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в М Е С т о  П р Е д Г о в о р

Мемоарите са литература, която предполага сама по себе си среща с уни-
калното  дотолкова, доколкото извървяният житейски път на всеки чо-
век е неповторим със случки и преживявания  Спомените на Стоян Цо-
лов не правят изключение в това отношение  те обаче правят изключение 
в общия поток на мемоаристиката с това, че са написани от представител 
на едно особено и не толкова познато идейно социално движение, което 
винаги е събуждало противоречиви мнения в обществото, вариращи от 
омраза и страх до преклонение и възхищение  

Баща ми беше анархист – по идеи, принципи и начин на живот  
Подобно на повечето от своите другари и съидейници, той изповядваше 
безвластието като идеал и бъдеще на човечеството, вярваше във взаимо-
помощта като форма на обществено оцеляване и я практикуваше като на-
чин на живот в ежедневието, беше убеден, че насилието е най-последното 
и лошо средство за постигане на целите, но винаги беше готов да воюва 
срещу него в защита на истината и справедливостта  

докато бях малък все не можех да разбера, защо такъв добър чо-
век като баща ми е трябвало да лежи по затворите, да бъде измъчван с 
безсъние и глад и да бъде преследван за идеите си  а идеите на татко 
бяха прости и ясни  всеки, човек, ми казваше той, трябва да бъде нахра-
нен, облечен и да има подслон  всеки човек има някакво призвание, за 
да постигне удовлетворение в труда, но иска да има и достатъчно сво-
бодно време за отдих и развлечения, да има достатъчно средства, за да 
живее достойно, да има семейство и любов и да живее в разбирателство 
с околните  но това е възможно за всички само в условията на истинско 
равноправие и самоуправление на хората, където държавата и капиталът 
ще отстъпят място на свободното федериране на общините и свободния 
икономически обмен, без посредничеството на йерархичните властниче-
ски структури, обогатяващи една шепа хора  Баща ми казваше, че за осъ-
ществяването на тези идеи е нужна борба, защото държавата – властов 
механизъм за насилие и социално разслоение, няма да отмре сама, както 
на времето ни учеха в часовете по маркс-ленинизъм  И в същото време 
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казваше, че да се бориш за идеите си не означава непременно да употре-
биш насилие  в това анархистите винаги са били обвинявани, понякога 
с право, но по-често без основание  Често ми цитираше една мисъл на 
италианския анархист Енрико Малатеста, която звучеше приблизително 
така: „ако за да убедя другите в идеите си трябва да се изцапам с кръв, аз 
бих се отказал от тях “

Едва по-късно разбрах, че за своите идеи анархистите са преслед-
вани навсякъде по света  там, където те опитваха да се защитят или да 
предизвикат общественото мнение срещу установения несправедлив со-
циален ред със средства, различни от „законните“, те винаги са били го-
нени безпощадно  защото дори само опитът за осъществянето на идеите 
за ново, по-добро общество, какъвто е случаят с Испанската революция, 
водят до сериозни сътресения в установения днес свят на свръхбогати и 
крайно бедни, на управляващи и управлявани, на свръхвъоръжени и на 
беззащитни   

Признавам, че пишейки тези встъпителни редове съм обзет от две 
противоречиви усещания – за привилегированост и    за вина  Първото 
произтича от факта, че далече преди да напише спомените си, баща ми 
ги беше разказал на мен  още докато бях малък ги слушах като приказка, 
в която аз вярвах, че непременно ще победи доброто  разказваше ми за 
Ботев и левски, за богомилите, за хайдутите, за Михаил Герджиков и за 
орце Попйорданов, и за цялата плеяда от революционери в българската 
история, за които свободата е стояла над всичко и които не са търпе-
ли робството под никакви форми  По-късно научих за Бакунин и Кро-
поткин, за Малатеста, за Парижката комуна и Испанската революция, за 
Сако и ванцети и за всички личности и събития, които бяха гравирали в 
историята горещата следа на безвластничесткото движение  така от ма-
лък по душа се смятах за анархист и идеализирах всичко, което се отнася-
ше до тези хора  По-късно разбрах, че и те като всички други имат своите 
човешки слабости и недостатъци, но това по никакъв начин и до днес не 
затъмнява представите ми за техните хуманни идеали  

вината, която изпитвам е, че не винаги съм успял да разбера на-
време баща ми за всичко, на което ме е учил  той от собствен опит знае-
ше какво означава младежкият дух да бъде обладан от мисълта за бунт и 
непокорство  И понеже сам беше патил и препатил и от монархическия, 
и от болшевишкия диктат, не искаше аз да пострадам  а сам знаеше, че 
пътят на последователния анархист не е постлан нито с пари и богатства, 
нито с привилегии и удоволствия  

По-късно, в последното десетилетие на миналия век, когато след 
1990 г  българското общество се опитваше „да се отърси от отровната си 
плесен“, безвластническото движение в страната възкръсна за нов живот  
И верен са миналото и живота си авторът на тези мемоари бе в първи-
те редици на възстановителите на федерацията на анархистите в Бълга-
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рия  заедно с най-активните негови приятели и съидейници от страната 
и чужбина, оцелели от преследванията на тоталитарната комунистиче-
ска партия, той участва в учредяването на федерацията на анархистите в 
България, взе активно участие в последвалите организационни конгреси, 
в изготвянето на програмата на фаБ и работи за преодоляването на из-
вестни организационните трудности  

възкръсна и вестник „Свободна мисъл“, за чието издаване и раз-
витие Стоян Цолов не пожали сили, време и средства  до последния си 
ден той беше член на неговата редакционна колегия, пишеше статии и 
превеждаше материали от чуждестранните анархистични издания  от 
неговите страници той разказа за опита си в Испанската революция от 
1936-39 г  и направи точни анализи на събитията в страната ни  

той, както и повечето от анархистите, предварително знаеше, че 
новоизлюпените демократи от дясно и от ляво нямат друга цел освен до-
могването до властта за лични облаги  Прогнозираше, че икономиката 
ни ще бъде доразграбена от бившите управляващи и техните наследници, 
и че правителствената олигархия на БКП ще се превърне във финансов 
елит, който ще се легитимира политически като патриотично предпри-
емачество и социалдемокрация  С една единствена цел – да избегне въз-
мездието за своите исторически престъпления и да продължи да упра-
влява страната като частен собственик на благата ѝ  действителността 
от последните 15 години само потвърждава това, което всички анархисти 
виждаха като на длан и срещу което организираха и организират своите 
акции 

 тези спомени са незавършени  те просто секват  татко искаше да 
напише още неща, които смяташе за важни в живота си, но времето не му 
стигна  замисълът му беше да разкаже обикновено и човешки всичко за 
себе си и своите идеи, за хората, които са пресекли живота му или са го 
съпътствали и са оставили значима следа в него  затова книгата изобил-
ства със стотици имена на личности, много от които вече не са живи  раз-
казът тръгва от много далече – от предците, проследява детските години 
на автора, юношеството, неговото идейно израстване и оформяне като 
безвластник, а след това и трудния му път на борец за свобода и справед-
ливост  

Едновременно с личната изповед на автора в тази книга читате-
лят ще открие интересни ретроспекции и интерпретации на събитията в 
България и по света от миналия век, направени от един различен и спе-
цифичен идеен ъгъл  точността на аналогията между известните истори-
ческите факти и събития и повторенията им под нови форми в наши дни 
ни помагат да разберем, защо анархистите са били винаги срещу войната, 
срещу държавните институции на обществото, срещу капитала и религи-
ята  Както и да приемем, че по един или друг начин свръхтехнологичния 
свят, в който живеем, няма да позволи на човечеството да оцелее, ако не 
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бъде решително променен към един нов свят – с много повече свобода, 
справедливост и човечност 

И най-накрая искам да благодаря на тези, с чиито усилия тази кни-
га бе осъществена – на двама от верните приятели на баща ми – атанас 
Карталски и александър наков, на братовчед ми Марион загоров, на 
нина Гаврилова и александър ванчев 

Пламен Цолов
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К о р Е н ъ т  –  д а л Е Ч н И т Е  П р Е д Х о д н И Ц И

Било е преди много, много години – някъде към края на 17-ото столетие  
времето на боевете при виена, когато ян Собески разгромява турската 
армия на 31 август 1683 година  По същото време в местността „Гергов 
хан“, тетевенско, живеел дядо дринчо с шестимата си синове  трима от 
тях се разселват към Голям Извор, тетевенско, а най-малкият от другите 
трима – никола – със сина си Петко се заселва в Брусен, село, датиращо 
от времето на трако-илирите, според намерените археологични находки 
при разкопките в землището му  

Препитанието е било от оскъдното земеделие, главно от овцевъд-
ството  обилната паша и мекият климат са благоприятствали за отглеж-
дането на овце, крави и кози  никола и синът му Петко развъждат голямо 
овче стадо  освен нова къща, построяват и голяма кошара, като откриват 
и мандра до селото  

Петко се оженва и има двама сина – с кръщелни имена никола и 
нако  заможно и щастливо за онова време е живяло семейството на бал-
канджията 

никола е оженен и има син  нако е още ерген 
робско време е било, но в балканските села турци не се задържали  

Минат и заминат  Балканджиите не си поплювали  Потисници и насилни-
ци не са търпели  Умеели да се защитават 

След щастливо живените години семейството е сполетяно от най-
страшното: въоръжена група черкези напада кошарата, разбива колибата 
и иска да откара стадото  Ще го оставят, но само срещу откуп и то не 
какъв да е, а в злато   

настръхнали, двамата братя бързо се съвземат и започва кървав 
бой – с ножове, пищови, пръти и цепеници  душманите са по- много-
бройни и по-добре въоръжени  никола пада ранен и после е убит  нако 
е вързан и пленен  Малкият Стоянчо – син на никола, е свидетел на 
страшната картина при кошарата  Изтичва бързо до брега и се спуска по 
стръмната скала, завързвайки поясчето си за стърчащото над нея дър-
во  Успява да се скрие от погледа на турците и тичешком се озовава при 
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дядо си  разказва с плач за случилото се и го моли веднага да отиде при 
кошарата  Като замаян старият се върти из къщата  разбира, че турците 
ще искат откуп, но толкова пари откъде  взема събираните през годините 
за направа на къща на единия от синовете и бързо закрачва към лятната 
кошара  Гледката, открила се пред очите му, е страшна: големият му син 
никола е убит, а другият – нако, завързан за дървото  турците са разя-
рени – искат откупа, иначе ще откарат стадото заедно с вързания нако  
С треперещи ръце вади от джобовете събраните пари и с мъка промъл-
вя: „вземете ги – други нямам “ насилниците са недоволни  настояват за 
още и определят срок – тази вечер  връща се сломеният от печал баща и 
търси пари на заем  И когато отново отива в кошарата, вижда, че турците 
са изчезнали заедно със сина му нако  овцете стоят затворени в коша-
рата  Приближава до окървавения безжизнен труп на никола и пада до 
него, задавен в сълзи    

Страшно и мъчително изживява дядо Петко случилото се  Майката 
си скубе косите от мъка  Цялото село се вайка и им съчувства 

Минават седмици и нако се завръща  Преживял е много патила и 
премеждия  И ще се потвърди поговорката, че „от плен и робство човек 
се връща, но от гроб – никога“  така е било някога, така е и сега 

д в а т а  р о д а  –  С И р а К о в Ц И  И  р о Б о в Ц И

Синът на нако е носел името Иван робовски от завърналият се от зароб-
ване нако  той поставя началото на рода робовци  Има петима синове: 
нако, вутьо, Колю, Цочо и Петко  Бившият кмет на гр  Исперих Илчо 
Марков е потомък на този род и го е описал в спомените си 

родът на Сираковци е наречен на сина на убития никола, оставил 
сина си сирак, потомък на който съм аз, пишещият тези редове  Ще се оп-
итам да разкажа чутото от баща ми и от братовчед ми лазар поп Цвятков 
от село Брусен, тетевенско 

Както казах, при кървавата разправа с черкезите малкият Стоян-
чо бяга и се спасява  Израства и наследява половината от имуществото 
и къщата на старите  Грижи се за тях, задомява се и създава семейство  
живее в трудно време, но накрая успява  неговият син недко на свой ред 
създава дом и семейство  Един от синовете му е носел името на дядо си 
Стоян, на когото като малък ще му викат на галено „Цоко“, после „Цоле“ 
и накрая става Цольо, а истинското му име си е било Стоян  След много, 
много години той ще стане моят дядо Цольо  всъщност той носи името 
на пра-пра-дядо си Стоян – бащата на убития от турците никола, макар 
с течение на времето това име да е видоизменено   
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И така, аз съм кръстен на дядо Цольо (Стоян) и подновявам името 
на пра-пра-дядо Стоян Балканджията 

дядо ми Цольо, като един от синовете на прадядо ми недко, след 
израстването си ще се ожени, ще се задоми и ще заживее самостоятелно 
с жена си – моята баба Стайка  Многобройна е тяхната челяд: трима си-
нове и четири дъщери  най-големият им син е Цвятко, след него е недко, 
а най-малкият – Иван  дъщерите им по старшинство са: Цвята, Милка, 
Стойка и дина  това са моите чичовци и лели  Баща ми, най-малкият син 
на дядо ми Цольо и баба ми Стайка, е роден през 1880 година  живя 90 
години и почина през 1969 година в русе  леля ми Цвята доживя до 93 
години, леля Милка до 92 години, леля дина, чичо Цвятко – 94 години, 
чичо недко – 89 години, а баба ми Стайка също доживя дълбока старост  
Ходеше прегърбена с патерица в ръка, наметната с кабаница и почти сля-
па – сновеше ту при нас, ту при чичови недкови  Кога е починал дядо ми 
Цольо – не знам  Много са дълголетниците в нашия род по бащина ми 
линия  здрава е била семката  лелите ми Цвята и Стойка са създали мно-
годетни семейства  Чичо Цвятко – също  При възможност ще разкажа по 
нещо за моите братовчеди и братовчедки 

нека сега разкажа за живота на най-малкия от синовете на дядо 
Цольо – Иван, който е моят баща  Съгласно традициите и правилата на 
неписания семеен кодекс най-малкият от синовете трябва да остане в 
старата къща, да я наследи, като в замяна на това е задължен да гледа и да 
се грижи за майка и баща докато са живи   

в първите години след женитбата на дядо Цольо и след последо-
вателното раждане на синове и дъщери семейството е живяло задружно  
работили са общо  Сговор, обич и мир е имало помежду им  Едни с ов-
цете, други с кравите, трети на копане или в къщната работа – пране, го-
твене, предене, тъкане   , но с времето порасналите стават моми и ергени 
и започват да се задомяват  леля Цвята, леля Стойка и леля Милка една 
след друга напускат бащиния дом – отиват при мъжете си    оженват се и 
чичовците ми  Чичо Цвятко бил гласовит  Пеел много мелодично и вяр-
но народните и черковните песни  След завършване на прогимназията за 
онова време кандидатства за свещеник, от какъвто селото имало нужда  
от явилите се няколко кандидати ловчанският владика ръкоположил 
него  така той наследява стария свещеник в село Брусен  запомнил съм 
го като много умен, веселяк, умеещ да се шегува и крайно добродушен 
човек  в себе си нямаше нищо попско  Беше светски човек и истински на-
роден просветител  винаги сред хората или със серкмето за риба в Малки 
Искър  оженва се още преди да стане свещеник и с течение на времето 
става баща на двама синове и три дъщери: това са бате Стоян – завършил 
право и станал адвокат, бате лазар – учител, кака Иванка (Йоша) – почи-
нала рано като студентка от менингит, кака рада и още една, чието име 
не помня 
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оженва се и чичо недко, който напуска дома си и живее отделно с 
жена си  в старата къща при баба Стайка и дядо Цольо (Стоян) остават 
леля дина и баща ми, който, както казах, е най-малкият от всички и на 
него се пада задължението да гледа родителите си и да наследи къща-
та  завършва първоначалното училище и започва да помага на баща си в 
кърската работа  вече е на 12-13 години  научава, че някои младежи от 
селото са отишли в града да учат занаят и той замисля по какъв начин 
също да отиде и да захване да учи нещо  не му се остава в село  не му е 
ясно още какъв занаят ще захване, но си мечтае да опита нещо 

Убеден е, че баща му няма да го пусне – нали на него разчитат с 
майка му на стари години?! от по-големите батковци научава, че в Пле-
вен има цяла занаятчийска чаршия и решава да отиде в този град и да 
опита късмета си  но как ще стане това? Споделя желанието си с майка 
си (баба Стайка) и очаква нейната подкрепа  тя го разбира и скришом 
от баща му ще го улесни да замине  Строг е бащата, но майчиното сърце 
ще преодолее страха, па да става каквото ще  разбирала е тя повелите на 
мъжа си, но още по-добре е чувствала копнежите на най-малкия си син  
той вече е на 13 години и ето че една сутрин през пролетта, около велик-
ден, тя омесва една житна питка, захлупва в дървените похлупци буца 
сирене, връзва в една кърпица шекер, в друга сол и пипер, слага две-три 
глави лук и чесън в торбата и скришом от дядо Цольо (Стоян) го изпра-
ща до края на селото  Свито е майчиното сърце, но вече е решила да не 
му препречва пътя  нека да иде в града, може пък да му излезе късмета 
и един ден да се гордее с него  знае, че ще има кавги и разправии с баща 
му, но това ще мине  Прегръща и целува сина си и му пожелава добър път, 
сполука и да бъде умен  той е обут и добре облечен  оръжието му е един 
нож и един дрянов кривак, през който е преметната абичката, а през ра-
мото му е преплесната торбата и кратунката с вода  тръгва  тя се връща и 
по пътя до дома си поплаква 

н а  П ъ т  К ъ М  П л Е в Е н 
П ъ р в И  С т ъ П К И  в  ж И в о т а

Пътят от Брусен до Хановете е три километра, а от там до Плевен – ще 
върви по черни и каменисти пътища  Посоката се знае  ако пък се обър-
ка – ще пита и хората ще го упътят  Като среща по-възрастни, ще им казва 
„добър ден“, а те ще го запитват: „накъде бре, момче?“ той ще им отгова-
ря: „отивам в Плевен да уча“ 

от двете страни на дефилето се издигат красиви хребети, обрасли 
с гори и храсти  Една хубава сутрин Иванчо най-сетне стига Плевен и 
влиза бодро-бодро по занаятчийската чаршия 
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– Хей момче, къде си тръгнал?- пита го застаналият пред казан-
джийската работилница възрастен човек 

– дошъл съм тук да науча някакъв занаят – отговаря Иванчо 
– разгеле, точно такова момче ми трябва  Ела при мен, да те науча 

да правиш бакърчета, котли и казани, та да печелиш много пари и да ме 
поменуваш цял живот 

не му харесало да става казанджия  занаятът му се видял много 
шумен  Чукането и коването на бакърените листове не го привличат и 
той продължава да върви по улицата и да се оглежда  Спира го майстор 
шивач и го пита:

– Къде бре, юнак? ако си тръгнал да се главяваш шивач, ела при 
мен, ще те науча да шиеш всякакви дрехи: кожуси, гащи, палта, жилетки    
работата не е тежка – уговаря го усмихнат майсторът 

замисля се Иванчо, а в това време от близкия дюкян добродушен 
човек се приближава до него и му дума:

– Слушай момче, не ти трябва шивач да ставаш – и жените знаят 
да шият  това е женска работа  Ела при мен да те науча да шиеш кундури 
(обувки) и чизми, та като отидеш войник – да ти е по-леко  там търсят 
такива, които знаят да кърпят чизми и шият обувки за войската 

допаднали му тези думи и най-вече добродушната физиономия на 
човека и тонът, с който му заговорил майсторът  Без да се колебае, Иван-
чо казал:

– добре, съгласен съм! – и тръгнали двамата към обущарницата  
Пред нея имало пейка и малка лехичка с цветя  вътре в дюкяна било 

светло, чисто, а по рафтовете се виждали добре подредени кожи, канати 
гьон и новоизработени обувки, чехли и цървули  на масата – различни 
инструменти, шевна обущарска машина  Харесала му обстановката  вече 
е решил – остава при този майстор  След като му показал и това, което 
има по дворчето, обущарят го завежда и го представя на жена си 

– това момче, Марийке, ще остане при мен да го уча на обущарлък, 
да ме поменува  то ще спи в ей тази стая и ще се храни при нас, па ако 
поиска, може да стане и наше момче – ще го осиновим 

нямали си деца тези хора и много им се искало той да остане и да 
наследи имота им: къща, дюкян и лозе 

обикнали го бездетните хора, обикнал ги и той, привързали се те 
към него и той към тях  три години не са малко и ето, занаятът е усвоен и 
той вече не е чираче, а калфа – почти помощник на майстора  Плащат му 
пари и той ги спестява  налага се вече да напусне Плевен  Мъчно му е, но 
в същото време изпитва радостно усещане, че скоро ще бъде при свои-
те  Привързаността е колкото хубаво чувство, толкова и лошо нещо  той 
страда, но надеждата, че ще стъпи на краката си, че ще зарадва близките 
си го кара да се радва и вълнува  
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три години без да види бащиния си дом  три години – баща му ще 
го мисли, ще се ядосва, че няма на кого да се скара, освен на старата му 
майка  защо го отделиха толкова рано от родната къща, ще си мисли май-
ка му и ще си поплаква вечер край огнището  Ще го мисли как е, какво 
прави, гладен ли е или болен и какви ли не по-лоши мисли ще минават 
през майчиното сърце  тези мрачни числи ще отминават и родителите му 
ще се утешават, че не само той е далеч от тях, а и много други като него са 
отишли да търсят късмета си по градовете 

Спомня си как веднъж баща му го подгонва с вършината, защото 
като го попитал: „Иванчо, къде си дянал шилото?“, той дяволито, без мно-
го да му мисли, отговорил: „Шилето е в кошарата!“ 

– така ли се отговаря на баща бе? – викнал баща му и като го подго-
нил с вършината по двора    а Иванчо, нали е виновен, побягнал, но след 
малко поискал прошка 

Сега той отново е на път, само че не към Плевен, а към родното си 
село Брусен  И не с цървулки, а с хубави обуща  Качва се на една каруца, 
която го закарва до ябланица, а от там – пеш до Брусен  вече е голям – 
почти на 16 години, със самочувствие  радостта на родителите му, братя-
та и сестрите е голяма  разпитват го, радват му се и се чудят на промените 
във външния му вид, на разсъжденията му  разправя им какво е видял, 
научил и разбрал, какви са плановете му 

Скоро отива в Етрополе  След това се мести в тетевен, където става 
съдружник с друг обущар  но вследствие на силна простуда баща му теж-
ко се разболява и умира  това е някъде към края на 19-и век  наследство-
то се разпределя съгласно обичая и действащите по онова време закони  
Като най-малък той поема грижата за майка си 

в началото на 20-и век, около 1905-1906 г , много семейства от Бру-
сен, Голяма и Малка Бресница, Правец, осиковица, лопян, джурово и 
други научават, че в дели орман турците продават къщи и имоти на из-
годни цени, тъй като се изселвали в турция  Балканджиите преценяват, 
че там животът им би бил по-лек и в бъдеще ще се замогнат  

Преди изселването пионерите отиват да видят с очите си какви са 
условията и вярно ли е това, което се говори за тези места  реалисти са и 
само на приказките не вярват  око да види, крак да стъпи, ръка да пипне, 
ум да прецени, пък тогава ще решат окончателно  от Брусен за дели ор-
ман заминават седем човека  Спират се в скътаното сред горите неголямо 
село Карамал, което по-късно ще нарекат Кара Михал  от разговорите с 
местното население – изключително турско, научават, че почти цялото 
село се готви да се изсели  Едни ще отидат в турция, други ще се пресел-
ват в околните по-големи села  Месторазположението на селото хареса-
ло на съгледвачите  След завръщането им обратно в Брусен решават да 
отидат в този далечен край и отново да устроят живота си  Привлякло 
ги разположението на селото, нивите, горите и течащата край него река  
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тревожело ги липсата на чешми и кладенци за питейна вода наблизо  Ус-
тановили, че хубава студена вода за пиене има на три километра край 
село Хасан Махле (по-късно наречено Голяма вода)  там имало голяма 
каменна чешма със седем сопа (чучура), от които течала буйна, бистра и 
студена вода  

След като баща ми е бил вече на 20 години и отбива военната си 
повинност в Плевен, отново се връща в ябланица и работи като обущар 
самостоятелно  време му е било да помисли за задомяване  оглеждал е 
момите, оглеждали го и те  Става вече на 25 години – за онова време со-
лидна възраст на ерген за женене  в съседство на местността Бобище, 
където е била старата къща на дядо ми Цольо е местността Черни дол, 
където е живеело семейството на дядо ралчо и баба Кръстана с трите дъ-
щери и двамата сина  Познавали се семействата и челядта им  Баща ми 
харесва и се залюбва с най-малката им дъщеря – моята бъдеща майка Ма-
рия, за която ще разкажа каквото съм чул и проучил 

родена е през 1887 година в местността Черни дол на село Брусен  
Първата жена на дядо ми ралчо умира рано и той се жени втори път за 
баба Кръстана  от първия си брак има син Георги и внуци тодор и лазар, 
а от втория – с баба Кръстана, има син андрьо и дъщери Пена, Цака, рада 
и Мария – моята майка  вуйчо андрьо се жени и преселва в луковит  
Имал е коне и файтон и е служел в общината на селото като файтонджия 
от луковит до Червен бряг  Има син Марко и внук Иван – авиатор с чин 
генерал  живее в Пловдив с жена си, и двете си дъщери  

леля ми Цака след омъжването си се изселва също в луковит, а по-
късно в село дъбене – близо до село румянцево  в дъбене живеят доста 
мои родственици по майчина ми линия, които за съжаление не позна-
вам  другата ми леля – Пена, която живееше в Брусен и която добре по-
знавах и запомних, се омъжва за вуйчо Иван тошевски  Имат три дъще-
ри – Цака, Гена и невенка  Първите две не се женят, защото след падане 
от стобора се осакатяват  невенка се омъжва и има син Иванчо и дъщеря 
тинка, които живеят в Етрополе  Иванчо има две дъщерички – наталия и 
росица  най-малката дъщеря на дядо ралчо и баба Кръстана, както казах, 
е моята майка Мария  в сговор и разбирателство са живели и отрано се 
приучвали на труд 

Моята майка, която почина през април на 1924 година, когато бях 
на 10 години, беше наследила най-ценните качества на баба Кръстанка  
тя не знаеше какво е бездействие и празноскитане  Умееше да шие долно 
бельо, горни дрехи, да тъче платно, черги, килими, да плете фланели и 
чорапи, и особено да плете красиви рогозки   

По-късно, когато след преселването им с баща ми в дели орман – с  
Кара Михал, по време на войните, тя е била не само майка, но е вършила 
и мъжката работа по нивите  Цели 5 години тя е орала, копала, садила, 
косила, вършала, гледала е добитъка: крави, овце, свине, кокошки – ус-
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поредно с домакинската работа се грижила за нас като малки  в това по-
ложение са били всички майки от онова тежко време на войни, лишения, 
недоимък и тревоги по бащите и синовете изпращани да се бият и защи-
тават „интересите на България“, а в същност – защищавали интересите на 
цар фердинанд, камарилата около двореца и „мафиотите“ от онова вре-
ме, когато са вършили гешефти за лично обогатяване, както е при всички 
водени войни, и не само у нас 

Цели 5 години – от 1912 до 1918 г  с малки прекъсвания, баща ми е 
бил по фронтовете  През това време, както казах, всичко е лягало на май-
чините ръце  за нея, когато дойде ред да разказвам за моите детски годи-
ни, ще опиша нейните най-прекрасни черти като жена, майка и тружени-
ца в нашето семейство    Колко далеч остава това време и колко близко е 
то, защото    детските спомени се носят от всеки човек, докато е жив и с 
ума си   

Б а Щ а  М И  С Е  з а д о М я в а

Майка ми и баща ми се оженват през м  януари на 1906 година  тя е на 19, 
а той на 25 години  Преди да тръгнат да се преселват в дели орман, вече 
са решили да вземат с тях и двете майки: баба Стайка и баба Кръстана  
Уви! Човек не знае какво ще му се случи, когато прекрачи прага  Когато 
всичко е било готово, наред с покъщнината, която е трябвало да носят, 
баба Кръстана, задяната с цедилото, в което е сложила най-милите за нея 
нещица, с прекрачването през прага се спъва, пада по очи и си счупва 
ръката  това нещастие осуетява нейното заминаване  така, тя остава до 
края на живота си в Брусен при другите си дъщери 

заминаването на майка ми и баща ми за с  Кара Михал се отлага 
за по-късно  те ще отидат само с баба Стайка – майката на баща ми  тя е 
на 80 години и почти не вижда  тогава операция на перде не са правели  
Баща ми я води при очен лекар в орхание (Ботевград)  Качва я на добре 
оседлан кон, който той води за юлара  лекарят предписва капки и рецеп-
та за очила  Полза особена от капките не е имало, но все пак влошаването 
на зрението е забавено   

П р Е С Е л в а н Е  в  д Е л И  о р М а н

През 1907 година за дели орман заминават няколко семейства  С мъ-
жете си заминават и сестрите на баща ми – леля Цвята – най-старата, и 
леля ми Стойка  в същата година за Кара Михал заминава и чичо Цвят-
ко – попа, най-старият от братята  той отива първо сам, за да уговори 
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и капарира къщата за тримата братя – за него, за чичо недко и за баща 
ми  Когато обаче се връща обратно в Брусен, за да подготвят заминава-
нето, неговата жена – попадията – отказала да се преселва  заявила му 
категорично: „аз от тук не мърдам“  Била е голям инат и вечно в сблъсък 
с добродушния и кротък чичо Цвятко  Била е свадлива, нервна и вечно 
кавгаджийски настроена жена  нещо като жената на Сократ    При това 
положение, за новото местоживеене заминават само семействата на баща 
ми и на чичо недко  Капарираната и почти платена къща с имота поемат 
двамата братя  Чичо недко е имал само един син – Цвятко  новокупе-
ната къща и имот са били собственост на турчина Исат Сали, който се 
изселва в близкото село Хебибкьой (владимировци) 

от Брусен натоварват всичката покъщнина и багаж в коли и го пре-
возват до гара роман, а от там – с влака заминават всички  Пристигат в 
крайната гара Ишиклар (Самуил), разтоварват багажа от вагона, а от там, 
през с  Хърсово пристигат в новото село – Кара Михал 

това става през есента на 1909 година  тук живеят вече няколко 
семейства от Брусен, Брестница, лопян и осиковица  Между тях са и сес-
трите – Стойна и Цвята  Имотът и сградите поделят помежду си поравно  
Чичо недко остава в старата къща, а баща ми с помощта на роднини и 
приятели прави нова къща в близост до старата 

Сгради и овощни дървета не се изграждат и отглеждат за година-
две  Иска се време и труд – много труд  И най-важното – мерак да се на-
прави нещо от хубаво по-хубаво  лесно се руши старото, но построяване-
то на новото става постепенно и бавно 

закупеният чрез чичо поп Цвятко имот, както казах, остава на баща 
ми и чичо ми недко  те си поделят около 130 декара земи, като всяко се-
мейство, започва да обработва и стопанисва съответния си дял  нов дом 
трудно се гради и поддържа, особено на непознато място  в селото има 
вече майстори-строители (дюлгери), зидари, мазачи и каменари  Първи-
те постройки се иззидват от каменна основа и зид от кирпич  По-късните 
са с печени тухли, каквито всяко семейство започва само да си прави  
опитът се предава от човек на човек  Има специалисти по разбичване на 
трупи за дъски  за издялване на матраци  разбиченият и издялан мате-
риал се подрежда на сухо и проветриво място за да просъхне преди да се 
употреби за строеж   

Без впрегнат добитък през онова време (а и сега) никаква стопанска 
дейност не може да се извърши  И без кола, каруца и стопански инвентар: 
рала, грапи, валяци, кирки, лопати, мотики, брадви, тесли, триони и кол-
ко още други неща! нужни са веялки, триони, коси, гребла, вили, чукове 
и    Колко малко знаят родените в градовете мамини синчета и дъщерич-
ки как се е изкарвал хляба, млякото, сиренето, месото, маслото, боба, ца-
ревицата, плодовете, зеленчуците и всичко необходимо за изхранването 
на всички ни 
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на първо време баща ни купува една крава и едно волче  Купува и 
кола  С тях ще се превозват материали, ще се орат нивите, ще се извозва 
добивната реколта  Камиони и леки коли не е имало  наближава времето 
и кравата се отелва  за домакинството вече има мляко  Майка ми дои кра-
вата, знае да подквасва и подсирва млякото, та да има и прясно, и кисело, 
и солено мляко, а и сирене  в двора вече има и кокошки, пилета и патици  
Естествено – има и яйца  Скоро и свинята ще опраси малки прасенца, ко-
ито ще квикнат из двора  отначало има две-три овце, но скоро и те ще се 
умножат за да станат десетина  дворът се оживява от животинския хор: 
като се почне от кучешкия лай, котешкото мяукане, кравешкото мучене, 
свинското грухтене, овчето и агнешко блеене    и свърши с детския писък, 
крясък, смях и плач 

Майка ми е била бременна, и ето че настъпва най-голямата радост 
за младото семейство – ражда се кака Марийка  Семейството става чети-
ричленно: мама, тате, баба Стайка и сестричката ми  Мене още ме няма   

трудно е било на родителите ми, особено през първите години след 
заселването им тук  но, нали са били млади и изпълнени с надежди в оч-
акване на по-добри дни, всичко се е понасяло и преодолявало  отчаяние-
то им е било чуждо  С отчаяние болка не се лекува, изход не се намира 

наред с обработката на нивите, засявани главно с пшеница, царе-
вица и фасул, баща ми започва да упражнява занаята обущарство  така, 
лятно време и есен през повечето дни са на полето, а през зимата – в 
двора и къщата  Майка ми поддържа домашния уют: готви, пере, преде, 
тъче и пр , а баща ми, работи обущарство, като едновременно се грижи за 
добитъка  но понеже още няма собствена работилница (дюкян), за такъв 
той наема част от постройката на вуйчо Банчо – мъжът на леля ми Цвята  
Баба Стайка е в помощ на майка ми, но тя е вече стара и трудно вижда  
нещата малко по малко се нареждат и животът тръгва в правилна посо-
ка – замогването, макар и бавно, набира скорост  

трудът, макар и непосилен, когато е свободен и непринудено пола-
ган, е винаги възнаграден  той е присъщ на всеки здрав човек  Има обаче 
и нещо друго, което придружава всяка трудова дейност, което изпълва 
вътрешния мир на човека – това е самочувствието, че той създава и тво-
ри нещо  радостното усещане е вътрешен изблик, придружаващ усилието 
до постигнатата цел  душевността изпълва цялата му индивидуалност и 
прелива към заобикалящите го, с които споделя не само радостите и ус-
пехите, но и горчивините от несгодите и катастрофите   
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з а  в о Й н И т Е  И  д о Г о в о р И т Е  С л Е д 
о С в о Б о ж д Е н И Е т о  н а  Б ъ л Г а р И я

Както е известно, руско-турската война завършва със сключването на 
Сан Стефанския мирен договор през 1878 година между русия и турция  
Подписан е на 19 февруари 1878 г  в Сан Стефано – близо до Цариград  
Слага се край на руско-турската война – 1877-1878 г  Съгласно чл  6 -11 
от този договор, отнасящ се до България, се предвижда създаването на 
автономно християнско княжество с правителство и народна милиция  
това княжество включва земите с преобладаващо българско население  
Границите му започват от дунава, минават през враня, Куманово, сти-
гат до р  Черни зрин, включват градовете Кочаник, тетово, Гостивар, Га-
кочник, дебър, Струга, охрид, охридското езеро, Корча и достигат до 
планина Грамос и до устието на вардар  от там – до орфанския залив, 
като гр  Костур и воден остават в България, а Солун и Халкидическият 
полуостров – в турция  от тук – границата минава по брега на Егейско 
море до Бору Гьол – гр  Кавала остава в България  от там – извива на се-
вер до родопите и на изток – до Мизия на Черно море  Ксанти, Смолян, 
Кърджали, лозенград, люле Бургас – остават също в България  одрин – в 
турция, а Северна добруджа – в румъния 

в тези граници, договорът предвижда българският княз да бъде 
избран от местното население, а управлението да бъде осъществявано 
под наблюдението на руски комисар, като редът се поддържа от руски 
войски 

в този договор, диктуван от руския император, са отразени ин-
тересите на руската империя по това време, която е търсила реванш за 
поражението си през Кримската война с турция и излаз на топло море  
„освобождението“ на братята християни на Балканите е добрият пре-
текст и още по-добър повод да се отклони вниманието на бунтуващия се 
по това време руски народ срещу царската тирания и експлоатацията на 
селячеството от помешчиците 

Сметките и намеренията на руския император обаче се сблъскват 
с интересите на западните имперски сили, които на свой ред са шета-
ли из балканските и близкоизточните земи  давали са пари и оръжие и 
са пазили да не се наруши балансът на техните стратегически интереси, 
нещо което наблюдаваме и днес при конфликта в разкапващата се титова 
Югославия  Под напора на надигащите се народни маси тогава в Босна, 
Херцеговина, Сърбия, Унгария, Гърция и др  турската имперска мощ по-
степенно е отслабвала и се е прибирала в посока на Мала азия  По това 
време у нас избухва априлското въстание, следвано от Баташките кла-
нета, четите и др , които дават повод да се заговори са България не само 
в русия, но сред западната общественост  видни френски, английски и 
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американски учени, писатели и общественици надигат глас в защита на 
поробените балкански народи и по-специално срещу турските издева-
телства по нашите земи 

руско-турската война се води за заемане на по-изгодни позиции от 
конкуриращите се заинтересовани сили и за овладяване на по-изгодни 
пазари  районът е стратегически важен за всяка от воюващите страни  
Кръстосват се интересите на великите сили от три континента – както 
е и днес  По тези именно причини много скоро след сключване на Сан 
Стефанския мирен договор заинтересованите военни и дипломатически 
представители си дават среща и коварно се прегрупират и преориенти-
рат  Съотношението на силите е такова, че скоро под давление на запад-
ните имперски сили се свиква нова среща за преговори в Берлин  там 
руският император е предупреден, че неговата експанзия над огромните 
простори не ще бъде търпяна, нито че ще му бъде позволено да стигне до 
приливите и Бяло море  руските дипломати докладват на императора си-
туацията и очакват неговия отговор  След колебание и забавяне няколко 
дни следва отговорът: руският император приема унизителния Берлин-
ски мирен договор пред опасността от подновяване на войната с турция 
при явната благосклонност на западните сили към нея 

Берлинският договор е резултат на преговорите, водени в Берлин 
и подписани на 1 юли 1878 г  руското правителство е принудено да се съ-
гласи с ревизирането на Сан Стефанския мирен договор и да приеме Бер-
линския, съгласно който България се разчленява на три части:

1  васална на турция българска държава на територията между ду-
нава и Стара планина, включително и Софийския санджак, с избран от 
населението и одобрен от великата порта и от великите сили княз 

Събрание от представители на народа да изработи органически ус-
тав на княжеството  временно управление през първите девет месеци да 
бъде ръководено от руски комисар, подпомогнат от турски комисари и от 
консулите на великите сили 

турската армия да напусне страната и да се създаде народна мили-
ция  Княжеството да поеме задълженията на турция за построяване на 
ж  п  линии по българските земи 

2  територията между Стара планина и родопите образува авто-
номна област под името Източна румелия 

3  останалите територии, включени в Санстефанска България – 
Македония и одринско, – да се върнат на турция, която се задължава 
заедно с представителите на местното население да подготви и проведе 
референдум 

4  Пирот и враня се предават на Сърбия, а Северна добруджа – на 
румъния 

на българския народ, при новосъздадената обстановка, съдбините 
се решават от външните и вътрешните сили  Берлинският конгрес пре-
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дизвиква силно негодувание сред народа  Устройват се масови демон-
страции в Южна България и Македония  Избухват въстания  турското 
правителство се отказва да изпраща войски в Източна румелия  започ-
ва се борба за съединението на Княжество България с Източна румелия  
образуват се политически партии – съединистка (народна) и казионна 
(либерална), които водят ожесточена борба помежду си  Съединението 
се извършва на 6-ти септември 1885 г 

Много и най-разнообразни са борбите, водени от балканските на-
роди след руско-турската война и Берлинския мирен договор  Борби 
политически, икономически и социални  Петстотинвековното турско 
робство е оставило дълбоки отпечатъци сред живеещите на Балканите 
народи  върху разпадащата се османска империя никнат много полити-
чески съперничества, съюзявания, нахлувания и сблъсъци  всяка създа-
ваща се групировка се стреми да извлече най-големи облаги за себе си  
народите са очаквали по-добри мирни дни за страните и обществото си, 
но стремящите се към властта политически формации чрез политиче-
ските партии насочват събитията не в посока на народното добруване  
Проводници на интересите на външните имперски сили стават полити-
ческите партии  Едни от тях разчитат на русия, други на англия, а трети – 
на Германия  оформят се различни интереси  народът е разделен и обър-
кан  Пораждат се класови, съсловни и категорийни интереси и амбиции, 
хитро направлявани от короновани и военни величия, излизащи все под 
благовидния претекст за защита на „националните интереси на страна-
та“, на „отечеството“, на „родината“, а всъщност обслужват и задоволяват 
собствените си интереси и амбиция за власт  в стремежа си към влас-
тта, чрез която смятат да постигнат „висшите си патриотични идеали“ за 
„велика България“, партиите прокарват една „велика лъжа“  всяка партия 
се състезава с останалите, залъгвайки народа, че тя ще го спаси и уреди 
бъдещето му, стига той да даде гласа си при избори за нея  После избира-
телите (днес ги наричат електорат) е бивал забравян, а „избраниците му“ 
са се втурвали да уредят първо себе си, до настъпване на новата измама, 
когато дойде ред отново народът да бъде призован за „нови избори“ 

