като клон от дърво, отрупан със сняг, 
не, като вейка черешова, с пролетен цвят – 
разлюляна от вятъра, от луната огряна, 
тръпне до мен дъщеря ми смълчана. 
 

И говорим, говорим – за слънца неоткрити, 
и за изгреви бели, за тъгата в очите. 
И говорим, и търсим на сълзите следите, 
и дочакваме утрото – птича песен долита. 
 

Мойто странно момиче вдига тежки ресници, 
вече нищо не пита, вече нищо не иска. 
От лъчите обляно, бързо тича на двора –  
с голи ръце да прегърне простора. 
 

брой 3/2015 
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НЕ СЪМ „НА ПОПРИЩЕТО ЖИЗНЕНО В СРЕДАТА”... 
 
Не съм „на попрището жизнено в средата” – 
назад да се обръщам – ме е страх, 
че стъпките ми бързо откънтяха, 
оставили по пътя само прах. 
 
Напред да гледам – за кога ли вече? 
Далеч от времето без пориви живях. 
Не търсех каменистото поречие 
и през годините без пламък тлях. 
 
А можеше да бъде друго – 
следа да има и след моя ден. 
И не сега в съмнение да диря 
все още дремещото в мен. 
 
*** 
Недей ми казва, че е много късно за всичко: 
да напиша стих,  
да търся детелина  
четирилистна 
и извора, от който пих, 
когато бях на двадесет години... 
Не ме придумвай, че покоят е живот – 
покой не искам. 
Мъртвите почиват. 
 

брой 5/2015 
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ПЕНКО КЕРЕМИДЧИЕВ 

ЗАВРЪЩАНЕ 
 
В дома? При люлката? Де мама ми е пяла! 
След толкова години мрак, терор и глад... 
Гробовна тишина! 
Ни дим! Ни говор! Ни усмивка! 
Пронизваща пространството печал! 
Смъртта измела е дома без жал. 
Къде се дяна, майчина въздишка? 
Кандило без фитил. Часовник спрял. Кога? 
Кога, кога човешки дух си отлетял? 
Мъртвило, пепел, мрак... 
И няма знак, че някой някога е тук живял. 
Защо, защо съм, Боже, оцелял? 
От всяка стая свети само мрака. 
И ти, за мен залепнала тъга. 
Защо се върнах, люлчин мой подслон? 
Защо не грохнах сляп и оглушал? 
Защо не отлетя, мой влак? 
Защо спря пак на тая тъжна гара? 
В теб, тюрма мрачна, дишах и горях. 
И вярно рамо имах и мечта голяма... 
И в някого - с доверие да спра очите. 
Към образ мил да полетя с лъчите, 
начало на една поема, 
непрозвучала с тъжния си край. 
Защо се върнах? 
Не стигаха ли десетте години, 
изсмукали кръвта и младостта? 
Със тебе ли да лягам пак, тъга? 
 

брой 5/2014 
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СВЕТЪТ Е НАШ   
 
Светът  това съм аз, това си ти, 
подмятани от вихрите вълни, 
с изгубен бряг, със скършени мечти, 
но с дух и обич в най-жестоки дни. 
 
Мой свят, - и грозен, и красив, 
за мен ти беше щедър рай и ад. 
Ще те накича с моето сърце щастлив, 
като със най-вълшебен цвят! 
 
Защото, вярно, страдах в теб, 
но никога не ми изневери. 
И аз ще те обичам  любещ и свиреп, 
в живота си залязващ, и в смъртта дори! 
 

брой 6/2015 
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ПЕТКО ОГОЙСКИ 

ЗАВЕТНО 
 
От дете си нося – в съне и попътно, 
изначално моя – и моя досмъртно, 
една тръпна жажда, тайна, съкровена – 
на Балкана роден в пазвата зелена 
сред сестри и братя, усмирен да легна 
на духи ми скръбен в люлката последна!.. 
 
Спящата ми майка в сън да ме оплаче, 
смъртом като срещне своето сираче, 
слънцето планинско, над Алмаш изгряло, 
сутрин да пробужда сърцето заспало, 
привет да ми праща Войкина могила 
от да изтръгне непонятна сила: 
 
С вятър вест да вестне вихром из лъките, 
думи да разстненат околвръст в горите, 
на словото мое най-свидните звуци, 
да обдарят моите внуци и правнуци, 
-от дете невръстно – до старец столетен, 
духом да даземат моя стих заветен, 
мене да приспомнят със синовна мисъл: 
ЗА КАКВО ЖИВЯЛ СЪМ, И ДУМАЛ, И ПИСАЛ!.. 
 

 
брой 6/2015 
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ПЕТЪР ИЛИЕВ 

ТРЕВОГА 
 
Вред в полята ниви неорани. 
Дива пустош властно се всели. 
Само скитат приказливи врани, 
с вятър виещ в плевели с бодли. 
 
И ливадите, с тъга копнеят, 
за човешка глъч и песни пак. 
Лете звънките коси не пеят, 
вехне и прегаря цъфнал злак. 
 
Пък – горите тихи и смирени, 
гинат в яростен нелеп огън, 
и крадци, от алчност озверени, 
грабят трупи и търгуват вън. 
 
А народа стене в немотия, 
както стене майката земя. 
Хора, спрете нагла съсипия, 
паст разтворила като ламя! 
 

брой 5/2015 
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СТОЯН КОЛДОВ 

НА БЗНС 
 
С теб къде не бяхме -     
в лагера, в затвора… 
Трудни дни живяхме -    
беше ми опора.  
 
Дружбо моя мила,    
нямам вече сила! 
Исках да помогна,     
никой се не трогна! 
 
Срещнах странни хора,     
братя от затвора. 
Никой се не труди. 
В кома са заспали. 
Който те събуди    
все ще се опари! 
 
Някои с мечтите    
щедро насъбрани       
гледат висините,    
а не твойте рани.  
 
И какво ни чака? 
Питам се? Не зная! 
Гледам те - в батака… 
Май, че идва краят! 

      
брой 5/2014  
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ТОДОР ЦАНЕВ  

НА ПОЕТА 
 
Бе млад бохем. Сред шум и суета 
отрони звън свенливо твойта лира - 
възторжен химн за дивна красота 
понесе се над дим и смрад в ефира. 
 
И ето вечер в бурния локал 
ще дойдат кротко твоите познати 
и в сянката на грижа и печал 
ще почне пир, а почне ли, крила ти 
 
и скръб и самота изчезват в миг; 
сърцата в обич и копнеж преливат; 
вино и смях, и звън, и глъч, и вик 
над масите се плискат и разливат. 
 
Тогаз, велик, изправяш ръст над тях 
и с патос почваш свойта канонада, 
прекъсвана от френетичен смях 
и изблици на нежност и наслада. 
 
В неспирен бяг отлита младостта, 
но младите са шеметно пияни, 
за да се вгледат мъдро в есента 
и в скъпите й багрени премяни. 
 
А тя дойде и в нейна власт сега 
догаря бавно миналият спомен. 
Поете, ти, покрусен от скръбта, 
си в своя град и в своя дом бездомен. 
 
Мълвата те лиши от светлина. 
О, горък плач оглася тишината. 
Ти плачеш за любимата жена, 
що толкоз рано ти отне съдбата.  
 
Ужасно тъжно. Черна нощ понася те 
в простора на безброя, 
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де вместо злоба, слава и разкош 
очаква те на вечността покоя. 
 
А беше младост, беше суета... 
Блестеше в златен блясък златна лира 
и песни за любов и красота 
се носеха навред над нас в ефира.  
 

брой 3/2014 
 

ПРИ НАС ЩЕ ДОЙДЕ РАДОСТТА 
 
Едно ме мъчи ден и нощ: 
съмнението, страховете, 
че днес човекът носи ощ 
жестокостта на зверовете, 
че и в усмивката си той 
изкусно крий недъга свой. 
 
Хуманност? Не! Човек е зъл! 
Човек с кратуната си куха 
измисли страшния пъкъл. 
Тогаз протести се не чуха, 
а днес - след толкоз векове - 
все зидат нови зидове. 
 
Но ти, безумецо, недей! 
Не бързай да петниш прогреса, 
а с утрешния ден разсей 
таз скръбна тягостна завеса 
и виж - ще има на света 
и радости и красота. 
  
Когато морските вълни 
задвижат нови свръхмотори, 
когато слънчеви лъчи 
прегреят снежните простори, 
тогаз и полюсите, знай, 
ще са прекрасен земен рай. 
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А тая страшна топлина, 
топяща бездни и вулкани, 
а тия атомни ядра - 
невидимите великани, 
не ще ли вкарат най-подир 
човека груб в безкраен пир? 
  
Повярвай, всеки идващ ден 
ни носи нова изненада. 
Ей днешният живот сразен 
веч вдигна своята блокада. 
Откраднаха ни младостта, 
но вече идва радостта. 

 
брой 6/2015 
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ХАРАЛАН НЕДЕВ 

ОБИЧ ДНЕС Е НУЖНА 
 
Човешка обич днес е нужна 
и Нов- човешки светоглед. 
Живот  възвишеност задружна, 
а не живот съсипан, блед. 
 
Да няма глад и немотия 
и ненаситни същества, 
да няма Зло и Мърсотия 
край нас с отровни вещества. 
 
Да грее слънце на лицата 
далеч от грях и тъпота, 
да бди над всички Добротата 
за да диша щастие света. 
 
В култ да издигнем Добротата, 
за да стане Рай Земята. 
 

брой 6/2015  
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ЦОНЬО НЕДЕЛКИН 

ТЕСЕН КРЪГОЗОР 
 
Все по-тесен става кръгозорът,    
който е пред моите очи. 
Другарувам с все по-малко хора 
и че остарявам по-личи. 
 
Ала не изпитвам болка тежка,     
нито се с илюзии теша -   
всяка днешна загуба и грешка     
срещам със усмихната душа. 
 
Но боли ме много, че без вяра     
и без устрем минах своя ден,     
че живях години по сценарий,    
който друг бе съчинил за мен… 
 

брой 6/2015 
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V. САТИРА 
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АТАНАС ЛИЧЕВ 

ДОЧУТ РАЗГОВОР МЕЖДУ ДВЕ ВЪЗРАСТНИ СЪСЕДКИ  
 

-Пено-о-о-о, Пено ма! На тия изборе куметски за когива 
че гласуваш? 

-Леле, Гано-о-о, сите кандидати са от убави, по-убави, 
младоци и били с фисше убразование. И я да не ги обидя, 
че им тегля чертата на общо уснование!  

-Ама така бюлетината ти става нефалидна!  
-Бе, фалидна-нефалидна, с тия очни пердета, каквото и 

да направя, ще ми е от Господа простено! А ти Гане че гла-
суваш ли? 

-Мисля да не одам да гласувам за тия поразници! Те все 
големи неща обещават, а сетне ги забуравят! Но ако некой 
от тях направи тайно дарение на моите внуци, че гласувам 
за него на драго сърце! - и замълча дискретно...  

В настъпилата пауза двете съседки неусетно се унесоха в 
сладка дрямка. Не след много време по улицата край тях 
мина пърпорещ трактор с прикачено раздрънкано ремар-
ке. Тази шумотевица ги стресна и извади от унеса им и две-
те отново поведоха разговора по злободневните за тях теми 
- пенсийките, коледните добавки, бежанците, налегналите 
ги болежки и т. н. докато слънцето заходи зад високия хълм 
и ги подкани да си тръгват по домовете си. 