При изработването на нашата търновска конституция след осво-
бождението от османско иго са копирани образци от различни западни 
и руски политически системи и това е една от причините за разделението 
на населението – респективно на партиите – на русофилски, германо-
филски, франкофонски, англофилски и пр  Подобни деления се наблюда-
ват и по-късно, а и в наши дни  Историята ни е записала срамни страни-
ци, свидетелстващи за борбата за власт и господство между оформилите 
се след освобождението партии, които са отклонявали по неверен път 
творческите възможности на трудовата българска общественост – селя-
ни, работници, интелектуалци, служители    и най-вече занаятчии, кои-
то са обработвали ниви и градини, практикували са най-разнообразни 
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занаяти, създавали са промишленост и търговия, училища и здравни 
заведения, читалища и кооперации, пътища и най-различен поминък  
Предателствата, измените и заблудите са пораждани и после налагани от 
политическите върхушки 

в книгата си „Строители на съвременна България“ Симеон радев 
добре и обективно е описал събитията след освобождението на Бълга-
рия, макар че много от спомените му все още не са видели „бял свят“ и 
стоят заключени в монополизираните архивни хранилища  те не допадат 
на старите и новите мекерета, гладни за власт и забогатяване 

След Берлинския конгрес и прекрояването на картата на Балка-
ните и след съединението на Княжество България с Източна румелия и 
настъпилата нова политическа и икономическа обстановка, при която 
българският народ е трябвало да изгражда своето благополучие и сво-
бода – независимо от партийно-политическите борби за власт и амби-
циозни домогвания на избрани или наложени с чужда намеса особи и 
правителства, в Европа и на Балканите зреят събития с тежки последици 
за всички  Между държавите от нашия регион се изгражда Балканският 
съюз, в който влизат България, Сърбия, Черна Гора и Гърция, насочен 
срещу турция и нейните феодални остатъци, запазили се на Балканите  
тук остават значителни територии, населени с българи, албанци, сър-
би и др , които искат присъединяване към съответните страни и водят 
отчаяна борба за своето освобождение  ярък израз на тези стремежи 
на българите, останали извън пределите на освободената си страна, са 
Илинденското и Преображенското въстание през 1903 година, голяма-
та част от вдъхновителите на което са анархисти  наред с това, всяка от 
създалите се държави се стреми да разшири своите граници и да уста-
нови своята хегемония  По този начин се поражда вечен конфликт, тъй 
като земята е една и всяко разширяване на която и да било държава – не-
избежно става за сметка на друга съседна държава  всъщност, народите 
населяващи дадени места не са били враждебни едни на други и са жи-
веели в добросъседски отношения, но по много и най-различни причини 
и исторически глупости са се изтребвали взаимно като последни глупци, 
докато върхушките са правили гешефтите си, трупали са богатства и са 
си присвоявали звания и привилегии   

Българските управници се насочват към излаз на Бяло море, сръб-
ските – към адриатическо  тук обаче се кръстосват интересите на го-
лемите владетели    Германия и австроунгария поддържат целостта на 
турската империя и използуват противоречията на Балканските страни  
Царска русия, поддържана от франция и англия, съдейства за изгражда-
не на Балканския съюз, като се стреми да го използува срещу австро-Ун-
гария  Против тези стремежи и домогвания на външните сили се свиква 
и първата Балканска социалистическа конференция – 1909 г , на която 
се издигат лозунги за федеративна балканска република  тази идея води 
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началото си още от времето на възрожденските ни борби, изразители на 
която са били левски, Каравелов, Ботев и др , а Гоце делчев и Михаил 
Герджиков, които са измежду най-ярките представители на федералис-
тките идеи, както и на идеята за федерация на балканските народи  тех-
ните анархистки идейни виждания са се прилагали на практика по време 
на Крушовската република и във гр  василико (Петрова нива) – Малко 
търново, когато избухват Илинденското и Преображенското въстание  
Установеният порядък в тези две зони е бил структуриран на чисто кому-
нални общинни начала, сходни с тези по времето на Парижката комуна  
При пълно равенство и солидарност цялото население е вземало участие 
в делото  Гоце делчев и Михаил Герджиков, както и техните съмишле-
ници по това време са работели не за установяване на държавно центра-
листични структури на правителства, а за изграждане и интегриране на 
народностни общности, свързани федералистично помежду си при общо 
ползване на добиваните от тях блага и обща обработка на земята, ръ-
ководене на производствените процеси пряко от самите производите-
ли    при запазване на автономията на Македония и одринско в рамките 
на балканска федерация  Известно е, че идеята за балканска федерация 
е била дадена от видния и световно известен революционер – анархист 
Михаил ал  Бакунин, при когото са ходили нашите български революци-
онни дейци непосредствено преди освобождението любен Каравелов и 
д-р теофан райнов, за което нашите историографи старателно отбягват 
да споменават и пишат  да не говорим за фалшификаторите на историята 
от сталинско-болшевишки тип  това на тях e завещано още от времето на 
Маркс, в интригантството му срещу Бакунин и дейците в Първия интер-
национал 

Балканската война през 1912-1913 г  започва Балканската война на 
държавите от Балканския съюз с турция  Повод за войната е отказът на 
турското правителство да даде автономия на Македония и одринско  на 
17 септември 1912 г  балканските държави мобилизират войските си, а на 
26 септември Черна Гора започва военни действия  Съюзниците обявяват 
война на турция на 5 октомври с г  Силите им възлизат на общо 902 000 
души и 1800 оръдия  от тях – 607 400 души с 1116 оръдия са на България, 
175 000 души и 300 оръдия – на Сърбия, 30 000 души и 244 оръдия – на 
Гърция и 30 000 души и 140 оръдия – на Черна гора  турция има мобили-
зирани 400 000 души и 930 оръдия  Първа и трета армия се срещат за бой 
при Гечгелий, Селиолу, Ески полус, Петра и др  и спечелват победа над 
основните турски сили, като овладяват лозенград  в тези боеве е участ-
вал и моят баща и много пъти при разговор с клиентите в обущарската 
работилница аз слушах с голямо детско внимание за това съдбоносно за 
страната време  още по-интересно беше да гледам четирите цветни кар-
тини на които бяха изобразени ръкопашни сражения на нашите с турски-
те войски и оръдията, бълващи огнени снаряди от дулата си  тези карти-
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ни дълго време стояха в рамки, закрепени по ъглите и стените на стаята 
ни, където спяхме 

втора армия обсажда одринската крепост, в която са блокирани 
60 000 турски войници  отстъпващата турска армия се установява в лю-
лебургас – Бунархисар, където, след четиридневни боеве претърпява 
ново поражение  Българската армия излиза на Мраморно море и достига 
Чаталджа – на 40 км  от Цариград, без да успее да овладее града  Чер-
ногорски и сръбски части блокират Шкодра, а главните сръбски части 
завземат вардарската долина  Гръцките войски окупират гр  янина, а за-
едно с българските части, които настъпват по долината на р  Струма, вли-
зат в Солун  на 3 ноември 1912 г  турското правителство се обръща към 
великите сили да посредничат за прекратяване на военните действия  
Преговорите за мир започват в лондон, но на 23 януари 1913 г , младо-
турците извършват преврат и подновяват военните действия  турските 
въоръжени сили безуспешно атакуват българските позиции при Чатал-
джа  несполучливо за тях завършват и битките при Булаир и десантът 
при Шаркьой 

в тези боеве баща ми, който е на фронтовата линия, е ранен, лежи в 
лазарета и е пуснат в отпуск  

През февруари, както казах вече, гръцките войски превземат яни-
на, а на 13 март 1913 г , след кръвопролитни боеве и нощни атаки българ-
ските войски, подпомогнати от сръбските, превземат силната одринска 
крепост  на 18 април пада и Шкодра 

Преговорите за мир отново са на дневен ред  на 17 май 1913 г  е 
подновен лондонският мирен договор, според който турция отстъпва 
всички земи западно от линията Мидия-Енос, заедно с Егейските остро-
ви, на страните от Балканския съюз 

тази война, както и всички други, са водени за завоюване и за по-
дялба на заграбеното  Пред общественото мнение тя е маскирана зад раз-
лични паравани, наричани „обединение“, „освобождение“, „отечествени 
интереси“, но всъщност това е война, подготвена и проведена в интерес 
на властващите буржоазни върхушки в съответните държави  в нея на-
родните маси са вярвали искрено и затова храбро са се биели, жертвайки 
живота си, но в крайна сметка резултатът е трагичен  войната засилва 
буржоазния национализъм и разпалва ненавистта между съседните на-
роди  Голяма част българското население попада под друго владичество  
Едно подтисничество се заменя с друго  Подготвена е почвата за Балкан-
ската и междусъюзническата война 
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Б а л К а н С К а т а  И  М Е ж д У С ъ Ю з н И Ч Е С К а т а 
в о Й н а

Балканската и междусъюзническата война поглъща хиляди жертви за 
прослава на „българското знаме“ и „българското оръжие“  за да задоволи 
интересите на българската буржоазия, собствените си амбиции и тези на 
партийно-политическите клики и техните водачи, цар фердинанд измам-
ва българския народ  в новоосвободените от турция земи буржоазните 
среди в страните на бившите съюзници търсят да разширят своята хеге-
мония извън установилите се граници и започват споровете кой до къде  
отново е в сила максимата, че всички спорове между държавите се ре-
шават в последна сметка с войни  Монархистките и милитаристки амби-
ции тайно се подхранват и излизат наяве  отношенията между бившите 
съюзници се изострят  Сърбия и Гърция поставят въпроса за ревизия на 
договора за разпределение на освободените от турция територии и на-
стояват да имат обща граница в Македония  нещо, което се подхвърля и 
при днешните събития в Босна и Херцеговина  нищо ново под слънцето  
на 19 май 1913 г  те сключват таен военен договор, насочен срещу Бъл-
гария, и започват усилена подготовка за война  Черна Гора се присъеди-
нява към тях  румъния предявява претенции към Южна добруджа  така 
Гърция, Сърбия и румъния искат да заграбят земи с българско население, 
под претекст, че ратуват за създаването на равновесие между балкански-
те държави  Българската буржоазия се отказва от лозунга за автономия 
на Македония и тракия, като се стреми насилствено да ги присъедини 
към България  Според договора, сключен през 1912 г , всички спорни 
въпроси между българи и сърби да се решават чрез арбитраж на руския 
император  фердинанд и неговото правителство са свързани с Германия 
и се опасяват, че императорът ще се произнесе в полза на Сърбия, която 
има подкрепата на антантата  Гърция и Сърбия съзнателно изострят от-
ношенията си с България, което може да доведе до война 

През 1913 г  сръбското правителство подписва манифест за война с 
България – без да фиксира дата  Сръбските и гръцките шовинисти дейст-
вали по-предпазливо, разчитайки, че цар фердинанд със своя авантюри-
зъм пръв ще почне войната, та по този начин вината да бъде хвърлена на 
България  вместо да дочака арбитража на руския император, както го е 
изисквал моментът, цар фердинанд заповядва на 16 юни 1913 г  на арми-
ята да атакува сръбски и гръцки части в Македония, без обаче да обявява 
война, надявайки се, че с това ще упражни натиск над Сърбия и Гърция 
и те ще намалят своите териториални претенции  на 18 юни българско-
то правителство, разбирайки риска от войната, заповядва да се прекрати 
огънят, но за това било твърде късно  Сърби и гърци започват активни 
бойни действия  на 27 юни румъния обявява война на България, а на 30 
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юни турската армия преминава границата Енос-Мидия и отново взема 
отстъпените на България територии в Източна тракия  Българските вой-
ски не могат да устоят на далеч превъзхождащия ги по численост про-
тивник  на 18 юли е сключено примирие, а на 25 юли 1913 г  е подписан

Б У К У р Е Щ К И я т  М И р Е н  д о Г о в о р,

по силата на който се слага край на войната  Според този договор Ма-
кедония била разделена  Страните победителки завземат всички земи, 
за които претендирали  Сърбия нахлува във вардарска Македония, Гър-
ция – в Южна и Югоизточна Македония  румъния завзема Южна добру-
джа  България запазва само една малка област – неврокопско, разложко, 
Петрич, Горна джумая, Струмишко и Беломорска тракия  Съюзници – 
разбойници  България преживява своята първа национална катастрофа  
Излиза от войната ограбена, разпокъсана и с разбито стопанство  Бълга-
рия е относително общо понятие, защото тежките последици са понесе-
ни главно от селяните, работниците, занаятчиите, т  е  от трудовите хора  
относителното материално замогване на страната е върнато назад  Си-
новете на страната оставят костите си по бойните полета, а в това време 
търговците, търгашите, спекулантите, притежателите на капитали и уп-
равляващите кръгове са се обогатявали и са леели „крокодилски сълзи“ 
по пропадналите „отечествени идеали“  но не се ли наблюдават подобни 
явления и днес, през така наречения „преходен“ период, който наподобя-
ва пък Маркс-ленинските „преходни периоди“? Преходният период от 
„социализъм към комунизъм“ се оказа спукан мехур, а преходът към па-
зарната икономика – блъф 

в Междусъюзническата война загиват около 33 000 млади хора и 
са ранени над 60 000 души  държавните дългове достигат 300 милиона 
златни лева, които отново трябва да плаща българският народ чрез да-
нъци, берии, такси, тегоби  та след провала на тоталитарния режим не се 
ли наблюдава подобна и по-печална картина? разликата е, че дълговете, 
които се правиха без знанието и съгласието на народа в мирно време, 
отново се удвояват и утрояват и лягат пак върху гърба на обикновения 
обеднял гражданин  И пак преходи, през които едни станаха милионери 
и милиардери, а други – огромното мнозинство – осиромашаха, станаха 
социално слаби! Какъв парадокс, какво коварство и какво историческо 
предателство от страна на тоталитарния социализъм 

от заграбените земи прииждат подгонени хиляди бежанци, тър-
сещи спасение от преследванията на чуждите шовинистични правител-
ства 
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народните маси са били против войната  в редица полкове избухват 
бунтове под лозунгите „долу войната!“, „Мир и братство между народи-
те!“  но злото е сторено и раните са дълбоки  Както казва народът, бедата 
не идва сама – тя влече след себе си други беди  Много скоро започва

П ъ р в а т а  С в Е т о в н а  в о Й н а  – 
Г о л Е М И я т  з а Г о в о р  з а  Г р а Б Е ж  И  н о в о 

П р Е р а з П р Е д Е л Е н И Е  н а  т Е р И т о р И И

Баща ми, както стотици хиляди български поданици, отново е по фрон-
товете  Участник е в трите войни: Балканската, Междусъюзническата и 
Световната  раняван е четири пъти и като по чудо се е спасявал, особено 
по време на Балканската, когато при атаката на лозенград, люлебургас и 
Чаталджа са дадени многобройни жертви  При Чаталджа, когато са на-
предвали с прибежки и залягане, той усеща опарване по лявата буза  за-
губва съзнание, главата му клюмва върху влажната пръст  от раненото 
лице блика кръв, част от ухото му е откъснато  другарите му от обоза го 
отнасят в безсъзнание на носилка  остава да лежи в лазарета, откъдето 
го изпращат в болница и после временно е пуснат в отпуск 

През март 1913 година по време на Междусъюзническата война от-
ново е изпратен на фронта  там е ранен от дясната страна на слабините  
Куршумът минава само на милиметър от пикочния мехур  Става ордина-
рец на поручик Съби Писков, който по-късно беше един от защитниците 
ми като адвокат в Шумен по време на процеса срещу група анархисти  
След това, по време на Първата световна война баща ми е отново обика-
ля фронтовете  По време на Балканската е на линията Мидия-Енос  

Първата световна война се води от 1914 до 1918 години между две-
те очертали се империалистически групировки: Германо-австрийския 
блок, от една страна и антантата, в която влизат англия, франция и ру-
сия  Причините се коренят в неравномерното развитие на капитализма 
и всеобхватната икономическа, политическа и социална криза  Германия 
е лишена от колониите си, а тя е силно развита индустриална страна и с 
подчертан пруско-милитаристичен дух  търси пазари за индустриални-
те си стоки и излаз на морски простори  англия е загубила лъвския пай 
от колониалната плячка, но продължава стремежа си към завладяване и 
настаняване в граничните територии на османската империя – Египет, 
ливан, Ирак и други  франция се стреми да си възвърне Елзас и лотарин-
гия и здраво да окупира Северна африка  русия пък се стреми да сложи 
ръка върху проливите и Цариград  Иначе тя е огромна къща без врати и 
прозорци  Германският империализъм е значително по-добре подготвен 
за войната и бърза да използува това свое предимство  търси се повод 
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и той не закъснява – убийството на престолонаследника на австро-Ун-
гария – франц фердинанд в Сараево  на 25 юни 1914 това убийство е 
извършено от агент на сръбската националистична терористична орга-
низация  на 30 юли русия обявява обща мобилизация  на 1 септември 
1914 г  Германия обявява война на русия, а на 3 август и на франция  на 4 
август германските войски нахлуват в неутрална Белгия  в същия ден ан-
глия обявява война на Германия  Кашата вече е забъркана  лидерите на 
втория интернационал издигат националистическия лозунг за „защита 
на отечеството в собствените си страни“ и всички се кълнат в християн-
ските ценности: „не убивай“, а на сабите на всяка войска е написано: „С 
нами Бог“ 

Към антантата се присъединяват Сърбия, Черна гора и Белгия  
Към Германо-австрийския блок се присъединяват турция и България, а 
към антантата – япония, Италия, румъния, СаЩ, Гърция и др  възелът 
на войната е завързан яко  военният превес в началото е на страната на 
Германия, но антантата разполага с грамадни човешки маси и огромни 
материални ресурси  владее моретата и океаните  Германия разчита на 
светкавична война  началник-щаб е Молтке (младши)  Германо-австрий-
ският блок има 3 500 000 души мобилизирани, 193 дивизии, а антанта-
та – над 6 милиона с 291 дивизии  очертани са три военни театра: запад-
ноевропейски, Източноевропейски и Балкански  Германия първа започва 
военни действия  на 2 август германски войски завземат люксембург, 
а на 4 август нахлуват в Белгия  Париж е застрашен  Правителството се 
премества в Бордо 

на 5 септември на широк фронт пламва битката при р  Марна, в 
която участвуват общо два милиона души и повече от 6600 оръдия  Гер-
манската армия е отблъсната  Планът „Шлифен“ (светкавица) пропада  
войната на западния театър става позиционна, кръвопролитна, изтощи-
телна, без резултат 

на източния европейски театър на 17 август две руски армии раз-
биват немците и застрашават Източна Прусия 

След неуспеха си на източния фронт, германското командване на-
сочва силите си на западноевропейския театър  насочва силите си срещу 
силно укрепената ключова позиция – крепостта вердюн, падането на ко-
ято би отворило пътя към Париж  това е невиждана касапница, където е 
погълнат животът на един милион войници – 350 хиляди френски и 600 
хиляди германски  

Какво падение на човека  за хомо сапиенс, който претендира, че 
стои на най-висшето стъпало на животинския свят  И пак ще повторя – 
вината за всички военни престъпления носят господстващите малцин-
ства – слуги на невидимия Моллох – цар Капитал, който няма отечество, 
родина, общност  По безспорен начин е установено, че по време на тази 
световна касапница, френските фабриканти на оръжие са продавали на 
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немските управници оръжия и обратно – немските магнати като Круп 
са продавали най-съвършени системи на французите  такава беше кар-
тината и през втората световна война, за която ще се кажат истините 
по-късно  а какво представляваше днешната война в Персийския залив, 
ако не най-големият цинизъм  Уж трябвало да се накаже Саддам, защото 
нарушавал „хартата на мира“, окупирайки Кувейтските земи 

още незавършила битката при вердюн, започва битката при р  
Сома (1 юни-18 септември) – най-голямата операция през Първата Све-
товна война  Битката край Сома коства живота на над 1 300 000 души (450 
х  англичани, 340 х  французи и 538 х  германци)  Към края на 1916 г  вой-
ната довежда воюващите до голямо икономическо и човешко изтощение 
в хора и материали 

Убити са 6 милиона души, а 10 милиона са ранени и осакатени  обща 
криза обхваща всички воюващи страни, особено Германия, австро-Унга-
рия, България и русия  за сметка на това монополистичните обединения, 
спекулантите, банкерите и земевладелците – натрупват несметни богат-
ства  френските оръжейни доставчици продължават да продават оръжие 
на Германия, а германските оръжейни магнати – на франция 

Каква голяма лъжа от страна на държавите, че защитават „непри-
косновеността на отечествата си“ и „спасението на народите си“  Проти-
воречията между господствуващите класи и клики се изострят 

През декември 1916 г  германското правителство прави официал-
но предложение за мирни преговори  англия е непреклонна  Германия 
започва масирана подводна война с надеждата, че ще принуди англия 
да капитулира  в края на 1917 г  антантата се справя с опасността от 
германските подводници  начело на английското правителство застава 
лойд джордж, на френското – Клемансо  в началото на 1917 г  антантата 
има превъзходство в сили и средства  Планираната офанзива по всички 
фронтове от страна на антантата не се осъществява поради разложение-
то на руската царска армия, предизвикано от избухналата на 27 февруари 
революция под лозунга „Хляб, мир, свобода“ 

През пролетта на 1917 г  във войната се намесват СаЩ  дотогава 
те са доставчици на продоволствия и оръжие на антантата  златото тече 
към касите на американските банкери и деловите среди – фабрикантите 
на оръжие  освен оръжие усилено се изпращат дрехи, храни и други про-
доволствия: консерви, медикаменти и всичко, предназначено за гладния 
пазар  Европа се руши и обеднява, а Щатите трупат печалби и богатеят 

на 2 февруари СаЩ прекъсват дипломатическите си отношения с 
Германия, а на 6 април същата година ѝ обявяват война 

възползвайки се от разложението на руската армия и от затиши-
ето на западния и северния военен театър, австро-германските армии 
започват офанзива по целия италиански фронт – разгромявайки итали-
анската армия при Каполето  тук от двете страни на фронта са участвали 
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2 500 000 души  настъплението е спряно след пристигането на 8 френски 
и 3 английски дивизии 

на 25 октомври 1917 г  избухва октомврийската революция, която 
оказва огромно въздействие за по-нататъшния ход на войната и нейния 
край! на 3 март 1918 г  е подписан Брест-литовският мир  С пломбиран 
вагон, изпратен от немците, пристига и ленин, който е най-отявленият 
застъпник на Брест-литовския мирен договор, който е бил оспорван от 
мнозина революционери  в редица страни настъпва революционна ситу-
ация 

на 15 септември 1918 г  съглашенската армия пробива фронта 

Б ъ л Г а р С К И я т  ф р о н т  П р И  д о Б р о  П о л Е

отстъпващите от фронта войници въстават  Изгладнели, окъсани и из-
мамени, заявяват: „Празна раница не пази граница!“

на 29 септември пълномощниците на България подписват продик-
туваните им условия на примирието  в Солун на същата дата е подписано 
примирието между България и антантата  на 11 ноември 1918 г  предста-
вители на Германия подписват условията на примирието в Компиенската 
гора  През 1919 година е подписан ньойският договор с унизителни за 
страната ни клаузи 

з а  в л а д а Й С К И т Е  С ъ Б И т И я  И  р а д о М И р С К а т а 
р Е П У Б л И К а

на радомирската република заслужава да се спрем с известни подроб-
ности  тя е опит, при който масите вземат участие, но не са с ясни рево-
люционни позиции  Известно е, че стотици хиляди са мобилизираните по 
фронтовете  в земеделието и фабричното производство са ангажирани 
главно жените, старците и децата  Снабдяването на фронта с храни, дре-
хи, обуща, медикаменти и въоръжение е лошо  Корупцията по върховете 
на управляващите и висшите военни чинове е очевидна  Германските во-
еннослужещи са се ползвали с привилегии и са плячкосвали каквото им е 
паднело от военните складове  в същото време мизерията на войниците 
на фронта и положението на цивилното население в страната е плачевно  
Естествено е при такова състояние на нещата недоволството сред войни-
ците да расте  то се проявява в неподчинение към началството  армия-
та дава над 300 хиляди жертви, 100 хиляди от които убити  всичко това 
води до обезкуражаване на войниците 
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в края на войната се намесват и Северноамериканските щати с 
участие на френския фронт през 1917 г , което налага изтегляне на нем-
ски части от македонския фронт  Българските войски сами отстояват в 
боевете на англо-френските войски  Съчетано с мизерията и глада, сла-
бото въоръжение става причина за пробива при добро поле на 14 сеп-
тември 1918 г 

разбунтувалите се войници чувстват, че са изоставени на собстве-
ната им съдба  те търсят начин да отмъстят на цар фердинанд и на прави-
телството на радославов  дезертьорството става масово  разбунтувалите 
се спират до дупница, Кюстендил и радомир  Подготвят се за настъп-
ление към София  за катастрофата е обвинена монархията  тя е сочена 
като източник на всички злини в страната  за да си осигури спокойстви-
ето, правителството на радославов хвърля много членове на политиче-
ски партии и организации от опозицията в затворите  това са земеделци, 
анархисти и тесни социалисти  Софийският затвор става аудитория за 
политическите затворници  тук са изтъкнатият политически лидер на 
БзнС александър Стамболийски и Георги Шейтанов, изявен анархист от 
онова време  докато Стамболийски предлага реформите като средство 
за изход от кризата, Шейтанов отстоява идеята за социална революция  
в земеделските среди вън от затвора се водят спорове между драгиев и 
александър димитров  Създадени са две парламентарни групи на земе-
делците: драгиев със 17 депутати и димитров с 28  опозиционните сили 
в парламента искат примирие и спиране на войната, защото е очевидно, 
че Германия губи войната  земеделци, широки социалисти, радикали и 
др  искат от фердинанд да смени радославов с друга фигура  въодушевен 
от руската февруарска революция и немските неуспехи Стамболийски се 
надява, че моментът е подходящ за завземане на властта  Правителство-
то на радославов пада под напора на общото недоволство  на негово мяс-
то фердинанд назначава александър Малинов, но политическите партии 
осъзнават, че след края на войната България я очаква пълна катастрофа 

През юни 1918 г  с 8 демократи и двама радикали, правителство-
то на Малинов не е в състояние да прекрати войната  фердинанд не се 
решава да скъса с Германия  войниците на фронта не очакват нищо от 
новото правителство и след пробива при добро поле едни се отправят 
към домовете си, а други спират в Кюстендил, дупница и радомир  на 21 
септември 1918 г  Стамболийски е освободен от затвора и отведен при 
Малинов, който му предлага след оставката си да създаде коалиционно 
правителство, което да започне преговори за спиране на войната с ан-
тантата  това предложение е отхвърлено от Стамболийски  Същия ден 
той е заведен при фердинанд, който обвинява земеделския съюз, че с 
пропагандата си е виновен за отслабване на фронта  Моли Стамболийски 
да повлияе за усмиряване на разбунтувалите се войници, да се възстано-
вят редът и дисциплината сред войската  Стамболийски се съгласява, но 
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при условие, че бъдат освободени всички затворници  фердинанд прие-
ма условието, но не за всички от тях  Сформирана е група, която начело с 
андрей ляпчев да замине за франция с искане за примирие  Стамболий-
ски е удовлетворен и приема да отиде на фронта и успокои войниците  
райко даскалов и Стамболийски заминават за радомир с цел да поемат 
ръководството на войските и да превземат София със сила  този опит е 
наречен радомирски бунт, а разбунтувалите се обявяват република 

Стамболийски отива в радомир без предварителен план за дейст-
вие  По-скоро е възнамерявал да усмири войниците, отколкото да ги по-
веде към бунт  различни историци приемат, че даскалов, придружаващ 
Стамболийски до радомир, обявява радомирската република  И двамата 
тръгват на 26 септември сутринта, придружени от членове на народно-
то събрание – демократи, социалдемократи и радикали и министъра на 
войната Сава Савов  След като пристигат в радомир, пред войниците 
пръв говори Стамболийски  той ги призовава за поддържане на реда и 
дисциплината, докато траят преговорите за мир  След това, цялата деле-
гация заминава за Кюстендил, където е бил Генералният щаб със задача 
да усмирят войниците  неизвестно по какви причини райко даскалов се 
връща в радомир, а Стамболийски и делегатите остават в Кюстендил  от 
радомир с телеграма и по телефона, даскалов уведомява Стамболийски, 
че в радомир има 15 000 войници, готови бързо да навлязат в София  в 
същото време той изготвя набързо проекто-прокламация за съставяне 
на правителство, от името на което разбунтувалите се войници и народът 
ще действат  Стамболийски се колебае и оспорва прибързаността на тази 
прокламация  даскалов обаче поема контрола на създалото се положение 
в радомир и произнася реч пред войниците със следното съдържание: 
„днес, 27 септември 1918 г , българският народ скъса веригите на роб-
ството, катурна деспотичния режим на фердинанд и неговите помощни-
ци, обяви ги за свои врагове, прокламира се свободен, с републиканско 
управление народ и подава ръка на европейските народи за примирие 
и разбирателство  от днес цар фердинанд и династията му и бившето 
правителство са свалени  всички окръжни управители, околийски начал-
ници, коменданти, кметове и войнишки началници ще изпълняват запо-
ведите на временното правителство на републиката 

Председател: ал  Стамболийски
Главнокомандващ: райко даскалов“
тази прокламация е приета единодушно от войниците  Преди да 

тръгне с войските към София, р  даскалов пише писмо до Стамболийски: 
„Използвам името ти и те провъзгласих за председател на временното 
правителство, та единствената ми молба към тебе е да не го порицаваш 
сега “ След телефонен разговор между двамата Стамболийски не прави 
опит да поеме ръководството на разбунтувалите се войски в Кюстендил, 
а заминава за дупница  но и тук не се явява пред войските като началник 
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на временното правителство  на път за София той се среща с даскалов 
в радомир  разговорът им е бил недружелюбен  даскалов се оплаква, че 
вместо подкрепа, е получил упрек и недоволство от негова страна  Стам-
болийски усеща, че е сам и трябва да действа  на 29 септември 1918 г  
изпраща телеграма до правителството, в която предупреждава, че ако в 
срок от 6 часа бившите власти не признаят временното правителство, 
ще започне похода към София  Без да чака отговор, той повежда настъп-
ление към 4 часа следобед, като разделя войските си на три групи – към 
Бояна, Княжево и Горна баня  защитници на София са били македонски-
те банди на Протогеров, които оказват сериозна съпротива  Командва-
щият даскалов е ранен  Привечер републиканските сили пристигат до 
София и се готвят да влязат в града  вместо да прояви по-умела такти-
ка и да атакуват през нощта, той (даскалов) изчаква сутринта, за да не 
бъдат дадени много жертви и изгладнелите войници да не се отдадат на 
грабежи и отмъщение  това дава възможност на защитниците на София 
да се прегрупират, а на правителството на фердинанд и Малинов да из-
вика 217-та германска дивизия, прехвърлена от Кримския на Балканския 
фронт  добре въоръжени с картечници и оръдия, те изменят положение-
то в полза на правителството  в същото време пристига и новината, че в 
Солун е подписано примирие  това дава повод на републиканските вой-
ски масово да дезертират  остават само около 5-6 хиляди души  Герман-
ските войски и македонските дружини контраатакуват и разбиват силите 
на даскалов 

даскалов е укрит от привържениците на БзнС в едно село край 
радомир  По-късно ал  димитров го отвежда в Солун и го предоставя на 
френското командване  така радомирската република претърпява пора-
жение във владайското дефиле, без да постигне целта си 

френски окупационни войски спасяват монархията, но налагат аб-
дикацията на фердинанд, който на 3 ноември 1918 г  отстъпва престола 
на своя син Борис III 

р а в н о С М Е т К а

По своя размах Първата световна война превъзхожда всички водени до-
тогава войни  Продължава повече от четири години и завършва с пълно 
поражение за Германия  в нея участвуват 34 държави с общ брой на насе-
лението над един милиард души, или около 67% от населението на земя-
та  Мобилизирани са близо 70 милиона души, от които около 10 милиона 
са убити и 20 милиона – ранени  По брой на убитите на първо място е ру-
сия – 2 300 000, Германия – 2 000 000, австро-Унгария – 1 440 000, фран-
ция –1 383 000, англия – 440 000, Италия – 700 000  България застава на 
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едно от първите места по брой на мобилизираните спрямо населението 
на страната – 1 000 000 души  от тях 87 495 млади хора са убити 

военните разходи на държавите участнички се изчисляват на 208 
милиарда франка  войната завършва, без да разреши дълбоките проти-
воречия и е едно истинско престъпление спрямо народите от страна на 
техните „представители“ в правителствата, парламентите, коронованите 
особи и всички мародери, използвали избиването на хора за обогатява-
не 

на 19 януари 1919 година в Париж е подписан

в Е р С а Й С К И я т  М И р Е н  д о Г о в о р

той на свой ред по-късно е нова предпоставка за бъдещата втора светов-
на война между новооформящите се съпернически държавни групировки  
те се стремят към завоюване на пътища, пазари, енергийни източници и 
суровини, както и експлоатацията на евтина работна ръка  С приключва-
не на войната започва дипломатическата шетня  Политици, дипломати, 
висши военни кръгове и църковни дейци се надпреварват да се предста-
вят за големи миротворци и благодетели на обезкръвените, гладните и 
обезверени народни маси  те трябва да бъдат успокоени и вързани чрез 
никнещите като гъби партийно-политически въжеиграчи на мирната и 
празна ясла, за да не попаднат под влияние на революционните виж-
дания, на каквито времето вече е свидетел  за случая най-подходяща е 
социалдемокрацията, която да укроти бунтовно настроените народни 
слоеве с обещание за реформи, за подобряване хала на пострадалите от 
войните и бедните т  е  „социално слабите“, както ги наричат днес новите 
„спасители“  Парламентарните изборни комедии, ако не бяха в същото 
време и трагедии, са най-подходящата залъгалка: „Изберете ни и ние ще 
ви излекуваме болките “

всяка държава започва отново да преизгражда своята отбрана чрез 
нови превъоръжавания, преизграждане на шпионския и полицейския 
апарат, засилване на механизмите за облагане и събиране на най-различ-
ни данъци, за възстановяване на бюджетните дефицити и т н 

След войните разорението е повсеместно: икономическо, финансо-
во, социално и морално  Покварата е навсякъде  вдовици, сираци, инва-
лиди чакат помощи и утеха  а тя е почти никаква  да се оправя кой както 
намери и както може  държавата, казват управниците, е бедна, трябва да 
работим, т  е  да работите, за да можем да излекуваме раните от сполетя-
лата ни катастрофа  виновни няма  Кехаята в едно севлиевско село и не 
само там, се е провиквал след биенето на барабана: „от утре ще се дават 
по две кила сол, по половин кило шекер, по литър газ и като свършил със 
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списъка на стоките, прочел точка 13 – отсега нататък – кой както може – 
тъй да се гечени, бреййй “

Б а Щ а  М И  о т н о в о  Е  н а  ф р о н т а  –  М о Е т о 
р а ж д а н Е

Както казах, след първото му раняване по време на Балканската война, 
когато куршумът разпаря бузата и откъсва част от ухото, баща ми се връ-
ща в домашен отпуск  Скоро след това майка ми забременява  Баща ми 
отново заминава да воюва при Енос-Мидия по време на Междусъюзни-
ческата война и остава на фронта до края на Първата световна война  

войната завършва и той се завръща окончателно в родното ми село 
Кара Михал  При жена си и децата си  И през всичките тези години от 
1912 до края на 1918, с малки прекъсвания, нашите бащи са били на вой-
ни: страшни и разорителни, във влажни окопи, пленнически лагери, не-
дояли, с тревожни мисли и тежки мъки по дом, жена и деца – но са живе-
ли и с надеждата, че ще се върнат живи и здрави и отново ще се отдадат 
на мирен труд 

родил съм се през нощта на 26 ноември 1913 година – тревожна и 
фатална  тревожна, защото майка ми ме е носила в утробата си месеци 
наред с тревожните вести от фронтовете и защото числото 13 е фатално 
според вярвания и легенди, а защо да не бъде и „число на оцеляването“? 
През тази година са водени две войни – Балканската и Междусъюзниче-
ската 

раждам се почти мъртъв  тялото ми посиняло в обвивката на бу-
лото  залели са ме с ракия, вследствие на което съм се размърдал и със 
силен плач съм дал признаци на живот и оцеляване  видяхте ли, казала 
стрина ми недковица (Съба) пред леля Цвята и леля Стойка, които са 
присъствали, това дете ще живее много, но и много ще тегли, защото е 
упорито в плача си  Присъствала е при раждането ми и стрина василица 
(Кула) – съседка, но бабуването е било от стрина недковица  При поло-
жението в което се е намирала моята майка, ако не е била непрекъснатата 
помощ на двете ми лели, оцеляването на семейството ни е щяло да бъде 
много трудно  взаимната помощ не само между родственици, а и между 
съседите и съселяните е спасявала хората при беди и затруднения 

р а н н И  С П о М Е н И

Сестра ми Марийка е родена през 1910 година  разликата помежду ни е 
четири години  Селските деца отрано се приучват на труд и са в помощ 
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на родителите си  Усвояват и навици и добродетели непосредствено от 
семейната среда и комшийските другарчета  Игри, забавления и труд, 
караници, плач, песни и лудории изпълват живота им още през първите 
години след раждането 

Моите първи детски игри са в къщи, после в двора и градината, а 
след третата ми година – край пътя и полянката пред чичовата василова 
къща тогава  Спомням си, че още от три годинки започнах да помагам 
на майка ми и    да я ядосвам  Помагах и като носех вода, метях дворче-
то пред къщата, носех трески от дръвника и я ядосвах, когато газех из 
локвичките и си мокрех чорапите, или когато отивах на игра далеч – без 
нейно знание  Или когато се катерех по дърветата и неведнъж падах от 
някой клон 

заедно с кака Марийка ходехме да помагаме на майка в полската 
работа – на нивата  аз събирах класовете из стърнището, а кака Марий-
ка – ръкойките  Майка ни жъне и връзва снопите  това бе през първите 
годинки  аз съм вече на 4, а сестра ми на 8 години  тя се опитва да преко-
пава по цял ред царевични стебла с леката мотичка, а аз събирам изскуб-
ваните при разреждането стебла  Хвалех се колко много купчинки съм 
направил и ми беше драго да чувам: „Браво, браво на момчето“    Ушите 
ми растяха като на всяко дете 

Било е през 1917 година  Помня как късно вечерта чакахме майка 
ни да се завърне от нивата  Страх ни бе да стоим сами в къщи и затова 
излизахме на полянката пред дядовата Гергова къщичка  всички други 
деца се бяха разотишли по домовете си  вглеждахме се в нощното небе и 
наблюдавахме „падащите“ звезди – оставящи огнени дири след себе си    
и     както се взирахме в Кумовата слама (Млечния път), неочаквано от-
крих две огнени топки да се движат на голяма височина  Чухме някакво 
особено бучене  Представяхме си, че това ще са някакви огнени змейове, 
за каквито бяхме чували от приказките, които ни четеше бате Георги Бан-
чев – сина на леля Цвята  Прегърнати и сгушени, с доза детски страх ние 
дочакахме майка, която водеше впрегнатите в колата вол и крава  Пога-
ли ни по главите и ни помоли да изтичаме и да отворим голямата врата, 
през която влизаше колата  ние бяхме сложили вече в яслите сеното за 
добитъка, но не бяхме наклали огъня  на бърза ръка майка ни разрови 
огнището, нареди дребни съчки и трески и скоро огънят пламна  взе ти-
гана, гребна лъжица мас от тенекията, сложи го върху саджека (пирости-
ята) и след разтопяването на маста, чукна няколко яйца, като върху тях 
надроби малко сирене  вечерята беше готова  Беше късно и след яденето 
си легнахме 

от ранна пролет до късна есен с кака Марийка „работехме“ било 
като оставахме в къщи, било като ходехме с майка на нивата  Помагахме с 
каквото и колкото силите ни позволяваха  още от малък всяко ново нещо 
ми правеше впечатление  наблюдавах по детски животните в двора: кра-
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ви и телета, овце и агнета, кокошки и пилета, котки и кучета  И още – как 
майка ми дои кравата и как теленцето бозае, докато тя още дои  След 
издояването навирахме муцунките си в котлето докато млякото бе още 
топло и шумящо и пиехме по някоя и друга глътка  вкусът на току що из-
доеното мляко е нещо съвсем различно от избитото, та пребито днешно 
мляко, което купуваме от магазините  Гледахме и се радвахме да виждаме 
как агънцата бозаят, а майките им ги близват по задничетата с врътливи 
опашки  от квачките се бояхме  те връхлитаха яростно върху всеки, кой-
то посегнеше да хване някое пиленце  очите му ще изкълве и лицето ще 
издере квачката с ноктите си  Мернеше ли се някоя граблива птица (гера-
ка, както я наричахме) всички кокошки, като по даден знак, светкавично 
и вихрено ще се напъхат по кюшета и мазета, докато опасността премине  
жертва ставаха някое закъсняло пиле, което хищникът сграбчваше и от-
насяше стиснато в острите си яки шипове  опрасената свиня също рев-
ниво бранеше своите прасенца и се спускаше да хапе жестоко, ако някой 
хванеше някое от тях  При такива случаи, не само свинята майка бранеше 
квичащото сукалче, но и останалите свине наоколо с грухтене се събира-
ха за отбрана  Майчиният инстинкт, дълбоко залегнал в животни и хора, 
е помагал за оцеляване на слаби и силни в рода и вида 

любим другар ми беше голямото рунтаво куче Мечо  Ще го погаля 
по главата, а той ще се изправи срещу мен, ще премигне и ще ме близне по 
ръката и лицето  отличен пазач на къщата и двора беше той 

о С о Б Е н  И  н Е з а Б р а в И М  С П о М Е н

незабравим спомен от ранното детство е останал за празника „заговез-
ни“  Студен мартенски ден на 1918 година  През деня идваха наши близ-
ки да искат според обичая, прошка  Майка ни също ходи при лелите и 
вуйчовците за прошка и пожелание за здраве и сговор  Прощаваха си, 
както ни обясняваше майка ни, грешките и обидите, ако някой волно 
или неволно е сторил другиму  Празник на опрощението за човек – ако 
съвестта го бори, да поиска прошка, та да му олекне  велик обичай, от 
който малко следи останаха, а за такива празници е нужно истинско въз-
кресение, а не фикции  Макар да бе студен и снежен мартенски ден, аз 
бях научил от по-големите батковци, че същата тази вечер ще се палят 
големи огньове, ще се гърми с пищови и дървеняци и ще се вика силно 
„ойдалалия-а-а-а“ и затова бях излязъл малко или много скришом още 
преди мръкнало  Бях видял купищата слама и напълнените с нея стари 
скъсани кошове набучени на пръти  други бяха накачени по старите вър-
би около големия гьол сред селото  започна прииждането на деца и мла-
дежи  Чуваха се дюдюкания, викове и песни  започнаха гърмежите, под-
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палването на сламата и кошовете  това беше истинска приказка от живи 
герои – местните младежи и девойки  вълнувах се и се радвах по детски, 
но се сетих, че бях забравил да кажа на майка си и сестра ми къде съм и 
че те ще ме търсят и ще се тревожат  Хукнах към дома и с влизането си им 
заразказвах какво съм видял  не ми се скараха  Само ми казаха, че тряб-
вало да си дойда по-рано, защото тази вечер ще започнем заговяването  
още през деня майка ни беше заклала кокошка, омесила пита, разточила 
баница, купила лимонада, бяла халва с орехи, сварила яйца – и всичко 
беше сложено на кръглата паралия  Седнахме наоколо, всеки на своето 
място, върху трикрако столче  „деца, каза майка ни, преди да започнем 
да ядем, аз ще прекадя, а вие станете и се прекръстете и да си спомним за 
баща ви, че той кой знае къде гладува и студува в този момент  Прекади се 
с малко тамян, поръсен върху червените въглени, поставени на ръжена, 
наднасяйки го около софрата с яденето  Преди да започнем да ядем, мама 
каза, че ще амкаме по парче от питата, мръвка, сиренце и от баницата, 
а след като се нахраним – ще амкаме яйце, въглен и халва  за случая на 
тавана сред стаята беше забучено вретено с навит на него конец, който 
се провисваше на около 50 сантиметра над паралията (софрата)  на този 
конец последователно се връзваше парче пита, баница, печена мръвчица, 
сиренце, а после, след нахранването – едно обелено яйце и най-накрая 
парче бяла халва  Парчетата от всяко нещо се люлееха (бутаха) от уста на 
уста и всеки се стремеше да захапе завързаното на конеца, без да го до-
косва с ръце  така дълго се забавлявахме, смяхме и крещяхме от радост  
най-трудно се лапваше яйцето, а най-забавно ни беше с бялата леплива 
халва, която залепваше по устата, бузите и нослетата, докато най-после 
някой я хване със зъби 

Питахме мама защо се амка на този ден, а тя ни обясняваше: „за да 
има берекет през годината в къщата  да се роди жито и царевица, прасе-
тата да пораснат и да се угоят, кравата да се отели и да има мляко, сирене 
и масло кокошките да носят яйца и в къщата да има здраве и живот 

– а халвата? – питахме отново ние с кака Марийка и очаквахме от-
говора  тя се яде най-накрая, след като сме си изяли „блажното“, и с нея 
зъбите ни ще се изчистят, та на другия ден, когато започваме да постим, 
да нямаме блажно в устата и за да не грешим, ако е останало нещо от 
блажното в устата (така са се предавали и хубавото, и суеверното от оби-
чаите, от което най-често са се възползвали поповете, та да има „страх от 
бога“) “ 

След като ядохме предоволно и амкахме забавно и весело, майка 
ни трябваше да закачи на тавана тънка тел вместо конец, на която ще се 
превие червеният въглен, който трябваше да духаме с устата  И ето какво 
се случи след всичко това  Майка ни се качи на по-високото четирикрако 
столче да отвърже конеца от вретеното и телта от гредата и когато слиза-
ше, столчето се изкриви и тя се строполи на постланата с черга и рогозка 
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земя  Изохка силно и с мъка се добра до одъра  Счупване нямаше, но от 
силното натъртване месата ѝ се бяха насинили  тя охкаше и проклинаше, 
а ние, изплашени, виновно без вина мълчахме и се споглеждахме  Поиска 
ни да донесем вода да пийне, след което, постепенно се успокои и задря-
ма 

Бедната ни майка, за да ни създаде удоволствие и радост, за да ни 
ощастливи през целия ден, не беше подгъвала крак и тъкмо когато ние с 
нея бяхме щастливи, дойде това неочаквано нещастие, тази беда  такива 
са всички майки по света  за своите деца правят всичко, което е по сили-
те им само и само да е добре за тях  Съзнават ли децата им това? Може 
би, но когато стане много късно  Когато ги загубят 

И з н Е н а д а т а  –  Б а Щ а  н И  С И  И д в а

тъкмо когато ние с кака Марийка се бяхме успокоили и се готвехме да ля-
гаме, пътната врата изхлопа, кучето излая и някой влезе в двора  Сепнах-
ме се и само след минутка пред къщната врата се чу човешки глас и пот-
ропване с ботуши  навън валеше сняг  отворихме вратата и пред нас се 
изправи човек в шинел, с пушка през рамо, закачулен с башлък и голяма 
раница на гърба  Майка ни се надигна и изохка, но скоро се окопити  тя 
веднага разбра, че това е баща ни  той изтърси натрупания по раменете си 
сняг, свали качулката, потропа още веднъж ботушите и прекрачи прага  
Прегърнаха се с майка, а ние гледахме като втрещени  Мигове след това 
той се спусна към нас, вдигна ни последователно на ръце, прегръщаше 
ни и ни целуваше  лицето му беше студено, нашите сърчица туптяха раз-
вълнувано  Свали раницата, остави пушката, изправена в ъгъла, съблече 
шинела, свали качулката (башлъка) и загледа стаята, като въздъхна: 

– Ех, най-после да ви видя! – промълви той 
Майка ни му разказа за случилото се, но то бе вече отминало  Бол-

ката на мама и нашата уплаха бяха изчезнали и заменени с неочакваното 
радостно събитие  за късо време се смениха злото с доброто 

– а сега, да видим какво съм ви донесъл – каза баща ни, разкопча 
раницата и продължи  – нося ви армаган чак от Солун  

от раницата вадеше портокали, лимони и рошкови – неща, които 
до тогава ние не бяхме виждали, нито яли, а само чували, че такива има 
само в топлите страни  за пръв път усетихме вкуса на тези плодове  най-
после татко ни си е дошъл и няма повече да отива на война  Ще си бъде 
при нас  Мама няма да е сама 

Уви, той отново ще замине за още една година!
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в о Й н а т а  П р о д ъ л ж а в а ,  н а Ш Е т о 
Е ж Е д н Е в И Е  –  С ъ Щ о

И понеже войната още не е приключила, баща ми отново заминава  Ще 
бъде в Битоля, Елбасан, вардар и най-сетне, в края на войната през 1918 г , 
прехвърлен в румъния, където се водят боеве при завоя на Черна  там се 
натъкнали на пленени румънски войници, хвърлени в лагери, изложени 
на слънце, дъжд и вятър, които викали: „апа, апа“  нашите войници поми-
слили, че румънците искат да „хапят“  а те били жадни и молили да им се 
даде вода   

Майка ни отново е сама и само с нас  При заминаването на татко, 
ние обещахме, че ще я слушаме и ще ѝ помагаме  През зимата останахме в 
къщи  Мама преде, плете, тъче, пере, готви и гледа домашните животни и 
птици  ние ѝ помагахме, но гледахме повече играта  дойде пролетта, след 
нея лятото  заедно с майка ни отново тръгнахме по нивите и градините  
тя ореше, сееше, окопаваше, жънеше, вършееше и какво ли още не  Сес-
тра ми ѝ помагаше повече – беше на 7-8 години, а аз се пречках ту тук, ту 
там  обичах да вървя бос след ралото и влажната бразда, да тичам и гоня 
накацалите черни врани по изораните места  те търсят лаври и бръмбар-
чета  това ми беше много забавно 

Майка ми ме будеше сутрин много рано, когато трябва да отидем 
на нивата  „Хайде, ставай – ми казваше тя, в колата ще си доспиш “ Качвах 
се в колата и лягах на шарената черга с малката възглавничка под главата, 
завивах се с една памучна антерия, а майка ми пак ще каже „Хайде, заспи-
вай, да си доспиш докато стигнем до нивата при „Черешата“  заспивах и в 
просъница слушах как колата скрибуца и как водата в стомната и бъкела 
бълбукат пред прясно сложената люцерна в сандъка за кравите 

нивата, на която отиваме, е на километър от село  там има грамад-
но черешово дърво, изкорубено от едната страна  През пролетта е отру-
пано със снежно бели цветове, а към края на юни с кичури черни череши  
дребни и малко нагарчат, но затова пък са страшно вкусни  Устните и 
ръцете силно се боядисват и мъчно се измиват  Катеря се по клоните и 
събирам в кошничка сочните череши  от тях майка ни правеше чудното 
питие наречено черешеница  Слагаше ги в голямата делва или в малко 
каче, поръсваше ги със захар, заливаше ги с вода и ги оставяше да втасат  
След няколко дни питието е готово  Пиехме го вместо вода кой колкото 
му се пие  наподобяваше на сайдер, пенливо и резливо, с тъмнорубинов 
цвят и лека газировка  Къпините по слоговете и край трънената ограда 
бяха друго наше удоволствие  Пълнехме шепите и лапахме тези плодове 
с особено приятен вкус  Майка ни жъне, а ние с кака Марийка събираме 
ръкойките и ги полагаме на т нар  въже, с което ще се вържат на сноп  
Стърнището е бодливо и често, докато тичаме боси през него, краката 
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ни се израняват до кръв, но ние не обръщаме внимание на това  Гоним 
полските мишки, докато се скрият в дупките си  Берем цветя от метли-
чина, лайкучка, звъника и правим букети  вечер се завръщаме с колата 
в къщи  вечеряме и от умората бързо заспиваме  на другия ден отново 
сме по нивите, на жътва или на копане, според случая  на нивата в ки-
ризлика ще се окопава царевицата  Името на местността иде от думата 
„кириз“ – турска дума, която означава череша  някога тук е имало много 
черешови дървета и оттам идва името киризлик  нивата има три части: 
горна – по баир, долна – равнинна и опашка – страничен правоъгълник  
в съседство до нея е пустееща, обрасла с трънки и папрат местност  за 
мен тя беше по-интересна, защото там се криех между буйната папрат, в 
която шареха всевъзможните паяци, охлюви, скакалци, гущери, жабки, 
буболечки и бръмбари  Когато се напъхвах в тази джунгла, ми се струва-
ше, че се намирам в света на приказките и забравях, че майка ми може да 
се чуди къде съм се изгубил  това се случи веднъж  обикаляли със сестра 
ми из нивата, да не би да съм заспал, и като не ме открили, започват да 
викат  Чух виковете и заканите и веднага, промъквайки се из гъстата па-
прат, се показах, като започнах да им разказвам какви чудесии съм видял 
из гъсталака  „а ти знаеш ли, каза майка ми, че там има змии и ако някоя 
пепелянка те ухапе, може да умреш! от тогава повече не стъпих из тези 
потайности 

най-интересно и забавно ми беше, когато отивахме на нивата в 
местността „Кемаля“  на тази нива, както и на останалите, се сменяха по-
севните култури  След житните следваха окопните: царевица, боб, цвекло, 
тикви и др  При засяването на царевицата едновременно се пускаха зърна 
боб, а също и тиквени семки между редовете на значителни разстояния 
едно от друго  По този начин се отглеждаха три реколти едновременно  
При окопаването и разреждането се спазваха условията за недопускане 
много стебла на гнездо  така при спазен сеитбооборот и навременна об-
работка реколтата бе сигурна, разбира се, и при редовното торене на ни-
вите с оборски тор, който не липсваше във всеки стопански двор  През 
три-четири години на нивите се редуваха така наречените почивки, което 
ще рече, че те се оставят без посев  наричахме ги угари  такива ниви не 
се оставяха да буренясат и редовно се преораваха  По такъв начин не се 
допускаше изтощаване на почвите  Изкуствените торове за онова вре-
ме бяха непознати, но затова пък екологичната обстановка беше чиста и 
здравословна  Хората пазеха природата, а тя пазеше тях  Между човека и 
природата съществуваше хармония  Хармония имаше и между обикнове-
ните хора  Какви естествени норми на поведение имаше, които се изра-
ботваха без посредничеството на правителства, парламенти, магистрати, 
президентства  Царят беше далече, а Бог беше в сърцата на самите хора  
в селото ни нямаше черква и всяка къща си имаше кандилце и скромна 
иконка  Каква разлика между тогавашния и днешния морал 
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П р о К л я т И Е  н а  в о Й н И т Е !

война! Проклета да си, за гдето в името на освобождаване, обединяване, 
разширяване, търсене на жизнено пространство, нацията, държавата и 
други подобни фалшиви исторически глупости се обричат на изтребле-
ние и осакатяваните стотици хиляди и милиони човешки същества, разо-
ряват се цветущи градове и селища, унищожават се неоценими памет-
ници на културата и най-страшното – обезверяване, морална покруса и 
упадък на нрави, обичаи и добродетели у човека 

Под звуците на барабани, военни маршове и кресливи патриотар-
ски призивни речи се хвърлят народи срещу народи, като оръжието на 
всички от воюващите е освещавано от техните попове, владици, папи, 
молли, имами, ходжи 

а когато цели военни формации, подведени от своите военоначал-
ници се изправят едни срещу други, без някой да познава лично своя враг 
и когато оръжията заговорят, вече е много късно да се види и разбере 
това безумие   

всъщност народите никога не са се мразили помежду си и си на-
мирали пътища да се разбират, но изкуственото им разделяне на всевъз-
можни държавности от техните управници, властници, забогатели класи, 
привилегировани касти и духовни пастири са ги заблуждавали и затъ-
пявали през вековете, та и до наши дни с механизмите на институции-
те, пресата, радиото и телевизията, официалните училища, казармите и 
църквите 

з а  Е д н о  н а в о д н Е н И Е  П р Е з  1 9 2 0  Г  

над двата ръкава на реката имаше изградени солидни мостове от камък 
и дърво  По тях минаваха каруци, хора и добитък  Хората минаваха, за да 
отидат на работа по нивите, а добитъкът, по пасищата и горите  По-голя-
мата част от имотите на хората се намираха на изток от селото  реката, 
както казах, протичаше през плодородната долина, която даваше живот, 
разкриваше красоти и носеше прохлада 

Имаше обаче моменти, макар и редки, когато вследствие на по-
ройни дъждове водите прииждаха и нанасяха огромни щети и трудно 
поправими беди  за такъв един момент си заслужава да разкажа  Бях на 
около 7-8 години, когато това се случи  Годината бе 1920-та  Беше лято  
от югоизток се носеха огромни черни облаци  Прогърмя и небето скоро 
притъмня  Светкавици зашариха зигзагообразно през облаците  Гръмо-
тевици и трескавици огласяха простора  Изви се страшна буря и плисна 
пороен дъжд като из ведро, придружен с градушка  С кака Марийка и 
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майка ми се прибрахме в стаята и гледахме смълчани през прозорците  
не се виждаше нищо, освен течащата през двора вода, стичаща се от по-
кривите на къщата и постройките наоколо  Поройният дъжд се изливаше 
дълго време, може би няколко часа, след което намаля, за да утихне по-
степенно съвсем  Излязохме край пътната врата и що да видим – улицата 
се беше превърнала в истинска река  Мина доста време и водата понама-
ля  видяхме хора да газят боси и с завърнати крачоли, жени и момичета 
с вдигнати поли и сукмани  движеха се и шумно разговаряха  разбрахме, 
че отиват към баира, откъдето се виждаше като на длан, цялата долина 
на север и юг, нивите и горите на изток зад долината  заедно с майка оти-
дохме лека-полека и ние  на брега се бяха събрали много хора от село-
то, почти цялото село  всички гледаха и се вайкаха пред разкриващата се 
гледка  откъде се бе събрала толкова водна маса, носеща се буйно през 
долината, превърнала се в една огромна река, широка над сто метра с 
прииждащи постоянно нови мътни талази  тези водни маси влачеха със 
себе си какво ли не – клони, храсти, цели дървета, снопи, сено, шума, уда-
вен добитък  Мътни и разпенени те помитаха всичко, което се изпречва-
ше пред тях  Бученето беше страхотно и правеше гледката смайваща  раз-
бра се, че поройният дъжд е паднал върху обширни площи в райони, на 
километри нагоре по долината, стигаща до гара Шейтанджик (Хитрино) 
и нейните околности  започна да се смрачава  Силата на водната стихия 
видимо намаляваше, но пространството беше непроходимо и десетките 
коли, каруци и стада добитък оставаха да нощуват зад реката, без да мо-
гат да се приберат  Преминаха само смелчаци, оседлали конете си  рано 
сутринта на другия ден цялото село излезе да почиства и поправя път, по 
който трябваше да се прибере добитъкът  Беше лято и терените бързо 
просъхнаха  настъпи успокоение и работливите селяни се втурнаха да 
поправят нанесените щети и поражения  възстановяваха се огради, пре-
засаждаха се градинските и тревните площи, а ние, децата, дълго време 
разговаряхме за невероятното природно бедствие, на което за пръв път 
бяхме свидетели  в този ден, баща ми отсъстваше  отишъл беше в Брусен 
и от там в Плевен за покупка на обущарски материали за работилницата 
си 

С л Е д  К р а я  н а  в о Й н а т а

войната беше свършила преди две години и всички мобилизирани се 
бяха върнали по домовете си  Майките и годениците не бяха вече сами  
децата растяха весели и щастливи под грижите на родителите си  те бяха 
тяхната надежда и упование  не се завърнаха обаче убитите, а те не бяха 
малко 
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През онези детски години, освен че ходехме с родителите си по 
ниви да работим и да помагаме с каквото и колкото можехме, в повечето 
случаи оставахме да пазим къщата, да метем дворовете, да берем бурен и 
коприва за свинете и да играем от сутрин до вечер из дворовете, градини-
те и да се гоним из прашните пътища  всяка къща имаше двор и градина 
до него  в двора освен къщата за живеене се строяха сгради за добитъка  
за кравите – сайвант, за конете – дам (обор), за свинете – кочина, а за 
кокошките – курник  вечер, когато добитъкът се завръщаше от паша, ние 
го посрещахме  И понеже нивите ни бяха далеч от селото, родителите ни 
често закъсняваха и се връщаха по тъмно  за полската работа норма няма  
работи се от ранно утро до късна вечер, а понякога и нощем, по месечина  
докато чакахме да се завърнат родителите си, ние заставахме пред порта-
та и при ясно небе наблюдавахме безбройните звезди  знаехме вече къде 
се намира Голямата и Малката мечка, ралицата, вечерницата, зорницата 
и Млечния път – Кумовата слама  защо се нарича така? Баща ни разказва-
ше, че кумът отишъл да открадне от кръстника си кош със слама, защото 
свършил своята  докато я пренасял обаче до дома си, вятърът го засти-
гнал и издухал голяма част от нея  така, следата от кражбата останала и 
до ден днешен, за срам на крадеца, се вижда при ясно небе 

След завръщането си от полската работа родителите ни разпрягаха 
добитъка, а ние го отвеждахме до яслите, в които предварително бяхме 
сложили люцерна или сено  за вечеря сварявахме някаква чорба от зелен 
фасул и зарзават в тенджерата или пък зрял фасул в гърнето  знаехме как 
се вари чорба и боб, кога и какво да се сложи до увирането, за да станат 
за добри за ядене и когато ни похвалеха, че яденето е вкусно, следва-
щия път се стараехме да направим още по-добра вечеря  Понякога, ако 
не успеехме да приготвим яденето, майка ни грабваше тигана, гребваше с 
дървената лъжица свинска мас от тенекията, чукваше няколко яйца и ве-
черята беше готова  Първите години вилици нямаше  топяхме залъците с 
пръсти и когато ни се услаждаше, ги облизвахме  През сезона на дините 
и пъпешите след вечеря ядяхме на корем, кой колкото може до насита  
Подбирахме по-сладките дини и пъпеши, а които не ни харесваха, хвър-
ляхме в крината за храна на добитъка 

През всички времена у всички народи децата обичат игрите, а те са 
най-разнообразни и забавни  в повечето случаи игрите са изобретение 
на самите деца  Усетът и умението им надминава това на възрастните  По 
онова време нашите забавни игри не бяха само в къщите и родните дво-
рове, а и по пътищата, поляните и горите  вкъщи като малки си правехме 
колибки и градяхме кули от какалашките на оронената царевица  Играх-
ме на дама, на криеница, на ха познай  По дворовете и полето играхме 
на топка, прескочи кобила, свинка (питомна и дива), пускахме хвърчила, 
които сами изработвахме 
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да умееш да направиш хвърчило и да го вдигнеш на 150-200 ме-
тра височина беше голяма работа  Изискваше се майсторлък, какъвто не 
всеки притежаваше  Конструкцията на хвърчилото трябваше да бъде съ-
четание от леки, но здрави дъсчици, разположени подобно на днешни-
те антени за телевизорите, облепени с жилава хартия от двете страни, а 
опашката – от тънко нарязани жилави ленти хартия, нанизани на конец с 
дължина около 2 метра  Канапът беше тънък, но здрав, за да издържи на-
пъна на въздушното течение  времето трябваше да бъде умерено ветро-
вито  за борбите да не говорим, те бяха наше ежедневие и нека призная, 
че не всички наши игри бяха добри  още преди да тръгнем на училище 
големите батковци ни караха да ходим и събираме фасовете пред кафе-
нето и кръчмата  от тях правехме големи цигари – пури  Учеха ни да по-
емаме дълбоко цигарения дим и да изпускаме през нослетата си, докато 
на някой му прилошееше  Скоро разбрахме, че тютюневият пушек е отро-
вен и вреден за здравето и се отказвахме от това удоволствие  някои от 
хлапетата продължаваха и заплатиха скъпо, превръщайки нослетата си в 
комини, а дробовете им започнаха да свирят и да бухат кашлицата като 
старци  Същите батковци уж по-големи и по-умни ни караха да влизаме 
в чуждите градини и берем краставици и ходим из полозите да събираме 
яйца, които те продаваха на бакалина за цигари  отначало, някои сметна-
ха, че вършат геройство, но скоро разбрахме, че това си е чиста кражба  
в днешно време го наричат хулиганство или антиобществена проява  на 
тези геройства ставаха жертва не малко иначе добри деца, но после се 
оправяха 

Увлечени в игрите, ние предпочитахме да ядем неузрелите джанки 
и сливи и забравяхме да ядем оставената ни за през деня манджа и хляб  
вместо да надуем бузите и напълнеем, лицата ни пожълтяваха, шиите ни 
се изопваха, а ушите просветваха като цигарена хартия  на всичко отго-
ре, недояли и уморени от тичане, често ходехме да се къпем из гьоловете  
Киснехме с часове из водата, което още повече ни изтощаваше  някои 
дори ги втрисаше, започваха да зъзнат, макар да бе горещо лято 

Когато поотраснахме, играехме на надбягвания, прескочи кобила, 
устройвахме си борби и се състезавахме по махали, играехме на роби, 
държави, свинка, бицанка и др 

з а  „ У К р И в а н о т о “  о р ъ ж И Е  И  т о в а  в 
д о М о в Е т Е  н а  Х о р а т а

През пролетта и лятото, когато от запад се зададяха черни облаци с про-
виснали бели нишки, знаехме, че освен дъжд ще падне и градушка  При 
тези случаи нашите бащи излизаха пред къщите, сред дворовете и започ-
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ваха да стрелят с пушките срещу градоносните облаци, за да ги разбият и 
отклонят посоката им  наблюдавахме как пълната с петте патрона пачка 
се пъхва в пълнителя и последователно гилзите изхвърчат навън  ние се 
надпреварвахме кой по-напред ще сграбчи изхвърлената и още димяща 
гилза, миришеща на барут  По това следвоенно време във всяка къща има-
ше по една пушка, донесена от демобилизираните войници  това оръжие 
беше оставено за съхранение у фронтоваците през годините 1919-1922 и 
част от 1923 г , понеже по силата на ньойския договор България като по-
бедена страна нямаше право да държи армия под оръжие в казармите  на 
управляващите правителства след войната не им е било много приятно 
народът да притежава оръжие  особено, когато на власт беше правител-
ството на ал  Стамболийски, който мразеше висшите военни кръгове и 
трудовата повинност беше приоритетна служба  висшите военни среди 
на свой ред мразеха Стамболийски  Мразеше го и монархът  И не след 
много време, тези военни кръгове внушиха на самия Стамболийски да 
нареди изземването на оръжието от населението, т  е  да го обезоръжи, 
та като извършат дълго замисления от тях преврат, да не им бъде оказана 
въоръжена съпротива  това беше и най-голямата грешка на Стамболий-
ски  Единствено ямболските анархисти свикват протестен митинг и го 
предупреждават за готвения преврат  но вместо да се вслуша в тяхното 
предупреждение, организираният на 26 март 1923 г  митинг е потопен в 
кръв  По най-зверски начин са избити в двора на казармите над двадесет 
изтъкнати анархисти начело с тодор дързев  два месеца по-късно ал  
Стамболийски плати с главата си тази грешка 

освен оръжието, съхранявано от самото население, на редица мес-
та из страната се намираха маскирани складове, където се съхраняваше 
оръжие, забранявано от страните-победителки  Съществуваха контрол-
ни чуждестранни комисии, които следяха и не допускаха незаконно въ-
оръжаване на победените страни  Спомням си много добре за същест-
вуването на таен склад с оръжие, намиращ се в страни от пътя, водещ 
по пътя към с  Кара арнаут (Голям Извор) към гр  разград, скътан сред 
гъстата дъбова гора  това представляваше една дълга и широка дъсчена 
постройка затрупана с шума и клони и тайната беше толкова голяма, че 
я знаеха и децата, които минаваха с родителите си пеш или с каруци за 
града  знаехме, че там е скрито много оръжие – пушки, гранати, патрони, 
оръдия и др , което съюзническата Контролна комисия не трябваше да 
знае и открие  Макар и малки, ние знаехме, че представителите на съгла-
шенските държави, англия и франция, обикалят из страната и бдят дали 
се спазват клаузите, забраняващи на България да се въоръжава 

всъщност и тогава, както и сега, независимо от многото приказки 
за мир и разоръжаване, военните сили и производителите на съвремен-
ните унищожителни оръжия никога не са преставали да изобретяват и 
произвеждат тази стока, за да трупат несметни богатства, макар че про-
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дължават да се кълнат, че го правят за спасяване човечеството и цивили-
зацията  Каква заблуда за блажено вярващите поданици и данъкоплатци  
вярно е, водят се непрекъснато преговори, разговори и договаряния, но 
не за истински мир и разоръжаване, а за ново превъоръжаване, прикри-
то зад измамни фасади, каквито бяха разумната достатъчност“, а днес 
партньорството за мир и    новия „план Маршал“ за възстановяване и 
развитие чрез заеми, отпускани от Мвф и другите световни кредитни 
институции, превърнали света в заложник на Капитала  Само глупците 
не могат да видят, че става въпрос за продаване на остарялото оръжие на 
развитите икономически държави на страните от третия свят, в замяна 
на ценните им суровини и земи за изграждане на изгодни за тях заводи за 
неекологични производства  Екологичният проблем със замърсяването 
е създаден в резултат на стремежа на многонационалните компании за 
свръхпечалби под прикритието на платената скъпо и прескъпо между-
държавна (а не международна) дипломация 

великият шантаж след провала на държавния капитализъм – бол-
шевизмът – продължава и днес, за да отклони вниманието на народите, 
борещи се за истинското си освобождаване и въвеждане на повече соци-
ална правда  Политическите, дипломатически и военни ходове на държа-
вите с имперски амбиции търсят нови форми и начини за осигуряване на 
старите си привилегии, форми и гаранции за сигурност на всемогъщия 
финансов капитал, за който не съществуват други двигатели, освен тру-
пането на печалби 

н а Ш а т а  Г р а д И н а

Както казах, в нашата градина имаше всякакви овощни дървета: сливи, 
джанки, зарзали, череши, орехи, ябълки, круши и черници  още от ранна 
пролет почиствахме и окопавахме дръвчетата  отпадъците от царевич-
ните стебла, шумата, сламата и други боклуци, гнилаци и ненужни парца-
ли събирахме на купища в двора и ги подпалвахме  След гъстия бял дим, 
около който се гонехме и надвиквахме, пламваше буен огън, от който из-
хвърчаха и политаха нагоре леките искри и черни шушулчици, отнасяни 
от вятъра 

По време на цъфтежа, дръвчетата се отрупваха с цвят, а градината 
и дворът потъваха в снежна белота като в приказките  Пчелите жужукаха 
от цвят на цвят, а птичките подскачаха от клонче на клонче и цвърчаха  
По детски ние се радвахме и усещахме хармонията в природата  днешна-
та гледка на някогашните дворове и градини е друга  няма я грижливата 
човешка ръка на стопаните, отдавна измрели или разселени из градовете  
техните някогашни деца, днес наследници, идват от време на време да 
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видят остарелите си родители или близки, да понаберат и да вземат по 
нещо от дворните места и си заминават  Едно селище, колкото и да е кра-
сиво, без хората и особено без децата пустее и навява тъга 

дърветата не узряваха по едно и също време: първо черешите и 
вишните, после ранните ябълки, следвани от джанките и сливите, зарза-
лите и най-накрая орехите 

Между задълженията, които ни възлагаха родителите при остава-
нето ни през летните дни по домовете, бяха да събираме накапалите под 
дърветата плодове и да ги изсипваме в каците за „пращина“, от която се 
вари ракия  Когато плодовете узрееха и трябваше да се оберат, пости-
лахме рогозки или черги под дървото, след което аз се качвах по клоните 
и силно ги раздрусвах  Сочните плодове рукваха и зариваха постланата 
черга  Сортирахме ги, и заделяхме здравите за цепене и сушене, за кон-
сервиране в буркани, а останалите отнасяхме в каците за „пращина“, от 
която след втасването се вареше плодовата ракия  Костилките от зарза-
лите сушехме и носехме за продажба в бакалницата  Грошовете и левче-
тата от тази продажба оставаха за нас, децата, с които си купувахме съкъз 
(дъвка от естествена смола), бонбони, халва, карамели или локум според 
вкусовите ни желания 

Първата бакалница, която запомних от детските си години, беше 
тази на дядо Гемиш и сина му Иванис, по народност арменци  в бакали-
ята им можеше да се намери сол (каменна), газ, захар, зехтин, пипер (чер 
и червен), железария, платове, басми, сапуни, прежди, детски дрехи, все-
възможни дрънкулки, свирки и други домашни потребности 

з а  д Е т С К И т Е  л У д о р И И  И  н Е П о С л У Ш а н И я

до 3-4 годишна възраст ние, момчетата, ходехме лятно време боси из 
къщи и по пътищата, облечени само по една дълга кълчищена ризка  
Шляпахме по нагорещената пепел на пътищата, достигаща до 5-6 санти-
метра дебелина по коловозите  вдигнатата пушилка ни скриваше до та-
кава степен, че тези, които се нареждаха по-назад, почти не се виждаха  
така, потънали от горе до долу в прахта, стигахме до гьола на дядо вълчо 
или до „Пушкарския“  Събличахме набързо прашните ризи и се цамбур-
вахме един след друг във топлата и приятна за къпане вода  Боричкахме 
се из плитките места, пръскахме се един друг и се гмуркахме във водата  
в по-дълбоките места ние, по-малките, не смеехме да влизаме  Страхува-
хме се да не се удавим  След продължителното газене, гмуркане и гонене 
из водата излизахме и лягахме по зелената топла морава до изсушаване  
обличахме ризките и дим да ни няма, всеки към дома си 
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Бях на около 5 годинки, когато сам, скришом, без майка ми да знае, 
отидох чак до „топилките“ край реката  там големите батковци бяха из-
копали нещо като голям басейн, в който ходеха да се къпят през празнич-
ните дни  Кандърдисаха ме и аз да вляза при тях, като те ще ме държат за 
ръцете, за да не потъвам и да не се удавя  Съгласих се, нали ми гарантират 
безопасността, нещо като днешните бодигардове  разходката из водата 
ми изглеждаше като в приказката за „хвърчащото килимче“, само че не 
по въздуха, а по водата  освен движението напред-назад, спускаха ме от 
време на време да опра дъното с краката и пак ме дигаха над водата  По 
едно време някой извика: „Майка ти слиза по баира и идва към нас, си-
гурно те търси, но ние ще те скрием така, че да не те познае “ намазаха 
ми лицето и главата с малко рядка кал и си въобразих, че съм неузнаваем  
тя обаче още от далече беше забелязала „своето пиле“ и идеше с доста 
дълга пръчка  Като ме търсила около къщата и двора, някакво момче ѝ е 
казало, че съм край реката и тя право там  нямаше как – излязох с раз-
туптяно сърчице пред нея  Изядох две-три пръчки на голо и нали съм 
виновен – право по пътеката по „Пушкарския баир“ към нас  аз напред, 
тя след мен и докато стигнем до нас, съвети и конско „евангелие“ колкото 
щеш  Помня и до ден днешен думите ѝ: „ами, ако се удавиш, кой ще плаче 
за теб? Пак аз! защо не ми каза, та да зная къде си, а не да ходя като луда 
да те търся с часове “ такива са всички майки по света  Цял живот мислят 
за децата си и винаги допускат най-лошото, което може да им се случи  
Съзнават ли децата тревогите на своите родители? Може би    Уви! Когато 
ги загубят, тогава разбират, колко малко е трябвало да направят за тях, за 
да ги ощастливяват приживе  това малко е много по-голямо от всякакви 
награди и подаръци, то не се купува и продава с пари, а се усеща по не-
видим начин  то е естественото и непринудено отношение не само към 
близки, познати и приятели, а и към всички, които можем да срещнем  
отношение безкористно, без фалш и престореност  това е и богатството 
на едно общество  Без него обществото е изкуствено създаден зверил-
ник, сред който се чуват съскания, ръмжения, давения за щяло и не щяло 
и животът реално обеднява, дори ако материално сме достигнали високо 
равнище 

т р У д н о С т И  в  С Е М Е Й С т в о т о

Прекрасна жена беше моята майка – умна, добра и делова  Умееше всич-
ко  нищо не и се опираше! Грижовна и предана съпруга, тя бе преживяла 
най-трудните години по преселването, създаването на дом и пет тежки 
години  Сама по нивите, с грижа и мисъл за мъж и деца  жалко, много 
жалко, че я загубих толкова рано  Бях само на 10 години 
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Както преди войните, така и след завръщането си от фронта, баща 
ми започва усилена работа, освен на полето и в занаята си  нивите очак-
ваха мъжка ръка  трябваше да се оре, копае, жъне, вършее, коси и отново 
сее  от ранна пролет до късна есен – всички са по къра  Майка ми про-
дължи да е с грижа не само към къщната работа, но за полската  Баща ми 
не бе забравил своя занаят – обущарството, за чието практикуване бяха 
необходими ред условия  Първо, необходимо е помещение за дюкян – 
работилница  И понеже нямаше още свое помещение, той взе под наем 
наскоро освободената бакалница на дядо Гемиш и Иванис, намираща се 
насред село  те бяха решили да се преселят другаде  

През есента на 1919 година баща ми отива в гр  Плевен и оттам 
купува материал, от който да изработва обуща и др  това са били някол-
ко фаши различни кожи, канати гьон, обущарски конци, клечки и всич-
ки необходими спомагателни материали и принадлежности  обущарски 
инструменти: пили, ножове, чукове, шила, лепила, игли и прочие, той е 
имал  Със спестени пари от майка ми купува крачна машина „Сингер“  
започна работа късно през есента, а негови помощници като калфи бяха 
нашият братовчед Бачо Цвятков и Колю Иванов Пушкарчето  до наетия 
дюкян бе шивашката работилница на Симеон Иванов от село Хасан Ма-
хле (Голяма вода), а до него бе кафеджийницата на дядо Цвятко Йончев  
започна усилена работа  да учат занаята бяха дошли селските младежи 
Георги дойнов и Цайко димитров  на първо време те бяха „чираци“ и 
вършеха спомагателна работа, учеха се  Имаха мерак да работят 

Като клиенти за направа на нови обувки и кърпене на стари идваха 
хора не само от нашето, а и от съседните села: абдул (Богданци), Хасан 
Махле (Голяма вода), Калъч (ножарово), Хебиб (владимировци), ясен-
ково, Боюклу (Борци), ташкън и други  Идваха българи и турци  нашето 
село беше чисто българско, докато околните бяха смесени или чисто тур-
ски  добри стопани бяха не само българите, но и турците  И добри ком-
шии  Баща ми знаеше да говори много добре турски език и аз му се чудех, 
как може да разговаря и се пазари с турците на турски език 

Често се въртях около обущарницата и из нея  обичах да слушам 
грамофона на дядо Цвятко, който той изнасяше на масата пред кафенето  
този първи грамофон в селото беше марка „телефункен“, с голяма фуния  
вечерно време хората се събираха хем на приказки, хем да слушат и пият 
по едно кафе „а ла турка“ в широки чаши  По-далеч от нашия дюкян се 
намираше бозаджийницата на Георги Чиков Пишкотора  Последното име 
му беше прякор  добродушен и винаги усмихнат, честен човек беше бай 
Георги, продаваше собствено изработена боза от просо, чудесна бяла хал-
ва с орехи, шекерени пръчки и петлета, а също и чудесен локум  Когато 
ми се приискаше нещо от тези лакомства, замолвах баща ми да ми даде 
пари да си купя от тях  той обаче, вместо пари, вземаше парче бяло тънко 
картонче, написваше нещо на него и някаква цифра и ме пращаше с него 
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при чичо Георги, като ми казваше: „Ето ти парите, иди и си купи каквото 
ти се иска “ Чичо Георги ми наливаше чаша боза, отрязваше парче халва 
и едно червено петле  Прибираше нарисуваните от баща ми пари, а аз 
се чудех по детски как тате може да прави пари, с които мога да си купя 
каквото поискам  После разбрах номера  Прибираните от чичо Георги бе-
лежки баща ми след известно време заменял с истински пари  И борчът 
се уреждал 

Както казах, в обущарницата се работеше от сутрин до късно през 
нощта, особено когато се зададяха големите празници – Коледа и велик-
ден  за такива дни хората се стараеха да си направят и купят нещо ново 
и се „пременят“ като за пред гости и за сред хорото на мегдана  Стоката в 
дюкяна беше подредена изрядно  По рафтовете са поставени различните 
кожи: юфт, шевро, мишин  Имаше и различни цветове: черни, кафяви, 
жълти, червени, дори сини и зелени  Кожите бяха конски, волски, телеш-
ки и свински  Клиентът сам избира цвета и прави поръчката: за мъжки, 
женски, детски половинки или цели, с бомбета или без такива  Правеха се 
чепици, ботуши и цървули с капаци от щавени кожи  най-интересно ми 
беше, когато на клиента се вземаше мярка със сантиметъра от самия му 
крак  Събут по чорапи, стъпва върху голям лист от специална тетрадка, 
баща ми очертаваше с молив ходилото и записваше: обиколка, ширина, 
предна част, задна част в сантиметри, вписваше името на клиента, датата 
на поръчката и срока на изпълнението, цената на поръчката и даденото 
капаро  Цената се определяше в зависимост от това какъв материал се 
влага при изработката  ако е от крайните места на кожата и гьона, ще е 
по-евтина и обратно, ако е откъм гърба – по-скъпо  Материалите (кожи, 
гьон и др ), както казах, баща ми доставяше от фирми, търгуващи на едро 
от Плевен или русе  Със здрав качествен материал и качествена изработ-
ка изделията задоволяваха клиентите  обувките, дето се казва, нямаха 
скъсване  носеха се по 4 – 5 години докато умалеят или се доизносят от 
други синове и дъщери в семейството  Подметките бяха толкова здрави, 
че с носенето, вместо да изтъняват, се излъскваха и ставаха като джам  
дамските обуща биваха с украшения токи, джуфки или пеперуди и с по-
високи токчета 