 

брой 5/2015 
 

РАДИО ЕРЕВАН 
 

Попитали радио Ереван: 
- Защо напоследък в някои електронни новинарски еми-

сии говорителки се явяват в тенис-спортно или дори в по-
луспор(т)но облекло? 

Радио Ереван отговорило: 
- Защото в много български медии преобладават и влас-

тват жени, които са супер пристрастни към нови модни 
течения... 

 
коректор: Ани Калчева 
брой 6/2015 
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БОДИЛ РОЗИН /КИРИЛ  НАЗЪРОВ/ 

ПОДСЪДИМ ПОЛИТИК 
 
Страх 
да ме обзема?!?! 
Ах, 
Не ставайте за смях! 
Толкова пари натрупах,     
че съдебната система    
мога цялата да купя! 

ОТ ТРЪН НА ГЛОГ 
 
Грабят ни и явно, и с измама    
магистрати, лекари, полиция… 
Стигна ни неволя  
тройно по-голяма: 
тройно по-крадлва   
тройна коалиция! 
 

брой 2/2014 
 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ 
 
Картината е ясна   
като две и две:     
яви се професия безгласна -    
купуване на гласове! 

ПАРТИЙНИ КОАЛИЦИИ 
 
Врагове са кръвни,   
сипят си нападки стръвни… 
но когато им изнася   
с охота се понасят! 
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ПРЕДИ И СЛЕД ИЗБОРИ 
 
Като кандидати    
представят се за сериозни. 
Като депутати    
стават мистериозни?! 
 

брой 5/2014 
 

КАБИНЕТ  С  КЪСМЕТ 
 
Жени и мъже -     
от кол и въже,    
но еднопородни: 
грабители народни! 

КУКЛЕН  ПЕХЛИВАНЛЪК 
 
Счепкват се уж яко 
в парламента ни момците, 
че на всеки Някой    
дърпа му конците! 

ВИП  БРАДЪР 
 
Не само дип,    
че не са ВИП,    
но са май от тия -    
ВИП  по  простотия! 

БЕДСТВИЯ 
 
Адът воден - 
в градовете и селата; 
адът  Волен - 
навсякъде в страната! 
 

брой 6/2014 
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УПРАВЛЕНСКА КОАЛИЦИЯ 
 

Прегръща цял народ -   
също   
като октопод! 

В БеТеКа     

Е ТАКА: 
 

За да просперират,   
не спират    
народа да обират… 

ГОРОЛЮБЕЦ 
 
За гората той радее,   
но от грижите му    
тя редее. 
 

брой 2/2015 
 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО… 
 
В парламента  
не искат задължително гласуване,    
но е ясно като две и две:  
че искат задължително купуване    
на гласове! 
             

брой 5/2015 
 

НИЩО НОВО 
 
Има и такъв момент     
от времената древни на Софокъл:    
дори отровната уста на опонент    
най-лесно се затваря с кокал! 
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ОЩЕ ЗА БЕНЗИНА 
 
-И я че зина     
за бензина –  
шофьор от Шопско коментира, - 
че тези дето контролират    
редовно вземат си процентите! 
                               

брой 6/2015 
  



Алманах Литературно земеделско знаме - том 2 
 

204 
 

ВАСИЛ КАЛФОВ 

СВЯТ ШИРОК, ДИВАНЕТА ВСЯКАКВИ 
 
В този свят от памтивека 
все тъй играй се на шах-мат. 
Шахматистът е човекът, 
де никому не е познат. 
 
Разделен светът и днеска 
е на мънички квадрати, 
докато не я оплескат 
малки пешки-депутати! 
 
Има офицери, дами, 
топове – „теглени с коне”. 
Слагат царя – да ни мами, 
пари щом има за пране. 
 
За какво е тук народа, 
тази пасмина за „тези”? 
Черно-бялата порода 
няма днеска кой да глези. 
 
Хем е свикнал, хем си пъшка, 
хем си влачи и хомота. 
Няма смисъл да се тръшка, 
щом си е смирен в живота. 
 
Виж, конците кой ги дърпа, 
кой ли днес ще разбере? 
Затуй в джоба ни ще бърка 
стратег от някое „каре”. 
 

брой 3/2014 
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НЯМА ... „АМА-а” 
 

Между Русия и България 
всичко е… лотария! 

 
Такива, каквито са били, 
днес пак са социалистите! 
Безсрамието е... „Порок” ли? 
Но-о... не и за комунистите! 
 
Работим ние ангария 
за тези, дето бяха на власт! 
Затуй днес тънем в немотия 
и крадците обвиняват нас! 
 
Брей?!  Какъв живот доживяхме?! 
Крадат парите ни… Имота... 
И шепнат: - Как ги прекарахме! 
Аа-х!  Тежък е живота! 
 
Ачик живеят си богато, 
а ние... тръгнахме в просия! 
Уж,... искали „Европа, НАТО”?... 
а тачат Путин и Русия?! 
 

брой 3/2015 
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ГЕОРГИ КОЗАРЕВ 

НЕДОСЕГАЕМИТЕ 
 
Народите създали си закони      
от векове за векове. 
А парламентаристите ни родни     
Създават:  кой как да краде! 

КРЪГОВРАТ 
 
МВР престъпниците хваща,     
прокурорът на съд ги праща,  
съдът по живо-здраво ги изпраща… 
Дали пък някой някому заплаща?! 
 

брой 1/2015  
 

ЧУДО 
 
Знаеш ли мамо, знаеш ли мамо, 
какво е чудо станало само     
в твоето родно село – някога голямо! 
Новата кметица съобщила: 
„Данък за в двора градинка!” 
На дядо и баба на село     
да им е яка гърбинка -    
ще отглеждат с пот на чело    
зеленчуци за дваминка! 
Дядо за утеха отзарана     
сварил си ракийка във казана. 
Но кметицата му казала: „Пардон, 
За казана данък има по закон!” 
Тъй  пенсийките им „големи” – на дваминка  
за данъци отишла до стотинка! 

                             
брой 6/2015  
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ИВАН СЕЛАНОВСКИ 

ВЪПРОС 
 
Кажете! Човешката злоба, 
съпътства ли „човека” и в гроба? 

  
брой 5/2014 
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МИЛЧО ПРИСАДАШКИ 

ОТ ДВУЛИЧНОСТИ МИ ПИСНА 

 
Днеска всеки лицемери    
и със две лица живее. 
Как тогава да намерим    
честният човек къде е? 
 
Аз доколкото разбирам,  
всеки с две лица се ражда… 
И със две лица умира    
във неутолима жажда. 
 
Всеки се стреми отрано        
други някак да заблуди… 
Обществото е раздрано 
от двуличностните люде! 
 
Дано Господ по-нататък     
нови хора да изпрати, 
да се възроди Земята,     
а човекът да не пати! 
 

брой 6/2014 
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ТАРАЛЕЖА  /СТОЯН КОЛДОВ/ 

МИМИКРИЯ 
 

В парламента вихър мина -   
групите смениха неколцина.    
Там сега надълго се мълви:   
те били с побъркани глави. 

РАВНОСЪДИЕ 
 

Законът е един за всички…,    
но даровете са различни. 

СПОЛУЧИЛИЯТ    
 

Още като бебе се научи –  
щом лази, че ще суче! 

БОЛЕСТ 

Басня      

 

Пиявици сложи си – някой рече. 
Аз хванах две в реката. 
До вената допрях ги на краката    
и кръв потече   
направо на гадините в устата… 
След туй  доволни забърбориха, 
че невъзможното те сториха  
и ще прогонят болестта. 
И пак засмукаха… 
А аз извадих си поуката:  
додето смуче, кой ли се не врича,   
че те цени, че те обича! 

 
брой 2/2014 
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ДА ПОЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ 
 
Така ако я караме, бре хора,    
ще я почистиме „добре”, не споря. 
Дори на картата ни няма да я има      
за в бъдеще Родината любима! 

ПРОЛЕТНО ПрОЧИСТВАНЕ 
 
Политиката я бистриме     
и прочистваме ли, прочистваме. 
На някогашни служби ваши      
сега редиме наши! 

ПЕНСИОНЕР 
 
Прегърнал своята несрета,        
по здравната пътека крета… 
с едничка е мечта накрая. 
 

брой 3/2014 
 

НА НЯКОИ ДЕПУТАТИ 
 
Четвъртвек народни бяха,    
в парламента остаряха   
и мечтан живот живяха. 
И решиха: ние сме дотука, 
Стола завещаваме на внука! 
 

ПРЕДИЗБОРНО 
 
Тате дава ми съвет:    
разбери, не си за кмет,    
ти не знаеш да крадеш   
и в затвора ще умреш. 
С приказливите уста    
депутат да бъдеш  да! 
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Там е истински късмет,      
ти ще си с имунитет! 
 

брой 5/2014 
 

КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО 
 
И без умствен багаж -    
само да е наш! 

СМЪРТТА НА  ПОЛИТИК 
 
Дадоха му пост и власт    
и не чу се вече неговият глас. 

КРЪЧМАРЯТ 
 
Благодаря на водата,    
тя купи ми колата! 

В ПАРЛАМЕНТА 
 
Сред хора толкоз разни    
има и с глави празни! 

ПРИЛИКА 
 
Преди ни деляха    
на врагове и наши.  
Сега пък -  на бедняци 
и наши богаташи! 
 

брой 6/2014 
 

НРАВИ ОТ 1989 г.  
 

Събраха се животните в гората 
да извоюват свободата свята. 
Презряха царската корона. 
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Лъва изхвърлиха от трона. 
Развяха знамената 
и  викове… „Ура!” 
ехтяха в небесата. 
Управниците грабели години, 
пребоядисаха се бързо сини 
и на властта във дебрите се скриха, 
дори хорце си там извиха. 
И нови депутати 
издигнаха с плакати: 
„Свален е старият режим!” 
/Излезе то мъгла и дим/. 
Не мина много време, 
след тях се чу ръмжене. 
Един на друг си биха шута 
за БУТА – 
кой кокала да гложде, 
кой месото, 
защото 
такъв е нравът ни от памтивека 
и при животните, 
и при Човека! 
 

брой 5/2015  
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ХРИСТО АНГЕЛОВ 

ПОЛИТИК 
 

Нито е учен и нито поет, 
но е научил един мурафет:  
С няколко думи шаблонно-красиви 
скрива си всичките ризи кирливи... 

БАЩИНА ТРЕВОГА 
 
Синко, важен ти е поста, 
който си заел. 
Но със твойта глава проста – 
как си се наел? 

ВЪЗКЛИЦАНИЕ 
(по Михайловски) 
„О, минало незабравимо!” 
 

О, настояще нетърпимо, 
о бъдеще непостижимо... 

АФОРИЗМИ 
 
 Който не си върши работата, го издигат на по-висок 

пост, за да има поглед отгоре. 
 
 Който е лапнал кокала, не се заяжда. 
 
 Той не е без съвест. Дал я е на психическо чистене. 
 
 Той си тежеше на мястото, затова не можа да се из-

дигне. 
 

брой 1/2014 
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ИЗБОРИ, ИЗБОРИ... 
 
Вий гласувахте за вашите. 
Ний гласувахме за нашите. 
Сложихме им във ръцете вота, 
а пък те ни сложиха хомота... 