в  С о Б С т в Е н а  о Б У Щ а р С К а  р а Б о т И л н И Ц а

През 1920-1921 година, баща ми направи собствена двуетажна къща  
Селските дюлгери, зидари и мазачи я издигнаха пред старата  долният 
етаж с дъсчен под служеше за обущарница, а горният трябваше да е за 
живеене, но той така си и остана  – недовършен вътрешно  долният етаж 
беше обширен, с вградени рафтове и етажерки, върху които бяха подре-
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дени различните видове кожи, канатите гьон, пакети с различни номера 
обущарски клечки, кълбета, конци, катарами, налчета, бои, игли, лепила, 
гласпапир, пирончета, оцветители, обущарски калъпи и др  По средата 
на помещението бяха разположени две специални маси, върху които се 
намираха обущарските сечива: чукове, пили, ножове, шила, белгии, маса-
ти, кутии с клечки и пирончета  до масите имаше газен сандък пълен с 
обрезки от кожи и гьон, служещи за кърпене на скъсани обуща  в ъгъла се 
намираше гамбата (калъпът за ботуши) и джелдето (вид менгеме)  встра-
ни, срещу един от прозорците е обущарската машина, крачна, марка „Син-
гер“  След като се вземе мярка на клиента, по нея се вадят терковете, а по 
тях се крои и изрязват лицата (саите), които, подлепени с хастар, се шият 
на машината  Калфите Бачо Цвятков и Колю Пушкарчето, а по-късно и 
бай Иван найденов от Брусенските ханове, наш братовчед, ги натягат на 
калъпите, прошиват ги и им слагат подметките  Чираците последовател-
но се учат как се прави еркип за вдяване на конеца в малките уши на иг-
лата, навосването на конеца, точене и заглаждане на ножовете, заякване 
на ямите, как се набиват клечките, което съвсем не е лесна работа  освен 
Георги дойнов и Цайко димитров, да учат обущарския занаят дойдоха 
бате васил драев, фильо найденов и андрю ралчев  Учителят начо на-
прави много красив фирмен надпис върху гладка и добре боядисана в 
жълто дъска  в средата, под дъгообразния и красив надпис „обущарни-
ца“, беше нарисувана елегантна дамска обувка с високо токче, а под нея в 
хоризонтал с по-специални букви е написано Иван Цолев  Клиентите се 
увеличаваха  работата се разрастваше  Годините 1923, 1924, 1925-та бяха 
години на относителен възход на занаятчийството  денонощният труд 
на нашите балканджии, преживели нещастията през войните, се отпла-
щаше  Строяха се нови къщи, хамбари за съхраняване на храните, за до-
битъка – сайванти и дамове  Строяха се плевни, чардаци и навеси  Чрез 
джамбазина Цветан вутев баща ми купи чифт коне  това беше моята най-
голяма радост  Конят наричахме Марко, а кобилата – Марица  Марко 
беше здрав и набит с кафяво-червен косъм, Марица бе горда и красива, с 
изправена стойка, черен косъм и винаги наострени уши  Приближеше ли 
чужд човек към нея, свиваше уши назад и хапеше  Конят не позволяваше 
да го язди никой  той беше полужребец (беше непълно скопен) и пре-
следваше разгонените кобили  С тези коне започна да се върши полската 
работа: оране, возене, кираджилък и всякакъв вид друга полска работа  С 
конете се разправяше баща ми, на когото много скоро помощник станах 
и самият аз 
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жив в паметта е онзи първи учебен ден и час, когато прекрачих прага на 
учебната стая  звънецът беше ударил и ние, след като бяхме строени и на-
редени в редици пред входа на училището, чухме гласа на учителя „добре 
дошли ученици! Пожелавам ви успешна година и здраве! на добър път!“  
влязохме двама по двама в голямата стая с наредените в две редици дъл-
ги чинове  дясната редица чинове насядаха третоотделенците, а в лява-
та – първолаците  Ще учим едновременно по две отделения (класа) в една 
и съща стая  През едната половина от часа учителят ще предаде урока на 
едното отделение, през другата половина на другото отделение  Казаха 
ни да си свалим шапките и ги сложим под чина  на мен и на другарчето не 
ни беше ясно къде е това под чина и сложихме шапките си до стъпалките, 
където бяха краката ни  не виждахме, че под горната дъска на чина има 
друга, на която се слагат нещата – тетрадки, торбички и шапки  Първата 
ни грешка бе бързо поправена  Учителката започна да ни пита един по 
един как се казваме  започнахме да отговаряме по ред: Стою василев, 
Стайко Стефанов, Пена Маринова, Йорданка дойнова, Гена Иванова, 
Мария радева, Гето Маринов  Като дойде моят ред, станах и силно изви-
ках: Стоян Иванов  И чух с ушите си собственият си глас сред тишината 
в стаята  След като един по един казахме имената си, учителката ни рече: 
„деца, облегнете се назад и сложете ръцете си на чина  Ще направим пре-
глед за чистотата  всеки трябва да е с измити ръце и изрязани нокти, 
сресан и с измити врат и уши “ на някои от учениците откриха гниди по 
косите, макар да ги бяха мазали с газ  аз бях облечен с чиста пепитена 
блузка, къси до колената панталонки, с презрамки и обут със сандалки  
нали съм обущарски син  всички други момчета и момичета бяха със 
свински цървулки  През онези години все още в много семейства се на-
мираха въшки  тези паразити шареха по забрадките на старите жени, а и 
по главите и в косите на децата  Криеха се и из гънките на долното бельо 
и много бързо се размножаваха  Благодарение на просветната дейност на 
учителите и на единственото медицинско лице тогава – фелдшера, който 
прихождаше от съседното село, тази напаст постепенно намаля и изчез-
на  невежеството в много семейства бе все още голямо  Ученик, по чиято 
глава намереха въшка, биваше изгонван от учебната стая, но някои майки, 
вместо да се засрамят, идваха да се карат с даскала  тяхната философия 
гласеше „жив човек без въшка няма“ и „Само когато човек умре, въшките 
бягат от него “ Повечето от хората в селото бяха чистоплътни, а въшливи-
те постепенно се култивираха и разбраха, че чистотата е здраве 
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П ъ р в И  У Ч Е н И Ч Е С К И  Г о д И н И ,  
П р И К а з К И т Е  И  П Е С н И т Е

През есента на 1920 г , преди навършване на 7 години, тръгнах на учили-
ще  Бях вече „първолак“ – така наричаха нас децата през първата учебна 
година  Ще се учим да четем, да пишем, да четем, да разказваме приказки, 
да рисуваме и да играем 

Преди още да бях тръгнал на училище, аз знаех вече почти целия 
буквар – буквите, сричките, думите и малките стихо-разказчета  Можех 
да броя до 1000 и събирам до сто  още през 1919 година, когато баща 
ми отново започна да работи обущарлъка, при едно от отиванията си за 
стока в Плевен ни беше купил и подаръци: на майка ми кърпа за главата 
(чембер), плат за рокля, блузка и една голяма кукла на сестра ми, а на 
мен – устна хармоничка (трампе) и буквар с картинки  С устната хармо-
ника се научих да свиря песни, хора и ръченици, а от буквара научих бук-
вите, да сричам и да чета  знаех куп стихотворения и гатанки  Можех да 
разказвам приказките, които бях научил от баща ми  Героите в тези при-
казки веднага оживяваха и образите им се запечатваха веднага в паметта  
Когато преразказвах чутото и прочетеното, на свой ред непринудено при-
бавях и украсявах разказаната ми вече приказка  обикновено вечер, след 
като чираците и калфите си заминат, ние вечеряхме и баща ми отново 
сядаше пред масата за кроене и продължаваше работата по изпълнение 
на поръчките  аз му правех компания седнал на отсрещното мое столче и 
го питах: „Коя приказка ще извадиш от торбата?“ и втренчено очаквах да 
започне  а те всичките започваха с     „имало едно време   “ „веднъж, ко-
гато   “ Подпрял с длани главата си и лакти, опрени върху масата, захлас-
нат и заслушан с полуотворена уста и премрежен поглед, попивах жадно 
всичко, което ми разказваше  Приказките се редяха почти всяка вечер, не 
свършваха: за жар птица и Иванчо, за тримата братя и златната ябълка, 
за хвърчащото килимче, за Крали Марко и Муса Кеседжия, за Крали Мар-
ко и вила самодива, за хитрата лисица и глупавия вълк, за хайдут Сидер с 
дрянов кривак, за великана и овчарчето в планината, за Мара Пепеляшка 
и царския син, за вълшебните мехурчета на арапчето, за змея с 12-те гла-
ви и много още най-различни и фантастични приключения на хора и жи-
вотни  Когато тръгнах на училище, всички тези разказвани ми приказки 
започнах да преразказвам пред децата по молба на учителката ни в часо-
вете по предметно занимание  Самата учителка димитричка (Митка) се 
чудеше как съм запомнил толкова хубави и интересни приказки  никое 
друго дете от отделението не знаеше, нито можеше да разкаже каквато 
и да било приказка, или да издекламира някое стихотворение  знаех да 
декламирам наизуст много стихотворения: „Хайдути“, „на прощаване“, 
„Хаджи димитър“ и други Ботеви стихотворения 
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Първите ми учители бяха незабравимите димитричка и Станчо 
Иванови  тя беше родена в гр  Шумен, а той в с  Хърсово, съседно на на-
шето  Бяха едно образцово семейство, учители не само на малките уче-
ници от отделенията, но и на техните майки и бащи от селото  това бяха 
истински учители, културни, знаещи и човечни  в тях нямаше и следа от 
големство, високомерие, преструвка  отнасяха се към деца и възрастни 
като с равни и бяха спечелили обичта на всички  Устройваха утра, вече-
ринки, забави и непрекъснато бяха между учениците и хората  Учеха ги 
и ги възпитаваха  И когато по-късно учителката димитричка е починала 
неочаквано, цялото село е плакало и жалило за нея  тази моя първа учи-
телка и учителя Станчо бяха близки с баща ми и един ден тя му казва: 
„Бай Иване, грях ще имаш на душата, ако не пратиш Стоян да учи по-на-
татък, след като завърши прогимназията в село “ тези нейни думи под-
храниха като с балсам душата ми и аз вече бях сигурен, че когато завърша 
прогимназия, ще бъде пратен да уча по-нататък, къде – не ми беше ясно  
а през онова време, след войната, никой младеж от селото не беше завър-
шил гимназия, но някои вече се бяха опитали да се запишат и вече учеха 
в Шумен и орхание (Ботевград)  това бяха димо Цанков, Марко Чиков, 
нако вутев и Стоян драев  Че ще ходя да се уча, бях повече от сигурен, но 
къде, какво и как ще следвам, смътно си представях  Спомням си добре, 
че когато още като дете ме питаха какъв искам да стана като порасна, аз 
отговарях „адвокат“  не ми беше ясно какво значи адвокат, но знаех, че 
моят братовчед от Брусен, Стоян Попов, е завършил адвокатство и като 
порасна – ще отида в София, а той ще ми помага да уча и това ще е добре 
за мен 

о Б Щ И н а т а ,  У Ч И л И Щ Е т о ,  П р о Г И М н а з И я т а

в близост до основното училище, изградено солидно от нашите селяци 
балканджии още след заселването им тук, се намираше и общината  в нея 
стояха кметът, секретарят и прислужникът  Скоро обаче общинското уп-
равление бе изместено в средата на селото, където пак по стопански на-
чин (на доброволни начала) е построена голяма масивна сграда, в едната 
половина на която се поместваше общинската управа, а в другата – коо-
перативният магазин и канцеларията на кооперацията  Старата построй-
ка на общината бе ремонтирана, разширена и пригодена да служи на но-
вооткритата прогимназия, където освен учениците от селото ни, идваха 
да учат деца и от съседните села: Хасан Махле, Хабдул Кьой, Хебиб, Шар-
ман и торсуните  тази новооткрита прогимназия стана районна  дойдоха 
нови преподаватели  новооснованата кредитна и потребителна коопера-
ция носеше името „Искра“, а новото читалище – „Христо Ботев“  вече-
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ринки започнаха да изнасят учители, ученици и местни по-будни младе-
жи  Първата изнесена и изиграна пиеса беше „Многострадална Геновева“, 
а следващата – „обесването на васил левски“  те бяха предмет на много 
коментари и впечатлиха силно млади и стари  освен за работа, прехрана 
и ежедневие, хората се пробуждаха и за културен живот  това беше нача-
лото на селския ни „ренесанс“  от читалището се раздаваха книги за про-
чит  Библиотеката разполагаше с много екземпляри от дарения, а също и 
с книги, купени с приходи от вечеринки и коледувания 

М о И т Е  в л Е Ч Е н И я  И  С К л о н н о С т И

от малък обичах да тичам срещу силния вятър и да чувствам как тялото 
ми пори въздуха, а когато газех през водата на гьоловете или реката, да 
усещам как краката ми преодоляват съпротивата на водата  Може би това 
обичат и всички останали деца  не съм сигурен  в бурен и дъждовен ден 
обичах да препускам из двора и да излагам лицето си на дъждовните кап-
ки  При суховитите и бурните ветрове обичах да се свра в някоя пролука 
на навързаните и струпани конусовидно царевични стебла (кукурузина) 
и да слушам свистенето на провиращия се през техните листа вятър  И 
понеже знаех да пея научените наизуст Ботеви стихотворения, неволно 
си запявах „обесването на васил левски“: „о майко моя, родино мила, 
защо тъй жално, тъй милно плачеш   “ текстовете и мелодията на тази 
песен пронизваше сърцето ми и аз неволно се просълзявах  Представях 
си как истински ветрове „гонят тръни в полето“, как гарвани грачат „гроз-
но, зловещо   “ и как черното бесило виси „със страшна сила   “ от ранна 
възраст усещането за ботевското бе влязло в мен, в душата и сърцето ми 
и то ще ме придружава цял живот  Със сестра ми, кака Марийка, вечер 
при бумтящата от огън печка през зимните дни, на тъмно, ние обичахме 
да пеем „заточеници“ от яворов – „от заник слънце озарени, алеят мор-
ски ширини   “, а също и „По море се скитам ази, между бурните талази   “ 
обичахме да пеем и песента „заплакала е майка вдовица, а осем-девет 
дребни дечица, десето клето в люлката лежи   “ а преди още баща ни да се 
завърне от фронта, много ми допадаше песента „Свири нощната фъртуна, 
снежни преспи вей, пред замислена Куна кандилце мъждей   “ Мелодия-
та е тъжна и силно емоционална  Пеехме и „тих бял дунав се вълнува   “ 
И всичките тези песни хем ни радваха, хем ни натъжаваха, без да знаем 
защо  това беше усещане  Инстинктивно ние възприемахме и отразява-
хме авторовите чувства  Истинското изкуство заразява пряко слушателя, 
зрителя и читателя 
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Много по-късно, когато като ученик в Педагогическото училище 
щяхме да изучаваме Ботев, яворов, Славейков, дебелянов и вазов, щя-
хме да разберем къде се крие магията на тяхното творчество 

з а  Г о л я М а т а  л Ю л К а  И  Б а Б И н И я  Ш Е К Е р Е Ц

Преди направата на новата къща и дюкяна, на нейното място до пътя има-
ше голямо зарзалово дърво с клони, разперени към двора и пътя, удобни 
за връзване на дълги люлки  високо на един от тях провисвахме дълго, 
здраво конопено въже и често през лятото лудо се люлеехме  на седалка-
та поставяхме мека възглавница, за да не се прежилваме  

След края на играта децата се разотиваха и аз оставах често сам  
Качвах се на плета между къщата на чичо недко и нашата и започвах да 
пея  По това време моята баба Стайка излизаше от къщата и бавно, като 
се подпираще на патерицата си, се доближаваше към мен и ме молеше да 
сляза от плета и да отида при нея  „задето ми изпя толкова хубави пес-
ни, казваше тя, искам да ти дадна малко шекерец“  Изваждаше от джоба 
на кабаницата вързаната в кърпа ситна захар и ми сипваше в шепите за 
благодарност  Милата ми баба, колко неща беше преживяла и видяла  тя 
прекарваше времето си ту при нас, ту при чичови недкови  доживя до 
дълбока старост и почина някъде около 1920 година  на нас децата не 
позволяваха да ходим погребения, за да не се плашим 

П ъ р в И т Е  У Ч Е н И Ч Е С К И  Г о д И н И

През първите ученически години, до четвърто отделение, бях все отлич-
ник  абониран бях за излизащите по това време детски списания „детска 
радост“ и „Светулка“  Имената на дора Габе, Калина Малина, Елин Пелин, 
ран Босилек и Чичо Стоян (Стоян Попов, който по-късно научих, че по 
убеждения е бил анархист) фигурираха по страниците на тези мили дет-
ски списания  отпечатваха се в по 10 книжки годишно с корица-папка, в 
която си ги съхранявахме  Игрите ни в междучасията бяха буйни и разно-
образни, придружени от много напрежение и емоции  Играехме на прес-
кочи кобила, на роби, на стенна топка, надпреварвахме се на куц крак и 
на ходене по ръце, обърнати с главата надолу  тези игри ставаха в двора 
на училището и по обширната ливада под самото училище, стигаща до 
така наречената яма, където през зимата правехме снежните пързалки 

След завършване на предобедните часове се разотивахме по домо-
вете  Бяхме една неразделна четворка – аз, Гето Маринов, димо Цанов и 
рустем зюряпов  тръгвахме от училището и минавахме през дома на все-
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ки един от нас, та от всякъде да хапнем по нещо от това, което бе пригот-
вено за обяд  димо беше куц с единия крак още от детските си години  за 
по-голяма сигурност се подпираше на специална чатална патерица  това 
не му пречеше да бъде един от много добрите гимнастици на успоредка  
Можеше да ходи надолу с главата на ръце повече от 100 метра, като над-
бягваше всички останали при подобни състезания 

Бедни, но много добри бяха родителите на димо и винаги ни по-
срещаха с добра дума и усмивка  Гето Маринов беше мой братовчед  По 
математика беше изключително силен, нямаше задача, която да му се 
опре  рустем зюряпов беше албанче с едро и малко приведено тяло, със 
смръщено на пръв поглед лице, но винаги с усмихнати очи  При нужда 
беше готов да се бие срещу всеки, който се опита да се бърка в игрите и 
заниманията ни  родителите му бяха преселени албанци от гр  Шкодра  в 
селото ни бяха дошли в края на Първата световна война  занимаваха се 
със сладкарство  Правеха каймак-боза от просо, бонбони, карамели, бяла 
и тахан халва, и локум  в тяхната сладкарница се сервираше чай и кафе  
Строг беше бащата на рустем, но справедлив  Майка му пък беше хар-
гюнлия – носеше се много елегантно  за пръв път те започнаха да правят 
шербет и лимонада, както и шекер на пръчки и червени захарни петлета  
Притежаваха специални машини и казани 

П а С т И р Ч Е т а

Преди да тръгна на училище аз бях вече свинарче и пасях свинете  Едно-
то мъжко, другото женско  Шопара охранвахме през есента специално 
за месо, а женското  – за разплод  Свинята раждаше обикновено по 4-5, 
но понякога и по 9-10 прасенца  През горещите летни дни ги откарвах 
в близкия гьол да се накалят, след което те се напъхваха из бъзаците и 
торищата  докато свинете лежаха из калта, ние се захласвахме по игрите 
с другите свинарчета: деньо тотев, Иванчо Грозев, васил Ботев, Банко 
вълчев, Стою василев и др  

През лятото на 1922 г  преживях случка, която ме разтърси  тряб-
ваше да бъде заклано едно от сукалчета  Съобщиха ми да закарам свинете 
рано следобед в къщи  Без да бъда предупреден, какво се готви, аз оста-
вих свинята да си легне под сайванта и малките прасенца се наредиха да 
бозаят  тя премираше от удоволствието при тяхното муцкане и цоцкане  
неочаквано за мен, баща ми се доближи до прасенцата, грабна едно от 
тях и веднага му запуши зурлата, за да не квика и го отнесе в мазето  Май-
ката усети, че нещо става с рожбата ѝ, но не успя да я защити  Прасенцето 
беше заклано и още същата вечер опечено в тавата  всички ядоха, но аз 
отказах  не можех да го прежаля  Подобна картина преживях и по-къс-
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но, когато бях овчарче  на Гергьовден според обичая всяка къща колеше 
агне в чест на Свети Георги – божия разбойник  След като овцете бяха 
пасли до обяд, трябваше да ги докарам, за да бъдат издоени, а държаните 
в кошарата агънца, пуснати да се набозаят  Картината, на която станах 
свидетел не само ме натъжи, но и дълбоко потресе  всяка овца блееше 
и очакваше да види рожбата си  всяка намираше своето агне и блеенето 
секваше  накрая остана да се чува само една овца – тази, на която беше 
сложен гергьовския венец  тя търсеше своето агънце, въртеше се, но не 
го намираше  Уви, то беше вече опечено в тавата  Мъка сви сърцето ми и 
аз неволно се просълзих  на този Гергьовден не ядох от агнето, пренесе-
но в жертва на Свети Георги  отново се сблъсках отблизо с отнет живот 
на нещо, което ми беше много скъпо и мило 

з а  Г о л Е М И т Е  з И М И  И  С н Е Г о в Е т Е

нека за момент оставя моето овчаруване и разкажа с няколко думи за 
прекарваните зимни дни и нощи  дълги, студени и снежни бяха те  Сне-
говете падаха по димитровден (8 ноември) и продължаваха до края на 
март, а понякога и през целия април  обилни бяха тогавашните снегова-
лежи  дебелината на снежната покривка достигаше метър, метър и по-
ловина, а преспите до три, че и повече метра  затрупваха прозорците на 
къщите  ние, децата, лудеехме по дворовете под падащия на едри парца-
ли сняг  ровехме се под преспите и проправяхме тунели, за да се крием 
из тях  Правехме огромни снежни човеци, на които за носове слагахме 
дълги моркови, а за очи черни въглени  вместо шапка им поставяхме го-
ляма качулка, а под мишницата набучвахме метла с дълга дръжка  Бой със 
снежни топки беше любимата ни игра  

Когато пътищата биваха затрупвани и завявани от обилните снего-
валежи и ставаха непроходими, всички хора излизаха с лопати и гребла за 
да направят пъртини от къща до къща  Шум, глъч, викове, смях, закачки 
и много весело настроение изпълваха атмосферата около тях  това беше 
повод за много хора да се срещнат и разговарят  във всеки селски двор 
имаше впрегатна шейна  Истинско удоволствие бе да се возиш на нея  ако 
впрегнатите коне имаха гънгарки (звънчета) на хамутите – пътуването 
ставаше приказно  ние вече имахме коне, каруца и шейна  впрягахме ги 
според сезона, било за полска работа или за кириз  Кираджийството до 
гара Ишиклар (Самуил), Кеманлар (Исперих), Шумен или разград беше 
доходоносна работа  за мен беше гордост, че можех макар и 10-годишен 
да впрягам конете и да закарам кмета до гарата или до Исперих срещу 
заплащане 
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След снежните зимни месеци настъпваше пролет  Южният вятър 
бързо стопяваше снеговете, гьоловете и реката преливаха  Пътищата се 
разкалваха до такава степен, че ставаха непроходими за пешеходци  за-
това си правехме кокили и с тях да ходехме до училището  да вървиш с 
кокили е умение  не можеш ли да пазиш равновесие падането по очи или 
по гръб е сигурно  Кокили ползваха момчетата, а момичетата се движе-
ха бавно покрай плетищата или през градините  Едва по-късно улиците 
бяха настлани с чакъл 

в средата на селото се намираше най-голямата бара (гьол) в която 
лятно време, ние, като деца се къпехме, а през зимата, когато тя замръз-
неше се превръщаше в истинска площадка за пързаляне  По това време 
нямаше кънки  обикновено, в един от ъглите на замръзналия гьол се из-
сичаха триъгълни или четириъгълни ледени плочи  Стъпвахме изправе-
ни и политахме с голяма скорост по излъскания лед  При тези луди пър-
заляния се случваше някой да падне и си натърти я коляното, я рамото, 
а понякога и да пукне главата си, но всичко бързо минаваше и лошото се 
забравяше  

з а  М о И т Е  о С о Б Е н И  С К л о н н о С т И 
И  з а н И М а н И я

След светкавиците, гръмотевиците и обилните дъждове ние, децата, тръг-
вахме да събираме плъзналите по плетища и избуяли бурени охлюви  а 
те бяха много и големи  Пълнехме торбичките и се връщахме доволни, че 
ще ядем вкусна охлюва чорба или печени охлюви с ориз  

освен за охлюви най-много обичах да ходя на реката за риба  ри-
боловът ми беше истинско хоби  от 9-10 годишна възраст бях умел ри-
боловец  Как се лови риба с въдица научих от дядо Исин, единственият 
турчин, останал в селото ни, след като нашите балканджии се заселват 
тук  неговата жена се казваше баба дуда  той често клечеше край реката 
за риба, а тя непрекъснато обикаляше селото и просеше  носеше шарени 
шалвари и забрадка, не се забулваше и вечно носеше тояжка в ръка  ако 
някоя жена не ѝ угодеше при дикисването, тя се отдалечаваше и от раз-
стояние започваше да размахва ръце и да чупи пръсти, да издава разни 
звуци и да кълне  И жените, нали са си малко или много суеверниь както 
и сега, се страхуваха от нея  Гледаха да ѝ угодят, та да не ги прокълне баба 
дуда  за дядо Исин се говореше, че през турско време е карал българи да 
го носят на гръб  Беше много стар и прегърбен, а тя жилава и приличаща 
на вещица старица  дядо Исин мълчеше и не говореше пред хората, но 
винаги носеше червейчета в кутията и клечеше край реката с котлето  
знаеше къде играе рибата и като приклекнеше на определено място, до-
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като не напълнеше котлето не ставаше  наблюдавах го как слага червейче 
на въдицата, къде поставя плувката, на каква пръчка връзва конеца и най-
важното – местата, където сядаше да лови риба  това бяха обикновено 
тихи затревени завои и разширено речно корито  не бързаше да дърпа 
веднага въдицата, когато рибата клъвнеше, изчакваше я докато конецът 
се повлече на някъде  аз сам си правех въдицата от секретни игли като 
майсторски ги закривявах  Червеи си набавях от торището и като вземех 
алуминиевата котелка, през Пушкарския баир – право край реката  до 
обяд я пълнех догоре  При такъв успешен риболов всички се нахранва-
хме и аз бях щастлив да чуя похвални думи за майстора-рибар  Понякога 
вместо риба се хващаше някоя водна костенурка 

най-големият улов на риба обаче правехме под воденицата на Ке-
маля  След като воденичарят отбиеше водата ние се напъхвахме под дю-
шемето на воденицата почти голи, само по ризки, за да започнем голя-
мата надпревара  Кой повече риба да хване с шепи  а тук рибата беше в 
изобилие  И все едра, охранена от падащото зърно и паспал през пролу-
ките на дюшемето  Понякога се случваше да напипаме и по някоя водна 
змия, но не се страхувахме, защото знаехме, че не са отровни  

Ц Е н И т Е  н а  з ъ р н Е н И т Е  Х р а н И

нашите селяни, истински стопани на земите си, отглеждаха не само зър-
нени храни, но и започнаха да отглеждат тютюн, захарно и кръмно цвек-
ло  Сееха също коноп и мак  отглеждаха дини и пъпеши, тикви и рацин  
След като запазваха необходимите количества за домашна употреба, 
излишъкът изкарваха за продан на гара Ишиклар (Самуил) или на гара 
Шейтанджик (Хитрино)  Плодовете и зеленчуците, освен в прясно състо-
яние, се сушеха и консервираха за през зимата  в споменатите гари имаше 
десетки големи каменни магазини, където се складираха зърнени храни  
Стотици и хиляди коли от делиорманския край, натоварени с пшеница, 
царевица, боб и захарно цвекло, потегляха сутрин рано от селата за то-
варо-разтоварните гари  Платените от фирмите изкупувачи (зайкоджии) 
пресрещаха колите и каруците преди още да са влезли в района на гарата 
и „пазаряха“ стоката, като уж се конкурираха и наддаваха, а всъщност си 
бяха плюли в устата и поддържаха ниски цени, за да осигурят по-големи 
печалби за техните чорбаджии – гросистите  През първите години след 
войната нямаше още построени мостови кантари и кранове  Пробите 
за окачествяване ставаха горе-долу на око  По-късно, макар зърнените 
храни да се измерваха за хектолитрово тегло, влага и примеси, произ-
водителите бяха жестоко лъгани и мамени  Спазаряването, както и сега, 
ставаше винаги в полза на силния и в ущърб на истинския създател на 
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благата  Брутното тегло на зърнените храни се измерваше чрез специ-
ално проверени дървени цилиндрични крини (с обем двоен декалитър), 
обшити с железни обръчи и с дръжка през средата  фирмата-закупчик 
си имаше разтоварачи и броячи  нагребаният двоен декалитър се прес-
търгваше със специална гребка и се изсипваше в склада  Броеше се на 
висок глас и бройката се повтаряше до изсипването на следващата кофа  
това се правеше, за да не се обърка нито продавачът, нито купувачът  
След предаването на храните, приемчикът даваше бележка на стопанина, 
срещу която той отиваше в канцеларията да получи парите си  в периода 
след войната, зърнените храни имаха сравнително добри изкупни цени и 
тежкият и непосилен труд изглеждаше заплатен 

Пътят, по който се извозваха храните от родното ми село минава-
ше пред така наречения Бостанлък, Кара Кору и Баламата, от там – през 
землището на с  Хърсово, беше черен  от Хърсово обаче до гара Ишиклар 
се минаваше по шосето, идещо от Кеманлар (Исперих) и застлано с бял 
камък  тази настилка лесно се изронваше, а от дъждовете и ветровете 
бързо се амортизираше  Прахолякът през сезона на извозване беше не-
въобразим  всичко наоколо побеляваше 

По-късно, по време на голямата Световна криза (1929-1930) и след 
нея цените на зърнените храни рязко спаднаха и хората се чудеха как да 
свържат двата края  добре си спомням, когато веднъж баща ми беше за-
карал на гарата за продан пълна каруца с пшеница  търговците се поди-
гравали и давали нищожна цена, като си намигали един на друг  Баща ми 
им теглил една майна и обърнал конете с каруцата обратно  не искал да 
им хариже изкараното с пот на челото зърно  още влизането си в двора 
обаче той вдига зъданката на каруцата и разпиля житото из двора  оста-
ви го ядосан и изнервен на свинете, добитъка и кокошките да ядат кол-
кото могат  никога не бях го виждал в такова състояние  това беше израз 
на безсилие срещу търгашите и системата на пладнешки грабеж  Българ-
ското село изпадна в страшна стопанска криза  ако някому умреше кон, 
крава или вол, трябваше да прибегне към заем с висока лихва  Постепен-
но селото задлъжня към банките и лихварите 

„ т Е К Е т о “  н а  в ъ р Б а н  К И л И ф а р С К И

в един период след Първата световна война отглеждането на захарно 
цвекло беше по-доходно от това на зърнените култури  Семената се да-
ваха от захарните заводи след сключването на договори за условията, 
при които ще се отглежда, преработва и продава реколтата  Срещу пре-
даваните количества освен парично заплащане се даваше като премия и 
известно количество захар в ютени торби  По време на извозването на 
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цвеклото, което продължаваше дни наред, аз бях непрекъснато с баща 
ми  това, което ми направи впечатление беше особената спирка за хора, 
които не носеха вода за пиене  зажаднелите спираха пред специално 
плетено навесче, под което на голяма пейка стояха винаги пълни с вода 
две големи амфори и вързано канче до тях  тази спирка се намираше на 
около два километра от гарата  доста по-късно разбрах, че доброжелате-
лите, зареждали всекидневно водата, били братята върбан и Христо Ки-
лифарски – жители на така нареченото „теке“, на два километра от гара 
Самуил  върбан е известният български пионер на анархизма, който през 
годините от 1908 до 1911 основава първото голямо книгоиздателство – 
„Безвластие“ в разград, издало повечето от трудовете на великия Пьотр 
Кропоткин като „взаимопомощта като фактор на еволюцията“, „думи на 
един бунтовник“, „Полета, фабрики и работилници“, „Съвременната наука 
и анархизма“ и „Кошерът“ от Себастиян фор  той поддържа в продълже-
ние на три години в  „Безвластие“  тук са били отпечатвани и трудове на 
Михаил Бакунин и Енрико Малатеста  в това „теке“ върбан Килифарски 
замисля и основаването на първото свободно училище у нас по подобие 
на тези, основани от големия педагог и анархист франсиско ферер в Ис-
пания и свободното училище („Кошерът“), основано от Себастиан фор в 
рамбуйе – близо до Париж, където върбан е бил известно време учител  
Последните войни и събития осуетяват мечтата на Килифарски  тук, за-
едно с брат си докарват от Киев цял вагон с ценна научна, социологична и 
художествена литература  Голяма част от нея подаряват на разградското 
читалище „развитие“  Между тези книги е бил и многотомният труд на 
световно известния географ и анархист Елизе реклю – „Световна геогра-
фия“  за съжаление, по време на голямото наводнение през 1947 година 
в разград, сградата с огромния книжен фонд е залята и той става почти 
негоден за ползване  върбан Калифарски, заедно с дядо никола Стойнов 
от с  див дядово, Шуменско и Петър Манджуков от Пловдив, са едни от 
първите истински пионери на анархизма в България  върбан умира през 
1922 г , когато аз съм бил на девет години  Много по-късно, когато вече 
бях оформен анархист, имах възможността да посетя специално „текето“ 
и да се срещна с брата на върбан – Христо Калифарски, от когото можах 
да взема и съхраня няколко ценни анархистични книги на френски, които 
той беше захвърлил  

з а н а я т Ч И Й С т в о т о  в  С Е л о т о

През онези следвоенни години в селото ни се появиха и редица занаят-
чийски работилници  Като правоспособен обущар баща ми плащаше да-
нък  от данъчното му бяха дали един специално заверен кочан-карнетка, 
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в която всяка вечер, в зависимост от дневния оборот, облепваше върху 
датирана страница гербови марки, като погасяваше чрез тях оборота от 
деня  отдолу се подписваше  това беше своего рода самооблагане  желе-
зарски работилници в село имаха Стою Цайков, Мотьо Петков, Иван ра-
дев, Цайко вълчев, Иван Стайков и лазар Иванов  Шивачи бяха Цвятко 
Стайков, васил Мишев от гр  Шумен, Симеон Иванов от Хасан Махле, а в 
по-късните години Христо тотев, Марко димитров и Иван димитров 

освен баща ми обущарници отвориха Христо Колев Чипилев и 
Йончо Цвятков  С кожухарство се занимаваха Петър атанасов и братята 
найден и Петко атанасови  дърводелци (тишлери) и бъчвари бяха лалю 
Краев, Братан Краев, димитър Станев, влъчко Колев – Пушкаря, Краю 
Йотов, Иван вълчев и никола Станков  С бръснарство (бербери) се зани-
маваха Иван Колев ташев и един турчин  в Кара Михал имаше няколко 
кръчми  Първите от тях бяха на дядо Марко Сейков и нако Иванов на-
ков, а по-късно тези на Цано Колев и Йончо Гатев  Бозаджийници-слад-
карници държаха чичо Георги Чиков – Пишкотора, Иван вълчев, зюряп 
рустемов – албанеца, Кольо ташев и Илчо Колев, а кафеджийница дър-
жеше дядо Цвятко Йончев  Първите бакалници, които запомних, бяха 
на дядо Гемиш и Иванис (арменци), а по-късно на Йосиф – палестински 
евреин, много културен човек с многобройна челяд  той – висок, строен, 
със засукани мустаци, а жена му – нисичка и пълна руса еврейка, въз-
питана и умна жена  от дъщерите им най-голяма бе Матилда, след нея 
видика, Стефка, теника, Шела и едно малко момче, името на което не си 
спомням  в притежаваната от Йосиф бакалница човек можеше да намери 
всичко – от прежди, платове, железария до хранителни стоки, а също ма-
кари, игли и др  Баща ми беше много близък с този палестински евреин и 
той често му е разказвал какво представлява Ханаанската земя – Палес-
тина  И все за нея мечтаеше да замине отново  И си замина през трийсет-
те години, когато в селото ни се основа кредитната кооперация „Искра“ 
и периметърът на частните бакалници беше стеснен  останал беше само 
Колю Стоянов, но с много малка клиентела  Спасителният път за селото 
бе кооперативният 

С  К а К в о  о Щ Е  С Е  з а н И М а в а Х а 
н а Ш И т Е  М а Й К И

С памучната прежда „Кукли“, опакована в солидни пакети с надпис „Про-
изведена в Шефийлд“, нашите майки започваха подготовката за домаш-
ната „тъкачна“ ръчна индустрия  това беше „тъкачеството“ на платове и 
платна за престилки, пешкири, кърпи, възглавници и ред други домашни 
„изделия“  Памучните или вълнени прежди се сновяха и навиваха на крос-
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ното, нанизваха се през нищелките и бърдата и се слагаха на тъкачния 
стан, в който имаше две кросна – челното, с навитата (наснована) преж-
да, и другото – на което се навиваше готовата тъкан  освен кросната, 
бърдата и нищелките, имаше макари и совалки  Чекръкът играе немалка 
роля  Чрез него се навиват „масурите“ (цевите) с прежда за слагане в со-
валката, която, сновейки наляво-надясно при крачно местене на нищел-
ките, придърпва бърдото за постепенното набиване на „вътъка“, докато 
се изтъче платното, и накрая „се хвърля кросното“  Становете бяха своего 
рода истинска тъкачна машина, управлявана от нашите майки и сестри 
през цялата зима, докато се запролети  за разлика от мъжете, които през 
зимата гледаха добитъка и „висяха“ по кръчмите и бозаджийниците и все 
пак си почиваха, за жените нямаше нито спирка, нито почивка  тъчаха, 
предяха, готвеха обедите и вечерите, перяха, плетяха чорапи, фланели и 
рогозки  в „стана“ те бяха не просто тъкачки, а истински инженерки, май-
стори-изобретатели  Умееха да съчетават цветовете и шарките, особено 
при тъкане на килимчета, кърпи и възглавници  Като малки, ние можехме 
да въртим чекръка и навиваме преждата  никой не заповядваше и не ко-
мандваше, а сътрудничеше и се надпреварваше да свърши нещо полезно, 
за да му кажат най-много едно „браво, момчето ми“ 

През празничните дни имахме навика да ходим понякога из горите 
на лов за птички и птичи яйца  Катерехме се по дърветата, оглеждахме 
полозите (гнездата) и ако намерехме малки, но облечени вече птиченца, 
ги слагахме в пазвите си и отнасяхме по домовете да ги храним и игра-
ем с тях  Често пъти малките птичета ставаха жертва на котките  не си 
давахме сметка какво зло вършим  освен от гнездата по дърветата, за 
намиране на птичета бъркахме в добре оформените дупки по дебелите 
дървета  При бъркането в тях, макар и рядко, се случваше както се казва-
ше, да „набараме някоя змия“  това бяха редки но опасни случаи, особено 
ако тя се окажеше отровна 

з а  С ъ н И Щ а т а  И  т я Х н а т а  з а Г а д К а

Имаше един период през ранното ми детство, когато всяка нощ, след 
като заспивах, започвах да сънувам един и същи страшен сън  Страшен 
и опасен  Сънувах, че при мен долита една огромна птица и с размахани 
крила ме понася и издига нагоре и все нагоре  неочаквано птицата се из-
плъзваше изпод мен и ме оставяше да падам стремглаво надолу  започвах 
да пищя и след това се разплаквах  Скачах от леглото, потънал в пот и 
сълзи  Какво ти е, какво сънува, тревожеха се родителите ми, а аз се успо-
коявах, чак след като се разбудех  Млъквах, лягах и отново заспивах  ни-
кога не казах какво точно съм сънувал и защо плача  този особен сън ме 
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спохождаше нощи наред  И тогава, и сега не мога да си обясня на какво се 
дължеше неговата натрапчивост  Мисля, че психоанализата на фройд не 
е достатъчна да ги обясни  

в нашата къща имаше голяма книга, тълковник на сънища, която 
наричахме „врачовник“  тя беше като енциклопедия  всяка заран, когато 
станехме от сън, първата ни грижа беше да си разтълкуваме сънищата  
разделът за съновиденията беше подреден азбучно  Имаше раздел и за 
зодиите – кой кога е роден и какво го очаква  разни други забавни исто-
рии и шеги  Много гатанки, поговорки 

По онова време, както и сега, всички деца бяхме много или малко 
суеверни и вярвахме в таласъми и в чудеса  Пазехме се да не ни мине чер-
на котка път, да не ядем в сряда и петък блажно, защото е грехота, да не 
убиваме жаба, защото ще вали дъжд с градушка и ред други подобни 

К а К  з а П о М н И Х  П р Е в р а т а  н а  9 - т И  Ю н И  1 9 2 3  Г   
И  П а р т И И т Е

в горските участъци и сечища ходехме и за горски ягоди узунки и плюс-
кавици  Събирахме ги и ги връзвахме на снопчета  Спомням си деня на 9 
юни 1923 година, когато бяхме отишли за ягоди в Боюклушкия участък  
Късно следобед научихме за извършения преврат срещу правителството 
на александър Стамболийски  разказаха ни, че военните и сговористите 
са свалили земеделския съюз  тогава не ни беше ясно какви са тези бло-
кари-сговористи, но разбрахме, че се случило нещо лошо  Селяните сим-
патизираха на земеделския съюз  в селото имаше основана земеделска 
дружба  Имаше и други групи – национал-либерали, демократи, социа-
листи и комунисти  Бяха се появили и родозащитници в Хасан Махле  те 
ходеха нощно време да пускат свинска сланина през комините на турци-
те в съседните села  Целта им беше турците да бъдат тормозени, като се 
знае, че те не ядат свинско  Мнозинството от българското население не 
мразеше турците  С тях то поддържаше добросъседски взаимоотноше-
ния и отличен комшулук  от моето село още на другия ден след преврата 
към Шумен тръгна въоръжена с брадви, пушки и малки окопни лопатки 
група селяни от около 10-15 човека  Бяха привърженици на земеделския 
съюз  Говореше се, че много такива групи от селата са тръгнали да осво-
бождават град Шумен, завзет от превратаджиите  Както се разказваше 
след няколко дни, когато групата стигнала до с  Кадъкьой и се съединила 
с друга подобна група  насочили се към града, но неочаквано за тях от 
височините на Шуменската крепост започнал батареен обстрел  до тях 
паднали снаряди  Изплашени, всички поели обратния път  започнали да 
бягат  
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за този епизод от онова далечно време, макар и още десетгодишен, 
слушах и запомних трагикомични случки, предмет на чести разговори 
между участниците  разказваха си кой как е бягал, за да се спасява от 
падащите снаряди  в селото настъпи делене и вражда между хората  Сго-
вористите, малка групичка, повечето бедни хора, се почувстваха силни, 
тъй като тяхната партия е взела властта  за кмет на селото беше назначен 
васил Братанов – бивш комунист, минал към демократичния сговор  той 
беше умен и хитър човек  Макар да провеждаше нарежданията на новите 
управляващи, беше внимателен към хората  но имаше и хора простаци  
вайко райков – работлив, но беден и привърженик на новата сговористка 
власт, за да подчертае силата на партията си, побърза да влезе в общин-
ското управление и с бос крак тропна върху дъсчения под и извика: „тук 
чизъма управлява, а не цървуля “ за него ботушът беше много по-важен 
от „цървуля“ на земеделците 

независимо от делението и честите партийни препирни за неща, 
които засягаха добруването на селото, хората действуваха задружно и се 
пазеха взаимно  това, което запомних и разбрах от ранните детски годи-
ни беше, че хората ни не обичаха властта в лицето на бирника, акцизния 
началник и неговия агент, стражаря  Когато тези държавни представители 
навестяваха селото, земляците знаеха, че не идват за добро  Пак е дошъл 
сюпюргижията, за да ни дере кожите, казваха те  най-много ненавиждаха 
и се пазеха от акцизния стражар, който обикновено пристигаше ненадей-
но и веднага дебнеше да хване някой, че пуши цигари без „бандерол“ или 
вари ракия от собствените си плодове, но без такса и разрешително  а 
хората варяха ракия от собствените си плодни дървета  всеки гледаше да 
свари по някой казан „гратис“  защо пък от неговия труд да краде държа-
вата, без нейните бюрократи да са си помръднали пръста? държавните 
служители, пазители на закона, зорко следяха да съставят акт, от което се 
облагодетелствуваха най-много самите акцизни агенти  те вземаха пре-
мии веднъж от държавата, втори път от изнудване на „нарушителя“, за да 
му се опрости евентуалната глоба  таксите, бериите, данъците и пр  бяха 
високи и селската беднотия гледаше да скрие и икономиса нещо, без то 
да бъде обложено, таксувано и иззето под някаква форма от държавата  
И понеже глобите и актовете бяха безбожно тежки, хората организирано 
се пазеха  Умееха да се самозащитават  ако някой издадеше или наклеве-
теше някого, всички го презираха и дамгосваха като доносник, мръсник и 
шпионин  въпреки тази солидарност намираха се и мизерни души  таки-
ва самата власт вербуваше  но хората бяха разкрили кои са доносчиците, 
пазеха се от тях и ги изолираха, не им казваха добра среща и добър ден  