АПОСТРОФ 
 
Ботев: 
„Тежко, брате, се живее 
между глупци неразбрани” 
“Тежко, ако не успееш 
като тях и ти да станеш...” 
 

брой 5/2014 
 

НЕВЕРОЯТНА ИЗПОВЕД 
 
Тук, във центъра на хола, 
сред роднини - свои хора, 
пийнал, хапнал - баш кефлия, 
с дъх на вино и ракия, 
с глас висок и ниско чело 
Депутатът викна смело: 
 
„Аз съм внук на дядо Ганя! 
Лъжа, крада и се кланям; 
край законите лавирам 
и си хващам келепира. 
 
Този щял да ми се смее, 
Онзи щял да ме презира, 
важното е, че живея  
и си хващам келепира! 
 
Имам къщи, имам вила! 
Имам три автомобила! 
Имам хора тук и там. 
Имам всичко! Нямам срам..” 
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Баби, вуйчовци и лели 
от героя тук събрани - 
слушат, гледат възхитени: 
„Кой от нас се е надявал 
да изникне от рода ни 
такъв гений, такъв дявол!!” 
 
„Ха да вдигнем чаши всички! 
Ха наздраве мила рòда! 
Ха да правиме парички, 
докато търпи народа...” 

 
брой 2/2015 
 

ДЕКЕМВРИЙСКИ ЕТЮД 
 

/от времената на плановата икономика/ 
 
Навън е красота! Играят 
снежинки като пеперуди, 
а във директорската стая 
една дружина пак се труди! 
Началници, икономисти 
умуват смятат и чертаят 
върху карираните листи 
чрез фокусите на калема 
се мъчат да решат проблема: 
изпълнен е планът в момента -  
деведесет и шест процента, 
а трябва, примерно, да стане - 
към сто и два и три процента, 
та всеки премийка да хване... 
Затуй не ги интересува, 
 защо и как снежинките танцуват 
 а мислят, смятат, съчиняват - 
 плана усърдно „ изпълняват”. 
Но става чудо: оживявт 
моливи, гуми, листи, Елки- 
като снежинки заиграват 
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върху бюра и етажерки. 
Директорът ядосан скача: 
„ Провал на нашата задача!!?” 
и спуска щора подир щора 
и сменя той за миг декора... 
Едва ли някой ще узнае 
на тоз етюд какъв е краят... 
 

брой 6/2015 
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IV. ПРОЗА 
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ГАБРИЕЛА ЦАНЕВА 

ЗА ЦВЕТАНА ПОПКОЕВА 

(19.04.1929 – 25.04.1952) 
 

Тази година се навършват 85 г. от рождението на Цвета-
на Попкоева един от организаторите и вдъхновителите на 
нелегалната въоръжена съпротива в Русенско и Лудогорие-
то, известна като „горянско движение”. Осъдена задочно на 
смърт, заловена и разстреляна на 23-годишна възраст. Нека 
помним! 

Миналото в мен. 
Три свещи горяха върху гроб с двама мъртъвци.  
Баба седеше върху пръстта и плачеше.  
„Защо плачеш, бабо?” – съм попитала навярно.  
„За леля ти Ценка… плача…” 
Тогава за първи път чух името на леля Ценка. Най-

малката бабина сестра.  
„Умряла ли е?” – питам.  
А баба казва – „Убиха я…” 
Тази дума на всяка възраст предизвиква грозни асоциа-

ции. Представих си черна нощ, кална и студена. Чух лай на 
кучета и вой на кукумявки. Гола поляна, криво дърво.... 
черна кола, черни мъже и едно черно момиче...  

В детската ми представа същинско убийство нямаше. И 
тогава, 5-6 годишна реших, че може би и смърт е нямало. 

Баба плачеше и аз й обещах, че един ден ще намеря сес-
тра й.  

… 
Годините минаваха. Тя бавно излизаше от нищото. Уче-

ничка в гимназията, в която учех. После – нелегална, за-
дочно осъдена на смърт. И предадена… И разстреляна... 

… 
Нахлуват спомените. Живи късове живот. Вкъщи сме. Аз 

и леля Райна. Другата бабина сестра, живата. Гледа ме с 
очите на баба. И с очите на момичето от снимката. 

Разказва Райна... 
...Много й се радвахме като дете. Мама беше болна, само 

я къпеше. Ние я гледахме, най-много кака, баба ти. Много 
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хубаво дете беше. Весело и обичливо. Но още тогава… като 
беше малка, беше различна… 

„Защо се занимаваш с политика?! Гледай си уроците!“ й 
казвахме, а тя - “Как можеш спокойно да приемаш да нари-
чат тати „кулак"? Тати, който цял живот е работил?"  

Било 1945-та, 1946-та, 1947-ма… Учела и се “занимавала с 
политика”. Близките й може би се тревожели, но и през ум 
не им минавало какво ще стане. А то станало много бързо, 
почти изведнъж. Всичко изглеждало нормално, после - 
всичко се объркало; накрая - капанът щракнал и тя остана-
ла вътре. 

... Един ден, беше краят на април 1952-ра, отивам да й 
нося дрехи и храна в затвора. А войникът на портала ме 
гледа някак си уплашено. Подкосиха ми се краката, но вър-
вя... Не ме пуснаха. Казаха ми, че вече не е тук; да не я търся 
повече. И нищо да не нося... 

…Още тогава мъжът ми търси гроба й... Ходи в гората, 
при гара Разпределителна. Чуваше се, че там ги убивали. 
Носеше лопата и копаел, където мястото приличало на 
гроб. Не я намери… Направихме панихида. Поп Димо я 
опя… 

… 
Другата Цена, Коева, се усмихва, очите й блестят, мед-

норусите коси разкъсват решетката на белите нишки и 
докосват медно-розовата кожа на лицето й.  

... Какво да ти кажа за ония времена... През 1945-46-та 
всички хора бяха опозиция. През 1950-51-ва всички се стра-
хуваха... Цена, леля ти, беше една година по-голяма от мен, 
но дружахме много – и като малки, и в гимназията. Тя беше 
много умна, блестяща ученичка... От 1945-та до 1947-ма 
ходехме в клуба на опозиционния ЗМС. Там сме се срещали 
и с Никола Петков, и със Здравко Бакалов, сина на Цанко 
Церковски. За какво са ни говорили - не помня... В ранната 
пролет на 1951-ва Димитър Рачев вече събираше помощи за 
организацията, за подпомагане на нелегалните. Свекър ми 
даде много пари, заради мен ги даде, заради Ценка. Скоро 
след това, на Великден, арестуваха много хора... А нея, цяла 
година след това...  

Плувнали са в сълзи сините очи на Цветана Коева. И ве-
че без усмивка продължи...  
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... А как пееше тя, какъв глас имаше... Мощен и красив. 
Като запееше, чак вкъщи я чувах, всички я слушаха...Бяхме 
още малки, трябва да е било преди 1945-та. На някакъв 
празник в салона на училището тя пя „Не плачи, майко, не 
тъжи, че станах ази хайдутин, хайдутин, майко, бунтов-
ник"... Всеки, който я слуша тогава - не го забрави... Беше 
като пророчество... 

… 
Ясен е гласът на Георги Шаламанов. Изправен е гръбна-

кът му… Ридания разкъсаха думите му… Вдигна ръка, сва-
ли очилата си, трепереха белите пръсти, крехки като пор-
целан.  

… За последен път видях Ценка на 31 май, или 1 юни… 
Беше хубав ден, в самото начало на лятото. Всичко беше 
зелено, свежо и младо, отвсякъде бликаше живот… Така я 
запомних, млада, в самото начало на живота си, с бликаща 
жизненост. Тогава бай Цанко Мечето го нямаше. Тя сама ме 
посрещна, сама ме изпрати...  Ръкувахме се, разделихме се... 
Така ще я запомня - сама в оная зелена гора, съвсем млада, в 
самото начало на лятото... 

…Няколко дни по-късно е станала битката при Батакли-
ята, в която е участвала. Тогава са убили Цвятко Железар-
чето, както се бръснел. И Нено Рашков тогава са ранили… 
Тъкмо вдигал карабината, за да стреля… И се почнало... 
половин ден стрелба... Не са я хванали тогава... 

…А бай Цанко го убиха в Хисаря, пак в началото на 
юни… Бил с винтягата, която аз му уших…  Няколко месе-
ца по-късно един следовател от ДС ми я показа – цялата 
надупчена от куршуми, отзад, на гърба… 

… 
Вечер е. Слушам. Прошарен мъж на средна възраст. Ва-

сил Медведев.  
…Излязох в нелегалност, защото организирах в Русе 

групи за подпомагане на нелегалните и очаквах всеки мо-
мент да ме арестуват... Заведоха ме в гората, Долап дере... 
Небето черно, въздухът топъл, листата шумят... Мирише на 
земя, на пролет...  Там видях Цена за първи път...  

Питам – 4На какво се надявахте, какво искахте, против 
какво се борехте?” 

„Просто не можехме иначе”, казва човекът и очите му ме 
гледат през барикада от терор, мълчание и безнадеждност. 



Алманах Литературно земеделско знаме - том 2 
 

221 
 

…Пъпът ми е хвърлен на село. Никога няма да забравя 
горите, скалите, пещерите. В тях по турско са се криели 
хайдути. В камъка има издълбани имена и кръстове. И ние, 
като деца драскахме имената си… а и после, после… 

После – в Белене. 
Убиват за назидание... 
Слушам човека срещу мен. Още има болка в очите му. И 

някаква замечтаност... за времето, когато надежда вече ня-
мало, но достойнство още имало. 

...Кой я е предал - не знам. Но познавам един от тези, 
при които се е укривала. Димитър Герзов от село Смирнен-
ски. Беше в Белене с 20-годишна присъда. Бил каруцар, 
арестували го по пътя... А конят сам закарал каруцата до 
вкъщи. Кой я е предал - не знам. Но знам, че са я предали... 
Тя беше станала легенда приживе. Цяла година не можаха 
да я хванат. Легенда беше и символ... И ми подаде няколко 
листа. Обвинителното заключение по дело №180/1951 г. 
Ето, чети. 

Чета, после се препънах в следния пасаж: „Донка Хрис-
това от град Русе е била завербувана за членка на органи-
зираната от Г. Шаламанов нелегална група "Цветана Чалъ-
кова“... Дълго гледах името й, написано в кавички. И разб-
рах защо Васил Медведев ми каза, че е била легенда при-
живе... Как бих искала да знам - каква е била тя, бабината 
сестра. Как бих искала да я видя с очите си, да я докосна с 
ръцете си. Да чуя гласа и думите й... Как бих искала да раз-
бера - кое я е направило жива легенда. Как бих искала да 
познавам бабината сестра... И не ми остава друго, освен да я 
търся в очите, в ръцете и в думите на хората, с които се 
срещам, които са я познавали... За които е била дете-сестра, 
леля-сестра, приятелка, лидер, легенда... 

… 
С баба сме двете, в старата къща. Държа тетрадка в ръ-

цете си, започвам да чета - нашия общ спомен. Сълзи са 
стегнали гърлото ми. Не смея да погледна към баба, но 
зная, плаче. Не издържах, млъкнах. „Не мога.” Искаше ми 
се да хвърля тетрадката, да избягам, да се скрия. И никога 
повече да не си играя с времето, със спомените, с болката, 
заключена в тях.  