По време на втората световна война, след като хитлеровите ди-
визии нахлуха в руските простори и радиоапаратите бяха запечатани с 
червен восък и специален шнур, за да не се слуша лондон и Москва, цан-
ковската групичка се услушваше и денонощно следеше кой какво казва, с 
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кого се събира, къде ходи и прочие  въпреки това, ние намирахме начин 
да слушаме новини извън официалните и се срещахме, за да си обменяме 
информация  донесенията до властите в Исперих се правеха от германо-
филите, опиянени от Гьобелсовата пропаганда за оста рим-Берлин-то-
кио като непобедима  вярваха, че „скоро ще настъпи нов ред на земята“, 
който ще трае 1000 години  те не можеха да видят по далече от носа си, 
защото се ръководеха от верски и шовинистически желания  за вечерин-
ките и утрата, които изнасяхме, зорко се следеше да не би да са с опасно 
за господстващите съдържание  

о Щ Е  з а  П р о М Е н И т Е  в  н а Ш И я  д о М  С л Е д 
в о Й н И т Е

Казах, че още през 1921 година баща ми беше купил коне с каруца, про-
даде волчето, но остави кравата  При едно отиване в гара Шейтанджик 
(Хитрино) за пясък, срещнал младеж, който търсел работа  Баща ми му 
предложил да дойде у дома и да се грижи за конете, да помага в полската 
работа  в замяна на това му осигурява стая за живеене, храна и дрехи, 
както и джобни пари  този младеж беше бежанец от одеса и избягал след 
събитията от руската революция  Казваше филип Григоревич Кривов  
Когато дойде, всички го приехме като наше момче  Бързо свикна с нас 
и ние с него  от нищо не го деляхме  Хранеше се заедно с нас  Грижите 
му за конете бяха изключителни  Благодарение на филип, нашите коне 
станаха най-добре гледаните и охранени в селото  всяка сутрин им пра-
веше оборка с чесало, четка и влажна кърпа за обиране на праха  Косъмът 
им лъсваше  Храната и зобта им се даваше като по рецепта  Чистотата в 
обора и конюшната беше изрядна  Скоро филип ме научи да яздя коби-
лата Марица, а по-късно с нея правех вече и кушии  Станахме истински 
приятели  Изкарвахме заедно тор по нивите, правехме кирии до гарата, 
Шумен, разград или Исперих през есента и зимата  През лятото върше-
хме полската работа вместо баща ми, който усилено работеше в обущар-
ницата  водата за пиене докарвахме от намиращия се на три километра 
Гюлючан – до с  Хасан Махле  това беше Голямата чешма с шест сопа (чу-
чура), от които непрекъснато бликаше буйна, чиста и ледена вода  непо-
средствено до чешмата се издигаше неголям хълм, под който в същност 
се криеше големият водоизточник  През 1927 г  този водоизточник беше 
каптиран по инициатива и под ръководството на инж  василев от  Шумен 
с други водоизточници чрез помпена станция  водата се насочваше към 
специално изградени резервоари  С вода се снабдиха много безводни до-
тогава села в дели орман  водата дойде и в нашето село и влезе в самите 
ни домове  Край селото ще запомня една голяма чешма-паметник, върху 
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която бяха написани имената на всички наши съселяни, паднали убити 
през войните 1912-1918 г 

Характерна черта на нашите земляци беше не стремеж за забога-
тяване, а към сносен човешки живот и нормално удобство  за тях най-
важно беше да си кажат добра дума, когато се срещнат на улицата, на 
нивата, на хармана или в кръчмата  Критериите си за редно и нередно, 
за справедливо и несправедливо, за добро и зло, за красиво и грозно те 
изработваха при общуването помежду си, без да са слушали попски нази-
дания и началнически разпореждания  Съветваха се помежду си, споде-
ляха и коментираха чуто и видяно  Практиката и природният им усет им 
помагаха да разпознават лицевото и опакото в живота  

на нивата отивахме от ранна сутрин  Към обяд майка ни донасяше 
топла чорбица, яхния или пиле с ориз, делвичка с ошаф, кисело мляко 
или суроватка  на нивата всичко е много сладко  никога не липсва апе-
тит  Когато се уморяхме, знаехме колко и как да почиваме и как да се 
шегуваме  

нивите ни бяха пръснати на различни места из селското землище  
най-отдалечената ни нива беше тази на три километра от село, беше 12 
декара  наричахме я нивата при Бука, тъй като в долния ѝ край се нами-
раше огромно многовековно буково дърво  от трите страни тази нива 
беше заобиколена с гора  

Един лош спомен ми е останал от тази нива  веднъж през 1921 годи-
на по време на жътва майка ми забеляза грамадна змия  Извика: дайте ми 
търнокопа  ние с кака Марийка изтичахме до каруцата и го донесохме  И 
като замахваше ту с вилата, ту с търнокопа по извиващата се и съскаща 
змия, тя успя да я разсече и главата ѝ беше нанизана на желязната вила  
всички бяхме изплашени от случилото се  Когато баща ни се завърна от 
водопоя при „асанското пладнище“, ние му разказахме как майка ни уби 
страшния змей  освен тази голяма нива, имахме имот и „на Кръстопъ-
тя“  нивата „при Черешата“ пък беше с площ от 10 декара, с плодородна 
почва, даваща богата реколта от всякакъв вид култури  освен зърнени 
култури тук баща ни засяваше и бостан – дини, пъпеши и краставици  
обичах да идвам на тази нива през пролетта и лятото, защото черешата, 
голямото кичесто дърво, беше моето любимо дърво  Скривах се в клони-
те му и се чувствувах като птица, заслушвах се в шума на провиращия се 
през гъстите листа вятър и започвах да пея мелодия близка до неговата  
Когато настанеше пролет, клоните на черешата се отрупваха с бели цве-
тове, а дойдеше ли юни клоните ѝ натежаваха от обилния черешов плод  
Сравнително дребни, леко нагарчащи, но вкусни бяха черешите и ние 
пълнехме с тях кошници и торби  ниви с площи от по 3-4 декара имахме 
в местностите „Кемаля“, „Кьор пунар“ и при „Паламаря“ към Хасанското 
пладнище  
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веднъж отидохме с баща ми да откосим ливадско сено и го прево-
зим у дома  работата свършихме до обяд и след като натоварихме колата 
и хапнахме набързо от хляба и сиренето, завързахме полупразната торба 
за климията и си тръгнахме  Пристигнахме у дома някъде към икиндия  
влязохме в кухнята  Майка ни току що бе изпекла топлите самуни и ни 
покани на шашкън пладне, както обичайно наричахме яденето между 
обеда и вечерята  Баща ми ме подсети да отида и донеса полупразната 
торба с хляба и сиренето, окачена върху климията на колата  Изтичах 
бос през двора, откачих торбата и, свирукайки с уста някаква мелодийка, 
я хвърлих върху масата  Секунди и от нея изскочи не много голяма, но 
опасна пепелянка  С излизането си, тя се стрелна по масата и се спусна 
надолу  запълзя из кухнята  всички скочихме и грабнахме по нещо, кой 
стол, кой дръвце, а баща ми като се спусна и я настигна до прага, стъпи 
върху главата ѝ и я смаза  

Смоковете и водните змии не ни плашеха, защото знаехме, че не са 
отровни  знаехме, че смоковете се увиват около жертвите си и могат да ги 
удушат, че се подвират под дойните домашни животни и смучат от мля-
кото им  При такива случаи, когато кравата се върне от паша и стопанката 
рече да я дои, вместо мляко протича кръв  знаехме, че ако човек спи в го-
рата или на нивата с отворена уста, през нея може да влезе змия в стома-
ха му  но ако при такъв случай се наведе и диша над съд с горещо прясно 
мляко, змията излизала обратно през устата му  така си представяхме и 
го вярвахме  Когато нощно време ходехме да пасем конете, си слагахме 
превръзки през устата, та да спим спокойно и с отворена уста  Предпазно 
натривахме с чесън устните и зъбите си  от чесъна змиите бягат като дя-
вол от тамян, казваха бабите и майките ни и това те знаеха от опит 

веднъж тъкмо пайванисахме конете на бобенището, забелязахме, 
че дискът на луната започна да потъмнява  настъпи лунно затъмнение  
то не ни изненада, бяхме чули вече, че предстои  Бях на около 7 години, 
но знаех, че земята се върти около оста си и около Слънцето, а месецът, 
около оста си и около земята, а заедно с други планети се въртят около 
Слънцето  Как точно става това, не ми беше много ясно, но в мен се поро-
ди любопитство  докато гледах затъмнената луна кучетата се разлаяха, 
петлите разкукуригаха, а кокошките разкудкудякаха  от близкото село 
Хасан Махле, като от ерихонска тръба се понесоха викове в нощта  насе-
лението на това село бе преобладаващо турско  Гласът на ходжата от ми-
нарето на джамията бе проточен и тревожен  „Елям-фелям“ – зовеше той 
аллах за помощ и спасение  Чуваха се и други гласове „аллах, аллах   “ за 
турците полумесецът и звездата в него са национална символика  Сред 
тях суеверието е силно залегнало и ги прави мистици и фанатици  Кар-
тината придоби апокалиптичен вид при тези хорски и животински реак-
ции  
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на другият ден ние, децата, си разказвахме кой какво е видял и пре-
живял при лунното затъмнение 

С л У Ч К И  С  К о н Е т Е  П о  Г о р И  И  П о л я н И

филип Григориевич е у нас повече от две години  С него така бяхме свик-
нали, че когато ни напусна и замина към нови пазар аз истински плаках  
Имах го като по-голям брат  След неговото напускане, макар и все още 
малък, поех задължението към конете  Правех им оборка, както я върше-
ше филип, карах ги на водопой до близкия гьол, впрягах ги в каруцата и 
най-важното – бях научил добре да яздя кобилата Марица  Ходех с други 
конярчета да ги паса на полето, по стърнищата или из горските участъци  
на полето беше лесно  Изкарам ги и като ги спъна (сложа им букагиите), 
започваме игрите до захлас  нощем ходех в горските участъци, заедно с 
големите ергени  в тези млади гори влизането беше забранено  Групата, 
с която като най-малък ходех да паса конете из забранените участъци, 
се наричаше дружество „Пакост“  Стигахме чак до Боюклушките горски 
млади насаждения, тревата в които беше изключително богата на детели-
на и млечка  за да не допуснем горските стражари да ни хванат и съста-
вят акт за нарушение, ние стояхме върху оседланите коне и при опасност 
веднага отпрашвахме в посока към нашите землища и поляни  ако някой 
„попаднеше в плен“, не трябваше да издава имената на другите нарушите-
ли  това беше закон в дружеството „Пакост“  най-възрастни негови чле-
нове бяха димитър вълков, Цано Колев, Марин василев, Цвятко вутев, 
Иван драев, Иван атанасов, ангел дашев и други – все над 15-16 годи-
ни  Единствено аз бях 10 годишен  незабравими са спомените от дните и 
нощите, прекарвани по Боюклушките поляни, където идвахме с конете  
това беше забранена зона  Сбор преди тръгването ни за тези поляни ве-
чер беше поляната зад реката  нареждаме се един след друг  всеки води 
по два коня, върху единият се е качил, а другият държи успоредно с каиша 
или синджира  Минавахме по черните пътища през нивите така, че да 
не допуснем повреди на посевите  Когато минавахме покрай царевични-
те ниви, си откършвахме по някой кочан царевица за печене  След като 
пристигнехме на уречените поляни, слизахме от конете, спъвахме ги и 
търсехме някое кухо изсъхнало дърво  запалвахме сухи листа и слама в 
корубата му и вижте какво става – разгорелият се огън преминава през 
сухата коруба и пламъците излизат в горния край на дървото, подобно 
комините на парните машини  наредени наоколо, всички говорим шумно 
и очакваме сгромолясването на горящото дърво  не минава много време 
и ставаме свидетели на неговото рухване  върху жаравата започва пече-
нето на кочаните царевица  ядем до насита  Подобни неща, разбира се, 
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не стават всяка вечер  Правехме го по предварителна уговорка и подра-
ботка  на тези поляни като пастирчета, говедарчета и конярчета идва-
ха момчета от няколко околни села, повечето турчета  Събрани заедно 
ние си устройвахме освен игри, също и борби  турчетата изкарваха за 
пехливанлъка някое по-едро момче, а нашите предпочитаха да изкарват 
първо мен, като най-малък  трябва да кажа, че аз знаех няколко уюна, 
т  е  хватки, които прилагах бързо, преди опонентът да се е мобилизирал  
Подвирах се под мишницата му, слагах му набързо крак и го събарях  При 
такива случаи турчетата се отказваха да се борят по-нататък  След като 
малкия можа да тръшне нашия по-голям, какво остава за другите, си каз-
ваха те  така беше! След прекаран в игри и приказки ден, ние се връщаме 
вечер по домовете  Като завършек, като минехме мостовете по равното 
и до средата баира, правехме кушии  Моята Марица ме понасяше вихре-
но пред останалите ездачи  Умно и красиво животно беше тя  Приведен 
леко, хванал се здраво за гривата и юздата, аз и тя ставахме едно цяло  

веднъж, след като бяхме спечелили с нея надбягването през големия 
баир, аз си свалих шапката и я сложих върху ушите ѝ  тя спря внезапно и 
се дръпна назад  в същия момент тялото ми се преметна през главата на 
кобилата и аз се строполих на земята пред краката ѝ  Погледнах ръката си 
и видях, че от нея тече кръв  Кобилата стоеше неподвижна пред мен, като 
че искаше да ми се извини, макар не тя, а аз бях виновен за случилото се  
Прибрах се по тъмно у нас  вързах конете на яслата, сложих им люцерна, 
измих кръвта по устата си и влязох в къщи  Устната ми беше подута, а 
брадата посиняла  на въпроса какво се е случило аз набързо съчиних, че 
съм се блъснал в дерека под сайванта  Колко ми повярваха не знам, но 
след този случай, подобни експерименти с кобилата вече не правех  

През един горещ летен ден, карах конете на водопой към асанското 
пладнище  Мухите и офъдите налитаха и хапеха и животните непрекъс-
нато махаха с глави и въртяха опашки  Бях се качил на кобилата, а конят 
вървеше пред нея  Марица не търпеше друг кон да върви пред нея  ако 
това се случеше, тя протягаше шия да го захапе  нервирана и от нахални-
те мухи, тя изцвили леко, проточи шия и длъбна коня по задните части  
той мигновено хвърли къч със задните си крака и единият от тях ме рит-
на през босия крак  Пребледнях от болка и паднах  Кожата и кокала по 
средата между коляното и стъпалото бяха разцепени  Едвам се довлякох 
обратно до нивата „на Балкана“  набързо майка ми и баща ми събраха 
кичур паламида, накълцаха я ситно и превързаха кървящата рана  дълго 
време накуцвах, докато заздравя  отървах се сравнително леко, защото 
ако копитото беше през коляното, окуцяването ми беше повече от сигур-
но  още личи белегът на крака ми между коляното и стъпалото 

И за един друг инцидент ще кажа  Пак на същата нива баща ми 
трябваше да откачи плуга от ярема и да закачи специалния валяк от тръ-
ни  Беше застанал пред конете  в това време аз си бях нахлупил крината 
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на главата и минах край тях  те трепнаха пред движещата се крина и се 
понесоха с ярема и валяка, прегазвайки баща ми, който по чудо остана 
жив  Бягаха известно време успоредно, след което жеглите се счупиха и 
конете се разделиха  Спряха някъде далече, където други орачи успяха да 
ги задържат и доведат обратно в нашата нива  тялото на баща ми беше 
силно посиняло  Под гръдната част в сърдечната област съсиреците бяха 
големи  С моя помощ, успяхме да впрегнем конете в каруцата и да стиг-
нем до дома  наложи се да ходим за помощ в близкото село Калъч (ножа-
рово) при един турчин, който умееше да лекува съсиреци при травми от 
този род  Голяма беше моята вина в случая, но баща ми не ме упрекваше, 
а само повтаряше „Как можа да се случи това!“

Умни и добри помощници са конете, но уплашат ли се стават страш-
ни и неукротими  наблюдавал съм впрегнати в каруца коне, без товарът 
им да е много тежък, да спират и да не искат да потеглят  Какво не правят 
стопаните им – бият ги с камшици, с пръчки и тояги по гърбовете  жи-
вотните скачат на място, без обаче да помръднат колата  някои стопани 
в яда си слагат дори слама под корема им и я запалват, но без никакъв 
резултат  явно е, че един път впрегнатото животно, като се сепне и за-
сече, нищо не е в състояние да го накара да тръгне  Моят баща никога 
не биеше конете  ако при умора или от прекалено голям товар те спрат, 
той ги изчакваше да починат, погалваше ги по ноздрите, после разтрива-
ше внимателно ушите им и казваше спокойно „Хайде, чоджум   “ и конете 
потегляха напред  Свидетел бях как баща ми прилагаше този подход на 
коне, треперещи и разсипани от бой от стопанина им 

След толкова десетилетия опит, наблюдение, страдание и борба ид-
вам до убеждението, че за постигане на каквато и да било цел, най-важно-
то нещо е подходът  народната мъдрост гласи: „насила хубост не става “ 
И животното, и човекът се нуждаят от добра приказка, от приятелско 
потупване по гърба, от погалване, нещо, от което и човек и животно раз-
бират и усещат, че си му приятел, а не враг и те приемат  а днешното 
преоткриване на масажната терапия и така наречената зонова терапия 
(точковия масаж) са валидни не само за хората, а и за животните  Моят 
баща по усет ги прилагаше 

Когато отиваш при кон, никога не заставай зад него преди да те е 
чул и видял  Има опасност да те ритне  По този повод, знам от баща ми 
една приказка за двама съседи  добър приятел отива на приказки у съсе-
да си  Като влязъл тихо през вратата, заварил съседката, с която си имали 
закачка, коленичила и наведена над нощвите да меси хляб за фурната  
Поразголена малко в затоплената кухня, тя не го забелязала и продъл-
жила да се навежда над нощвите  Мъжът ѝ не бил в къщи  добрият съсед 
веднага „залепнал“ зад нея  Изненадана и уплашена жената, грабнала це-
пеница и замахнала силно назад  Цепнала главата на мераклията и кръвта 
му рукнала по челото  Хукнал той навън и още не излязъл от двора го 
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срещнал съседът му  Какво се е случило бре, комшу, запитал той  „остави, 
не питай, ритна ме кобилата “ Комшията му викнал на жена си: „Булка, 
дай бинтовете да превържем съседа, че кобилата го ритнала, ще му изте-
че кръвта “ жената се показала на вратата и ядосана рекла „Ще го ритне, 
ами, като ѝ се завира отзад, без да се обади!“ 

з а  р о л я т а  н а  д ъ р ж а в а т а  И  М а р о д Е р С т в о т о 
П р Е з  в о Й н а т а

През време на войните чрез своите пипала държавата прибягваше до 
така наречените реквизиции  това беше принудително изземване на хра-
ни, фуражи, добитък и друго частно имущество в полза на държавата  
отечеството го изисквало! След като същото това отечество е вземало 
бащи и синове, за да избиват бащите и синовете на други отечества  този 
парадокс съществува и в наше време и се проявява като защита на нация-
та от евентуални нападатели, вместо да се търсят решения на социалните 
въпроси  отново се говори за национални идеали, поднасяни под нови 
форми  Псевдонаучният и реален марксически социализъм, който не бе 
нищо друго, освен терористичен държавен капитализъм, измами, прода-
де и предаде интересите на народи, страни и поколения  те наивно бяха 
повярвали, че след „преходния период“ и диктатурата на (над) пролета-
риата ще настъпи комунизъм  Много са били историческите необходи-
мости и заблуди, но като последните – никога! днес отново се говори за 
преходи към демокрация, а сме свидетели на поредното ново разграбва-
не на обществените блага от една малка група хора 

още след освобождението и особено след войните, държавата 
проникваше в селата и градовете и чрез своите представители, назнача-
вани от висшестоящи инстанции, започна вмешателството в живота на 
хората, които тя със закон нарече поданици и данъкоплатци  Постепенно 
изграждаше своя бюрократичен апарат, който системно иззе функциите 
на обществото и го превърна в послушник на царя и властимащите 

от край време войните са носили смърт, разорение и поквара за 
голяма част от населението на всяка една от воюващите страни  облаго-
детелствувани от тях са били върховете и мародерите  върховете, това 
са царските особи, финансовите магнати, банкерите, търговците и бор-
саджиите, висшите военни среди и техните лакеи  Иска ми се да предам 
онова, което намерих отпечатано във в бр  3 на в-к „Социалистически 
преглед“ от 1919 г 
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обществената и военната корупция е едно от съпътствуващите явления във всички 
воюващи буржоазно-капиталистически държави, където безогледният капитализъм 
и империализъм в своите завоевателни стремежи имат за опора и охрана постоян-
ния милитаризъм  но у нас корупцията доби и се разпространи в толкова остри и 
болезнени форми, че би ни завидяла и старата покойна руска монархическа държава, 
когато както е знайно се плячкосваха и изчезваха цели тренове със съестни про-
дукти, медикаменти и пр  (по времето на руско-японската война)  нашият народ, 
въвлечен против интересите и волята си в петгодишната война (1912-1913 и 1915-
1918 г ) за някакво си национално обединение, беше принуден в абсолютното си мно-
зинство да се отдели от своите домове и семейства, за да гние в окопите под дъжд, 
кал, сняг и виелици, винаги гладен и недооблечен  С пушка в ръка той се бори и от-
стоява една чужда нему кауза, защитава границите на „целокупното отечество“, без 
при това тия, които го бяха пратили по Беласица, Кожух планина, Пелистер, Струма 
и вардар, да полагат за него онова елементарно внимание и грижа, които се полагаха 
даже от интересите на нашите патриоти – граждански и военни  Изпратили наро-
да по далечните македонски краища, цивилните и военните патриоти, защитени от 
смъртта и ужасите на окопа, се отдадоха на такава материална и морална поквара 
и развала, която ще остане като най-черна страница в нашата история  Министри, 
дeпутати, партизани, търговци, фабриканти, предприемачи, освободени по един или 
друг начин от военната отечествена тегоба, се отдадоха на безгранични и не познава-
щи никакъв морал гешефти и плячкаджийство  Било чрез необходими или ненужни 
и нарочно създадени доставки за военни нужди, било чрез свръхсметни кредити, 
било чрез тайни и явни фондове, било чрез разните служби, полицейско-разузнава-
телни и пр , всичко това се случваше в продължение на цели три години  тук в „ста-
рите предели на царството“ бяха се отдали на безконтролно обирджийство  около 10 
милиарда лева се похарчиха за „освободителната война“ и по-голямата част от тия 
милиарди послужиха пряко и косвено за натрупване на несметни богатства  десетки 
банки и дружества с по десетки милиони лева изникнаха във време на войната, бла-
годарение на военните свърхсметни кредити, които от държавната каса се преливаха 
в частни джобове, чрез доставки и търгове на разни теньо Узуновци, алтимирски, 
горски, лозарски, вносно-износни банки и пр  И в тези банки вземат активно участие 
бивши и настоящи министри, депутати, професори и „учени“, наред с най-нечисти 
търгаши специалисти  десетки и стотици до вчера непознати никому като търговци 
хора, днес излизат на сцената с крупни милиони капитали и се сочат като фактори в 
общест вото  някой си зъболекар д-р тошков днес се сочи като крупен богаташ и ми-
лионер  някой си д-р Хр  Георгиев, зет на дезертиралия баш патриот радославов, чрез 
доставки на хинин става милионер  десетки и стотици спекуланти, влезли по знайни 
и незнайни пътища във връзка с разни интенданти и тилови управления за доставки 
на продукти, все за героите от фронта, са натрупали богатства в милиони  десетки 
и стотици партизани, протежирани и улеснявани от властимащите, са сполучили да 
поемат ред държавни имоти – гори, градини с насаждения, ливади, пасища и др  те 
са смъкнали и смъкват със стотици милиони все на гърба и за сметка на героите от 
фронта  десетки и стотици политически партизани или техни близки, подпомагани 
от гражданските и военни власти, натрупаха и продължават да трупат милиони от 
спекула с тютюн, сусам, памук, бакър, калай и пр  от новопридобитите земи пак за 
сметка на героите от фронта  организираха се безконтролно разни командировки 
зад граница за доставки, все за сметка на героите от фронта  а междувременно, на-
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ред с тези доставки командированите лица са вършили за своя сметка най-мръсни 
спекулации  това се изнася вече и в пресата  Приближеният режим на радославов 
вместо да урегулира пазара, внася най-дезорганизационен дух в разпределението 
и продажбата на разни стоки  той не можа, а и сега не може да обхване и превъз-
могне важността на продоволствения въпрос, като социален  Борсовите спекулации 
празнуваха върха на своя цинизъм: артисти, художници и поети се отдадоха на бор-
сови игри и захвърлиха своето изкуство  от друга страна, наред с тая „творческа 
патриотическа“ дейност на нашата буржоазия в дълбокия тил се създаваше морална 
и духовна атмосфера, в която се ковяха нови етични норми и ценности: грабежът и 
плячкосването се осветиха като висши морални постулати  Спечелените по граби-
телски начин богатства се пилееха и пилеят най-безогледно, разточително  всичко 
се е отдало на леки удоволствия и наслади  театри, концерти и кинематографии се 
пълнят от една публика, която бясно търсеше зрелища  „Хляб и зрелища!“ е повикът 
днес за бедни и богати, „зрелища и наслади!“ е повикът на парвенютата буржоа 

а наред с това, безграничната цензура на радославовата епоха беше затворила 
херметически устата на всичко, останало по-будно и по-свясно  на по-будната преса 
не се позволяваше да надигне глас срещу корупцията, срещу обществената поквара  
Само жълтата нечиста преса, финансирана от разни тайни фондове с национален и 
интернационален произход, тръбеше и тръби наляво и надясно похвалната патрио-
тическа дейност, както на истинските герои, изнемогващи против волята си в око-
пите, така и на тиловите герои  тази преса не пропускаше и не пропуска случая да 
отбележи с бомбастични фрази „щедростта“ на разните „благотворители и благотво-
рителки“, които, за да внесат смисъл в безсмисления си живот се отдадоха и отдават 
на приспиващата общественото съзнание благотворителност, която със своите теа-
три, концерти и сборища, по-скоро служи за удоволствие на своите автори, отколко-
то да облекчи болките и мизерията на ония, за които е предназначена 

докато народът изнемогваше на фронта в неописуеми морални и физически 
страдания, в същото време неговите висши, пък и по-низши управници, особено в 
по-далечния или близък тил, се отдадоха също на скандална гешефтарска дейност  
това доведе страната до пълна разруха  надали някоя интендантска и тилова служба 
е останала незасегната от спекулата и продажничеството  надали са останали чис-
ти съвести из военните кръгове, отговарящи за материални ценности  тук не става 
въпрос само за изнудванията и взяткаджийството над населението, за това има дос-
татъчно натрупан материал в архивите на военно-полевите съдилища  ако един ден 
се направи статистика на престъпленията, извършени от военните, особено в облас-
тта на подкупа и изнудването, ще бъдем потресени от всичкия ужас на корупцията, 
която беше обхванала военните среди  докато войникът ходеше гол и бос, в някои 
вещеви складове гниеха облекла и обувки, докато войникът в окопа биваше петимен 
за една лъжица сготвена чорба, някои офицерски столове не смогваха да унищожа-
ват и разпиляват хранителните продукти  Пишещият тези редове е имал случаи да 
се храни на фронта в различни офицерски столове и е бил поразяван от разкоша 
им и поразително ниската цена на яденето там  По едно време бяха разрешили на 
офицерите и военните чиновници да се дава двойна дажба от всички видове храни  
тази храна те плащаха на неимоверно ниски порционни цени, в същото време, когато 
продоволствието на войниците беше оскъдно  Почти всички войскови части си бяха 
обзавели и разработили стопанства, зеленчукови градини, лозя, овощия, бостани, от 
които за войниците можеше да няма, но за офицерите и техните столове имаше в до-
волство  от друга страна имаше уредени мандри, от които пак за офицерите всичко 
имаше и се доставяше понякога без сметка  но още по-скандално беше, че градини-
те, бостаните, овощията, лозята, мандрите често биваха използувани за семейните 



79

С П о М Е н И

нужди на началстващите лица  По цели кошове със зеленчук, плодове, грозде, дини, 
пъпеши, по цели тенекета със сирене, пити кашкавал и пр  се влачеха по треновете от 
офицерските ординарци за домовете на господа офицерите  Известни са процесите 
срещу генерал Марков, генерал Сираков, генерал тантилов 

така обществената и военна корупция се допълваха и конкурираха  През вре-
ме на тригодишната война се създадоха и ясно очертаха в България два свята на 
различни интереси и стремежи – един там в окопите с оръжие в ръка, гниещ, гладен, 
гол и бос, против волята му, и другият, който се беше отдал на безгранично гешеф-
тарство и спекулация, на пладнешки кражби и хайдутлук 

С Е л С К И я т  д в о р  И  д Е Ц а т а  в  н Е Г о

още от малки ние, селските деца имахме възможност да наблюдаваме, 
да контактуваме и да се сприятеляваме с домашните животни  наблюда-
вахме ги как и с какво се хранят, как се заплождат и как раждат малките  
Как при опасност се крият, сплотяват и бранят  Имахме махленски ов-
чари, които се спазаряваха от Гергьовден до димитровден да изкарват 
стадата овце на паша и всяка къща, според броя на овцете, осигуряваше 
изхранването на овчаря  в селото имаше малко стопани, притежаващи 
над 50-100 овце  Между тях бяха двамата братя дядо Кольо и дядо Иван 
Пушкарски  Интересни старци бяха те и аз добре ги запомних  Градините 
ни си граничеха  Стадата ни пасяха общо  до дълбока старост доживяха 
и двамата  освен с овчарлък, с друго не се занимаваха  а това беше до-
ходен занаят  Истинският овчар стопанин трябва да знае и разбира от 
много неща  да им осигурява подходяща паша през лятото и фураж през 
зимата  Умението да дои, стриже, прави сирене, бие масло, да направи 
пастърма, създърма, да подмладява стадото си и пр  И единият, и другият 
от братята притежаваха тези умения  По овцете те безпогрешно знаеха 
дали през деня ще вали, или не! ако още от сутринта стадото е забило нос 
към земята и пръхти, дъждът през деня е сигурен  жив барометър!

Голям шегаджия беше дядо Кольо  Един ден баща ми го пита: „Как 
си дядо Кольо, добре ли си?“ „абе Йоте, почва дядо Кольо, добре съм и 
работата ми с овцете върви добре, ама в къщи много ми се карат и ми 
намират маана  Кара ми се бабичката, сино, па и снаата “ „защо ти се ка-
рат бе дядо Кольо, какво им правиш та те гълчат?“ Подсмива се много-
значително дядо Кольо и отговаря: „оварят боб, ям гъстото – гълчат ме, 
надробят попара с прясно мляко, сърбам рядкото – пак ми се карат  не 
мога да им угодя “

знаеше дядо Кольо да „завива пъпа“ на млади булки и на стари 
жени  веднъж от град разград го извикали да отиде „да завие пъпа“ на 
жената не на кой да е, а на един лекар  закарали го с автомобил  Помогнал 
дядо Кольо на болната, нахранили го, платили му много добре и понеже 
било вече много късно, оставили го да спи в гостната стая  Килими, пру-
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жинено легло, бели чаршафи, юрган и възглавница  Гледал дядо Кольо, 
гледал па си казал: „Маке, с тия цървули, с тия потури и кълчищната риза, 
как ще легна, нали ще ги изцапам?“ И вместо в леглото, си легнал облечен 
на земята  И му било много арно, защото вместо на кълчищна черга, спал 
на шарен килим 

добри, умни, весели и мъдри стари хора имаше в селото ни  не 
малко от тях бяха почти столетници  в по-късните години неизвестно по 
какви причини измряха много хора на възраст между 30-40 години  Спо-
ред мен причината беше обстоятелството, че бяха започнали да пият без 
мярка, особено ракията – „скоросмъртница“, както я наричаха някои 

з а  С Е л С К И т Е  о в Ч а р И  И  Г о в Е д а р И

всяка заран селският говедар дядо наньо и синът му Цончо, тръгвайки 
от горния край на селото до долния, се провикваха на проточено: „Изкар-
вайте говедата, брейй   “  И от всяка пътна врата излизаха крави, волчета, 
юници и телци, за да тръгнат на паша с общата чарда  Селските говедари 
ходеха със специални облекла от нещавени кожи  Слагаха си нагръдници 
и специални крачоли, за да не късат шаечените си дрехи, когато се движат 
из горите и драките  Чардата слиза надолу из баира, минава през дере-
тата, от там през прокара (широко заграден път между нивите) и навли-
за в просторната гора „Паламара“  в нея преобладават дъбови дървета, 
високи между 15-20 метра, букови масиви, габър, липа, череша, бряст, 
брекина, клен, дрян и други видове дървесна растителност  Говеждите и 
овчи стада се движат свободно  Пасат бурени, треви, листа от нискостеб-
лените храсти и към обяд стигат до така наречените Големи поляни и 
високите кладенци (гераните) където спират да пладнуват  дребният и 
рогат добитък е заситен и уморен от извървяното дълго пространство  
Спира за почивка 

овчари и говедари се събират на групи  всеки вади от торбата си 
това, което са му сложили от къщи  традиционното овчарско и говедар-
ско ядене е сирене, лук, чесън, краставица, чушки и каквото дал господ  
ако някой има нещо по-особено и завързано, предлага на останалите да 
хапнат от него  такъв е неписаният обичай  След храна иде ред на при-
казки и дрямка  някои играят на „забий ножче“ или „чуканка“ (по челото 
с пръсти) и други игри  След два-три часа почивка и стадата поемат об-
ратния път към селото  С навлизане по улиците всяко животно от общи-
те чарди и сагмали се намира самостоятелно и безпогрешно вратата на 
стопанина си 
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К р а в а

за спомен от ранните детски години, запечатал се здраво в паметта ми, 
искам да разкажа  очаквахме телната ни крава да се завърне с чардата от 
паша  тя обаче не се върна  Баща ми и майка ми допуснаха, че е останала 
някъде из гората да се тели и селският говедар не е успял да забележи из-
оставането ѝ  Бяхме вечеряли и баща ми реши да отидем да я търсим  от 
говедаря Цончо научи къде се е движила чардата следобеда  разбрахме, че 
е било Кичук паламар (малкия паламар) – общинската млада дъбова гора 
на километър от селото  татко запали огнеупорния фенер, взе кибрита, 
балтията и въжето, наметна платнището и сложи качулката на главата си  
аз облякох неговото горно палто, в което ръцете ми се скриваха  Скрива-
ха се и краката до глезените  Бях вече седемгодишен и се стараех да вървя 
бързо и успоредно до него  Бе мъглив есенен ден и ръмеше ситен дъждец  
Стигнахме гората и навлязохме в нея  Баща ми вървеше пред мен, про-
викваше се и се ослушвахме  навсякъде, от където минехме дялвахме с 
балтията дърветата край нас, та да не се залутаме и изгубим в тъмнината 
на връщане  наближехме дола към асанското пладнище  Спряхме  тате 
се позаслуша и ми каза: „ти стой тук, без да мърдаш, а аз ще сляза из 
ниското, за да видя да не би там да е легнала да се тели “ останах сам в 
тъмното  никаква светлинка от никъде  Само заоблаченото нощно небе 
се мярваше през върховете на дървета  Едри капки се стичаха и падаха 
от листата на дърветата върху мен  от време на време падаха съсухрени 
листа  обзе ме страх  Бях чувал, че из тази гора има вълци и лисици  ако 
някой вълк дойде, може да ме изяде, помислих си аз  Чух гласа на тате 
далечен и провлачен  това ми даде кураж, че не съм сам в гората  така, в 
очакване на неговото завръщане се опрях на едно дърво и почувствувах, 
че ми се доспива  не помня колко време се бе изминало, но по едно време 
забелязах светлосенките на фенера и чух стъпките на баща ми  Сърцето 
ми се разтупка и извиках: „тате, намери ли кравата?“ а той, явно разоча-
рован и ядосан, отговори: „напразно обикалях из трапищата   “ тръгнах-
ме си обратно по нишаните към селото  Излязохме край нивите и по пътя 
се прибрахме у дома  Майка ми и сестра ми не бяха заспали още, трево-
жили се за нас да не ни се случи нещо лошо  С пристигането от умората 
веднага заспах  на другия ден, когато баща ми влезе в плевнята да вземе 
сено за конете, що да види – кравата стои права в плевнята и облизва 
новороденото си теленце  тревогата беше отминала  Шегувахме се и се 
чудехме, кога и как се е промъкнала в плевнята и оправила без бабуване 
и акушерки  Гледаше ни с големите си и влажни очи в очакване майка ми 
да я издои  

така завърши този тревожен и радостен ден за всички ни 
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от ранна пролет наблюдавахме идването на лястовици, щъркели, куку-
вици, жерави, яребици, чучулиги, пъдпъдъци и други пернати  

лястовиците пристигаха шумно и се настаняваха под стрехите на 
къщите ни  Следяхме как майсторски носеха в човките си кал, сламки и 
как зидаха гнездата си  оставяха малки пролуки, през които влизаха и 
излизаха, докато излюпят рожбите си  Истинска радост изпитвахме да 
гледаме как тези красиви, работливи, умни и грижовни двойки хранят 
с човките си малките лястовичета  знаехме, че е грешно да се развалят 
лястовичите гнезда и да се убие лястовичка, тъй като тази птица „знае 
да проклина“  най-интересно беше да гледаме как родителите им ги из-
веждат по покривите на къщите и ги учат да летят  ако някоя котка се 
мернеше по покрива с намерение да хване някое малко лястовиче, тежко 
ѝ  Цял рояк от лястовици ще връхлетят над нея и ще я принудят да бяга и 
да се скрие по таваните 

Баща ми разказваше как някога птицата, преди да стане лястовица, 
е била „млада булка“  добре, но    когато шетала из къщи при свекъра и 
свекървата си, се изтървала неволно и пръднала    и от срам вдън земя 
потънала  Помолила се на Богородица да ѝ помогне да изчезне за миг от 
стаята, за да не бере повече срам  Чула молбата ѝ Божата майка и я пре-
върнала в бяла птица, но понеже не могла да изхвръкне през затворените 
врати и прозорци, тя излетяла през комина  от саждите гърбът и крилата 
и почернели, но коремът ѝ останал бял  легендата е интересна и напомня, 
освен за уважението и почитта към старите родители, също и за срамеж-
ливостта на неомърсената още младост 

та нали днес не само срамът се е загубил, но младите булки, преди 
да станат такива, са затънали с двата крака в батака  за липсата на взаим-
ното уважение да не говорим  то се вижда 

възхищавахме се на светкавичните движения на лястовиците и на 
омайващите им чуруликания  Преди заминаването си за топлите страни, 
те се събираха на огромни лястовичи облаци, въртяха се из просторите и 
се отправяха на юг, към топлите места отвъд Средиземно море 

рано напролет пристигаха и щъркелите  Кацаха в старите си гнезда 
по високите дървета или си изграждаха нови  Между двете дерета и гьо-
ловете те се разхождаха важни и газеха из водите с дългите си червени 
крака, като майсторски бъркаха с клюнове за някоя рибка или жаба 

разказваха ни, че щъркелът е умна и мъдра птица  не обичал лъ-
жата  ако измъти повече от две щъркелчета, а мястото в гнездото ста-
не тясно, бащата ги питал едно по едно ще гледат ли грижовно старите 
си родители  Което кажело, че не ще има възможност, заради грижи със 
собственото си поколение, оставял в гнездото  онова, което бързало да 
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каже, че ще ги гледа, изхвърлял навън, защото лъжело  И в тази приказка 
има нещо вярно, ако не е оправдание за жестоко изоставяните днес ро-
дители от нехайни наследници, които се интересуват само от парите и 
имота за наследяване 

рано закукваха кукувиците по нашите места  не ги виждахме, но 
ги чувахме  Учеха ни, че щом чуем кукувица да кукне за пръв път през 
пролетта, да раздрънкваме железни пари в джобовете си, за да бъдем бо-
гати през цялата година  вярвахме още, че кукувицата носи блага вест и 
когато дори много болен човек дочака кукувицата да кукне, ще оздравее 
и оживее  защо кукувицата е останала да хвърчи и да се завира из гъстите 
гори сама? Ето една приказката от баща ми: след като отивала и се връ-
щала много пъти до топлите страни, тя решила да се задоми и си отгледа 
малки, както това правели другите птици  започнала да търси бъдещия 
си жених  Хвъркала нагоре-надолу и забелязала, че между птиците имало 
много изневери  това я отвращавало и се чудила кому да предложи жен-
ските си прелести  Гледала, питала, разпитвала и решила да се завърти 
около малкия цанцарешко – орехчето, което се завирало из трънките и 
безгрижно си чуруликало  всички горски обитатели и се виждали поква-
рени и пройдохи  направила си сметка, че малкият цанцарешко е невин-
на, девствена и още непокварена душа  При това забелязала как пъргаво 
и сръчно търси и намира храната си  това ще е моят бъдещ съпруг, си 
помислила тя и му направила предложение  дадено, казал малкият и се 
овъртял около нея  Съгласил се с тази кака да теглят заедно колата  Пре-
карали няколко месеца заедно из разшумените горски кътчета, настрани 
от другите покварени горски обитатели  ревниво го укривала кукувицата 
от чуждите погледи  Един ден, след бурни любовни емоции му казала: 
„Слушай любими, трябва да знаеш, че след хубавото и топло лято, ще на-
стъпи есен и студена зима  Ще падне сняг, ще задухат виелици и ще стане 
невъзможно да живеем на открито и без храна тук  трябва да заминем на 
юг към топлите страни “ „ох-о-о, казал малкият цанцарешко, че мен от 
студеното не ме е страх  По̀ лани, какъв студ беше из полята и горите и 
какви преспи бяха затрупали и пътищата  още недоизрекъл, кукувицата 
го прекъснала с репликата: „ама ти лански ли си бре, аз те мисля за нас-
коро излюпен  значи и ти си стар развратник, а те мислех за девствен “ 
След тези думи, кукувицата изхвърчала и оттогава е все сама – търси дев-
ствени и не ги намира, затова пък снася яйцата си в чужди гнезда 

от летящите във високите простори птици, каквито са жеравите се 
учехме на ред и справедливост  на справедливо разпределение на труд-
ностите  наблюдавахме ги как, отлитайки към топлите страни, се нареж-
даха в колони, събрани във върха  редуваха се във водачеството и така, 
последователно си почиваха  тази подкрепа и взаимна помощ като ин-
стинкт при всички животни, включително и при човека, е осигурявала 
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оцеляването на видовете в борбата им за съществуване срещу неблаго-
приятните природни и климатични условия 

Интересни птици по нашите места и не само по тях, бяха пъдпъ-
дъците  те излитат неочаквано и отново слизат на земята  При кацането 
си не застават на едно място, а тръгват бързо напред и малко встрани  
техните гнезда са на земята и замаскирани с треви и друга растителност  
Пословична е тяхната пожертвувателност за спасяване на малките, било 
от човек, или от друг неприятел  Умело подскачат около приближилия се 
неприятел и подскачайки на къси разстояния го отклоняват от близостта 
на рожбите им  Същото важи и за яребиците 

за чучулигите, с които изобилстваха нивите и полята, какво по-ху-
баво от казаното чрез устата на великия вазов  Сладкопойни, с разпере-
ни крилца, те се издигаха високо в небето, огласяха нивите, особено при 
оран и правеха труда на орача по-приятен и лек  Стъпвах бос в браздата 
след ралото, гонех накацалите върху оранта врани, врабчета, чучулиги и 
стърчиопашки  Само там можеш да усетиш онази първична и непоправи-
ма радост, пораждана от гледката на тези разнопъстри птици, които не 
бягаха, а се въртяха около орача и търсеха червейчета, буболечки и лар-
ви  орачите бяха нашите бащи и майки, а по-късно, самите ние, децата 

в небето се виеха и орли  Усещахме тяхното величие, великолепие и 
сила  Плавно, спокойно и уверено, те кръжаха високо в небето  ястреби-
те са друго нещо  те се спускат изневиделица в дворовете, за да сграбчат 
някое пиле или ярка  Петелът, усещайки отдалеч дебнещия похитител, ще 
издаде едно тревожно „кр-р-р“ и всички кокошки и пилета като стрели 
ще се изпокрият коя къде види, докато опасността премине  виждахме, 
макар и рядко, как ястреб сграбчва пиле или кокошка и ги понася към 
близката гора  Чудехме се на неговата смелост, коварство и хитрина  

Гости на селските дворове и градини бяха също свраките и сойки-
те  Свраките църцореха и хитро се промъкваха под стрехите и сайванти-
те, търсейки яйцата по полозите  отнасяха и малки пиленца, когато им 
паднат  наред с вредите от тях имеше и полза  Изтребваха гъсениците и 
червеите по овощните дръвчета  Интересно ни беше, а и сега е интересно 
да слушаш как се „наддумват“ свраките помежду си и как се „карат“ като 
махленски клюкарки, които злословят по адрес на свой роднина 

Баща ми казваше, че всеки човек прилича малко или много във фи-
зиономията си и поведението си на някоя птица или животно  Има нещо 
вярно в това твърдение  вгледайте се във физиономията на някой човек 
и се опитайте да го оприличите 

Сойките и свраките ловяхме със специално направени примки от 
прегънати биковити пръчки, поставени на забит кол  Беше умение да хва-
неш някоя сврака или сойка с такова устройство  

Гласовете на бухалът, чуалото и улулицата чувахме през нощи-
те, прекарвани с конете по нивите и горите  зловещи и прокобни ни се 
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струваха техните гласове  Бухалите прелитаха шумно над главите ни и се 
скриваха в гъстите клони на някое дърво  техният глас е глух, дълбок и 
някак си потаен  тази нощна птица е граблива, но беше символ на мъд-
ростта  

Чуалото никога не можехме да видим  Можехме само да слушаме 
неговото проточено „чууу, чууу   “, тъжовно и далечно  на този глас отго-
варяше птицата улулица с нейнто „ухо-ио-хоооо“ 

о т н о в о  з а  л У д о Г о р И Е т о

Красиво е нашето лудогорие! Красив е нашият дели орман! Чудесните 
горски масиви, плодородните му поля, хълмове и долини, благоприят-
ствуват отглеждането на всички видове зърнени, маслодайни и корено-
плодни култури  тук от сутрин до вечер се движеха стада едър и дребен 
добитък  земята раждаше всичко под грижите на нашите стопани  тук 
черноземът издържа и на суша, и на киша  рохкава и богата на горски 
хумус е почвата  неслучайно нашите бащи и майки са се преселили по 
тези места  Кооперативният и колективен ум на нашите селяни правеше 
чудеса, но грубата намеса на партийните велможи отгоре, попречи на ус-
пешното провежданите инициативи и днес картината е плачевна  няма 
ги някогашните глъч, смях, плач, тревоги и надежди  Хората се разсели-
ха, остаряха, измряха и останаха обитаеми малко домове  Построеното 
някога с доброволен труд училище пустее  Голямата читалищна сграда 
немее  Постройките около язовира са почти разрушени  лъжесоциали-
змът, насаждан отвън в страната, измами надеждите на хората и позволи 
откритото разграбване на кооперативното имущество, създавано десе-
тилетия с труда и земята на селяните  останали са няколко будни млади 
хора, които, нека се надяваме, отново ще потърсят и намерят верния път 
към съживяването и възраждането на Кара Михал  в годините на смяна-
та на имената на турското население в България по внушение на някого 
то неоснователно бе прекръстено на името на някой си розов, който уж 
основал комунистическата партийна организация през 1920 година  

з а  н а Ш И т Е  Б И т о в И  П р а з н И Ц И  И  о Б И Ч а И

за мен, както и за останалите деца от селото от онова време, дните про-
тичаха в игри, забавления, работа с родителите по нивите и градините, 
при домашните животни на поляните и горите  от ранно детство видях 
и научих много неща  за повечето от тях вече разказах  в семейството ни 
имаше почти всичко за прехрана и облекло по стандарта за тогавашното 
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време  родителите ми не се спираха и не прахосваха времето си през дел-
ничния ден  от сутрин до вечер се убиваха от работа  дойдеше ли обаче 
празник те знаеха как да почиват  а празниците по онова време, освен 
неделните, бяха немалко  Празнуваха се какви ли не светии, но имаше и 
чисто битови празници  Преди рождество Христово е Игнажден – ден на 
добрия полез  в дома ти не трябва да влиза човек с лоши намерения, лош 
поглед, лоши дела  на 6 януари бе Малка Коледа  от ранно утро тръгва-
хме да коледуваме  обикновено ходехме по двама от къща на къща  все-
ки си имаше по някой много близък приятел  Моят беше Гето Маринов  
С него бяхме неразделни от малки  С преплеснати торбички през рамо, 
облечени в новите си дрехи пеехме във всеки дом песента „рождество 
твое Христе Боже“, като по време на пеенето държехме в ръце от две-
те страни иконата на Божата майка с малкия Христос  Песента пеехме 
на църковно славянски, от който нито ние, нито домакините разбрахме 
нещо  важното беше да получим от стопанката по едно кравайче, паричка 
и по малко сушилки и орехи  нашите роднини ни даваха като дар повече 
пари от останалите  След изпятата песен, стопанката ще пристъпи пред 
иконата и като се прекръсти, ще я целуне  така обикаляхме часове цялото 
село  не влизахме само в домовете скрънзи, които не даваха нищо  не 
си заслужава да газим снега напразно, казвахме си  а снегът през онези 
години по нашия край беше дълбок и трудно проходим без пъртина  Има-
ше и куриозни случаи по време на нашите коледувания  Иванчо Грозев, 
с когото ходехме да пасем свинете, винаги ходеше да коледува сам, за 
да спечели повече пари и да не ги дели с друг  веднъж, понеже нямали в 
къщата си икона, взел някаква снимка на майка си  Покрил го с кърпа и 
тръгнал да коледува  Старата баба Иваница рекла да се прекръсти и да 
целуне иконата, но познала, че това е портретът на майка му  Позасрамил 
се Иванчо, но продължил  Хората бяха научили за случая и коментира-
ха  не упрекваха момчето  та нима Иванчовата майка не бе по-истинска 
светица от нарисуваната дева Мария? Иванчо се беше родил без законен 
баща  Майка му години наред след войната очаквала мъжа си – Грозю 
вутев, от фронта, но той не се завърнал  нямаше и известие дали е пле-
нен или убит  останала сама, тя се трудеше много и отгледа двама сина  
Сама се е справяше с трудностите в живота  Случи ѝ се да забременее при 
обстоятелства, които само тя си знае  ражда здраво и право момче и го 
кръщава Иван  никой в село не упрекна тази жена-мъченица  

И така, Малка Коледа за нас, децата, беше голям празник  След 
обиколката на селото сядахме с Гето да си поделим парите – около 15-20 
лева  така постъпваха и останалите момчета от селото 

обикновено на Малка Коледа или два-три дни преди нея всеки сто-
панин колеше угоено прасе (шопар)  Истинската Коледа беше на 7 януа-
ри  от този ден започвахме да ядем блажно  Четиридесет дни преди това 
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хората постеха т  е  не ядяха месо, мляко, сирене, защото се смяташе, че 
е грехота  

Когато колеха свинете, изпитвахме ужас  Криехме се да не гледаме 
и да не слушаме как касапина забива жестоко острия дълъг нож в гушата 
на извлеченото от кочината беззащитно животно  Коленето на свинете в 
махлата ставаше от специалист  други двама-трима поваляха на земята 
жертвата и я държаха докато мърда  След тази жестока разправа започ-
ваше дрането  ние се въртяхме наоколо и очаквахме да ни дадат мехура, 
който обелвахме постепенно при надуването, за да си направим балон, с 
който играехме до спукване  Срещу рождество Христово се посрещаше 
Бъдни вечер  Срещу Голяма Коледа тръгваха да коледуват момците-ер-
гени  обути и облечени в народни носии, с нахлупени остри калпаци, те 
влизаха поред във всеки дом, носеха вързопи медни звънци и лопатари, 
които раздрънкваха, като с влизането започваха да благославят  начело 
вървеше колежданин, облечен като поп, който прочита молитвата, след 
което, започва песен, подходяща за къщата  ако има мома се пееше „Ста-
ни, стани, малка моме, ой коледо, мой коледо, да ни дариш добра дара, ой 
коледо, мой коледо“ и т  н    обикновено се пееше песента: „Стани нине-
господине   “ на коледарите се даваха дарове – погачи хляб, парче слани-
на, месо, захар, боб, вързоп червени сухи чушки, круши, орехи и най-вече 
пари  всеки даваше каквото има от сърце  След обхождане на селото ко-
ледарите се събираха в Читалището, разпределяха събраното в натура и 
го обявяваха за продажба на търг  С една част от парите ангажираха сел-
ската музика, която свиреше три дни през празниците  на хорото излиза-
ха всички – мало и голямо  С друга част от парите, след като се почерпе-
ха, коледарите внасяха във фонд „Читалищна сграда“  Първият и вторият 
ден от Коледа се празнуваха като именни дни на Христовците  третия 
празнуваха Стефановците и Стояновците  на 14-ти януари се празнува-
ше нова Година (по стар стил) и васильовден  Срещу този празник ние, 
децата, ходехме да сурвакаме и това беше най-голямата ни радост  Пак 
двама по двама и от къща на къща, с накичени дренови сурвакници оби-
каляхме селото  Сега ни даваха мръвки и повече пари  за този ден майки-
те ни правеха баници с късмети 

19-ти януари е Йордановден  Празнуваха Йордановците  на 20-
ти е големият за нашия дом празник Ивановден  той се превръщаше в 
истинско тържество  Със сестра ми Марийка ставахме много рано и се 
надпреварвахме кой пръв ще окъпе и полее със студена вода баща ни  
Ще плиснем едно канче върху главата му, а друго по врата на именика, 
целувахме го и му пожелавахме да бъде жив и здрав много, много годи-
ни  Баща ни изваждаше портфейла си и ни даваше по 5 лева, подготвени 
предварително  от малки си имахме по една картонена специална кутия 
с тънък прорез, в която си слагахме пари дадени от нашите, кумците и 
близките при гостуване  още от предния ден, майка ни е сварила чорба-
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бамбарак, опекла е в тавата свинско с ориз, разточила е специална бани-
ца и на сутринта – още неща  за обяд чакаме да дойдат кумците, а те са 
няколко семейства и с жените, мъжете и децата са около 20 на брой  това 
са кумеца Гено Христов, дочо Христов, нейко Христов, Петко радев  на 
всеки от тях баща ми е кръстник, а майка ми кръстница  на името на 
баща ми, всеки от кумците има кръстено момче или момиче (Иван или 
Иванка)  Уважението между кумци и кръстници беше нещо изключител-
но голямо  те са нещо повече от братя и сестри  С пристигането в дома ни 
те честитят именния ден на баща ми, целуват му ръка и сядат кой където 
му е удобно  започват мили разговори, като всеки споделя с останалите 
онова, което го вълнува  Хубавото и лошото, което го е сполетяло и слу-
чилото се добро и лошо  обедът е сложен  жените-кумици стават и на 
всеки от нашето семейство поднасят по един специално омесен и опечен 
кравай  всяка кумица целува ръка, освен на кръстника и кръстницата и 
на нас, малките, а кумците се бръкват в джобовете и ни дават кой левче, 
кой два  Баща ни на свой ред дава на техните деца пари и им пожелава 
да са здрави и се учат добре  така, с хапване, пийване и сладки приказки 
минава времето до момента на разотиването им по домовете 

на 21 януари е „Бабин ден“  жените се събират по махали на общи 
трапези и като пийнат повече, отколкото им понася главата, тръгват и 
пеят из селото, викат и се надвикват и което беше интересно и забавно  
Срещнат ли някой мъж да се движи по улицата, връхлитаха върху него, 
събаряха го в снега, смъкваха му гащите и го разголваха та да разбере 
какво могат жените  а мъжете ги беше страх да се мяркат по улиците 
след обеда в този ден  Често, пийналите жени, а някои и пияни правеха 
срещнатите мъже за „резил“  така се потвърждаваше поговорката „Пияна 
жена, бясна свиня“  През този ден някои от жените се преобличаха като 
мъже и си позволяваха „псувни“  на този ден „бабуващите баби“, весели-
ето, смеховете, шегите и своего рода „оргиите“ преливаха из селото  И на 
всички всичко бе простено  такъв бе животът не от вчера  След този ху-
бав и забавен ден идваха андонов ден – 29 и атанасов ден – 30-ти януари  
дойдеше ли атанасовден, Големият Сечко си отива, а с него и големите 
студове  турците казват: „атанас гялди, яс гялди“ (атанас дойде и лятото 
идва след него)  това не винаги беше вярно  Понякога Малък Сечко бе 
по-студен от Големия  за него хората говореха, че рекъл: „ако не ме беше 
срам от бате, щях да накарам гърнето от долу да ври, отгоре да мръзне“  
Празниците през януари, колкото хубави и добри да бяха, бяха и голямо 
зло  Много вино и особено греяна ракия се изпиваше през тези дни  Хо-
рата пиеха без мярка, главешката, защото тия „опиати“ бяха в изобилие у 
всеки дом  И който не съзнаваше голямата вреда от алкохола, рано заги-
ваше  на ракията и казваха „скоросмъртница“  Колко много хора умряха 
млади, не само от пиене разбира се  никога не съм видял баща ми пиян  
вечер, когато се завръщаше от нивата уморен, влизаше в специалната ста-
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ичка-килер, където стоеше буренцето с ракия, ще „дръпне“ през пъздер-
ката глътка-две и толкова  това правеше обикновено преди ядене  След 
храна преглеждаше добитъка, слизаше за малко до бозаджийницата или 
кръчмата и се прибираше  лягаше да спи, защото на другия ден го чакаше 
нова оран и километри вървене след ралото от сутринта до вечерта 

През Малък Сечко, февруари, празници почти няма  Мъжете почи-
ват и играят на карти, изкарват тор на нивите, докато жените усилено тъ-
кат и плетат рогозки  Баща ми през трите зимни месеци е в обущарница-
та  зададе ли се големият празник великден, всеки искаше да е пременен 
с нови обувки  Поръчките са много и работата е денонощна 

Преди великден е тодоровден (конски великден), лазаровден и 
връбница (Цветница), които са не по-малко весели народни празници  
тук около тях са празниците за почистване на дворовете, измазване и 
варосване на къщите за да бъде посрещнат най-хубавият празник, ве-
ликден  Красив празник е лазаровден, особено за малките момиченца  С 
кошнички в ръка, те обикаляха на групи дворовете, пееха лазарски песни, 
въртяха се по особен начин и за награда получаваха пресни яйца и цве-
тя 

нямаше година, през която за празнуването на великдена да не 
дойде част от военната музика от разград и да свири през трите дни  По-
ловината от състава на същата духова музика бяха хора от родното ми 
село  Кларнетист бе известният на всички Цако Колев, а флигорнист – 
дойно Петков – все наши земляци  освен състав на разградци имахме 
музиканти в самото село  Известен бас-флигорнист беше Петко радев – 
нашият кумец  в селото имаше музиканти на гайди, гъдулки, хармоники 
и по-късно беше изграден състав от музиканти, какъвто никъде из се-
лата наоколо не се намираше  в състава влизаха: кларнетист, флигорна, 
бас флигорна, алт, тъпан, барабан, чинели, дайре  Когато кумецът Петко 
надуеше бас-флигорната очите му изпъкваха, а въздухът се цепеше  аз 
заставах наблизо и гласно подчертавах, че той е наш кумец и изпитвах 
особена гордост  И още нещо за нашия великден  той продължаваше три 
дни с веселия, вълнения, игри и големи хора, на които се хващаха да иг-
раят от най-старите, до най-малките  Поляната над селото край дебелите 
дървета почерняваше и пъстрееше от народ  Мнозина от майките заста-
ваха встрани от люшналото се хоро и следяха кой ерген до коя мома се е 
хванал и кой как играе  а играта беше според свирнята  Свиреха се и се 
играеха „дунавското хоро“, „дойчовото“, „лудото“, „Койчовото“, „ръчени-
ца“ и други  ние, децата, се провирахме между хваналите се за ръце моми 
и ергени, въртяхме се пред музикантите и се гонехме из навалицата 

Голяма радост за нас, децата, бяха боядисаните червени, сини, зе-
лени, оранжеви и пембени яйца, боядисани още преди великденските 
празници  жените ги носеха в престилките или джобовете си и когато 
се срещнеха помежду си, ги разделяха с думите „Христос воскресе“  ние 
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пък с тях се чукахме и всеки търсеше най-острото яйце с надежда, че ще 
излезе по-здраво от това на другия  в последна сметка и „борача“ биваше 
счупен и изяден  Когато сме двама с някое друго момче или момиче, от 
счупеното и обелено яйце давахме половината от него на приятелчето си  
Сам човек в присъствието на друг не трябва да изяде цяло яйце, защото 
може да се „задъни“ т  е  да му приседне  Колко голяма символика и исти-
на има в народните обичаи и вярвания 

Ето го и Първи май – празникът на цветята  Излизахме из полята 
и горите да берем теменужки, лай кучка, метличина, ружа и буторче  Ще 
минат години и ще разберем значението на онзи Първи май от 1886 годи-
на, който Чикагските работници ознаменуват с искането си за 8 часа труд, 
8 часа сън и 8 часа свободни занимания  на свикания митинг пред мно-
гохилядното множество оратори са анархистите Парсонс, линг, фишер, 
Енгел, филден, които заплащат с живота си по-късно за тези искания 

другият по ред празник, не по-малко тачен от народа, беше Гер-
гьовден  жертвоприношенията се правеха в чест на „Свети Георги“, бо-
жият разбойник дето убил змея с Маждрака  на този ден във всяка къща 
имаше заклано едно невинно агне  Печаха ги в големи тави наредени в 
опалената пещ, затворена с добре замазан пръстен капак с малък душник 
над него  опечените цели агнета с пълнеж от вътрешностите, ориз, зелен 
лук и други подправки, събуждаха апетита до краен предел  за мен Гер-
гьовден бе свързан с жалното чувство, което изпитах когато бях овчарче 
и не пожелах да ям  След като бях върнал овцете от пашата, за да бъдат 
издоени, съгласно обичая, станах свидетел на печална картина  овцата, 
на която рожбата беше принесена в жертва на „Божия разбойник“, бле-
еше жално и търсеше агънцето си, но не го намираше  другите майки 
кротко стояха и изчакваха щастливо малките да се набозаят  Бях дълбоко 
натъжен и буца от жал бе заседнала на гърлото ми  не седнах да ям от 
агънцето и излъгах, че на стомаха ми не е добре 

Срещу този ден, 6-ти май, като поотраснали момчета и момичета 
ходехме в гората за букова шума, „Гергьовка“ и цветя  Спяхме върху суха-
та горска шума и се прибирахме сутринта рано на самия празник 

Ето го и най-почитаният ни празник – 24 май, денят на народните 
будители, Кирил и Методи  няма човешко българско сърце, което да не е 
съхранило скъп спомен от този славянски празник  в надпревара носехме 
градински и полски цветя за учителите ни и училището  Кичехме с венци 
врати и прозорци, декламирахме стихотворения пред събралите се май-
ки и бащи, пеехме из двора на училището „върви народе възродени“ 

И над този празник бяха посегнали „новите господари“, решили 
„отгоре“ да пречистват тачените от памтивека празници и обичаи, без да 
са съумели да поднесат нещо по добро, освен обожествяването на нови 
„светци“, каквито бяха Сталин и поддръжниците му от висшите ешелони 
на властта  да преименуват училища, библиотеки, градове, селища, вър-
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хове и др  с „декрети“, постановления, „решения“ и „укази“  И след тол-
кова десетилетия, какво ново поднасяме на тези, които растат и идват 
след нас? за всички беди, които сполетяват хората и обществата, търсете 
невежеството и сляпата вяра в налагани и самоналагали се, самоизбрали 
се или избрани чрез бюлетини властници, пълзящи по етажите на пира-
мидата, която ги прави силни и известни, макар да са обикновени и чес-
то посредствени хора, преди да станат „законно избрани“  С нагласявани 
фолклорни сценарии по радиото и телевизията, истински фолклор, оби-
чаи, нрави и човешки взаимоотношения не се създават  народът не тряб-
ва да се поучава, нито да му се внушава чрез зрелищни реклами и кълчене 
на голотата какво да прави, какво да не прави, а да бъде оставен на мира 
и не му се натрапват външно скроени планове за земеразделяне, прива-
тизации, дългове  Хората от селата и тези от заводите със специалистите, 
са по-умни и по-добри, отколкото „управниците“ им  знаят как се оре, 
сее, жъне, прибира реколта, знаят как да съхраняват произведеното, как 
да въртят струговете и машините, как се управляват корабите, влаковете 
и самолетите  а педагози, лекари, инженери, агрономи и пр , знаят как да 
се справят с проблемите изникващи в съответните им ведомства  С орга-
низация, те биха ги решавали в координация с останалите  С две думи, не 
ни е необходим господар, който да ни учи как да държим лъжицата и как 
да слагаме хапката в устата си  всичко е въпрос на организация между 
хората на умствения и физически труд, за да се решават правилно про-
блемите на производството, снабдяването и разпределението на благата 
и услугите  за пълно задоволяване на техните нужди, без да се превръщат 
в алчни господари и унижени роби на парите 

През месец юни, жътвата е започнала, а към 12 юли – Петровден, 
вече е привършила  По Петровден имаме „Петровски пилета“ и „Петров-
ски ябълки“  вкусната чорба и яхния от млади пилета пасли трева и тро-
скот от градината и расли на слънце, не прилича на „бройлерските“  двора 
ухаеше, когато пилешкото вреше в тенджерата  Петровден е през месец 
юли, в който зарзавата и плодовете отгледани в собствените ни градини 
е в изобилие 

Илинден или „Свети Илия“, както го наричаха старите, е на 2 август  
тогава започва печене на млечна царевица, започва зреенето на дини-
те, пъпешите и гроздето  През онези следвоенни години имахме лозя от 
„Старата пръчка“, които не боледуваха от „филоксерата“  По-късно, след 
поразяването им от тази болест, бяха подменени от „отела“, сорт непре-
тенциозен, устойчив на болести, без пръскане с „Бордолезов разтвор“, а 
после от „американските“ сортове  най-хубавото лозе беше това на бате 
Цвятко недков, мой първи братовчед  Чепки от узряло „американско“ 
грозде ни даваше стрина недковица (Съба), щом минаваше покрай нас  
Що се отнася до дините или както ги наричахме тогава „любениците“, 
най-хубавите, едри, продълговати, шарени, с дребни семки очички бяха 
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нашите  Семето беше донесъл тате от румъния, когато е бил при „завоя 
на Черна“ в края на войната от 1918 година  ако сутрин откъснехме узря-
ла диня, още при рязването с ножа се цепваше и от нея потичаше червен 
сок, сладък, сякаш е със захар  от високата им захарност, пръстите ни 
лепнеха  от такива любеници нашите родители варяха петмес (маджун), 
без да го подслаждат със захар  в по-късните години тези сортове се из-
родиха, подменяни с други, всеки със своите особености 

редяха се празниците през сезоните, а с тях и плодовете от земята 
и градините  зад всичко това стояха хората с техните грижи, радости, 
разочарования, надежди и възторзи 

в края на август е „Голямата Богородица“  на този ден баща ми коли 
за курбан едно агне (шиле)  Името на майка ми е Мария и този ден за 
семейството ни е голям празник  на голяма дворна софра върху две успо-
редни дълги ритли, застлани с чисти „месали“ (платна), се събира голяма 
част от селото, роднини, кумци и приятели на семейството  да се изяде 
едно цяло, голямо вече агне, не е лесно  на всеки се сипва колкото му се 
яде, колкото му побира стомаха  Паниците, в които се сипва курбанът, са 
грънчарски, красиво нашарени  лъжиците са дървени  Чашите с ракия и 
вино обикалят трапезата  Преди започване яденето, трапезата се „кади“ 
с тамян (тамяна пъдел дяволите), поставен върху жар в голяма желязна 
кутия  в приказки и шеги преминава гощавката, след което се сервират 
нарязаните дини, пъпеши и грозде  всички си разотиват  остават мла-
дите кумици да помагат при прибиране и измиване на съдините, чинии, 
паници, лъжици 

През този месец е привършена и вършитбата  Бобът е обран, остава 
царевицата  След нея започва сеченето на горските участъци, разделени 
на всяко семейство от общинската гора  това беше голямо мероприятие 
за всички  Изсичането, окастрянето и складирането на дърветата и шума-
та изисква голямо напрежение, умение и сили от страна на всяко семей-
ство  за секачите е нужна остра брадва със здрав и гладък сап (дръжка) 
и още умение  дървото се отсича долу ниско и дънера се заглажда  Пова-
лянето на дървото е в такава посока, че да не пречи на съседа секач  По 
окастрените клони не се оставят чепове, а шумата след завяхването се 
връзва на гушки  После се складира на купи (листници) по начин щото 
при валежите да не се мокри  дърветата се превозват по дворовете и под-
реждат на дължина върху подходящо място  Използват се за строителен 
материал, отопление и за продажба на гарата  върху сечищата израстват 
нови филизи и подновяват горите  дървата за огрев и съчки за опалване 
на фурните и огнищата, имахме предоволно през всяко време от година-
та  През есента се прибира царевицата, слънчогледът и гроздето  започ-
ва есенната сеитба, оран, вадене на цвеклото и бруленето на ореховите 
дървета  на 15 септември започват училищните занимания  октомври 
е месецът на окончателното прибиране на урожая  виното е започнало 
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да кипи  дворовете са пълни с тикви за хора и животни  димитровден 
е на 8 ноември – ден, в който изтича срокът на наетите пастири и гове-
дари от селяните, по махали  от тази дата нататък, всеки се грижи сам 
за собствения си добитък  След димитровден следва рангеловден – 21 
ноември  По това време в лудогорието започват и снеговалежите  През 
зимата селяните си почиват, но имат и много други грижи  Коне, крави, 
овце, свине, кокошки и пр  искат всекидневно да бъдат хранени, поени, 
оборите почиствани 

още от малки, наред с училището и уроците, ние, подрастващите, 
сме в помощ на бащите и майките 

Хубав селски битов празник е 19-ти декември – никулден  на този 
ден се вари царевица на зърна, за да наедрява денят като вареното зърно  
на този ден и на андреев ден, се мерим на кантарите да видим кой колко 
тежи 

Малко след началото на есенните дни, започват белянките и седян-
ките  в задружност, без заплащане, момите, ергените и жените се съби-
рат по домовете подред за да обелят стоварената под навесите царевица  
тези събирания по махали вечерно време и до късно през нощта на за-
дружен труд са шумни, весели и закачливи  натрупаната пред белачките 
беленица (листа), прикриваща босите им крака и малко завърнатите им 
поли, подканват похотливите ръце на либета и ергени  всяко момиче си 
кротува при бавното опипване и погалване от любимото момче  Узрее-
ха ли дренките, започват седенките  те се редят по махали у всяка мома  
никое момиче не стои с празни ръце  Едни плетат, други предат, а трети 
пошиват или бродират  възрастната стопанка, където става седянката, 
следи да се спазва благоприличието  до всяка мома сяда либето ѝ  Ще си 
говорят, подмятат, оглеждат, но когато им се отдаде възможност, ще се 
пипнат в рамките на приличието  Когато седянката свърши, момчето я 
изпраща кавалерски до дома ѝ  И така – цяла зима  Седянки се правят и 
от по-възрастните  И на тези седянки жените си разменят информации 
с коя какво се е случило, какво е чула и видяла  тук мъже не се допускат 
и освен предене с хурките, плетенето на чорапи е главното занимание  
нецензурните приказки при тях са много повече, отколкото при мъжете, 
все на вечната тема, коя, как, кой, какво    и смях    Мъжете са по кръчми-
те, бозаджийниците или в читалището, където си обменяха също новини, 
черпни и „бистрене на политиката“ 

След завръщане късно през вечерта или рано сутринта, жените 
разказват на мъжете си какво са чули на седянката, а мъжете, какво са 
научили в кръчмата или кафето  радио и телевизия тогава нямаше, а вест-
ниците идваха само в читалището  въпреки това, хората научават какво 
става по света и у нас  По време на коледните и великденски празници 
в селото ни се изнасят вечеринки и забави  Учителите и местната инте-
лигенция играе на селската сцена, като събираните парични средства се 
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внасят във фонд „Читалищна сграда“  Едва няколко години след първата 
световна война, някои от селските младежи тръгнаха да учат в градовете  
някои в гимназиите, други в специалните училища, трети в занаятчий-
ски работилници 

П р Е з  Г о д И н И т Е  1 9 2 0 - 1 9 2 5

През зимния сезон в селото се провеждаха безплатни курсове по лозар-
ство и овощарство  Подготвени агрономи учеха младежите не само те-
оретично, но и практически как се облагородяват (ашладисват) овощни 
дръвчета на калем, кози крак и пъпка  И дойде ли ранна пролет, преди още 
да са тръгнали мъзгата и пъпките, всички курсисти излизаха с агронома 
из градините и полята, из нивите и горите и де видеха дивачка круша, 
киселица или дива череша, облагородяваха ги  за провеждането на това 
благородно дело калемите бяха осигурявани още от есента  от малки нас 
ни учеха да пазим облагородените дръвчета, от които по-късно щяхме 
да ядем плодове  за съжаление днес нито родители, нито учители, нито 
общественост могат да дадат пример за благородно подражание  не само 
градовете ни са замърсени и покварени, но и селата ни в по-голямата си 
част са запустели, обезлюдени и ограбвани 

з а  в ъ з П И т а н И Е т о  И  о Б р а з о в а н И Е т о  – 
н я К о Г а  И  С Е Г а

някога училището и семейството обучаваха и възпитаваха здрави, любо-
знателни, умни и добри деца и ученици  И поколенията им се отплащаха 
с уважение и благодарност  Семейната и училищната обстановка хармо-
низираше с тази на природната среда  Инициативите и почините на мла-
дите и възрастните никнеха от самите тях при взаимното им общуване и 
живот  След войните единствено трудът и резултатът от него ги стимули-
раше и облагородяваше  Празниците ги разтоварваха и създаваха богат и 
разнообразен душевен комфорт 

доста по-късно официалните институции се намесиха пряко в 
живота на хората, по-специално в училището и неговите програми за 
възпитание и образование  Педагогиката бе подменена постепенно с ад-
министративни наредби, нямащи нищо общо с естественото развитие и 
израстване на здраво и мислещо поколение  за стимулиране на преден 
план излезе бележкарството, което разви не пориви за знание, а страх, 
завист и егоизъм сред учащите се  зубрачеството измести мисленето и 
учителя насочи вниманието си не към самите ученици, а към собстве-
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ното си тефтерче с вписани номера и оценки  Преподаването на знания 
е в много случаи формално и става за сметка на възпитанието  Стига се 
до там, че обучението деформира възпитанието вместо двете да вървят 
ръка за ръка и да взаимодействат помежду си 

особено ярко антипедагогиката се прояви през годините на тота-
литарните системи, установили се след превратите на 19 май 1934 и 9 
септември 1944 години  държавната намеса обсеби всички инициативи и 
грубо потъпка автономията на училището и университета, киното, театъ-
ра и културния живот  Подчини целия стопански, социален и нравствен 
живот  Подхрани мегаломанската идея за пълна индустриализация и уед-
ряване на промишлеността и земеделието с цел да бъде пролетаризиране 
на трудовия народ  Истинските стопани се принудиха да бягат към градо-
вете и да станат наемници на държавата, командвана от партийния елит 
и бюрокрация  Училищата в селата едно по едно бяха затваряни поради 
липса на деца  жилищният фонд се рушеше, полетата и нивите опустяха  
Партийната върхушка си позволи да учи и възпитава по макаренковски и 
внедрява по мичурински  Учеше и възпитаваше от върха на пирамидата 
как селянинът да оре, как работникът да внедрява, а ученият да изобре-
тява  държавата стана собственик, а трудовите колективи – стопани  И 
като се провалиха, набързо се видоизмениха  от „другари“, станаха „гос-
пода“ и „бизнесмени“   

новата „пролетарска“, „народна“ държава стана всичко, а обще-
ството и човекът – нищо  оказа се, че марксическият научен социализъм 
не е никакъв социализъм, а една измама за трудовия свят  Постулатите 
на Маркс-Енгелс-ленин-Сталин, че държавата ще се превърне в своята 
противоположност и от царството на необходимостта ще се намерим в 
царството на свободата, се оказа хитра измама  Историята е показала, а 
и цялата маркс-ленинска практика потвърди, че властта, в нейните три 
форми каквито са държавата, частната собственост – монопол над об-
ществените средства за производство и църквата – манипулатор на чо-
вешките чувства, никога не са се отказвали доброволно от функциите 
си през времето от тяхното възникване и утвърждаване  нещо повече, 
свидетели сме как колкото повече техните функции са се разширявали, 
толкова повече е нараствала тяхната мощ  видоизменяли са се само пох-
ватите на изпълняващите тези функции и апаратчиците, чиято задача е 
била да защитят и осигурят господствуващите малцинства  Социалната 
трансформация може да се извърши не чрез етатизация (одържавяване), 
а чрез социализацията – т  е  обобществяване, колективизиране и коопе-
риране и това е пътят към освобождението и добруването  не по този 
път обаче тръгнаха нашите комунисти и не само нашите, а и всички по 
света, защото сляпо вярваха и се подчиняваха на Москва, подражавай-
ки на нейния модел  а той беше чисто якобински и цезарски  Червената 
армия ни го наложи и под нейното господство бяха смазани и унищоже-
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ни физически, социално и морално всички другомислещи умове, за да се 
дойде до днешната морална, социална, стопанска и културна разруха и да 
се върнем във времето на „дивия капитализъм“ и първичното натрупване 
на царя-капитал 

М о И т Е  д Е т С К И  И  У Ч Е н И Ч Е С К И  Г о д И н И

това са годините след Първата световна война – 1920-1923 
всичко около мен ме впечатляваше и радваше и често натъжаваше  

впечатляваше ме и ме радваше постоянният стремеж на моите родители 
да обработват грижливо нивите и градините, да градят с труд домашния 
ни уют, благополучието в обущарницата и почитането на празниците, до-
бросъседските отношения в селото между хората  радвах се на приказки-
те, които разказваше баща ми и знанията, които ми даваха учителите, иг-
рите с другарчетата по поляните и горите, всичко, което ме заобикаляше  
Имаше, обаче и много неща, които ме натъжаваха  не можех да гледам и 
да понасям как озлобени деца убиват на игра малки птиченца в гнездата 
им  натъжаваше ме камбанният звън на умряло  Чувствах, че някой ня-
къде плаче – все едно къде се е случило нещастието  Ужасявах се, кога-
то виждах да отсекат с брадва кокоша глава или когато чуех жаловитото 
квичене на прасетата около коледните празници  

твърде рано усетих чуството на любов и привързаност към едно 
момиченце, за което искам да разкажа  не само аз, а и всички момченца 
като мен имаха „своите момиченца“ с тази разлика, че чувствата ми към 
„моето момиче“ бяха на влюбен в него  Беше дъщерята на новодошлата 
преди година време учителка  С подстригана на бретон косица, леко мур-
гаво личице, с големи черни очи, то беше влязло в сърцето ми по особен 
начин  Усещах, че не само го уважавам и обичам, но имам и особено вле-
чение към него  направо казано – бях влюбен и се вълнувах, когато го 
виждах  Беше есента на 1922 година, а аз бях в трето отделение, когато 
аделина се разболя и престана да идва на училище  не много време и 
в селото чухме злокобния звън на камбана  всички бяха развълнувани 
при вестта за смъртта ѝ, причинена от скарлатина  в дома, където майка 
ѝ квартируваше, беше забранено да се ходи, понеже болестта е остро за-
разна  Към всичкото лошо, което се бе случило, се прибави и друго  През 
нощта, според обичая е трябвало да гори непрекъснато свещ  По невни-
мание и несъобразителност на някого, догарящата свещ пада и подпалва 
дрешките на момиченцето  жените, които трябвало да будуват, били в 
съседната стая и без малко пожарът щял да обхване цялата къща  за слу-
чилото се хората говореха дълго време 
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за мен всичко това бе не само трагично, но и мъчително  не можех 
място да си намеря, нито да пропъдя мъчителното чувство, което ме бе 
обхванало  никому не казах за това, което вълнуваше душицата ми  Бях 
се скрил зад вградената пещ в лятната кухня и без да се явя за вечеря, съм 
се унесъл и заспал  нашите са ме търсили късно вечерта за храна, но не 
ме открили  на сутринта ме намериха сгушен зад топлата още фурна и на 
въпроса защо съм легнал там, успях да ги заблудя и не казах причината 

това беше моята първа голяма любов, завършила трагично  дълго 
време и у дома, и в училище аз мълчах и със смръщен поглед под вежди 
изживявах вътрешната си болка, която никому не открих  далечен, но 
незабравим спомен 

р а ж д а н Е т о  н а  П о - М а л К а т а  М И  С Е С т р а

През 1923 година се роди по-малката ми сестра, която кръстиха на леля 
Цвята  в къщата ни настана нова радост  Семейството ни вече бе пет-
членно  Баща ми работеше усилено в обущарската работилница, а майка 
ми, аз и кака Марийка бяхме повече по кърската работа  за нас малката 
Цветанка беше забавление, а за майка ми – радост, грижа и напрежение  
люлката ѝ беше вързана под крушата и за да не плаче трябваше постоян-
но да я люшкаме  а не плачеше само когато спеше  Може би имаше ко-
лики или някакви други болки в стомахчето, но, докато майка ни не я на-
кърмеше, не млъкваше  тя, майка ни, отново отиваше да жъне на нивата 
с голямата ми сестра, а аз люлеех люлката с плачливата Цветанка, докато 
заспи  не мога да забравя сцената, когато след като през целия ден майка 
ми и сестра ми бяха жънали и капнали от умора, а аз тичах ту да лю-
лея люлката, ту да събирам ръкойките, трябваше да поемем пеш големия 
баир Кичук Паламар към дома  нивата, на която бяхме през деня, се каз-
ваше Кьор Бунар (сляп кладенец)  Майка ни вървеше напред задянала в 
цедилото малката Цветанка  ние с кака Марийка носехме стомната, сър-
повете и торбата с празните съдини  още при тръгване, малката плачеше, 
но майка ни я задяна на гърба си и пое из баира  Изминахме до средата 
на стръмнината, а плачът продължаваше  Спряхме  Мама я разпови, взе 
я на ръце, говори и нещо дано, се успокои и пак я задяна  Сега детето не 
само не спираше да плаче, но и непрекъснато се мяташе и риташе  Майка 
ни излезе извън всякакво търпение, свали цедилото и извика: „   оставям 
я да плаче колкото си иска, не мога да издържам повече“ и тръгна сама 
напред  Повървя малко, спря се, обърна се разплакана и се върна при нас  
Какво не прави майчиното сърце  то не знае покой и винаги е готово да 
се смили над рожбата си 
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Когато малката ми сестра стана на годинка, аз станах неин бавач 
в къщи и тя вече не беше толкова ревлива  Хранех я със специално при-
готвената за нея кашица и чорбица  Приспивах я, а след обяд я слагах в 
дървената количка (робичка) и препусках в кръг из двора с нея  При едно 
такова возене количката така се обърна и захлупи, че аз се изплаших  тя 
пищеше колкото и глас държи и помислих, че съм и пукнал главата или 
счупил ръката  Извадих я бързо и заоглеждах  оказа се, че нищо и няма, 
само дето се бе изплашила  от тогава, докато я возех, бях много внимате-
лен и за случилото се не казах нищо на нашите, за да не се ядосват 