“Пиши – казва баба. Тези, които я познават – да си спом-
нят. Тези като теб, които нищо не знаят, да знаят... какви 



Алманах Литературно земеделско знаме - том 2 
 

222 
 

времена бяха. Мъка и тегло – това ни остана от комунизма.” 
И думите й бяха присъда.  

… 
Гледам ученическата й снимка – спокойно лице на дете. 

Тръгнах към нея, не стигнах до нея.  
Изгубих я - в началото на лятото на 1951-ва, по пътищата 

към Търговище. 22-годишна, завинаги изхвърлена от прос-
тото човешко съществуване… Без дом, без връщане назад… 
Намерих я за миг отново, чрез очите на баба и дядо, на Ва-
сил Михов – видели я в камионетката на ДС, с вързани ръ-
це… в края на февруари, 1952-ра. Видях силуета й в село 
Смирненски, през зимата на 1951-52. И една огромна праз-
нина от половин година, за която още не съм намерила кой 
да ми разкаже… И един празен гроб… 

Виси на стената снимка на момиче. Аз цял живот знаех, 
че “те” са я убили, защото е била срещу тях, срещу властта 
им… 

Тръгнах към нея с тези, които са били срещу тях, срещу 
властта им, и разбрах, че са били много, че са били хиляди, 
че са били навсякъде – първи в България, първи в Европа, 
първи в Империята на злото. Разбрах, че са обичали земята 
си, народа си и свободата… Те тръгнали срещу системата и 
знаели, че ще бъдат смазани, и тръгнали… и били смаза-
ни… Комунизмът се възцарил в България. 

 
брой 2/2014 
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ДИМИТЪР БОЙНОВСКИ 

КОЛЕДЕН ГОСТ 
 

Бъдни вечер винаги празнувахме много тържествено в 
дядовата къща. Сега в нея живее чичо, по-малкия брат на 
баща ми, с голямото си семейство.  

Трапезата се слагаше срещу огнището. В него гореше 
„бъдник”. Той представляваше един голям сух пън, отсечен 
предната година от „бранището”. Под масата слагаха чувал 
със слама и царевичак, а върху тях  лемежа на плуг и сърп. 

Яденето на Бъдни вечер беше винаги постно: боб, зелеви 
сърми с ориз, лучник, мед, орехи, круши, ябълки, грозде и 
хляб. 

По-рано трапезата прекадяваше дядо. Когато той си 
отиде, баба го замести, но когато и тя напусна този свят, 
нейната роля се полагаше на баща ми. Той се отказа от тази 
чест в полза на мама и тя и тази година трикратно прекади 
трапезата. След това обиколи и останалите стаи. Когато 
баба извършваше този обряд, ходехме и при животните, но 
мама го съкрати само в рамките на къщата. 

Този обичай се предаваше още от нашите прадеди, но 
ми се струва, че когато мама и тати си заминат, няма кой да 
го поеме и обичаят ще се забрави. 

Към полунощ след вечерята се прибрахме у дома.  
След малко се чуха и песните на коледарите. 
„Стани нине, господине, 
че ти идат добри гости, 
добри гости, коледари. 
Ой, Коледо, мой Коледо...” 
Коледарите бяха ученици. Облечени в потурки, обути в 

цървулки, надянали ямурлуци и калпаци с чемширени 
китки, те сякаш идваха от нашето минало и радваха хората. 

Навремето и аз съм коледувал и зная песните, но сега 
чух нова песен, която много ми хареса: 

„Завило се вито хоро 
вито хоро коледарско. 
Вили са го два дни, три дни. 
Вили са го, та превили. 
Дане  Коледа ле, 
Дан Войвода  мой Коладе. 
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От дол иде Дан Войвода 
заби сабя сред хорото. 
Пийна вино от ведрото 
и поведе вито хоро, 
вито хоро коледарско. 
Дане, Дане  Коладе ле. 
Дан Войводо  мой Коладе.” 
Когато коледарите свършиха песента, баща  ми им даде 

банкнота от 500 лева. Майка ми нахлузи вит кравай в сопа-
та на един от носачите. След това изсипа тепсията с орехи, 
сушени сливи, круши и ябълки в торбата на друг носач. За 
щедростта на баща ми един от коледарите отговори с бла-
гослов. 

Коледарите се изнизаха из портите и песните им се чу-
ваха в съседната къща. 

Майка ми и стрина отидоха в черква за причастие. Аз си 
легнах, но не ми се спеше и се зачетох в една много инте-
ресна книга. 

Баща ми отиде в яхъра да нагледа конете. След половин 
час се върна, отвори вратата на стаята ми и радостно каза: 

-Имаме гостенин! Коледно гостенче пристигна! Калина 
роди жребче! 

Станах, набързо се облякох и отидох в яхъра да видя 
жребчето. То едва се държеше на краката си. Баща ми го 
беше подсушил със стиска сено, но майка му искаше да го 
„измие” и го ближеше с език. 

Баща ми реши да го нахрани, пъхна го под нея и му на-
сочи муцунката към вимето, но то, глупавичкото, си дър-
паше главата. Едва когато му сложи едната цицка в устата, 
то лакомо засука майчиното мляко. 

-Е, как ще го кръстим сега, точно на Коледа дойде? 
-За това мисля и аз. Дядо ти викаше на Коледа Божич. 

Да го кръстим Божидар!  отговори баща ми. 
-Става! Божидар е хубаво име. Да се знае, че е дар от Бо-

га и то точно на Коледа. 
Прибрахме се в къщи и дочакахме мама да се върне от 

черковната служба. Тя също много се зарадва на кончето. 
Тържествената трапеза на самата Коледа се слагаше у 

нас и винаги присъстваше семейството на чичо ми. 
По стара традиция, след коледните пости се отговяваше. 
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Печеното свинско месо, нарязано на големи късове и с 
много кромид лук вдигаше пара и дразнеше апетита ни. 
Червеното искрящо вино бълбукаше в зажаднелите ни гър-
ла. Тържественият обяд завърши с баница и плодове. 

Тази Коледа отпразнувахме като двоен празник - ражда-
нето на Спасителя Христос и раждането на жребчето Бо-
жидар. 
 
„Откраднат празник”,изд. “Силоам Прес”, Русе, 1997 г. 
брой 6/2014 

ОТКРАДНАТ ПРАЗНИК 
 
Утре е Петковден – съборът на селото. По „славейчето” 

съобщиха, че тази година няма да има събор. Въпреки това 
бригадирът на първа полевъдна бригада Христо Иванов-
Чилика предупреди хората си, че ще почнат оранта през 
нощта, за да привършат и се приберат за празничната тра-
пеза. Всички имат близки и приятели в околните села и 
може някой да се сбърка и дойде на гости. 

Чилика е висок, набит, червендалест, с ниско подстри-
гана кестенява коса и дълги рижи мустаци. Силен и подви-
жен веселяк. Голям мераклия на коне. Само Иван Беровски 
имаше по-добри коне от неговите в село, но той беше и по-
имотен и Чилика се примиряваше с максимата „С млад не 
се бори и с богат не се мери”. За проявена храброст във 
войната беше награден с два ордена – български кръст за 
храброст 3-та степен и със съветски. Беше тежко ранен, та се 
лекува близо година, но оздравя напълно. Раняването и 
ордените го издигнаха в очите на съселяните му и всички 
от уважение почнаха да му викат бай Христо Чилика. 

Вечерта преди празника със стопанката си, буля Стояна, 
подготвиха всичко за празничната трапеза – и чорбата, и 
печеното. Дремна няколко часа и замина за къра. Оряха на 
големия блок в „Бранището”. Преди години тази мера бе-
ше церова гора. След образуването на ТКЗС беше изсечена, 
изкоренена и разорана. Равна е като тепсия и до хоризонта 
не се вижда никакво дърво. Наскоро беше валял дъжд и 
оранта спореше. Конете бяха добре гледани и яки. Чилика 
сам беше си избирал членовете на бригадата. Всички бяха 
съвестни и работливи. „Сайбии ми трябват” – беше казал 
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на дядо Недю – първият председател на ТКЗС-то и той му 
разреши да си избира. 

Към девет часа спряха, за да си отдъхнат конете, а те да 
хапнат  по залък и да се подкрепят. Пушачите изпушиха по 
една цигара и браздите залягаха една след друга.  

Наближаваше пладне, когато Чилика спря на края, из-
бърса с ръкав потта, оросила челото му и извика: 

-Край! Стига толкова! Нормата е надхвърлена. 
Орачите шумно прибраха плуговете и каруците затро-

полиха към село. 
Когато наближиха първите къщи забелязаха пазванти с 

пушки. 
-Стой! – извика един млад непознат мъж. 
Чилика дръпна юздите и конете се заковаха на място. 
-Къде отивате? 
-Отиваме си вкъщи – отговори Чилика. 
-Няма да си ходите, ще обърнете каруците и ще отидете 

да орете. Имаме заповед никого да не пускаме в селото до 
вечерта. 

-Няма да се върнем! 
-Назад! – гневно извика непознатият и извади пистолета 

си. 
Христо Чилика скочи от каруцата и се приближи към 

него. Наскачаха и останалите. Младежът насочи пистолета 
към тях. 

-Не се приближавайте, ще стрелям! 
-Момче, при Драва-Соболч немците набиха два куршу-

ма в мен и не ме затриха. Ти ли сега искаш да ме затриеш? 
Свали пищова!  - с разтреперан глас каза Чилика. 

Младежът се поколеба, свали пистолета, но с твърд глас 
каза: 

-Разберете! Няма да има събор, няма да има празник, 
днес си е обикновен делничен ден. 

-Имота ни взехте, сега и празника ли искате да ни вземе-
те? – обади се Петър, най-заможният член на бригадата. 

-Мълчи, Пешо! Ние с младежа ще се разберем, види ми 
се наше, селско момче – Чилика махна с ръка към Петър и 
се обърна пак към младия мъж. 

-Другарю, не те познавам, не си нашенец, но трябва да 
се разберем. Преизпълнихме си нормата и ни се полага 
почивка. 
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-Сега не! Ще се разберем, само ако обърнете каруците 
обратно. 

-Качвайте се и ме следвайте! – Чилика постоя още един 
миг, измери с присвити очи непознатия и двамата пазванти 
и се качи на каруцата. 

-Дий! – дръпна юздите и зави встрани. Камшикът му из-
плющя по гърбовете на конете и те се стрелнаха галопира-
щи към селото. 

Младежът вдигна пистолета и стреля няколко пъти във 
въздуха. Когато и последната каруца профуча край него, 
той отпусна ръката си и извика след каруцарите: 

-Мамка ви, гадове! 
Двамата пазванти стояха като гръмнати. Пушките им 

стърчаха през рамо, като тояги. Това ядоса още повече мла-
дежа и той си изля гнева върху тях. 

-Дръвници! Защо не стреляхте и вие? 
-Как ще стреляме, бе другарю? 
-Гадовете трябва да се бият! 
-Прощавай, другарю, но Христо Чилика не е гад. Ти не 

го познаваш. Два ордена има от войната и е най-добрият 
бригадир в стопанството. 

-Знаех си, че няма да го спрем – обади се за първи път 
вторият пазвантин Денчо. Той беше смирен, тих човечец и 
увисналата на гърба му пушка не подхождаше нито на ръс-
та му, нито на смирението му. Представителят на Око-
лийския съвет го стрелна  с очи и гневът му се върна. 

-Вие сте баби! Кой ви даде тези пушки? На вас и крива-
ци ви са много. 