През един летен ден на същата 1922 година, когато всички бяхме 
на нивата и в къщата ни нямаше никой, влязъл крадец и разбил с желе-
зен лост бравата на средната външна врата  Извадил от дъсчения сандък 
всичко каквото имало вътре: тъкани платна, кърпи, долно бельо, кутия 
със сребърни старинни монети и украшения  взел каквото сметнал, че ще 
му трябва  на всичко отгоре, открил покритото буре с ракия пил, каквото 
пил и оставил чепа отворен така, че всичкото съдържание се бе изляло  
оттогава къщата без човек не оставяхме  на крадците казвахме „хайду-
ци“  това беше втората кражба за разлика от първата, която бе извърше-
на през 1920 г , когато обущарницата на баща ми беше в наетия дюкян 
на вуйчо Банчо  тогава бяха откраднати няколко чифта готови обувки 
на клиенти, срещу коледните празници  Крадците бяха извадили цяло-
то черчеве с касата на прозореца ведно с железните пръчки  И тогава, и 
после злосторниците не бяха открити  Предполагаше се, че тези и други 
подобни кражби в селото ни са на някаква банда от с  Карабашлий (Чер-
ноглавци) – Шуменско  И тогава, както и сега, кражби се извършваха  
Крадеше се законно и незаконно  разликата е, че днес се вършат съвсем 
ачик т  е  открито и в голям мащаб, а не на дребно 

С ъ Б И т И я  С л Е д  р а н н И т Е  д Е т С К И  Г о д И н И

за Сговористкия преврат на 9 юни 1923 г  и последвалите септемврий-
ски събития ние, децата, не си давахме ясна сметка, а само чувахме от 
бащите си и по-възрастните какво се е случило  Продължавахме да учим, 
да помагаме на родителите си и да играем на воля  През нашите очи жи-
вотът протичаше мирно и тихо в рамките на селската действителност  
забелязахме обаче, че все по-често започна да идва бирникът, данъчният 
агент, полицейският пристав, пеши и конни стражари, акцизният начал-
ник, все представители на държавата  от съседното село Хърсово идваше 
и поп, за да извърши комкането преди Коледа и преди великден  Идваше 
и да ръси по Йордановден  в селото черква нямаше, няма и днес  за кръ-
щаване и сватбени венчавки се ходеше в Хърсово, а по-късно в Хабдул 
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(Богданци)  на черква ходеха само старите баби  нашите селяни си вяр-
ваха по своему и без много „набожност“  на кръщенета, празнични чест-
вания и погребения се кръстеха набързо и се смееха или плачеха според 
повода, но във всеки дом имаше иконостас или икона на някой светия  
дойдеше ли свещенникът Казаков от Хърсово или фелдшерът фильо от 
Хебиб (владимировци), кметът на селото васил Братанов ги водеше да 
пренощуват у нас  Както казах, за онова време ние имахме една стая, об-
заведена като за важни гости, застлана с нови черги, легло, маса, столове, 
закачалка и шкаф  в ъглите между стените имаше по една картина в рам-
ка и стъкло  две от картините в цветно, изобразяваха боевете при люле 
Бургас и Чаталджа, а третата беше с образа на красива усмихната девой-
ка, която държи поднос, пълен със сочни плодове – ябълки и грозде  на 
една от стените в голяма рамка висеше царското семейство – фердинанд 
и царицата (седнали), встрани от тях и зад тях наредени като млади Бо-
рис, Кирил, Евдокия, надежда  По рафтовете имаше наредени шарени па-
ници и чинии, над леглото – красив ковьор от обшити цветни картички, 
изобразяващи глави на ангели, хора, животни и птици, пейзажи  Имаше 
и битови престилки и възглавници 

н Е Щ а С т И Е  –  П о Ч И н а  М а Й К а  М И

добре живееха и се разбираха родителите ми и работата им беше про-
вървяла  След преживяваните тежки години и неволи, раздяла и злопо-
луки през войните, сега те укрепваха новия дом, грижеха се за нашето 
израстване и възпитание 

През февруари 1924 година баща ни отиде за стока в гр  Плевен и 
запомних как майка ми му казваше да не се бави много, защото не се знае 
как ще я завари, когато се върне  Беше в напреднала бременност  върху 
изправеното до стената голямо огледало сама изпробваше новата си рок-
ля, която сама си шиеше  Бях в първи прогимназиален клас и разбирах 
нейните очаквания за нова рожба, нова радост и една неизвестност 

няколко дни след завръщането на баща ни признаците за освобож-
даване от бременността на майка ни настъпиха  Щеше да бабува стрина 
недковица  оказа се, че раждането е затруднено и баща ми спешно отиде 
чак в Балбунар за акушерка  Междувременно в къщи идваха и си отива-
ха много жени  Чувах ги как тихо и загрижено разговаряха  ние с кака 
Марийка стояхме в другата стая и тревожно следяхме какво става  Спог-
леждахме се и мълчахме  Малката Цветанка бе занесена у една от лелите 
ми  акушерките бяха вече дошли, но изглежда, че при пипане с недоста-
тъчно стерилни ръце и ръкавици, бебето е било умъртвено, а организмът 
на майка ми – обхванат от родилна треска  рано на третата сутрин баща 
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ми спешно замина с каруцата да докара фелдшера фильо от с  владими-
ровци, за да сложи инжекции срещу високата температура  Уви! Беше 
вече много късно  Майка ми питала за мен и помолила акушерките да 
ме пуснат при нея  Съгласили се  Когато влязох, тя протегна към мен 
горещите от високата температура ръце, както седеше облегната върху 
възглавницата, силно ме прегърна към себе си и започна да приказва за 
страшния си сън  Присънило и се, че се намира върху грамадна купа сено 
и усетила, че купата се разтворила на две половини и потънала в земята  
Цялата и гръд гореше  дишането ѝ бе тежко  Сърцето ми биеше ускоре-
но и замираше на моменти  Усещах, че ще загубя моята майка завинаги! 
Смутена и развълнувана, тя ме галеше с едната си ръка по главата, а с дру-
гата ме притискаше към себе си  акушерките бяха излезли  навлизаха 
жени и ме отведоха в друга стая  не минаха няколко минути и чух плача 
на леля Стойка и риданията на чакащите в кухнята наши близки  вуйна 
Мариница влезе при мен и ме запрегръща  Плачеше  Смутен и подтиснат 
плачех и аз  Един живот беше угаснал – животът на тази, която ме бе ро-
дила, моята най-скъпа майка  Свещите горяха край нея  Чух и камбанния 
звън  в това време баща ми се връщал с каруцата заедно с фелдшера фи-
льо  Казват, че макар слизането на конете да е било надолу по стръмния 
баир на „Совата“, те спрели и свели глави  „не минаха и минути, казваше 
по-късно баща ми, камбаната удари и аз разбрах, че майка ти е починала “ 
По какви пътища конете бяха усетили и почуствали смъртта на тяхната 
стопанка, не знам, но тези въпроси, както и въпросите за сънищата, мно-
го пъти са ме занимавали, без да изпадам в мистицизъм 

През тези тежки за нас дни аз не ходех на училище  наш близък 
впрегна конете с каруцата и заедно с мен отидохме да търсим свещеника 
в с  Хърсово и понеже не го намерихме, отидохме в още по-далечното 
село – Кара арнаут (Голям извор), от където докарахме тамошния све-
щеник  Големият ни двор беше изпълнен с хора  опелото се извърши на 
двора  не бях на себе си и всъщност мисълта ми беше неясна смесица от 
трагична действителност и далечен сън  Погребалното шествие се прото-
чи по улицата към гробището  Баща ми, кака Марийка и аз вървяхме след 
ковчега  Плачът и воплите на близки и роднини се смесваше с попътното 
песенно слово на духовника  Минавайки покрай къщата на вуйчо вутьо, 
видях новата ни учителка коленичила на балкона как бърше потъналите 
си в сълзи очи  това силно ме трогна и аз отново се просълзих и тихо се 
разплаках 

земята прие моята майка завинаги  Преди хората да се разотидат, 
си раздадоха по нещо за помен и на своите починали близки  всички се 
завърнахме в къщи, а само тя остана там  И всяка година, когато се за-
връщам в родното си село, отивам на гробището да оставя някое цвете на 
тревясалия и трудно откриваем неин гроб 
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Седмици и месеци у нас идваше леля яна да ни готви, меси хляб и да 
помага в домашната работа  животът продължаваше  жал по рано угас-
налия живот на нашата майка и неродената нейна и наша надежда, дете-
то, което беше причина за нейната гибел  трудно ни беше да се примирим 
с мисълта за сполетялото ни нещастие, но времето и грижите налагаха да 
преодоляваме всичко  не мина и една година и близки и роднини загово-
риха, че баща ни трябва да се ожени повторно, та да имаме втора майка, 
която да се грижи за нас и къщата  Слушах как говорят за една или друга 
вдовица от селото  Един ден моите учители и близки на баща ми дими-
тричка и Станчо Иванови му предлагат да го срещнат с жена от близкото 
село Хърсово, която имала момченце на 3-4 годинки  Сондирали са мне-
нието на нея и близките и както и това на баща ми  Склонността на двете 
страни пред тях като посредници дава резултат 

в т о р а т а  н И  М а Й К а

втората ни майка дойде  Казваше се Куна  ние я приехме с добро сърце 
и тя нас също  Помня как доведеното у нас ново братче любчо още на 
другия ден хукна по пътя за неговото село Хърсово, без да му е ясно къде 
ще отиде  тичаше и плачеше  Успях да го задържа и да го върна обра-
тно у дома  Станахме шестчленно семейство  разликата между годинките 
на новото ни братче и малката Цветанка беше около година и половина  
Привикнахме да живеем заедно с малкия любчо и той с нас  тъгуваше 
отначало в новата обстановка, но ние го обграждахме с внимание и гри-
жи  Стараехме се да му даваме по-хубавото от това, което ядем и което 
носим  новата ни майка и баща ни полагаха еднакви грижи за всички  Ис-
кахме да опровергаем приказката за лошата майка мащеха, която гледала 
все нейният доведен син да има повече и по-хубаво, а на завареното да 
дава най-коравия хляб и най-лошото ядене  Моите лели, роднини и съсе-
ди се отнасяха доброжелателно с майка ни и тя скоро се почуствува като 
в родното си село  нейният баща – дядо Христо и нейната майка – баба 
Бона, бяха добри и работливи хора  Когато отивах в Хърсово при тях, 
те ме посрещаха с много хубаво чувство и уважение  особено баба Бона 
беше като истинска светица, не подгъваше крак и по цял ден шеташе из 
къщи и градината  дядо Христо беше явашлия човек  Бавно говореше, 
бавно вървеше и винаги весело настроен  живота си прекарал по раз-
ни воденици-караджейки като майстор мелничар  най-възрастен брат на 
новата ни майка беше вуйчо тодор, след него е тя, следвана от леля Ганка 
и най-малкия ѝ брат вуйчо Митю (димитър Бучуков)  вуйчо тодор рабо-
теше земеделие и беше крайно добър и почтен човек, имаше син Христо 
и дъщеря  леля Ганка беше хубавица, омъжена за свако райчо, бъчвар и 
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майстор дърводелец, с голяма работилница на гара Самуил  Преместил 
се по-късно в русе, той се беше сближил с моя приятел и анархист Пана-
йот Чивиков, когото много уважаваше  завърши живота си при сина си 
Колчо и дъщеря си Бонка в гр  Исперих  вуйчо Митю, най-малкият и най-
глезеният, става учител в с  джавгаз (Юкъръ кьой), Шуменско  фамили-
ята, от която е дядо Христо, се нарича Бучуците  вуйчо Митю се ожен-
ва за колежката си, богатата щерка на дядо Борис, в Шумен  за тяхната 
единствена дъщеричка, Благовеста, родена през 1932 г , ще стане дума 
по-късно  С богатия си тъст дядо Борис от Шумен вуйчо Митьо не меле-
ше много брашно  дядо Борис притежаваше ред сгради от чаршията на 
улицата, спускаща се от „Кристал“ надолу  вуйна Божанка, така се казва-
ше жената на вуйчо Митю, беше мила, красива и умна жена  в нея имаше 
наистина нещо аристократично, макар да не го манифестираше  По-къс-
но димитър Христов Бучуков (вуйчо Митю) стана училищен инспектор в 
Елховска околия  И двамата с вуйна Божанка починаха в София  дъщеря 
им Благовеста (Благето) завърши ветеринарна медицина и до неотдавна 
беше Главен ветеринарен лекар в Софийския месокомбинат  Природно 
надарен учител-педагог беше димитър Бучуков  той беше и дълги годи-
ни конферансие на народната група за изпълнание на народни песни с 
ръководител Цвятко Благоев, певицата Мита Стойчева, Борис Машалов 
и др  Беше близък и добър приятeл на Елин Пелин, с когото намираха 
общ език, защото и двамата познаваха отблизо българския фолклор, бит, 
нрави и обичаи на селото  за неговото пребиваване в Елховския и ям-
болския край като училищен инспектор ще разкажа интересни и забавни 
случки по-късно, когато стане дума за моето учителство в с  войника и 
гара Стралджа в годините 1933-36 

а т Е н т а т а  П р Е з  1 9 2 5  Г о д И н а

ако превратът от 9 юни 1923 и последвалите го септемврийски събития 
не развълнуваха кой знае колко селото, то събитията през 1925 година се 
отразиха чувствително на всички ни  Политическата обстановка рязко се 
промени, понесоха се слухове, че в страната се извършват масови арести, 
избивания и издевателства над селяни, работници и будно мислещи хора  
научихме за извършения атентат в църквата „Света София“, където без 
малко е щял да бъде убит самият цар Борис  По момчешки ние коменти-
рахме това събитие и почнахме да се делим на защитници и противници 
на извършителите на този атентат 

нашето село Кара Михал, както вече споменах, беше в близост до 
обширната гора „Паламара“ и огромната долина обраснала с гъсти, поч-
ти непроходими горски масиви, предимно от широколистни видове  в 
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тези места след станалите кървави септемврийски и априлски прогроми 
през 1923 и 1925 година намериха убежище и прикритие подгонените от 
реакционната власт будни и свободолюбиви мъже от нашите, а и от по-
далечни краища  Чухме, че из Паламара и долашмата се укриват нелегал-
ни, наричани от властите разбойници и бандити  та коя ли не власт не 
наричаше противниците си смутители на реда и закона, бандити и раз-
бойници, макар, че определенията подхождат повече на властващите, съ-
умели под сянката на кованите от тях закони да натрупат имущества и да 
заемат високи постове  добре запомних как в селото ни дойдоха военни 
и полицейски части, раздадоха пушки и пистолети на определени хора и 
разпоредиха формирането на групи от по 10 човека, на които завердоха 
по една червена лента и ги отправиха към Паламара  всяка десетка тряб-
ваше да се движи във верига на разстояние 50 метра един от друг  в този 
ден на хората бе забранено да пускат добитъка си на паша из гори и ниви  
Беше наредено, ако бъде забелязан човек без лента, че се движи или бяга 
пред веригата, да се стреля на месо  Подобни хайки бяха организирани от 
военните и полицията и в съседните села 

тези преследвачи на нелегални, не успяха да открият и да заловят 
никого  не мина много време обаче селото научи, че дядо найден Христов 
е бил арестуван и измъчван да признае, че е снабдявал с храна нелегални 
и ги е подслонявал в неговата кошара  Помощници на дядо найден бяха 
неговите крайно добри, работливи и скромни синове, димитър и Иван 
найденови  дядо найден Христов беше съден по членове от влезлия вече 
в сила закон за защита на държавата (ззд) и лежа в затвора около годи-
на-две, без да е доказано, че действително е укрил конкретно някого, а 
само по подозрение и за назидание на другите  Пък и дори да допуснем, 
че е дал храна на гладен човек или го е подслонил да пренощува, това 
престъпление ли е? дядо найден е бил принуждаван да доносничи, ако 
някой му поиска хляб, но той не се е поддал на уловката да стане донос-
ник  това беше грехът на кроткия и винаги леко усмихнат дядо найден  
Имах случаи да разговарям с него, когато бях вече ученик в гр  Шумен  
Малко говореше, но умно 

в  П р о Г И М н а з И я т а

Бях голямо момче и уверено отменях баща си в полската работа  десет-
дванадесет годишните по онова време се смятаха за годни помощници 
в семейството  Кака Марийка се момееше и знаеше да шие, пере, готви, 
преде и влизаше при стана да тъче  завършила беше вече четвърто отде-
ление  Помагаше в къщната и кърската работа  аз бях вече в прогимна-
зията и наред с уроците, през следобедните часове бях и на нивата  Умеех 
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да ора, да копая, да товаря и разкарвам тор по нивите и всичко, което 
селско-стопанската работа налагаше 

Като ученик в прогимназията бях пръв по успех в класа, почти все 
отличник  Умеех да рецитирам стихове, да разказвам приказки и случки  
на утра и вечеринки разказвах на изуст „Пази боже сляпо да прогледа“, 
„Пенчо преброява населението в Глиен дол“, „Белчо“, „Пролетно мечта-
ние“, „андрешко“ и др  рецитирах Ботевите стихотворения „Хайдути“, 
„Гергьовден“, „Борба“, „Майци си“  от яворовите – „на нивата“, „зато-
ченици“, „Градушка“ и др  влечение имах към географията  знаех всички 
столични градове на света, най-дългите и най-пълноводните реки, най-
високите върхове на планините по света, най-обширните равнини, плата 
и долини и пр  Интесерувах се от историята не само на България, но и на 
много народи, живели на земята  вечерно време с ученици от нашия клас 
се събирахме да решаваме задачи и се изпитвахме взаимно, кой по-бързо 
ще отговори на зададен от някого въпрос  нещо като викторина за пърга-
вина на ума и за даване на бърз и точен отговор  тези събирания ставаха 
обикновено през зимните вечери 

любима учителка във втори прогимназиален клас по история и 
география ми беше дойчинка Илиева от гр  Шумен  наслаждавах се на 
красивото ѝ мраморно бяло лице с големи и топли кафяви очи, с високо 
чело, стройно като топола тяло, горда походка и чудно мелодичен тембър 
на гласа  направо казано, влюбен бях в нея и учех като луд уроците по 
нейните предмети, за да не се посрамя, ако ме вдигне на урок  Имитирах 
идеално нейния подпис и го изписвах неволно по листчета и страници на 
тетрадки  обичах и уважавах учителката Стоянка Кръстева, преподава-
телка по зоология, антропология и хигиена  наричахме я началничката, 
понеже нейният съпруг Кръстьо беше началник на т  нар  станция в съ-
седното село Хебиб (владимировци)  тя рано почина и всички скърбяхме 
за нея, защото беше не само добър педагог за учениците, но отличен прия-
тел на хората от селото, пред които изнасяше беседи на здравни и битови 
теми  По аритметика и геометрия преподавател ни беше Стоян Маринов 
от с  Хърсово  Строг, но справедлив, той вдъхваше респект и уважение  
Компетентен по предмета, който преподаваше, той подготви добри уче-
ници  Беше и директор на прогимназията  По краснопис ни преподаваше 
недялка Спиридонова Гяурова  не беше лоша като преподавателка, но 
обичаше да се присмива, да иронизира и да поплесква с терсене шамар, 
когато някой не отговаряше добре  веднъж в часа по краснопис седящият 
до мен лалю Станчев от с  Хасан Махле (Голяма вода) неволно бе капнал 
мастило върху тетрадката си, а тя, вместо да му направи забележка да 
внимава, неочаквано му удари плесница с едната ръка и малко след това 
замахна с другата си ръка  той, за да се запази, вдигна по рефлекс дясната 
си ръка, държейки в нея потопената в мастилото перодръжка  Перото се 
заби в ръката на учителката  По-късно ръката ѝ се инфектира и я втресе  
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всеки ученик си казваше, че така ѝ се пада  оттогава тя престана да удря 
и поправи неправилното си отношение към нас 

в час по българска граматика имахме урок за точката в изречение-
то – кога, къде и защо се слага точката и запетайката в него  Между дру-
гото учителят ни се бе пошегувал да каже, че точката се слага на края на 
изречението, за да не може да избяга  Когато изкара Иванка вутева на 
дъската да напише изречение с три думи, тя написа: „Иванчо носи вода“, 
без накрая да постави точка  Учителят начо ѝ напомни, че нещо липсва 
на изречението  тя се сети и постави точката 

– Иванке, защо сложи точката накрая? – запита учителят, а тя не-
забавно отговори:

– за да не се излее водата, господин учителю 
всички се смяхме много, защото това бе шега в отговор на учителя 

начо, че точката се слага накрая за да не избяга изречението  той се засмя 
добродушно и похвали Иванка за остроумния ѝ отговор 

н о в а  К а р У Ц а

всяка пролет в селото ни пристигаше шарената сводеста покрита каруца 
на Иван Габровеца  носеше за продан дървени кръгли крини, гаванки, 
шарени бъклици, бъкли за вода, дървени двуроги вили, дървени фурна-
джийски лопати, шарени килимчета, сушени сливи, пестил на фаши – 
особено приятен за ядене, защото беше хем сладък, хем малко кисели-
чък  Същият този дядо Иван Габровеца продаваше и сушена козя и овча 
пастърма, която беше истински деликатес  дядо Иван с големите кафяви 
засукани мустаци винаги нощуваше у дома  Когато след няколкодневно-
то си пребиваване замина в друго село, за подарък той ни оставяше по 
цяла фаша пестил и парче пастърма  добри приятели бяха с баща ми, 
който го помоли да ни докара от Габрово най-хубавата каруца (писана, 
шарена, със здрави стоманени оси), изработена като специална поръчка 
при тревненските майстори  дисковете и осите на колелетата ѝ издаваха 
особен приятен звън, който издаваше отдлече, че това е нашата каруца  
Моето любимо черно-бяло кученце Бобчо долавяше нейния звън още 
преди каруцата да навлезе в селото и започваше радостно да джавка и 
да ме моли с очи да му отворя пътната врата, за да изтича и отдалеч да 
посрещне стопаните си  Страшно умно, добро и вярно куче беше Бобчо  
заставаше радостно на задните си крака и скимтеше от радост, когато се 
завръщах у дома  С изпънати назад уши и с влажни очи, той се хвърляше 
върху мен и търсеше да ме близне по ръцете и босите ми колена (аз вина-
ги ходех по къси панталонки от ранна пролет до късна есен)  Когато през 
една ваканция като ученик в Шумен се върнах и научих, че зли хора са 
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отровили любимото ми куче, истински плаках – все едно, че бях загубил 
най-скъпия си приятел 

П о  в ъ р Ш И т Б а

най-богатото и очаквано с трепетно време за селските стопани е вър-
шитбата  време, когато след продължителния изнурителен труд по род-
ните ниви всеки стопанин прибира в хамбарите плодовете  оран, сеитба, 
жътва, возитба и накрай вършитба  Колко много труд е полаган, докато 
житото влезе в хамбара, и колко още има, докато се смели и от брашното 
стане хляб 

По време на войните и първите години след тях хората вършееха с 
диканите и впрегнатите в тях крави, волове или коне  По-късно, 1924-26 
година се вършееше с коне, разгазващи наредените снопи на хармана  
Снопите се превозваха с дълги коли с дървени дараци, нареждани по осо-
бен начин и превързвани с върлина, за да не се изтърсят  за случая се из-
искваше голям майсторлък  тежко време е возитбата на снопите  набуч-
вах всеки сноп с желязната вила и го подавах на баща ми в колата, където 
той последователно ги нареждаше така, че взаимно да се застъпват  Ко-
лата побираше обикновено по четири кръстци, а всеки кръстец имаше по 
13 вързани здраво снопи  Превозваните снопи от нивите се складираха 
на купни или шири в стопанските дворове  Преди да почне вършитбата, 
харманът трябва да бъде добре почистен от всякакви треви, камъчета и 
пръст  След няколкократни разгазвания, било с диканята или само с ко-
нете, започва така нареченото претърсване, при което горните пластове 
отиват отдолу, а долните – отгоре  такива отъпквания и претърсвания 
ставаха няколко пъти, като последователно горният омекнал слой слама 
се изважда с вилите вън от хармана към плевнята  така към 2-3 часа сле-
добед на хармана е останала само плявата и зърното  започва прерива-
нето на зърното и плявата чрез гребла и лопати към средата на хармана 
около забития здраво кол, и с ръчната веялка започва отвяването  това 
понякога продължава до мръкнало  Превяването не е лека работа  Един 
върти зъбчатото колело, друг сипва плявата със зърното в гърлото и тре-
ти отгриба превятото зърно върху постланата черга, четвърти почиства 
и отхвърля отвяваната плява  След привършване на тези операции идва 
ред за насипване зърното в крини и чували и пренасянето му в хамбара, 
преграден отвътре с дъски на клетки за различните видове зърно, пшени-
ца, ечемик, овес, боб, царевица, фий и др 

Сламата вкарвахме с вилите в плевнята (сламънлъка)  И тук беше 
голямата ни радост като малки, заравяхме се из сламата, боричкахме се, 
премятахме се и какви ли не лудории правехме там  През тези тежки за 
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харманджиите дни моята почивка настъпваше вечер и нощем, когато, 
както вече казах, отивахме да пасем конете из участъците, богати с гор-
ска детелина, кощрява и троскот  Случваше се да се успя под някой храст 
и да закъснея да докарам конете навреме за хармана  При тези случаи 
баща ми намираше конете и ги закарваше у дома, а аз когато се събуж-
дах и виждах, че ги няма, ставах, сгъвах чергата и ако големите батковци 
се бяха пошегували да закачат сандалите ми на някое храстче, бързо ги 
намирах и право към дома  Слънцето се е изкачило над хоризонта и виж-
дам баща ми как върти камшика над главите на конете, без да ги бие, и 
се провиква: „Хайде Марко, хайде Мица!“ на мен не ми оставаше друго, 
освен да нагазя бос в хармана и да поема от него ролята на „командващ“ 
конската двойка  Понякога се качвах на кобилата и се въртях с тях при 
отвиването и навиването на въжето около забития кол  И така всеки ден 
до свършване на вършитбата  тревожно ставаше, когато неочаквано се 
зададеше дъждовен облак и имаше опасност да намокри неприбрания 
още харман  При такива случаи всички се спускахме да събираме сламата 
и зърното на голяма камара, за да я покрием с черги, рогозки и платнища  
След 1926 година вършитбата ставаше с вършачки  Първата беше Мир-
човата, която се задвижваше с голяма локомобилна машина  Машинист 
беше Мирчо, който не беше от нашето село, но станал зет на собственика 
на вършачката – дядо нако Иванов кръчмаря  нако Иванов беше един от 
будните хора през онова време  национал-либерал по партийна принад-
лежност, който, като си пийнеше, държеше политически речи и черпеше 
наред събралите се клиенти в дюкяна  По думите на баща ми дядо нако 
Иванов беше от клонката на робовци, за които вече говорих в началото  
никола беше убитият, а нако плененият и заробен от двамата сина на 
пра-пра-дядо ми Стоян Балканджията  Мирчо имаше под баира в селото 
голяма мелница с валсови камъни, която като деца наричахме „огнената 
воденица“  Сега това място е залято от язовирните води и никой не си 
спомня какъв живот е кипял там някога 

През 1926-27 година основаната след войната потребителна коо-
перация „Искра“ купи модерната за онова време вършачка „Шлик нико-
лон“ и трактор марка „Мак-Кормик“  тази кооперативна вършачка освен 
в селото, вършееше и в околните села: Пчелина, Боюклу, венец, тъкач и 
др  Кооперативната вършачка облекчи непосилния и изморителен труд 
на стопаните, а самата кооперация обедини социално и стопански село-
то, но за самата кооперация, нейната роля и история ще разкажа, когато 
дойде ред за живота ми в село през 1939-40 година 
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През пролетта на 1927 г  завърших с отличен успех прогимназията в село и 
по този случай директорът ни Стоян Маринов ме награди с малка книжка 
със заглавие „Мадарският конник“  През последната година освен учител-
ките дойчинка Илиева, Стоянка Кръстева и директора Стоян Маринов, 
учител по френски ни стана димо Цоков Цанков – първият от селото ни, 
завършил Учителския институт в гр  Шумен  След войната имаше и други 
младежи, които бяха отишли да следват различни специалности  такива 
бяха Стоян драев, Марко Чиков, нако вутев, васил найденов, дино Ив  
Марков, Стоян Петков, но никой от тях не успя да завърши докрай  не-
зависимо от това почти всички гореизброени заеха обществено полезни 
места в живота през онези години, с изключение на Стоян Петков, който 
като ученик в Ботевградската (орханийска) гимназия при някаква раз-
крита конспирация там и по клеветнически донос е бил арестуван, бит 
жестоко, в резултат на което се разболява от туберкулоза, връща се в се-
лото и умира много рано  а беше много буден и умен младеж 

завърших прогимназията и продължих да мечтая за следване  Как-
во и къде – не знаех  Като малък мечтаех да стана адвокат, тъй като баща 
ми говореше, че моят братовчед Стоян поп Цвятков – най-големият син 
на чичо Цвятко, му обещал твърдо да ме вземе при него в София и да 
ми осигури следването  Бате Стоян поп Цвятков беше известен юрист и 
беше работил вече в адвокатска кантора заедно със Стефан Манов, ад-
вокат с леви убеждения  Случи се така, че плановете не се сбъднаха  в 
резултат на побой и малтретиране от полицейските служби той заболя 
и постъпи на лечение в александровата болница, където, говореше се, е 
бил отровен нарочно  Сега ни е ясно, че и тогава спецслужбите са се „гри-
жили“ за по-бързото „оздравяване“ на неудобните лица  И до сега случаят 
остава загадка  

Като син на свещеник бате Стоян постъпва в Софийската духовна 
семинария, но още през първата година разбира, че неговото място не е 
там, че от него поп няма да стане  наред със сериозните занимания, се 
убедил, че им внушават и неща, които той не можел да приеме  видял 
редица порядки, които не му харесали  в града ги пускали веднъж месеч-
но  При едно такова излизане в отпуск през един априлски ден, облечен 
в черно расо, той обикалял София и на връщане към Семинарията му се 
изпречило едно босо, сополиво черно циганче, което упорито протягало 
ръчичка и умолително повтаряло: „дядо попе, дай ми банче, дядо попе, 
дай ми банче   “ но тъй като нямал и пукната пара в джоба си бате Стоян 
само ускорил крачката  Като изостанало, без да си получи банчето циган-
чето викнало: „   црън дявол, црън дявол   “ в този момент моят братов-
чед решил да хвърли расото и да напусне Семинарията  така и сторил  



109

С П о М Е н И

записал се за редовен ученик в русенската гимназия, но поради липса на 
средства помолил баща ми за пари и ги получил  След като баща му чичо 
Цвятко научил за постъпката му, не го осъдил, макар да му било много 
мъчно  така бате Стоян завърши гимназия и след това Софийския юри-
дически факлутет  загина на 28 май 1928 година, без да може да изпълни 
обещанието си към мен 

з а  о в Ц Е т Е    

овцата е добро и безобидно животно  И много доходоносно  от нея сто-
панинът получава вълна, мляко, кожа и месо  но тя си остава едно глупа-
во, покорно същество  Послушно и вечно блеещо подир овчаря  лесно се 
примамва, стига да и поднесеш малко шумица или зобчица  ако поискаш 
да накараш стадото да премине на отсрещния бряг на реката или през 
трапа, прехвърли само една и останалите ще я последват веднага 

за съжаление овчето поведение се наблюдава и сред голяма част от 
хората 

Историята ни показва, че и народите в много случаи имат подобно 
поведение  По-скоро са превръщани в овчи стада от техните господари и 
избранници  от тях те очакват да им осигурят хляба и поминъка  доста-
тъчно е да участват послушно в разиграваните изборни комедии  Хората 
още не могат да проумеят, че ако наистина чрез партийно-политическия 
изборджилък можеха да решават социалните си проблеми, политически-
те върхушки веднага биха ги забранили 

да не говорим за изкуствено подклажданите религиозни, патрио-
тични и етнически войни и конфликти, когато цели народи тръгват на 
заколение, готови да умрат за съмнителни клаузи и егоистични класови и 
кастови интереси  не случайно великият Ботев презря овчето поведение 
на собствения си народ и написа „Гергьовден“:

„ликуй народе! Старо и младо
хвалете днес бога и царя!
днес е Гергьовден  от овце стадо
тъй блейше вчера подир овчара,
Когато тоз цар, безгрижен, глупав,
Както и всички царьове земни
Поведе овцете с кривака хубав
И с умни псета, министри верни   “

Много съпоставки и паралели още биха могли да се направят меж-
ду хората и овцете, но това е друга тема  
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С другарчето ми Стою василев бяхме разположили стадото близо 
до Бараката – средище на горската охрана, която бе солидно изградена 
и оградена с високи дървени тараби  забелязахме, че двете ни кучета се 
разлаяха, а овцете се скупчиха уплашено  недалеч от нас видяхме крава, 
трепереща като лист  зад нея грамаден вълк  тя се телеше и плодът с пла-
центата се бе показал наполовина  Муцунката на теленцето и предните му 
крака се бяха показали, а хищникът ги беше изпохапал и чакаше плодът 
да падне, за да го отнесе  лаят на кучетата и нашето викане „   у-у-у   “ и 
„ду-ду“ не го прогониха отначало, но като доближихме на няколко метра, 
той се отдръпна и застана встрани  Кучетата се спускаха към него, а ние 
размахвахме тояги и хвърляхме каквото ни попаднеше  вълкът неохотно 
обърна гръб и се повлече в гората  Мъртвото теленце вече бе проснато 
върху сухата шума, а кравата трепереше и дишаше тежко  тази гледка ме 
впечатли силно и никога не изчезна от паметта ми  И други случаи сме 
имали с вълци, но за един особено драматичен не мога да не разкажа  
в мъгливия есенен следобяд на октомври 1927 г  със Стою решихме да 
свлечем бръшлян от високите и не много дебели дъбови дървета  духаше 
силен вятър  Близо до това място се простираше големият кулак – доли-
ната, където овцете се бяха пръснали да пасат  неочаквано медните звън-
ци и хлопките се раздрънкаха, овцете се разблеяха и се събраха на големи 
групи  разбрахме, че нещо необичайно става и бързо се смъкнахме надолу  
Що да видим – глутница вълци беше вече удушила близо десетина овце, 
седем от които лежаха мъртви с прегризани гръкляни  три бяха отвлече-
ни  Имаше и такива, които бяха само нахапвани, но оцелели  Чудехме се 
какво ще кажем вечерта на родителите ни  вината беше наша  

ако вълк влезе в кошарата може да изтръшка много овце, но ще 
отнесе само една  в нашия случай бяха задигнати три  това ни даваше ос-
нование да мислим, че и вълците са били три, а може би и повече  вълкът, 
след като захапе здраво шията на жертвата, мята я на гърба си и умело 
тича с нея  знаехме, че в мъгливо време жертва на вълците ставаха не 
само овце, а и хора 

някога по селата ни ергени са се наговаряли да отвлекат някоя на-
пета мома от хорото и да я предадат на момъка, комуто тя е отказала да 
пристане  Може би от вълците са взели пример нашите някогашни ерге-
ни  това крадене на мома от хорото не е било рядко явление 

„Когато бях овчарче и овцете пасях бях много благодарен макар и 
сиромах “ Как добре го е казал народният поет Иван вазов  така е, щом 
пукнеше зората от село към горите и пасищата плъзваха черно-бели и ка-
фяви стада  звуците на медняците и хлопатарите, на свирките и кавалите 
се носеха навсякъде  
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През пролетта на 1928 година стана голямото Чирпанско земетресение, 
което причини много разрушения и взе немалко жертви  Беше през месец 
април, четвъртък, преди великденските празници  върху пода в дюкян-
ското помещение майка ми и сестра ми бяха разположили кутиите с бои 
и яйцата, които щяха да боядисват  Баща ми беше по двора и пророчески 
каза: „знаете ли какво ще ви кажа, днес нещо голямо ще се случи  Гледам 
свинята захапва гръсти и кочани, и грухти особено, кокошките се изпок-
риха под сайваните“  още не доизрекъл и яйцата, разположени върху бе-
лия чаршаф, се разпиляха в разни посоки  земетресение, извикахме всич-
ки и хукнахме на двора  трусовете се повториха, но разрушения в село 
нямаше  тук-там паднаха комините на някои стари къщи и се пропукаха 
доста стени  разрушенията бяха главно в Южна България 

С р Е д н о т о  М И  У Ч И л И Щ Е

Където и да ходех, с каквото и да се занимавах, мисълта да уча в града и 
да продължа образованието си не ме напускаше  След като бате Стоян 
беше починал и нямаше кой да ме издържа в София, реших да опитам 
дали не бих могъл да вляза в Семинарията, тъй като там е пансион и не 
е казано, че който завърши този интернат, трябва непременно да стане 
поп  знаех как и защо моят братовчед беше избягал оттам  реших да опи-
там  влизаше се с конкурсен изпит по математика, български, пеене и 
вероучение  По математика бях подготвен, по български също  налагаше 
се да разуча няколко църковно-славянски и народни песни и текстове 
от Евангелието и Библията  научих песните и зазубрих първите глави от 
Матея: „   аврам роди Исаака, Исаак роди яков, яков роди Юда и братята 
му, Юда роди фареса и зара    Соломон роди   “ и така нататък  направи 
ми впечатление, че мъжете са раждали през ония адамови времена, но 
не посмях да питам за това противоречие поп Христо, който тогава ме 
подготвяше, и продължавах да зубря текстове от Стария и новия завет  
още тогава разбрах, че се касае за родове, населявали в ония далечни 
библейски времена земите по поречието на тигър и Ефрат, Египет, Ирак, 
Йордания, Палестина и пр , които са враждували помежду си, избивали 
са се, узаконявали са робството, а царете и фараоните са били обожест-
вявани, за да си осигурят вечен живот  

И така, още тогава научих, че има четири евангелия: от Матей, Мар-
ко, лука и Йоан  Много по-късно щях да науча, че има и пето евангелие, 
което поповете не признават, но то е може би единственото, което опис-
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ва живота на човека Христос, преди той да бъде митологизиран  Става 
въпрос за книгата „Петото евангелие“ на френския писател-пацифист и 
анархист ан ринер 

в Библията са разказани предания, знамения, завладявания, изби-
вания, престъпления, предсказания, внушения на всевъзможни пророци  
всичко е програмирано и предпоставено от всевишния Бог, който стои 
безмълвен и гледа от високо сеира на създадените уж от него създания 

не са ли същите тези родове и техните продължители – евреи и па-
лестински араби, които днес се избиват на религиозна и етническа осно-
ва, подстрекавани и манипулирани от задокеанския „миротворец“, който 
се интересува главно от черното злато – петрола? 