Псувните му проечаха в смълчаното поле. 
В това време бригадата подсушаваше потта на конете, 

която бе избила на бяла пяна под каишите на амуницията. 
Бягството наподобяваше кушия с каруци. След подсушава-
нето един по един се изнизаха из портала на стопанството 
и с бързи крачки се отправиха към домовете си. 

Когато Христо Чилика влезе в двора, той се спря стъпи-
сан. Дворът беше празен. Откъм къщата не се чуваше гъл-
чава. Поспря се за малко и му стана чоглаво. Всяка година 
на този ден тук беше пълно с каруци. Къщата с хора, а сега 
– глуха тишина. На прага го посрещна буля Стояна. 

-Не ги пуснаха – изхлипа тя. След това на пресекулки 
продължи – кака Пена и бачо с децата бяха дошли. Имаше 
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и много твои приятели. Върнаха всички сборяни. От града 
хора с пищови и от село с пушки им преградиха пътя. Кака 
ревеше оттатък, а аз – от тука. И дечурлигата се разреваха, 
но никой не се смили да пусне поне тях. Чучичката да ги 
тръшне дано... – клетвите на буля Стояна заваляха като 
порой. 

Чилика влезе в голямата одая. Празничната трапеза бе-
ше подредена. Седна на един стол, облегна се на стената и 
притвори очи. Спомни си миналите събори. Видя родни-
ните и приятелите си. Ядат, пият и пеят. Зет му Здравко 
свири с гайдата, а сборяните играят. Веселие, прикази, 
смях, гълчава, а сега тишина, мъртвило. Само жена му опя-
ва в другата стая. 

Той стана, надигна пълната кана с вино и я пресуши. 
Избърса мустаците си и удари с юмрук по масата. 

-Ех, Пешо, права ти беше приказката, те и празника ни 
взеха. 

Гласът му, непознат и дрезгав, отекна в празната одая. 
 

Димитър Бойновски, „Откраднат празник”, Русе, 1997 г. 
брой 5/2015  
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ДОРА МАНЧЕВА 

   СЪНОВИДЕНИЕ 
 

Бялата зима покри със своята пелена всичко навън. Пух-
кави снежинки хвърчат, гонят се, палави и игриви в танц се 
въртят. Не след дълго слънцето се показа зад хоризонта и 
стопи снежинките. Навън рано се стъмни. Ден по ден и 
Коледната нощ  дойде. Още не родила сина си Мария и 
Йосиф заминават за Витлеем. Не намерили подслон в гос-
топриемницата, те потърсили такъв извън града в една 
пещера, където нощно време пастирите затваряли добитъ-
ка. Тук Мария родила сина си, повила го в пелена и поло-
жила в яслите, където били привързани осел и вол. Със 
своето дишане те сгрявали божествения Младенец - спаси-
теля на човечеството. Затова, в църквата се пее „Тропар на 
Рождество Христово“, „Дева днесь“ и „Слава во вишних 
Богу“. Казват, че в Коледната нощ стават чудеса. Вярно е 
това! А на мене все ми е тъжно. Преди да си легна, с поглед 
отправен нагоре, молих се на Бог да ми прости греховете и 
да ми изпрати здраве, късмет, сполука, хубави и добри не-
ща, за да преборя мъката. Прекръстих се и си легнах да спя. 
Незнайно как Музата разбрала, лекичко и тихо отворила 
вратата и изненадващо дошла и влязла при мене в стаята. 
Видях я и прошепнах: „Музо моя, добре ми дошла!“И сън 
прекрасен сънувах в нощта. Дочух глас, който ми нашепна: 
“Не плачи за братя мили, за майка и баща! Ти не си сама. 
От сега нататък, в радост и тъга, аз ще бъда твоята сестра”. 
Благодаря ти, Боже, за това Съновидение, което пробуди 
моята душа! Косите мои погали и от очите ми замечтани, 
сълзите изтрий. На жадни устни “Не вода”, а тиха ласка и 
слънчева усмивка ти донеси. Разпали нежни чувства в жен-
ската ми гръд! “Музо моя, ти наистина си моята  сестра”. 
Щастлива съм с тебе сега. Ето, аз вярвам в чудеса, вярвай те 
и вие! Не искам да съм “птиче в клетка”, искам на воля да 
пея и свободно да живея. 

Затова, лети моя песен, огласяй простора небесен и до-
косни всички човешки сърца! 

 

брой 6/2015 
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Д-р ИВАН ПАЧНИКОВ 

НА ГОСТИ ПРИ БАБА МИ НЕДА 
 
Бях около петгодишен. В един хубав пролетен ден баща 

ми каза на мама да ме приготви, че ще ходим на гости при 
баба ми Неда, горе, при Пачниците. Тя настоявала да ме 
види, че не била ме виждала от кръщенето ми. Мама ми 
облече чиста дълга риза, като рокличка на момиче, сложи 
ми жилетка, обу ми новите сандалки и аз изтичах до порта-
та. Баща ми изкара коня си от обора, потупа го по врата и 
по задницата, като му говореше нещо, вчеса го със специ-
ална четка от двете страни, пак го погали и го върза у един 
кол до портата. Конят беше арабска порода, с къс лъскав 
косъм. Имаше снежнобели петна на челото и над копитото 
на предния десен крак. Баща ми го ползваше само за езда. 
Ние с Арап бяхме връстници, само че той беше едър, силен 
красавец, а аз бях дребосък, кажи-речи колкото главата му. 
Конят ме огледа отвисоко, после наведе глава току до мен и 
аз много се изплаших. Баща ми дойде при мен, хвана ме за 
ръчичката и ме накара да погаля коня по челото, по бялото 
му петно. Той ми каза, че конят е много умно и добро жи-
вотно и много обича децата. После започна да го оседлава, 
а Арап ту вдигаше високо глава, ту я сваляше до моята и аз 
плахо го галех. Накрая татко му сложи дисагите и ме на-
мести на седлото. Конят тръпнеше, бързаше, искаше да 
потича... Най-после излязохме от селото. Тръгнахме по 
стръмен път с пъстри поляни, по тесни пътечки, под едри 
дървета, чиито клони често се навеждаха до главите ни. 
Така се изкачихме доста високо и стигнахме пред една го-
ляма дъбова порта с навес от плочи. Отнякъде дотърча гра-
мадно куче и като позна баща ми и коня, весело замаха с 
опашка. Баща ми му хвърли голям комат хляб, а на мен 
каза да не се плаша, но аз гледах стреснато и кучето, и ши-
рокия двор и двукатата къща. Тогава, на горния край на 
стълбата се показа една стара жена и ведро ни каза „Добре 
дошли%. Тате ми прошепна, че това е баба ми и трябва да й 
целуна ръка. Аз това си го знаех и се затичах да го направя, 
а тя ме грабна под мишниците, издигна ме високо над гла-
вата си и там ми рече: 
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-Да пораснеш голям като баща си!  после ме целуна и ме 
остави на едно столче на сайванта, а тя влезе в къщата. 

След малко се върна с голяма паница със сушени плодо-
ве и захаросан мед. Каза, че татко много обичал мед и зато-
ва станал такъв едър и як. Заразпитва ме за кака ми Неда и 
батя ми Петър, за мама. Този ден за пръв път виждах баба 
си Неда, но я обикнах веднага. И сега виждам бледото стар-
ческо лице и живите й, добри очи. Тя беше забрадена с 
„бечка”, кърпа, минаваща под брадата и завързана на клуб 
горе на главата. Облечена беше с бяла риза с дълги ръкави, 
с бродирана яка и пазва, с атлазено елече с много копченца 
и гайтани, носеше дълъг сукман до глезените и шарена, 
домашно тъкана престилка. Препасана беше с широк пояс 
с чапрази. Беше лека и подвижна, много радостна, че ме 
вижда. Тя помоли баща ми да ме остави да преспя при нея 
и аз също му се примолих. Той, макар и с неохота се съгла-
си и си тръгна. 

Когато останахме сами, баба ме заведе в кошарата да ви-
дя агънцата. Те се подплашиха, но баба им наля водичка да 
пият и те скоро се скупчиха край нас. Бяха бели, черни и 
шарени... някои още имаха мартенички по вратлетата. Ко-
гото им се нарадвах, с баба отидохме и в обора и там пога-
лих по брадата едно кафяво хубаво теленце. Минахме и 
покрай кочината, където една свиня майка кърмеше десе-
тина розови прасенца. Те се катереха по нея, боричкаха се, 
но тя ги гледаше безучастно. Накрая, до герена, баба ми 
показа и една кокошчица  клопачка с няколко пухкави пи-
ленца. Като ни видя, тя настръхна, прибра челядта си и 
беше готова да се хвърли и изкълве всеки, който би посег-
нал на дечицата й. Баба ме предупреди да стоя далеко, а тя 
хвана две пиленца и ми ги донесе в престилката си. Аз ги 
галих, радвах им се и както баба ми каза, сложих ги до ухо-
то си, за да чуя как нежно писукат. Когато ги пуснах в тре-
вата, майка им веднага дотича, за да си ги прибере... 

Денят мина неусетно. След залез слънце първо си дой-
доха овцете тичайки и блеейки, за да намерят своите агън-
ца. Щом овчарят Цочо отвоти кошарата, агънцата бегом  
всяко намери своята майка и почна да бозае. След това 
един по един се прибраха и другите пастири и работници. 
Дядо ми Петър напето влезе в двора с коня си. Той беше сух 
и жилав старец, който умело ръководеше своя доста голям 
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имот. Беше добър ездач и почти винаги караше коня си в 
галоп. Казваха, че до Дамяново отивал и се връщал като 
стихия. Той ме видя, но много не ми се зарадва. Познаваше 
и обичаше само своите пет внука, кръстени на неговото 
име. Лани, на Петровден, беше дал на всеки по двадесет 
златни наполеона, заради името си. Неговият домашен 
прислужник, който се грижеше да му носи студена вода от 
кладенеца, да мете двора и да гледа коня му, пое поводите 
на умореното животно и се зае с него. 

Дядо дойде при нас, на сайваната, а ние му поляхме да 
се измие с ибрика. Баба сложи паралията с ядене. Донесе 
едно шише с жълта кайсиева ракия и кисела туршия. На 
паралията при дядо седнаха чобанина Цочо и слугата Пан-
ко. Тримата пийнаха по 2-3 чашки, хапнаха боб и суха пас-
търма. Дядо нареждаше как утре копачките да копаят ца-
ревицата на Горния лъг, а също и за идващата коситба и 
жътвата говореше - и тук и в село Дамяново. После си изми 
краката със студена вода в големия леген, обу си калцуните 
и отиде да спи в плевнята, където имаше постлано легло в 
прясното сено. Баба каза, че обичал да му мирише на бил-
ки. 

Ние с нея вечеряхме с гъсто овче кисело мляко и сирене. 
На мен рано ми се доспа. Баба ми постла една чиста, бяла 
овча кожа и ме зави с топло, меко одеало. Тя запали канди-
лото пред иконостаса, прекръсти се и дълго се моли на ко-
лене. Попита ме зная ли да се прекръстя и зная ли някоя 
молитва. Аз се прекръстих три пъти и казах „Татко наш”, 
обърках я, ама мина... Баба много ми се зарадва, пак ме це-
луна, прегърна ме и легна до мен. 

Сутринта се събудих късно. Всички бяха заминали на 
работа. Пак бяхме само с баба. Тя ми даде за закуска слани-
на с яйца и прясно мляко. 

Към обяд баща ми дойде с коня от Троян да ме вземе. 
Вече бяхме на портата, когато баба се развика да почакаме 
и ми донесе коледарска торбичка със сушенки. Сложи ми я 
на рамото, повдигна се на пръсти, прекръсти ме и ме бла-
гослови: 

-Да станеш истински Пачник! 
Конят ни понесе напред и бързо стигнахме у дома. Аз се 

разплаках, защото още исках да яздя коня с баща ми, а и 
баба... как исках пак да съм с баба! 
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Баща ми се върна от дюкяна, обърса сълзите ми и ми 
обеща, че пак ще ме заведе при баба Неда. Не усетих как 
сладко съм заспал в прегръдките му. 

Събудих се и дълго се чудих кой кой е бил в съня ми - 
баба ми Неда ли ми е баба, или аз съм нейн дядо, защото аз, 
аз съм на деветдесет? 

Разказах този сън с удоволствие, защото в него се преп-
литат и споменът, и мечтата. 

 
брой 3/2015  
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ЖИВКА ТАНЧЕВА 

ДИВИЯТ КЕСТЕН 
 

 Разглеждах богата старинна българска къща. Вътреш-
ната й врата ми отключи стара съсухрена жена. Нямаше 
екскурзовод. Между многобройните семейни и етнографс-
ки експонати в очите ми се наби една от стените, цялата в 
дърворезба. Във формите и очертанията й майстор-резбар 
бе пренесъл с вкус и хармония цялото многообразие на 
щедрата българска природа – цветя и птици, всякакви лис-
ти от дървета, лозници, пълни с гроздове, натежали житни 
класове, а между тях метличинки и хляб, украсен като за 
празник. 

Всичко това така майсторски бе подредено, че дълго не 
можах да откъсна очи от него. В най-долния ляв ъгъл, в 
полусянката на стената, бе изобразена фигура на млада 
жена с преплетени в косите листа от див кестен. Дървото, 
от което бе изобразена женската фигура, бе по-различно от 
другия материал и рязко се открояваше на фона на при-
родния пейзаж. Нещо ми подсказваше, че именно там се 
крие същността на цялата композиция. 

Изтичах до входната врата, хванах за ръка старицата, 
която ме бе посрещнала и я задърпах към дърворезбата. 
Когато тя застана до изобразената женска фигура, нещо ме 
парна. Времето не бе я пощадило – усърдно бе дълбало 
бръчка до бръчка, променило бе до неузнаваемост устата й, 
превивало бе на две снагата й… Но приликата оставаше.  

- Това да не си ти?!- попитах. 
Тя мълча дълго. После ми разказа историята на дивия 

кестен... 
- Някога в тази къща имаше живот. Млада стопанка ше-

таше из нея. Грижовен стопанин подреждаше стоката. Рой 
деца досаждаха с гълчавата си  на съседите. В горния край 
на двора, там където двата зида образуват ъгъл – тя посочи 
с ръка през отворения прозорец – беше израснал див кес-
тен, който така засенчваше около себе си, че нищо не мо-
жеше да се види под него. Зад него започваше двора на 
майстора-резбар. Той беше самотен и изоставен човек, но и 
мъртвото дърво оживяваше под пръстите му. 
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Стопанинът на тази къща искаше да я украси богато. 
Един ден той извика дърворезбаря, за да се пазарят. Тогава 
резбарят за пръв път отблизо видя стопанката на този дом. 
Хубава, млада и стройна - като фиданка. Тя му подаде ръка, 
а той пое нежните й пръсти в своята груба длан и за миг ги 
задържа. Допир за миг,  но този допир ги свърза.   

Резбарят и стопанина говориха още дълго, пазариха се, 
но на резбаря не му беше до парите. После се затвори в 
своята полусъборена къща и работи дълго над тази стена. 
Когато привърши основната част и оставаше да осъществи 
идеята си – спря. Не му харесваше материала. 

Къде ли не търси подходящо дърво! Нищо не му харес-
ваше. Тогава се спря при стария див кестен, под който сто-
еше стопанката на този дом. Той гледаше ту кестена, ту 
стопанката, а кестенът нежно шумеше с клонки. Всичко 
останало загуби значение. 

След този ден младата стопанка често се застояваше под 
старото дърво. Хората говореха разни неща. Една съседка се 
закани да сложи край на тази потайност. И сложи край. 
Оплака се на стопанина, че старият див кестен засенчвал 
градината й, сливите й не раждали, ябълките изресявали, а 
крушите окапвали преди да узреят. Стопанинът повярва и 
един ден отряза ствола на стария див кестен, малко по–
високо от земята, така, че да се образува дънер за сядане. 
Когато стопанката дотича, беше вече късно. 

„Виж как се отвори този край на двора за слънцето и ка-
къв хубав дънер за сядане съм ти направил” – каза стопа-
нинът. 

Стопанката не отговори нищо. Резбарят поиска ствола 
на отсечения див кестен за материал и от него извая женс-
ката фигура на дърворезбата. А когато напълно я завърши 
– почина. Хората говореха, че издъхвайки бил промълвил: 
„Човек отнася със себе си своята голяма любов”. Аз не съм 
го чула... 

 

брой 2/2014 
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СЕРЕНАДАТА НА СЕРАФИМ 
          
Дълго време Въцина мисли как да вкара Серафим в 

дрънголника и най-после измисли. Плесна се по челото за 
прояснението, което му беше дошло в главата и се зае с 
отговорната си мисия. 

-Ще ми носи мустаци като на Хитлер, ето го доказателс-
твото, че иска да сваля новата власт. – с особено удоволст-
вие му се закани той. - Ще ми се разпорежда в читалището, 
ще пее, ще декламира, артист ще ми бъде! Нека в дрангол-
ника да си проявява дарбите. С читалищните работи ще се 
занимавам аз. Трябва да се пропагандират идеите на кому-
низма. Вярно е, че тия селяци и бъкел не разбират от кому-
низъм, но аз ще им натъпча главите със него и те ще уврат. 

Народният съд осъди Серафим - като народен враг - на 
петнадесет години затвор. Лежа той  в затвора, хей тъй, и 
той самият не можа да разбере защо. 

От цялата работа най-много пострада жена му Ангели-
ка. Остана тя в къщи да се грижи за децата и стопанството, 
а трябваше и на Серафим да изпраща необходими неща в 
затвора. Тревожеше се, когато не получеше писмо от него, а 
той имаше право да изпраща само едно писмо в месеца. 
Ходеше по баячки и гледачки, дано й кажат кога ще и 
свърши теглото. Всички я успокояваха, но с думи, мъка от 
насъщния не се отнема. 

Веднъж срещна Въцина и искаше да излее яда си върху 
му, но той я изгледа така кръвнишки, предусетил намере-
нията й, че тя наведе глава и отмина. 

Серафим й изпращаше писма от затвора, мили топли, 
затрогващи, тя ги четеше и препрочиташе ,но те с нищо не 
можаха да помогнат в трудното й ежедневие. В последно 
време нямаше писмо от него и това сериозно я обезпокои, а 
и се чуваха лоши вести около затворниците. Въцина ходеше 
намръщен, избягваше да разговаря с хората. В общината 
станаха някои промени. Ангелика не проумяваше за добро 
ли, за зло ли са. Реши, че трябва да отиде на свиждане със 
Серафима. Цял ден приготвя това, което щеше да му зане-
се. Вечерта наръча на децата какво трябва да правят на 
другия ден и уморена си легна, малко по-рано, за да може 
сутринта да хване влака за града. Заспа със сладостно усе-
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щане за утринното свиждане, но и с известна угриженост, 
че може да не й позволят да го види. 

Обичаше тя Серафим, първата си  любов. Беше топла 
юнска привечер, когато той я причака при чешмата в Ка-
паклията. Връщаше се сама от лозята. Наоколо дъхаше на 
сочна трева и билки. Щурците свиреха в надпревара, а 
жабите около изтичащата се вода на чешмата им отговаря-
ха с канонада от крякане. Двамата не усетиха кога се смра-
чи. Тогава Ангелика се уплаши не на шега. 

-Ами сега? Какво ще кажа на нашите? 
-Ще им каем,че си била с мен. - успокои я Серафим. 
-Че какъв си ми ти? - и сърцето й заби лудо. 
-Тази вечер ще поискам благословията на родителите ти 

и от утре нататък нищо няма да ни раздели. 
Унесена в трепетни спомени Ангелика заспа дълбоко, 

непробудно, а звездите загадъчно мигаха, предусещайки 
изненадата ,която й готвеше нощта. 

След юлския пленум на Партията освободиха много зат-
ворници, между които беше и Серафим. В село той прис-
тигна през нощта. Пътната врата беше здраво залостена. 
Всички спяха. Да почука на прозореца, който гледаше към 
улицата и където спеше Ангелика и децата, не посмя, ще ги 
изплаши. Тогава запя. Отначало съвсем тихичко, то и гла-
сът му не излизаше, наподобяваше повече на хрептене, 
отколкото на песен, някаква смесица от болка, радост и 
тъга. Сълзите напираха в очите му. Облегна се на стената, 
допря лице у нея и сякаш душата му се отвори. Само на 
разкрач от него спеше неговата Ангелика и звуците сами 
излязоха от гърдите му. Пееше Серафим песента на Анге-
лика, онази песен, с която й беше правил серенада преди да 
му стане невяста. Нощната тишина усилваше гласът му – 
топъл, мек, гальовен. 

Отначало Ангелика помисли, че сънува, но гласът под 
нейният прозорец беше на Серафим. Отметна завивката, 
дръпна пердето, но в полусянката на стената не можа да 
види нищо. Уплаши се. Ами, ако халюцинира? Боже мили, 
помогни!- машинално се прекръсти тя. 

Серафим пееше, с цял глас, и тихият нощен ветрец но-
сеше песента му надалеч. Прозорците на околните къщи 
светнаха и от тях се подадоха сънени хора. Ангелика се 
подвоуми за миг, но гласът така силно я мамеше, че тя на-
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метна връхна дреха и машинално изтича вън от къщи. Той 
беше, цял, целеничък, но като призрак – измършавял и 
отслабнал.   

Серафим я прегърна и я държа дълго в прегръдката си, 
както някога на млади години, после за миг я отдръпна от 
себе си, гледайки я право в очите, високо се провикна: 

“Порти да целуна, ще избухне пламък. 
Либе отвори ми или си от камък.” 
От тогава се измина много време. Въцина се пропи. Хо-

рата забравиха лошотиите му, но серенадата на Серафим 
стана нарицателна - “Серафимова серенада”. 

Разказът е написан по действителен случай. 
 

брой 4/2015  
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ИВАН ЦВЕТКОВ 

КОЙ СЕ Е ЗАТРИЛ? 
 
Многогласен хор от щурчета озвучаваше топлата сеп-

темврийска вечер. Пълната луна се показваше над Стра-
ньето, но като че не бързаше да тръгне по небето – искаше 
й се още да послуша вълшебните звуци на опиянените от 
щастие живинки. Те живееха за мига и не мислеха какво ще 
се случи с нейно величество Природата в следващите месе-
ци, за разлика от селянинът, който трябваше да полага кър-
вав труд, да трупа, да има, пък като дойде зимата – ей, тога-
ва, гледай ти, живот! Ще се преточва виното, туршията, 
зелето, ще се грее ракията, ще се почнат седенките с ком-
шилъка до късно и приказки, приказки, нямат край. 

По разбития път се дочу  ритмично почукване на тояж-
ка и влачене на галоши. Баба Мара бързаше и не се впечат-
ляваше от песента на щурците. Тя водеше разговор с няко-
го, когото го нямаше:”Бре, къде се дена тоа човек?... Я, гле-
дай, кой заман стана, него го нема и нема. Какво ли са е 
случило, къде ли са е затрил, та да ода, да го дира посред 
нощите?!” 

Щурчетата явно не разбраха за какво става въпрос, пък и 
да бяха разбрали, какво биха помогнали, тъй де: “Който си 
има брада, да си търси гребен!” 

Баба Мара ясно беше стигнала до първата стратегическа 
спирка и отпуши глас: 

- Дека си, бре-е-е-й?!... 
От близката гора изпищя учулица: 
- У-лу-лу-лууу!... 
- Нецо-у-у-у!... 
- Дека си, бре-е-е-й?!... 
Чулулицата пак зловещо отвърна: 
- У-лу-лу-лууу!... 
В този момент в тъмнината прозвуча дрезгав  понапра-

вен глас: 
- Тука съм, ма!... Какво си зинала, та да са смеат ората!... 
- Ти си тука, ама оти си тука? Ами стоката дека е? Ора 

доождат дома и сакат млеко да си купат, а я не знам какво 
да им реча. 
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- Айде, поождай, да си одим, ще ти разправа сичко – 
сопна й се мъжът й, наближил я. 

Тръгнаха и дядо Нецо заразказва: 
- Откарах ги горе на Градешни дел. Там Гошо горския 

ми беше нарезал дръвца, нали му орах градината полецем. 
Та…, рекох да ги изнеса от гота, да ги нареда, та да са по-
лесни за возенье. Носих, носих, па опрех на един камък и 
рекох да седна, да отпочина. Погледнах компиралнико на 
Петко и го гледам – нещо са щура там, май ще почват да 
вадат компиро. Викнах му,  он довтаса. Развързааме торби-
те, апнахме, понадигнахме шишетата, после он си отиде, а я 
посегнах да си опна малко гърбината и сам заспал. Кога са 
сабудих – нема и помен от тумбаци – само кучето лежи на 
торбата, дояло какво е останало, лежи и ма гледа мило, дра-
го, сякаш ми вика:”Благодарско!” Кърпельосах го със се-
кирчето, оно изквича и побегна къде село. Рипнах да ги 
дира, мамка им тумбаци! Обиколих тупраците, стигнах  
чак до Чъртеж, тицах, виках – нема ги и нема… Па зе да се 
стъминя и рекох да са прибирам. Отбих са тука при ком-
шиите, да им кажа на ората, ако ги видат заран, като одат 
със стоката нагоре, да ги  свият при нийните или да ми 
пратат абер по некой. Па пийме по едни уста рекия, па 
рекох, че нема каде да бързам, па надигнааме пак шишето, 
после потретийме и така… 

На другия ден, привечер, целият бюлюк, самичък, тър-
жествено се прибираше. Най-напред вървеше кучето Мечо, 
като знаменосец накеркеленил опашка, следваха го козите, 
после овчата група и накрая, в облак и пепел, бавно краче-
ше вчерашен, натоварен до небето самар, магарицата Мар-
та, а от дядо Нецо, който беше излязъл рано сутринта да 
продължи издирването и помен нямаше. Сигурно още ги 
търсеше… 

Като чу приближаващите кошарата звънци, баба Мара 
надникна от малите врата на къщата и рече: 

- Е-е-е, дръто, дръто, не се е затрила стоката, ама ти май 
си се затрил. 

     
брой 6/2015  



Алманах Литературно земеделско знаме - том 2 
 

241 
 

КИРИЛ НАЗЪРОВ 

БЕЛОТА 
 
Тази заран поглеждам през прозореца – отвън е тихо, бе-

лоснежно утро. През нощта снегът е белосал всичко – земя-
та и къщите, храстите и дърветата... И продължава тихият 
утринен снегопад. Едри пухкави снежинки се спускат леко 
и плавно. Сякаш от облаците скачат безброй бели пара-
шутчета, въртят се весело из простора и танцуват своя не-
мирен танц. Прекрасният танц на снежинките. След като 
се уморят, кацат бавно и меко. Прегръщат се и образуват 
безкраен бял покров , който застила цялата земя. Тя побе-
лява не от старост, а от снежното обновление. Нежната бе-
лота освежава и подмладява земята. Тя заприличва на кра-
сива булка. Бяла е планината. Равнината е бяла. Като че ли 
и ветрецът, който щипе галено бузките, е бял. 

Бяло и светло е и в душите на хората. Нали човек се 
ражда на земята, за да види бело-видело. С бело-видело 
започва животът му. С бело-видело започва всеки ден. Зим-
ната чиста белота буди тръпни пориви в чувствителните 
човешки сърца. В тях нахлува и започва да пулсира онзи 
светъл устрем, който извисява духа, подтиква човека към 
благородни дела, към доброта и чистосърдечие. Влива му 
сили да превъзмогва трудностите, горчилките, тъмата... 

Навред е бяло. Като майчиното мляко, с което сме за-
кърмени. Като пременената с пролетна белота ябълка, за 
чиито клони е била завързана бялата вълнена люлка, в коя-
то е люляно сиромашкото ми детство. Бяло, жизнерадостно 
мое детство. Бели, бедни мои ученически години под Бела-
сица планина. Бяла, щастлива младост. Бяло човешко би-
тие. Бяла исконна българска земя – побелявала през векове-
те от костите на загиналите за нея. И от пролетния цъфтеж. 
И от лятното слънце. 

А сега земята е бяла от сняг. Слънчевите лъчи докосват 
падналите снежинки и те проблясват със сребриста ослепи-
телна светлина. Сякаш навред е посипана бяла тишина. 
Тиха белота, замесена от сняг, слънце и звънлив детски 
смях. И от бяло безмълвие. Бяла тишина, прегърнала бяла-
та земя. Бяла вълшебна приказка, написана от пухкав сняг, 
безмълвие и чудесни украшения от сняг и скреж. 
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В тази зимна белота сякаш пулсът на живота е позаба-
вен. Пък и за къде ли да се бърза? Широк е белият свят, 
няма да можем да го пребродим целия. И все пак - забаве-
ният ритъм като че ли е привиден. Защото: Хиляди хора, 
побелели от навалялият върху дрехите им сняг, бързат към 
белите сгради, мнозина обличат бели престилки и започват 
ежедневната си работа. С бели вълни в бурно море се борят 
силни моряци. Над тях прелитат бели чайки. Върху бели 
друми е проснато стоманеното двулиние, по което лети 
белият влак. Бели са мелничарят, животновъдът... Над бе-
лия лист са приведени ученикът, студентът, конструкторът, 
писателят... Над бели балкони се развяват бели чаршафи и 
пелени... 

А горе под белите обаци се веят белите къдри на плани-
ната. Нейните усойни пазви ще запазят прекрасната снеж-
на белота чак до бялата пролет. Както ще я съхранят и хо-
рата в съкровените кътчета на своите жадни за белота и 
светлина души... А кахърите – нека и те останат само бели. 
Навред е бяло. Дано е бяло и във вашите души, стопани на 
бялата земя! Нека е бяло и светло в душите на всички хора! 
 
брой 1/2014  
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НИКОЛАЙ ПАЧЕВ 

ЗЕМЕДЕЛСКАТА ДРУЖБА - новият фактор в живота 
на Козлодуй през 1908 година 
 

Твърде често характеристиката на събитията, произтек-
ли преди един век удивително много, или напълно съвпа-
дат с фактите из социалнополитическата действителност, 
на която сме свидетели днес. 

Както днес властта е цел и средство за обогатяване и 
най-безпринципен инструмент за поголовно премазване на 
държавността, тъй и преди 100 години „Всякой тича да се 
подслони под свода, на която и да е съществующа фракция, 
за да се докопа по-лесно до това Крезово богатство. Етична-
та принципиалност се потъпква и селянинът бива превър-
нат в едно просто оръдие. Често го подмамват и включват в 
някоя партизанска тълпа, която успява да заграби властта, 
след което започва вандалската вакханалия против полити-
ческите си противници  ограбва и пали снопи, громи домо-
вете им, краде добитъка им, изсича лозята и разваля всичко, 
което е плод на много усилия и тежък труд” /Ал. Стамбо-
лийски, „Неразумното партизанство е гибелно за земеделе-
ца”/ 

В Оряховска околия идеалът на „най-жизнерадостния и 
най-животворния елемент на човешкото общество” 
/каквото, според Стамболийски, e земеделското съсловие/ 
се раздвижва едва през 1908 г. Настъплението му е като ла-
вина. Размахът на земеделското сдружаване предизвиква 
бясната съпротива на буржоазните управници. Техният 
околийски официоз панически тръби за разправа с „нест-
риганите агитатори” от учителското съсловие, на които със 
закон е забранено да участват в политическия живот на 
страната. Ужасено се търси решението на спора в послуш-
ните съдилища и поръчковото законодателство /така при-
лично на нашите дни/. В Козлодуй инициатори и органи-
затори за създаване на земеделската дружба са както старо-
селците, тъй също и босилеградските преселници. Антон 
Чавдаров  учителят с перото, с плуга, с триона и мотиката  
верният сподвижник на Александър Стамболийски, дожи-
вява да види въжделената си мечта осъществена. Не е из-
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вестно кога точно Стамболийски е идвал в Козлодуй и за 
голяма чест на Чавдаров е преспал в неговия дом.  

Подарил му е снимката си. Запазили са приятелството 
си завинаги.  

При учредяване на дружбата присъства Павел Иванов 
Кожухаров  организатор на Постоянното присъствие на 
БЗНС. Той е един от онези пламенни поети и учители-
ентусиасти, които дават практическите ориентири и ду-
ховното оръжие на селските маси, представител на онези 
типични земеделски дейци, които носят в себе си благород-
ството на Цанко Церковски, апостолската воля на Йордан 
Пекарев, пламъка и жертвоготовността на Сергей Румян-
цев, непоколебимата самообреченост на Александър Стам-
болийски и Райко Даскалов. 

Бил хубав ден през лятото на 1908 г. Жътвата била на 
привършване. Всички годни да работят козлодуйчани били 
на полето с коси и сърпове в ръка. Хората прибирали спа-
сителния хляб. В лунната нощ на този ден група от повече 
от трийсет човека от двете махали  се събират на тайно съ-
вещание под сянката на столетния дъб в двора на сегашна-
та гимназия „Христо Ботев”... Антон Чавдаров представил 
пратеника на ПП на БЗНС. Силното му слово било кратко, 
защото слушателите вече били завладени от идеята за съз-
даване на местна земеделска дружба като политически ор-
ган за защита на техните интереси. 

Присъстващите си спомнили, че под този дъб четата на 
Христо Ботев на 17/29 май 1876 г. спира за кратко и се раз-
деля на две части, а на 23 ноември 1877 г. румънските кава-
леристи, освободили Козлозуй, също си устройват лагер 
под вековното дърво. Самият дъб бил възприет като символ 
на непреклонността в започващата открита борба на БЗНС 
в защита на експлоатираното селячество. 

 
брой 3/2015  
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ПЕТКО ОГОЙСКИ 

НОСТАЛГИЯ ПО ЗАТВОРА 
 
Тук четенето, ученето, каквото беше в затвора, беше не-

възможно. Още в пет и половина часа сутрин Павел Тръба-
чът надуваше за ставане и след лъжезакуската от лъжица 
мармалад още в тъмно ни покарваха към обектите, та вечер 
до тъмно. Само след завръщането в лагера от към 7-8 до 9, 
когато бе проверката, можеше да се погрижиш за миене, 
бръснене, пране на нещо или разговор с някои, дето не са в 
твоята барака. А влязъл вътре след проверка, вече почти 
нищо не можеш да правиш, защото е полутъмно и си умо-
рен. При това макар тънки и плетени да са стените и тава-
ните, лятно време в бараките е задух, а зимата - студ. Само в 
неделя след обяд разполагаш с 4-5 часа, защото до обяд ни 
изкарват да събираме дърва за кухнята и хлебарницата или 
пък да довършваме нещо недоработено предния ден. Съв-
сем ясно личеше тактиката на властите - непрекъснато го-
нене, непрекъснато движение, непосилен глад, пек и студ, 
за да впрегнеш силите си за физическото оцеляване, да не 
остава време и сили за някакво духовно, политическо усъ-
вършенстване, за интелектуален напредък. В същото време, 
чрез допускането тук на двата вестника - „Работническо 
дело" и „Отечествен фронт", и чрез агитациите на „Култсъ-
вета”, всичко, което притуряме към знанията си, да бъде от 
гледището на властта, на партията, по философската тео-
рия на марксленинизма. Често се изнасяха и доклади пред 
общи събрания, заради които ходеха по бараките и ни из-
карваха задължително. Дори култсъветниците бяха задъл-
жени да слухтят между нас и да слушат спонтанните ни 
коментари. 

Нищо от тези намерения на управата не се реализираше 
на практика. За кой ли път ще подчертая, че младостта е 
нещо непреодолимо, когато има напор в някоя посока. Ко-
гато общуването със стотици и хиляди е все пак достъпно, 
както беше тук, ние се отдавахме на събеседвания, на чест-
вания на бележити дати и личности. Основаването на 
БЗНС (два дни преди Нова година). 14 юни - възпоменание 
за убийството на Ал. Стамболийски. 23 септември - убийст-
вото на Никола Петков. 27 септември - Ден на земята и Ра-
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домирската република, както и Трети март - Освобождени-
ето на България, бяха дните, които намирахме начин да 
честваме също с обяснителни доклади за самото събитие и 
свързано с настоящето ни положение. Веднъж изглежда от 
„Култсъвет”-а ни изпровокираха, като пуснаха слух, че ле-
гионерите и тези от Народния съд чествали 9-и юни и сва-
лянето на земеделската власт, масовите погроми и убийст-
ва. Нашите младежи така настръхнаха, че не знам какво 
щеше да стане с групите легионери и възрастните полицаи 
и офицери, ако не бяха отрекли солидно това и дори зая-
виха, че също смятат 9-и юни за кървава и черна дата. 

Между всичкото, както във всеки затвор и казарма, неп-
рекъснато разни слухове сновяха между нас - за освобожда-
ване, за вдигане към затворите, за смекчаване или затягане 
на режима и други. 

По този повод често си припомняхме оня анекдот, дето 
някой от 3 дни бил дошъл в казармата и още в първото 
писмо до дома писал: това, дето съм дошъл, май е българска 
Казарма. Ще взема да избягам оттук, защото, ето трети ден 
мина вече и нищо не се говори за уволнение... 

Георги Стойчев от с. Маломирово, Елховско, след едно 
свое свиждане съобщи, че сестра му слушала по западните 
радиостанции „Гласът на Америка" и „Дойче веле" буквал-
но за всекидневните събития на острова, дори някаква гру-
па младежи от скандинавските страни направили опит да 
дойдат и да ни донесат медикаменти, но не ги пуснали 
властите, та отседнали в съседна Югославия и оттам гово-
рели по радиото. Колко беше вярно това, не знам, но то ни 
окуражаваше, Истина беше, че навън арестите и съденето 
продължаваха. Тук дойдоха много хора от сливенските “го-
ряни” и разказаха за въоръжените битки между „горяните” 
и почти 7-хилядна войска около връх Синилка, Чобан дере, 
Дълбокия кайнак и местността Невеща над с. Блатеци Со-
тиря. Месеци лежахме един до друг с Диньо Товдоров Ва-
силев от с. Тополчане и бай Курти Стойнов от с. Желю вой-
вода - братът на водача на горяните Георги Стойнов-
Бенковски, и те с разказите си за почти въстаналия Сливен-
ски край ми върнаха надеждата, че България не е издъхна-
ла под червения ботуш, щом родният край на стоте войво-
ди също се е надигнал срещу болшевизма. (Но за горяните - 
в III част).Макар и печален по същество случай, но и аз се 



Алманах Литературно земеделско знаме - том 2 
 

247 
 

възгордях с нашия Балкан, когато докараха след дълго 
следствие и съд и моя съученик Асен Мирчев Гатев от съ-
седното село Осеновлак, Софийско, и Петър Пашов от с. 
Бов, Софийско, осъдени с групировката, с която бях свър-
зан преди казармата, обхванала селата около Искърското 
дефиле - Лакатник, Бов, Лесков дол, Осеновлак, Губислав, 
Зимевица, Своге и други. Сетих се, че за това ми намекваше 
майка ми в Шуменския затвор, но аз бях осъден вече и не са 
сметнали за нужно да ме присламчат в техния процес. Те 
ми разказаха за ужасните мъчения в Държавна сигурност 
при следствието, където Илия Георгиев от Бов е издъхнал 
мъченически в ръцете на садистите, а Асен Карадашки - 
също от Бов, е осъден на смърт и убит като главен органи-
затор на Първи Балкански народоосвободителен отряд. 
Димитър Битов Стойков от с. Губислав, Борис Стефанов и 
Максим П. Бончев пък са осъдени по 20 години като ръко-
водители на Първи Искърски отряд (вторите двама от с. 
Заноге Софийско). Повече от 30 души са осъдени по разк-
ритията на тези две успоредни организации, а някои отка-
рани в лагер или изселени. 

* * *    
Много пъти се опитвахме да организираме протести и 

стачки. Връхлитаха ни с коне, връзваха ни на комарите, но 
най-често всичко завършваше с безапелационната присъда 
на людозвера Йонко Йонков /старши надзирател, станал 
после офицер/, чиято изкривена от злост уста произнася-
ше: “Там, в дупката, докато изгниете!”  

Разместването на младежките бригади с възрастните се 
оказа решаващо за неуспеха на нашите акции. Осъзнавах-
ме, че в някои случаи по-острите ни протести могат да имат 
фатални последици. 

Тъкмо сме се събрали, уж съвсем тайно в дъното на  тре-
та барака с чиренците Боян Стоянов, Иван Качев, Тоно от с. 
Урвене, Никола Тодоров, Мито от с. Крапец, Марко Гергов 
от с. Галиче и други и умуваме върху тези проблеми, когато 
при нас довтасва  Данчо Драгалевеца и ни  вика: 

- Момчета, с тия работи ще изморим по-възрастните си 
другари... 

 

брой 5/2014 
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ПЕТКО ПЕТКОВ-ЗГАЛЕВСКИ 

КОЛЕДНИТЕ КАМБАНИ БИЯТ ОТНОВО 
 
Не ще да е само едно традиционно усещане очакването 

на Коледната нощ. 
Тя възвести на човечеството раждането на Богочовека 

Исус Христос по волята на Отца. 
Дойдат ли дните около Рождеството, нещо духовно, не-

що мистично се носи из ефира, наред със звуците на „Тиха 
нощ, свята нощ”. Някакво приповдигнато настроение и 
опиянение спохожда духовния мир на  вярващия човек. 
Душата тържествува, мислите ни са отправени към небес-
ния Отец и неговия син, към ослепителната сияйна светли-
на, която струи от небесата. Ние се прекланяме пред свято-
то триединство, което стои в сътворението на цялата вселе-
на. Венец и завършек на това сътворение е човекът, създа-
ден по божествено подобие. 

Всяко човешко същество в тези Рождествени дни отпра-
вя своите „космически антени”, своята признателност, лю-
бов, преклонение и възхвала към сина Божий, който бе раз-
пънат на кръста, за да има вечен живот не за плътта, а за 
душата.  

Никоя земна сила, никоя земна власт с насилие не може 
да накара милиарди хора на земята, през различни отми-
нали епохи, да насочват очи и упование за спасение от по-
гибел към Спасителя. 

Ето защо в тези тържествени дни, изпълнени с любов 
към нашия Спасител, милиони камбани по цялата планета 
изпращат своето послание, диктувано от вярващите хрис-
тияни. Така е било, така е сега и така ще бъде до новото 
появяване на Исус Христос на земята, за да възвести, че е 
дошъл да изпълни волята на Отца му.  

На никой земен не му е дадено да знае кога ще дойде то-
зи час. 

Но дали Исус Христос ще прости страхотното грехопа-
дение, в което е изпаднало съвременното човечество?  

Последното видя за изминалото столетие изчадията на 
Сатанаил, така наречените материалисти/комунисти, со-
циалисти и атеисти/ в каква морална и духовна криза 
хвърлиха съвременните човешки общества, предлагайки 
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им една фикс идея, преклонение пред материалните блага 
и жълтия телец. Това бяха години, през които хиляди църк-
ви са умишлено сринати или поругани. Стотици хиляди 
християни, свещеници бяха или избити, или хвърлени в 
концлагери с непоносими садистични режими. 

Днес човечеството „обира плодовете” на това жестоко 
атеистично безвремие и безумие, изразяващо се в лъжи, 
измами, безсрамие, агресивност, отчужденост между хората 
и алчност за трупане на милиарди, дори с цената на уни-
щожението на планетата Земя, тоест нашия дом. 

Дано идващите млади поколения видят гибелната същ-
ност на атеистичния материализъм и комунизъм, като от-
ново влязат през отворените врати на Божията църква. 

Коледните камбани отново бият и бодрият им звън се 
разнася по цялата Земя. Те ни подканят, те ни напомнят да 
сведем глави и се помолим чрез нашите сърца пред образа 
на Божия син, който понесе на разпятието нашето грехопа-
дение и спасение за вечен живот. 

Честито Рождество Христово и Новата година! 
 

брой 6/2015 

 

 
  



Алманах Литературно земеделско знаме - том 2 
 

250 
 

АЛМАНАХ 
ЛИТЕРАТУРНО ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ 

том 2 
 

Българска, първо издание 
 

Съставители: 
Кирил Назъров 

Габриела Цанева 
 

Редакционна колегия 
в-к „Литературно земеделско знаме”- 2014: 

 Габриела Цанева 
Иван Селановски 
Кирил Назъров 

 
Редакционна колегия 

в-к „Литературно земеделско знаме”- 2015: 
 Габриела Цанева 
Кирил Назъров 

Маргарита Нешкова – техн. сътрудник 
 

ИЗДАТЕЛСТВО 

gabriell-e-lit 
 

http://.gabriell-e-lit.com 
e-mail: gabriell-e-lit@mail.bg 

 
Формат 32/84/108 

Обем  250 стр. 
 

Предпечат и печат: 

gabriell-e-lit 
 

 