Малко разбирах от това, което четях тогава  важното беше да го 
наизустя, та да покажа пред комисията, че съм положил усилия и зная  
вечер преди да си легна вземах от скрина сложената калимявка, поставях 
я на главата си и се оглеждах в огледалото  И се мъчех да си представя 
как бих изглеждал, ако стана поп  Признавам, неволно изпитвах страх и 
някакво смътно отвращение и си казах: „не, поп няма да стана, дори и да 
завърша Семинарията “ но, продължих да заучавам текстовете  

освен знанията по предметите, които кандидатът трябваше да по-
каже, към молбата се изискваше приложение – препоръка от съответния 
енорийски владика  ние се числяхме към Червено-доростолската епар-
хия  а как можеше аз, едно селско момче, да получа такава препоръка, ко-
гато нито познавах някого от въпросното учреждение, нито някой позна-
ваше мен  Единственото, което получих, беше препоръка от хърсовския 
поп Казашки, чийто син също щеше да се явява на конкурсния изпит  
този попски син обаче нямаше никакво желание да слуша съветите на 
баща си и да става негов заместник  

Беше края на август 1928 година  Извадихме си билети от гара 
Ишиклар до София  Слязохме на Централна гара, взехме трамвая и 
пристигнахме близо до Юзините, където бе агрономическият факултет  
оттук пеша по пътеката влязохме в двора на Семинарията  Кандидатите 
бяха над 800 ученици, които добре се бяха ориентирали коя професия 
дава хляб  но места за приемане имаше само 80  вероятност за влиза-
не – никаква  въпреки това изпитът по математика и български мина 
благополучно  добре изпях и една училищна песен  но при обявяването 
на резултатите името си в списъците не намерих  Както винаги, който 
имаше „вуйчо владика“ успяваше да влезе  Много родители на неуспели 
кандидати протестираха поради неяснотата на критериите за приемане, 
но „божите представители“ не излязоха да дадат никакви обяснения за 
подбора  така беше някога, така стана и по-късно, когато на отговорните 
постове в учебните заведения се настаниха „нашите хора“, които, като за-
еха местата на старите чорбаджии, почнаха да пеят старата песен на нов 
глас  най-новите „демократични“ властници пък (те са модификация на 
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довчерашните), въведоха ценза на социално силните с парите, а за соци-
ално слабите – ядец 

на Хърсовския поп Казашки синът също не беше приет  Когато го 
накарали да изпее една светска песен, той им изтананикал „Мари райно, 
налей чаша вино, дано ми се глава замая, дано ми се сърце разиграй “ на 
попския син му беше широко около врата, но на мен не ми беше до смях  
Главата ми беше замаяна от напрежение, недостатъчно сън и недояжда-
не – парите бяха свършили  С остатъка от тях успях да си взема билет 
едва до гара Каспичан и умът ми не стигаше как ще се добера оттам до 
село  

Пътувах с нощния влак от София за варна  След Каспичан кондук-
торът искаше да ме глоби  но като нямах пари ме свали на гара Шейтан-
джик (Хитрино)  не бях вечерял, нито закусвал  нямаш ли пари – за нищо 
не си  от Хитрино до моето село са 25-30 километра по прав път, но като 
не го познавах, аз тръгнах по жП линията в посока на Ишиклар – ната-
тък пътят ми бе познат  оттам можеше да случа някоя каруца – това са 
12 км  но се оказа, че разстоянието по линията е било над 50 километра  
Спирах се в страни от пътеката до някое дърво и пълнех джобовете си с 
диви круши, нападали по земята  виждаха ми се много сладки  намирах 
и къпини – вкусни и сочни  откъсвах и по някоя ябълка  Умората ме ка-
раше да поспирам от време на време, но колкото и да вървях, пътят не 
свършваше  Слънцето клонеше към залез, когато стигнах до познатото 
ми от детските години прашно шосе  настигна ме с каруца дядо димитър 
Цайков, качих се и късно вечерта си бях в родната къща  Плачеше ми се, 
но се въздържах  Кака Марийка, с която се разбирахме отлично, макар и 
понякога да се дразнехме, още с пристигането ми започна да се шегува: 
„нашето попче си дойде“  Пък аз, капнал от умора, жаден за сън и разо-
чарован от неуспешното ми представяне, едва промълвих: „не успях!“ и    
аха да се разплача, но се сдържах  наведох глава надолу, смръщих вежди, 
запитах има ли нещо за ядене, нахраних се и си легнах  на другия ден 
всички отидохме да берем царевица  разказах всичко чуто, видяно и из-
питано  И все едно, че нищо особено не бе станало 

След два-три дни научих, че в Шумен има педагогическо училище, 
където приемат ученици от цяла България за четвърти (осми) клас  Учи-
лището бе единствено в страната  на завършилите го се даваше право 
да бъдат учители в началните училища и им се осигуряваха по 50 дека-
ра земя, на която да създадат образцово земеделско стопанство  Курсът 
беше петгодишен  Училището беше по подобие на това в яш-романи в 
Унгария – пълен пансион срещу 5 000 лв  годишна такса  Пълното му наи-
менование беше „Мъжко опитно педагогическо училище с пансион и сто-
панство“  Срещу таксата от 5 000 лева бяха осигурени храна, квартира, 
учебници, ученическо облекло  Идеята ми допадна  Учителската профе-
сия и работата с малките подрастващи поколения ми се стори интересна  
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Конкурсния изпит издържах успешно, но на медицинския преглед не ми 
достигнаха килограмите и без малко да ме върнат  нямах никакъв адрес 
на познат човек в Шумен, освен на бай Симеон Иванов, който държеше 
някога шивашка работилница в село, непосредствено до бащиния обу-
щарски дюкян  Понеже жена му беше от Шумен, той се бе заселил тук за-
едно с двете си малки дъщерички – Марето и Кичка  Самият бай Симеон 
беше родом от съседното ни село Хасан Махле (Голяма вода)  Като съседи 
някога в родното село, те можеха да берат свободно плодове и зеленчуци 
от нашата градина  не им искахме пари 

Сега бай Симеон, при когото бях отседнал по време на изпитите, 
искрено пожела да се реваншира и да се погрижи за мен  обясних му про-
блема с медицинския преглед и той веднага дойде в училището, и потър-
си главния възпитател андрей Кочев  обясни му, че ще е груба грешка, 
ако не бъда приет само за това, че не ми достига килограм и половина, 
за да съответствам на изискванията  Гръдната ми обиколка беше добра  
здравното състояние – също  Кочев, който по-късно ни стана класен на-
ставник и преподавател по български и литература, се отнесе с разбиране 
и аз бях приет за редовен ученик в опитното педагогическо училище в 
Шумен 

нашият клас беше от четвъртия випуск на училището  Поради лип-
са на нови помещения, ние, новите ученици, трябваше да бъдем върнати 
по родните места и да постъпим първата година в най-близките ни гим-
назии  за случая Министерството на просветата бе пуснало разпореж-
дане из страната  най-близката за мен гимназия бе разградската – само 
на 25 км  У дома всички бяха доволни, че съм успял да взема изпитите 
и ще бъда вече гимназист  необходимо ми беше да се устроя някъде на 
квартира, а в разград имаше хора от село  Бай Цако Колев, който беше 
най-добрият кларнетист в духовата военна музика, живееше в разград  
неговата жена – буля донка бе сестра на моя пръв учител по френски 
в прогимназията димо Цанков  Приеха ме на квартира у тях, като буля 
донка се ангажира да готви и чисти стаята, в която живеехме със съквар-
тиранта ми от с  Хебиб (владимировци) васил Стоянов – Стъпата, който 
беше в пети гимназиален клас  Умен, весел и жизнерадостен младеж, с 
когото се разбирахме отлично  Баща му държеше някаква бакалничка и 
беше със средни възможности човек  татко ми докара чувал с картофи и 
крина боб  докара и чувал с бяло брашно, което предадохме на фурната 
до моста на най-добрия майстор-хлебар – Македонеца  Срещу килограм 
брашно всеки ден вземах по килограм чудесен хляб  Печалбата му идва-
ше от рандемана 

настъпваше голямата икономическа криза  Паричните ни сред-
ства бяха съвсем оскъдни  Карахме само на боб и картофи, зеле, туршия, 
по малко сирене и петмес  Сутрин почти не закусвахме  Понякога след 
учебните часове отивахме покрай р  Бели лом да берем коприва и я дава-
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хме на буля донка да ни свари чорба  Понякога ни правеше и копривена 
каша  Хубавият хляб, бучката сирене и малко мармаладец ни задоволява-
ха  Сладкарниците „на Софрите“ или „драгийчето“ посещавахме, за да 
изпием само по чаша боза  рядко си позволявахме да изядем по някоя 
паста, макар че не бяха много скъпи  

Квартирата ни беше близо до така наречената „табия“ – баира, от 
който зимно време се спускаха стотици шейни, особено в празничните 
дни 

През зимата на 1928 година бяхме свидетели на пострадали в голе-
мите мразовити дни и нощи, когато температурата падна достигаща до 
минус 36-37 градуса  всички училища и гимназии бяха разпуснати  навън 
трудно се дишаше  По улиците се кладяха огньове, край които минувачи 
се поспираха, за да се сгреят  Чухме, че дунав е замръзнал и глутници 
вълци от румъния преминали по нашите земи  Говореше се, че някой си 
чокой от Гюргево, като дигнал голяма сватба, решил да мине по леда с 
впрегната шейна до русе, но по средата на реката ледът бил тънък, пропу-
кал се и сватбарите с булката и младоженеца потънали  не знам доколко 
е достоверен този случай, но хората го коментираха с тревога  Студовете 
бяха толкова остри, че на мнозина пътници носовете и ушите бяха из-
мръзнали и окапали 

М о И т Е  У Ч И т Е л И

разградската Смесена гимназия „Йосиф І“ се славеше с най-добрите си 
учители – строги, но високо квалифицирани  Ще изброя някои от тях  По 
история ни предаваше Бабачева  Млада, умна, хубава и деловита жена  
Увличаше ни в предмета си  Събитията, епохите, изтъкнатите дейци и 
герои описваше живо, точно и обективно  неподготвен ученик при нея 
нямаше  Кузманова се наричаше учителката по география в по-горните 
класове  външният ѝ вид и държане вдъхваше респект и уважение  По 
математика ни предаваше дражева (дражето) – дребна, зла, сприхава, с 
остри черти  Учениците не я обичаха  не съумяваше да предаде знанията 
си като математичка, които не ѝ липсваха, но маниерът и начинът на пре-
подаване бяха непедагогични 

По български език и литература ни предаваше г-н Балтажиев – до-
бър, съсредоточен и спокойно излагащ материала си учител  Ползваше 
се с уважение сред учениците и колегите си  Интересен бе учителят ни 
по химия г-н Илиев  той ни разкриваше непознатото за същността на 
материята, енергията, процесите в живата и мъртва природа, елементи-
те от Менделеевата таблица  Преподаваше увлекателно  запомнил съм 
неговото сравнение за значението на валенциите  „онзи, който не знае 
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валенциите на елементите, казваше той, прилича на човек, който е за-
станал на студа пред заключената врата на топла стая и разправя колко е 
уютно и топло в нея, но няма ключ да влезе, за да почувства онова, за ко-
ето говори “ И учителят Илиев пишеше двойка на всеки, който не знаеше 
валентността на елементите  

По ботаника и зоология ни предаваше г-н дацев – рус, с мустаци, с 
широко лице, бавно, но точно говорещ, с плътен баритонен глас, винаги 
замислен  респектираше всички  винаги носеше капанското си елече, без 
да се смущава какво ще кажат хората около него  Пълна негова проти-
воположност бе другият зоолог – венко добрев  Бачо венко, както уче-
ниците го наричаха, беше добър, но много сприхав, нетърпелив и като 
говореше си преплиташе думите  Бачо венко беше родом от с  Хърсово 

за двамата даскали се разказваше следният случай  решили да хва-
нат жива жаба за дисекция пред учениците в часа по зоология  отишли 
тихо край басейна в градината и съгледали голям жабок, опулил очи над 
водата  Скрит зад кипарисите, дацев пристъпил бавно, и тъкмо да на-
дене специалната примка на жабока, бачо венко изтопуркал и избобо-
тил нещо  жабокът тутакси изчезнал във водата  обърнал се дацето към 
бачо венко и издумал бавно и провлечено: „Мама му да иба, венко, какво 
направи сега, как ще проведем упражнението без жабата?“ а бачо венко 
изстрелял като картечница: „н’дей така, даци, н’дей така, друга ш’ванем, 
друга ш’ванем   “ та кой ли няма кусури  но нали учениците бързо ги за-
белязват у техните учители, те трябва винаги да го имат предвид, когато 
застават пред тях 

По стенография (изучаваше се задължително) ни предаваше Григо-
рова – една много общителна, приветлива жена на средна възраст  При-
ятни и забавни бяха нейните часове 

френски ни водеше г-н Павлов (Павлето)  възнисичък, пълен, око-
ло 50-годишен, с леко наклонена на дясно глава, с подвижни очи, беше за-
вършил университета в женева  Говореше пестеливо  винаги ни напом-
няше да учим езика не за бележки, а за да можем да си служим с него и да 
се докоснем до богатата френска култура  а и с всеки друг език ще прог-
леднем по-далеч в света  Спомням си как веднъж, като ме изпита, каза 
пред целия клас: „вижте, ученици, последен дойде, но на първо място 
застава по успех“  Хем ми стана хубаво, хем неудобно пред останалите 

в разградската смесена гимназия учениците пропадаха най-вече по 
предметите рисуване и пеене  звучи малко странно, нали? данаилов се 
наричаше учителят по рисуване  Човек на възраст, строг, високо еруди-
ран не само по предмета си  виждам го мислено и сега – строен, с бели 
коси, с бавна походка между стативите в кабинета по рисуване  Гледаше 
изпод вежди и следеше всяко движение на учениците  всеки по избор ри-
суваше някакъв предмет  Беше изключено някой да донесе предварител-
но нарисуван предмет и да го покаже за оценка  работеше се само с черен 
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молив  Изискваше се правилното и симетрично пренасяне на предмета 
върху листа и умение да поставиш правилно светлосенките  за най-мал-
кото нарушение – двойка, а ако някой поправи рисунката на друг – еди-
ница  Случи се така, че моят съученик радко радков, с когото бяхме прие-
то заедно в гр  Шумен и селото му беше близо до разград, драсна няколко 
щрихи върху вече нарисуваната от мен керамична ваза  Честно казано 
радко си беше роден художник  Погледът на г-н данаилов веднага улови 
„нарушението“ и на минутата дойде при нас  взе моята и неговата ски-
ца, записа ни имената и за срока ни писа единица  Първата и единствена 
през моето обучение  явихме се на годишен поправителен изпит  Имаше 
и много други двойкаджии, но това мен не ме топлеше  тормозеше ме 
мисълта, че до края на годината едно пропадане би осуетило връщането 
ми в опитното педагогическо училище  но всичко мина благополучно  
Изпита взех с много добър  а от разградската гимназия излязоха много 
добри художници 

атанас Бърнев ни водеше музика и пеене  Пълен, широкоплещест, 
среден на ръст, освен учител, беше и диригент на най-добрия струнен и 
духов оркестър в града  всяка седмица пред голямото народно читали-
ще „развитие“ (в сряда следобяд) се изнасяха безплатни концерти пред 
гражданството  репертоарът на окестъра включваше части от произве-
дения на световната музикална класика: „дама пика“, „Севилският бръс-
нар“, „Кармен“, „Селска чест“, „на хубавия син дунав“, „виенски валс“, 
„оберон“, „аида“ и др  на този учител по музика аз станах любимец  След 
като напишеше на черната дъска нотното упражнение, той се обръщаше 
към класа: „Кой желае да изчете и солфежира упражнението?“ Мълчание  
След което аз ставах и започвах да тактувам и да пея упражнението  След 
като привършех той казваше: „Браво! Сядай малчик “ и ме погалваше по 
главата  След мен, макар и плахо, и останалите разчитха такт по такт уп-
ражнението  дължа да отбележа, че мнозина се препъваха в този невинен 
наглед предмет – пеенето  

а ето и имената на учениците от нашата „в“ паралелка, останали в 
паметта ми: Хаджи рашев, Панов, Шишев, Чобанов, желязков, Стефан 
вачев, братята Младен и веселин Малчеви, Гавалжиев  някои от тях ста-
наха по-късно изтъкнати академици и учени  за Стефан вачев – Караджа-
та, както го наричахме, стана диригент на разградския духов оркестър и 
виден капелмайстор 

аз бях доволен, че успешно завърших четвърти клас и през лятото 
с удоволствие отново можех да бъда в помощ на родителите си  

Голямата икономическа криза в света (1929-30 г ) се отрази и на 
България  Цените на зърнените храни и у нас рязко спаднаха  Парични-
те доходи на хората в село рязко намаляха, а данъците се увеличаваха  
Стопаните не бяха в състояние да задоволят нуждите си от захар, ориз, 
прежди, платове и селско-стопанска техника Проблем беше, ако някому 
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умре волът или конят  Банката отпускаше кредити, но срещу лихви, които 
трудно се погасяваха  Селото задлъжня  Хората се отчаяха  за да плати 
таксата от 5000 лв  за училището баща ми прибягна до заем от банката и в 
същото време продаде декар нива  Продаде „мило за драго“, както казват 
хората, но не позволи да прекратя учението си  

К а К в о  П р Е д С т а в л я в а Ш Е  н а Ш Е т о  У Ч И л И Щ Е  – 
П а н С И о н

Училището ни беше разположено североизточно от Шумен край жп ли-
нията за варна, в близост до мястото, където се провеждаше прочути-
ят Шуменски панаир  разполагаше с площ от 600 декара земя за опитно 
стопанство, които бяха засадени с лозя, овощна градина, зърнени и зе-
ленчукови култури, маточник за вкореняване на лозови пръчки, черни-
чеви насаждения и др  лозовите сортове бяха десертни и винени, ран-
ни и по-късни  Прилагаше се резитба „д-р Гийо“ на превързаните върху 
циментово-телени конструкции главини  всеки ред бе от различен сорт: 
„Шасла доре“, „Перл де ксаба“, „афуз али“, „Болгар“, „Гъмза“, „тамянка“, 
„Хамбургски мискет“ и др  обработката се извършваше от самите учени-
ци – ръчно и с машинна техника  Пръскахме, колтучехме и прочиствахме 
редовно  Плодовите реколти възнаграждаваха полагания труд, но за съ-
жаление най-качественото грозде не беше достояние на възпитаниците  
непрекъснатото бяхме свидетели как пълни кошници с най-доброто от 
реколтата заминаваше за височайшите особи в града и за определени ве-
домства – военни, административни и съдебни  Е, и за нас имаше, само 
че от третото качество 

в най-южната част на учебния район, сред борови дървета, кипари-
си и цветни алеи, бе разположена сградата, предназначена за семейството 
на директора на пансиона  на югоизток бяха разположени свинефермата, 
птицефермата и кравефермата, в които съответно се отглеждаха свине от 
породата йоркшир, кокошки легхорн за яйца, плюматрок – за месо, роуд 
айланд – за яйца и месо, както и черна шуменска кокошка – само за яйца  
отглеждаха се и така наречените токачки, а също пуйки и пауни  Хранил-
ките и поилките в птичарника се поддържаха образцово  въведени бяха и 
контролните гнезда за опръстенените носачки 

в източната част се намираше модерен краварник с белосаните 
отвътре и отвън стени  яслите, доилните агрегати и поилките се дезин-
фекцираха редовно  всяко дойно животно имаше свое име и бе отделено 
от останалите с преграда  Кравата „варна“ даваше най-много мляко – до 
3000-3500 литра годишно 
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общо казано, с добивите от месо, мляко, плодове и зеленчуци, 
пансионът осигуряваше по-голямата част от прехраната на столуващите 
ученици, учители и персонал  Сутрин, обед и вечер, наредени в строй по 
класове, влизахме и сядахме около заредените от дежурните маси  закус-
ката обикновено беше чаша чай или мляко, парче сирене или кашкавал, 
маслини или салам  обедът включваше супа, яхния и десерт 

Учителят-наставник се хранеше заедно с нас на определената маса 
в дъното на просторната столова, където имаше пиано и голям грамофон 
с десетки плочи класическа, народна и шлагерна музика  озвучаването 
ставаше по време на обедите и вечерята  в разнообразния музикален ре-
пертоар влизаха творбите на Бетховен, Шуман, Щуберт, Моцарт, Смета-
на, доницети, Чайковски, вагнер, Щраус, Бах, верди, Бизе, Брамс, равел, 
Белини, росини, Калман, лист, Шаляпин и др  от българските компози-
тори слушаме Карастоянов, Панчо владигеров, Петко Стайнов  Слуша-
хме изпълнения на тодор Мазаров, Петър райчев, Шаляпин, Паганини  
Имахме и чудна шлагерна музика: „Червени рози“, „Граф цепелина“, „до-
бре дошла Маша“, „аз си имам две съседки“, „Санъм, ти леко стъпвай“, 
„Червени устни вино от тарагона“, „дете на моите години“ и много други  
не липсваха и плочи с народна музика – песни, хора и ръченици 

Като продължение на столовата се простираше, с отделен вход, 
друга двукрила сграда, служила някога за сеновал – сега обзаведена като 
модерна спалня  непосредствено южно от парадния вход на трапезария-
та имеше сграда, превърната в модерна сушилня за плодове 

дирекцията, учебните помещения и канцелариите отначало бяха 
отначало в едно помещение  но след като през 1931 г  построиха голя-
мата двуетажна сграда с тавански надстройки в старата сграда останаха 
занималните и домакинството, а учебните занятия, дирекцията, кабине-
тите по химия, физика, музика и рисуване се изместиха в новата прос-
торна сграда 

живи в съзнанието ми са моите съученици, учители, характерните 
случаи и моменти, преживяни там  С тях прекарах най-хубавите си юно-
шески години  Изброявам ги поименно, макар не с трите им имена:

1  доча велчев трифонов, с  Каран върбовка, Плевенско
2  Георги Серкеджиев, с  дойренци, ловешко
3  Георги Георгиев, с  дорна дере, Горна оряховица
4  Иван вълчев дермеджиев, с  Гьозикен (обзор) – варненско
5  любен Урумов, гр  Преслав
6  Марин Гаврилов Марчев, с  дерманци, луковитско
7  Марин Иванов (тунчо), с  Касаплар, Шуменско
8  Стойно Банкин, с  Крайници, дупнишко
9  Стефан наумов тръпков, с  Койнаре, Белослатинско
10  Стефан Карачоров, с  Константин, Еленско
11  Стоян Иванов Цолов (аз), с  Кара Михал, Исперихско
12  Христо Станчев (дългия), гр  русе
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13  Христо върбанов, гр  русе
14  Христо александров (америката), гр  нови Пазар
15  Симеон Иванчев, с  араплан, Поповско
16  Йордан поп николов, с  Сапарева баня, дупнишко
17  Младен Георгиев, с  Хайдар, Поповско
18  Щерьо вълков Стоянов, с  овчарово, Шуменско
19  Цено Ив  Целкински, с  Борован, врачанско
20  Цвятко Петков Йотов, с  Глава, Белослатинско
21  Цончо Грънчаров, с  Пчелин, в  търновско
22  радко Ст  радков, с  Кара арнаут (Голям Извор), разградско

По различни причини, по различно време, някои от гореизброени-
те мои съученици от петия випуск напуснаха училището  на зрелостния 
изпит през учебната 1932-33 година се явихме 18 абитуриенти  напус-
наха преждевременно класа ни Христо върбанов, любен Урумов, Цено 
Целкински и радко радков 

р Е ж И М ъ т  в  У Ч И л И Щ Е т о ,  в И д я н  о т в ъ т р Е

Както във всички интернати, така и в нашия учениците носеха зимна и 
лятна униформа  Панталон със средно широк маншeт, куртка с висока 
права яка, в предната част със зелено кадифе  Шинел, с широка обърната 
яка върху предните извивки, с кадифени зелени ленти  Платът на уни-
формата беше от фин меланж  фуражките бяха зелени, с черни кантове 
и изпънати по войнишки с пружини  този вид шапки най-много ни от-
блъскваше, защото ни напомняше казарма  лятната форма се състоеше от 
бяла памучна рубашка, препасана с черен шнур е пискюл в края  в града 
отивахме винаги под строй и под ритъма на барабанче, което отмерваше 
маршовата ни стъпка  Под строй ходехме на кино, на концерт, на черква 
или на баня  При чествания, тържества, събори и пр  начело пред строй 
вървеше духовата музика на училището, която държеше първенството 
между средните училища в града  Когато минавахме по главната улица 
на гр  Шумен под звуците на марша „Бдинци“, гражданството спираше, 
ръкопляскаше и се възхищаваше на образцовия ни вид  но външният об-
разцов ред бе в пълна противоположност настроенията на нашите сърца 
и души като млади хора  Повечето от нас негодуваха от казармените по-
рядки, но стискаха зъби  

Когато ни водеха на църва слушахме назидателните слова на отец 
Хубанчев, изпълнени с патриотарско-шовинистичен тон и реакционно 
съдържание  някои от тези проповеди бяха предназначени специално 
за нас, учениците от опитното педагогическо училище, тъй като пасто-
рът беше научил за заразата на бунта, царящ в главите ни  Ще предам по 
памет една от неговите патетични речи  в нея се говореше за картина, 
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изобразяваща една от пътеките, водещи към храма господен  По нея се 
движи човек, който държи в дясната си ръка димяща бомба  Бомбата ще 
се възпламени, ще разруши светата обител  тя ще убие и атентатора, но 
той твърдо е решил да извърши пъкленото си дело  Картината носи над-
пис „анархист“  И упоен от собственото си красноречие отец Хубанчев 
заключава: „   те, анархистите, искат да взривят устоите на съвременната 
цивилизация, символ на която е божият храм “ в нашето училище идеите 
на левите движения и по-специално на анархистичното бе обхванало не-
малък брой ученици  но за това – по-късно 

Сутрин в 5 часа прислужникът бие звънеца за ставане  всички ска-
чаме на крак  оправяме леглата, утринния тоалет и облеклото  Следва 
бягане, гимнастически упражнения на халки, успоредка или висилка  По-
сле се прибираме в занималните, за да се подготвяме  дежурен ученик 
следи за реда в занималнята  всички в училището добре се познавахме 
помежду си, знаехме кой кой е и от кого да се пазим  

д И р Е К т о р ъ т  И  М о л И т в И т Е

дежурният: „очите на всички, са обърнати към тебе, Господи, отвори 
твоята щедра ръка и дай нам насъщния    амин!“

Прекръстваме се по три пъти и започваме да се храним  директорът 
Сава Костов ще влезе и след като ни огледа строго ще започне неговата 
неизменна проповед за „страната на белите лилии“ – финландия, която 
Григорий Петров, руски писател, рисува в книгата си като райска страна  
там хората са идеални  всички са доброжелателни един към друг, учтиви, 
вежливи, не крадат, не псуват и не употребяват алкохол  И продължава: 
„Ученици, първото нещо което трябва да направите след ставане от сън 
е да поздравите майка си и баща си, да ги попитате как са спали, добре 
ли се чустват и пр “ Първите дни приемахме беседите на директора спо-
койно, но той злоупотреби със своите нравоучения  Повтаряше ги като 
развалена грамофонна плоча  наред с това Сава Костов непрекъснато ни 
оглеждаше, да не би косата на някого да е надминала един сантиметър  в 
такъв случай нареждаше на ученика да се подстриже  

вечер се разхождахме по алеите и разговаряхме по въпроси, които 
ни вълнуваха  Споделяхме чуто, видяно и прочетено без страх, че някой 
може да ни подслуша и евентуално да ни издаде на администрацията  
движехме се по двама или на малки групи единомишленици  в разгово-
ри, спорове и шеги минаваше част от свободното ни време  

Сутрин преподавателите пристигаха със служебния файтон  Като 
влезеше в час учителят правеше проверка на присъстващите и след това 
започваше изпитването или новия урок  Междучасията бяха кратки 
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Кореспонденцията ни се контролираше и цензурираше  ние бяхме 
уведомили нашите близки и приятели и те знаеха езика на Езоп, когато 
четяха писмата ни  ако искахме да напишем нещо „по-така“, пускахме го 
по човек, който отиваше в града  

Следобедните ни часове обикновено бяха свободни  някои четя-
ха книга, залегнали някъде край декоративните храсти  други пък се уп-
ражняваха да свирят за часа по цигулка  всеки ученик имаше задължи-
телната „Школа за цигулка“  Учебната програма беше разнообразна, но 
и малко претрупана  Изучихме почти всички дисциплини, застъпвани в 
гимназиите и в педагогическите училища  от общообразователните дис-
циплини се изучаваха математика (алгебра, геометрия и тригонометрия), 
български език и литература, история, география, химия, физика, биоло-
гия, пеене, рисуване, физическо възпитание, френски език, руски език  
от педагогическите дисциплини бяха застъпени педагогика, методика, 
дидактика, психология с философска пропедевтика, етика, а също веро-
учение и история на религията, педагогическа практика (с хоспитиране), 
цигулка, история на музиката  от агрономическите предмети бяха за-
стъпени земеделие (частно и общо), овощарство, лозарство, бубарство, 
винарство, а също животновъдство и млекарство  Както се вижда, мате-
риалът бе широкообемен и разнообразен, а часовете ни – претоварени  
но тъй като не губехме време в пътуване или скитане по квартири, по 
гостилници или по улиците, се справяхме сравнително успешно  ако ня-
кому нещо бе неясно или пък бе затруднен, другарите му по клас или от 
по-горните класове, както и самите учители, живеещи в пансиона, бяха 
готови да помогнат  

Училището разполагаше с богата библиотека, която беше на наше 
разположение по всяко време  но наред със заниманията ни по учебна-
та програма, ние четяхме усилено и нелегално внесената марксическа и 
анархистична литература, която разшири погледаа ни за света и събити-
ята в него  за тази литература ще се спра конкретно по-късно  

н а Ш И т Е  У Ч И т Е л И  И  в ъ з П И т а т Е л И

Учителите ни бяха отлични педагози  всеки имаше своя физиономия и 
преподавания от него материал увличаше възпитаниците  Имаше пред-
мети, часовете по които не ни се искаше да свършват 

По различно време някои от нашите учители по лични съображе-
ния напускаха училището, а на тяхно място идваха други  не мога да не 
дам по една кратка характеристика за всеки от тях през онези години на 
моето обучение  това ще бъде възкресяване техните имена и една благо-
дарност към тях  
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омразата срещу директора Сава Костов растеше  Беше еднакво не-
навиждан както от учениците, така и от самите учители, много от които 
ни симпатизираха  няма да забравя случая, когато след парада по случай 
Гергьовден се върнахме капнали от умора  държаха ни с часове на слън-
цето да слушаме патриотичните речи и възхвали на „великия наш вой-
ник“  вместо да ни освободи да се измием и да почиваме, директорът ни 
задържа строени на открито, за да ни призове да изпълняваме дълга си 
към отечеството и царя  Когато ни подкани да викнем ура, голяма група 
ученици се спусна към него, вдигна го на ръце и тъкмо когато смяташе, 
че това е в знак на обич към него закрещя и се замята като попарен петел  
Предварително подготвени шила го боцкаха здраво по задника и той по-
лучи просветление  

този факт стана известен на всички ученици и учители, а малко по-
късно и на гражданството в Шумен  не мина много време и г-н Сава Кос-
тов бе сменен с нов директор – Илия Кърмаков, дошъл от ловчанското 
педагогическо училище, където също бе заемал директорския пост 

опора на положителните, макар и строги изисквания, остана стар-
ши наставникът на училището андрей Кочев  завършил навремето про-
чутата Солунска гимназия, той е бил свидетел и участник в борбите за 
освобождаване на Македония  Беше учтив, етичен и винаги точен във 
всичко  никой не би могъл да го обвини, че фаворизира едни за сметка 
на други  Изрядно облечен, със сдържана усмивка, той провеждаше из-
искванията на правилника, без да го превръща в догма  Като учител по 
литература беше изключително компетентен  лично аз му бях морално 
задължен, че при приемането ми подходи с разбиране  не беше женен  
все ми се струва, че бе преживял някакво разочарование с жената, която 
е носил в сърцето си, не зная  но искам да разкажа за един интересен мо-
мент, на който бях неволен свидетел 

веднъж Кочев ни заведе на екскурзионно посещение в Инжекьой-
ския девически манастир, близо до Шумен  Чакахме да ни отворят пор-
тала  Посрещна ни млада и изключително красива игуменка  забелязах, 
че погледите на двамата учители се срещнаха  Спонтанна руменина изби 
върху лицата на двамата  за пръв път наблюдавах от страни как се про-
явява т  нар  любов от пръв поглед  Игуменката изглежда бе преодоляла 
страха си от „дяволското изкушение“, а нашият наставник стоеше захлас-
нат по нея  Как завърши всичко това, не знам  По-късно си дадох сметка, 
че за любовта наистина няма прегради 

любим наш учител беше г-н вишански  неговите часове по история 
и география бяха отмора за нас  Имаше слабост към темата ловджийство 
и някои ученици я използваха, за да отклонят вниманието му и да не бъ-
дат изпитани  Г-н вишански беше много добър оратор и при културни и 
просветни празници в повечето случаи говореше той  Често ме вдигаше 
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на нов урок пред голямата географска карта и казваше: „Цолов,    преда-
вай каквото виждаш “

ориентирах се по картата за страната, за която ще се говори, за ней-
ните реки, плата, долини, планини и пр  той задаваше ориентировъчни 
въпроси, на които отговарях аз или друг  Шестиците ми бяха сигурни  

След неговото напускане дойде г-н захариев  освен по история, 
той ни предаваше и по вероучение  висок, слаб, с продълговато матово 
лице, той рядко се усмихваше, но излъчваше кротост и доброта  Спра-
ведлив в оценките си, избягваше да спори с нас  Когато по вероучение 
му задавахме критични въпроси, оборвайки църковната догматика, той 
с едва доловима усмивка казваше: „в учебника така е записано и аз така 
ви го давам  нека всеки го тълкува както иска и може“  След захариев по 
история дойде нов преподавател – г-н Стефанов  При най-малкия шум, 
обичаше да казва и повтаря „тио, тио“    (вместо тихо)  И понеже много 
пъти ни говореше за битката при Матапан, кръстихме го „Матапана“  рес-
пектираше учениците и беше уважаван от тях  

Първият ни учител по математика беше Борис Балашов – руснак-
емигрант, на около 50 години  Говореше ни на руски, но всичко, което 
кажеше беше разбираемо и ясно  Строгото му държание не будеше страх 
у нас, а съчувствие  Говореше се, че живее самотно и крайно скромно  
на разходка в града го виждали винаги сам  завърши трагично  на 6 май 
1930 г  чухме за трагичния му край  Беше се обесил в квартирата си  Ис-
крено съжалявахме за този човек-загадка, когото всички уважавахме  Го-
вореше се, че причината е някаква нещастна любов  но аз мисля, че при-
чината за трагедията му се коренеше в руската му душевност, наранена 
след събитията от 1917 г 

Следващият преподавател по математика бе Кирил антонов  той 
бе редовен преподавател в Шуменската мъжка гимназия, а при нас ид-
ваше като временен лектор  висок, слаб и малко прегърбен  Името му се 
славеше като на голям математик  за него и колегите му от Шуменската 
гимназия – Малчика и бай Петьо, се разказваха най-пикантни истории  
И тримата бяха заклети ергени  През свободното си време са били не-
разделни и едновременно са посещавали каките в тогавашните хотели  
При изпитване, ако не му се отговореше точно, Малчика те пращаше да 
„пасеш овцете и кравите“ на село и ти завърташе двойка  веднъж обаче 
„двойкаджии“ го причакват на тъмно го заплашват, че ако не им заличи 
двойките, ще го хвърлят в „Боклужата“  Изплашен, Малчика извадил теф-
терчето и решил въпроса начаса  Иначе, главата на гърбавият 120 санти-
метров Малчик беше пълна с математически формули и никоя задача не 
можеше да му се опре  разправяха, че при конкурсни изпити още с прочи-
тането на условието на задачата той давал точния отговор  

Един от най-интересните и любими наши учители беше живко Ха-
джи Георгиев  разбрахме веднага, че е преместен от луковитската гимна-
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зия, където бил обвинен за подбудителство на голямата ученическа стач-
ка  Среден на ръст, широки плещи, ниско подстригана гъста черна коса, 
с очила, зад които стреляха две тъмнокафяви очи, с лекоспуснати черни 
мустаци и с малко приведена напред глава, този човек внушаваше респект 
още от пръв поглед  Цялата му фигура подсказваше енергия и воля  Успо-
редно със строгостта, непрекъснато на устните му играеше подкупваща 
усмивка, която силно предразполагаше към сближение  Симпатизираше 
на учениците, изразили недоволство към Сава Костов  още на първите 
заседания на дирекционния съвет той влезе в открит конфликт с него  

в нашето училище, както споменах, идеите на марксизма и анархи-
зма бяха обхванали значителна част от учениците  веднъж живко Георги-
ев придружаваше нашия клас на екскурзия до „Кьошкьовете“ – разклон 
на Ичовия баир  на връщане бях поизостанал от групата и забелязах, че 
учителят ни бе застанал встрани от пътя и ме изчакваше  Когато добли-
жих до него той ме спря за секунди и запита леко усмихнат: „Цола, как 
вървят работите, имам нещо важно да те питам, но искам точно да ми 
кажеш  Има ли шпиони и доносчици във вашия клас и кои са те“? Ма-
кар и малко изненадан от пряко поставения въпрос, в същото време бях 
поласкан от доверието, с което се отнесе към мен  отговорих му, че в 
класа шпиони и доносчици нямаме  Единствено димитър Карачоров бе 
сочен за пример в класа ни от директора Сава Костов, защото наисти-
на беше много тихо и добродушно момче, но той в никакъв случай не 
бе доносник  Политически не се определяше, но беше вежлив и услуж-
лив с всички  останалите в класа бяхме или убедени поддръжници, или 
симпатизанти на левите идеи  И макар да спорехме разпалено помежду 
си, спрямо политическия режим бяхме солидарни и еднакво се пазехме, 
поне през първите години 

живко х  Георгиев ни предаваше математика и физика по особен 
начин  не ни натрапваше формулите, а ни караше сами да стигнем до тях  
И досега звучат в ушите ми неговите определения за време и простран-
ство  „Безкрайността, в която се редят нещата (веществените) – се нарича 
пространство, а безкрайността, в която протичат явленията и събитията, 
се нарича време“  По математика не бях силен, но имах петици, докато по 
физика – само шестици  живко х  Георгиев знаеше моите идейни виж-
дания на анархист  С него подържахме връзки и след 9 септември 1944 
година  При една среща на площад „Славейков“ през 1945 г  (той живе-
еше зад тогавашното министерство на благоустройството) споделихме 
мнения по ставащите у нас събития и неговите думи бяха: „Цола, днес 
подлостта тежи повече от златото“  Беше с определени анархо-комунис-
тически възгледи и живееше без илюзии  носех му редовно излизащия 
вече наш вестник „работническа мисъл“ и бюлетина на федерацията на 
анархо-комунистите в България  заради откритата му конфронтация с 
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ограниченията, налагани от посредствени служители от йерархичните 
структури, той не се задържаше дълго време на едно място  

След неговото напускане по математика дойде Кирил Марковски  
Главата му бе пълна с математически формули, но за съжаление той не 
умееше да поднесе по подходящ начин изключителните си знания като 
математик  Беше много добър като човек, дори прекален добряк, стигащ 
до наивност  С него се срещнахме малко преди проведеното „демократи-
зиране“ на страната ни  научих, че е загинал на „орлов мост“, след като 
го блъсва камион 

Интересни педагози минаха през нашето опитно педагогическо 
училище  Един от най-забележителните беше дамян димов, родом от с  
Крамолин, ловчанско  още от студентските си години се оформя като 
идеен анархист  не декларираше открито вижданията си пред колеги и 
ученици, но всички негови беседи и уроци по психология и педагогика го 
характеризираха като човек с анархистичен мироглед  отидох веднъж в 
учителската стая при него, знаейки, че е сам  Помолих го да ми разясни 
въпроса за отношението между тяло и душа, между материалното и ду-
ховното в човека и света  тези въпроси интересуваха не само мен  той 
видимо се зарадва за проявения интерес  По това време четяхме излиза-
щото под редакцията на проф  димитър Михалчев списание „философ-
ски преглед“, в което се срещаха материали от изтъкнати наши и чужди 
учени, философи, социолози и критици  По страниците му се водеше по-
лемика между диалектика тодор Павлов и идеалиста димитър Михалчев  
Публикуваха се материали от проф  долински, Кинкел, Кацарски, а също 
и от атанас Илиев, отстояващ идеите на Бергсон за интуицията  Г-н да-
мян димов ми даде да прочета книгата на американския философ проф  
джон дюи озаглавена „Психология и педагогика на мисленето“  

оживени разисквания ставаха в класа по различни въпроси  ние 
навлизахме в горещи спорове по въпросите на образованието и възпита-
нието, за възгледите на големите световно известни педагози и мислите-
ли, като Мария Монтесори, Елена Кей, франсиско ферер, Себастиян фор 
и други свободомислещи умове на епохата 

дамян димов така ни беше запленил, че когато напусна училището 
останахме като осиротели 

С него се срещахме няколко пъти след 9 септември 1944 г  и надълго 
и нашироко разговаряхме по събитията, живота и перспективите за бъ-
дещето  остана на фронта на свободата, против партийното попечител-
ство, което пресуши корените за истински свободно и социално мислене 
у хората  Изпадна в немилост, защото бил уредник и редактор на списа-
нието „дом и училище“, незастъпващо диалектическата шарлатания на 
комунизма  Като студент д  димов е публикувал статии в анархистично-
то списание „начало“ през 1925 год 



127

С П о М Е н И

другият педагог, който дойде след г-н димов, беше Стефан Кира-
джиев  той беше почитател както на толстой, така и на Пьотр Кропоткин  
обичаше да рецитира стиховете на яворов в литературния кръжок към 
училището  влагаше много патос и умела жестикулация  заради него бя-
хме научили яворов наизуст  отнасяше се дружелюбно с учениците и за-
щитаваше интересите ни пред директорския съвет  След излизането ми 
от затвора през 1956 г  го срещнах на женския пазар, където му разказах 
за моите патила и теглила преди и след 9 септември 1944 г  

И за още един наш учител няколко думи – найден Чакъров  той 
също увлекателно предаваше учебния материал по педагогика  ремкеа-
нец по възгледи, беше строг блюстител и поддръжник на установения ред 
в училището  Умееше да се приспособява  Когато се срещнахме в собстве-
ната му квартира, преди да замина за Испания и вече бях уволнен и лишен 
от правото ми да учителствам, той ми каза, че заминава за хитлерист-
ка Германия  аз пък аз му заявих, че заминавам за анархична Испания  
Минаха години  Учителят Чакъров беше станал професор – защитник на 
марксистката школа за обучение и възпитание  животът отново срещна 
учителя и ученика  на деликатния ми намек, че отново е приспособенец 
той предложи да се срещнем и да поговорим по обстойно по тези въпро-
си  за съжаление скоро почина  

от преподавателите агрономи в училището се открояваше фигу-
рата на никола димов, родом от с  николаевка, варненско  висшето си 
образование бе завършил в тулуза, франция  По убеждение – земеделец, 
с виждане за модерно кооперативно стопанисване на земята  Понякога 
се обръщаше към нас с „драги студенти“ вместо с „драги ученици“, но вед-
нага се поправяше с шеговит тон: „Пардон, аз за момент помислих, че се 
намирам в Сорбоната – ха-ха-ха“  ние прихвахме да се смеем на занася-
нията му, но не му връзвахме кусур  Сериозно подчертаваше в лекциите 
си, че без правилно организиране и ръководство на земеделското стопан-
ство и поставянето му на съвременна техническа база е невъзможна ка-
квато и да била индустриализация  земеделието и животновъдството са 
основата на индустрията  И те трябва да се изграждат само на свободни 
кооперативни начала, без опеката на държавата, смяташе той 

По време на една от проверките, извършвани периодично от учи-
лищната администрация, беше открита и иззета много марксическа и 
анархистична литература  Случи се така, че между укритите от мен в ка-
лъфа на цигулката ми книги намериха и „заблужденията на марксизма“ 
от Пиер рамю  димов, който участваше в проверката, я взе, но не я пре-
даде на директора  След като я прочете, ми я върна  върна ми и „записки 
на един революционер“ от Пьотр Кропоткин, но ме помоли да ги изнеса 
от училището, за да не попадат на друг при проверка  

веднъж по време на практически занимания на полето той ни спря 
за почивка  доближи се до нас в добро настроение и започна да ни говори 
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наставнически: „драги ученици, вие сега сте опиянени от идеите за без-
властие и с право протестирате срещу несправедливостите, на които сте 
свидетели, но моят съвет е да бъдете благоразумни и да завършите успеш-
но образованието си, а утре, когато влезете в свободния живот, може да 
изповядвате и проявявате своите убеждения  Може да действувате както 
желаете, стига да имате смелостта за това“  После се обърна към мен с 
думите: „Цолов, нали така, ти може да станеш като най-смелия италиан-
ски анархист Енрико Малатеста, когото аз уважавам и адмирирам, но ако 
бъдеш изключен от училище, какво ще каже баща ти?“ научихме, че по 
време на следването си в тулуза никола димов е посещавал студентската 
менза на анархистите и бе запазил добри чувства към тях 

През първата година агроном в училището беше г-н дамянов, за 
когото се говореше, че е завършил в Германия  Беше станал за подиграв-
ка сред учениците, защото не познаваше някои от земеделските култури  
Караше ни да берем стеблата на презрял вече боб посред жега, когато 
при най-малко докосване шушулките се пукаха и земята побеляваше от 
бобови зърна  ние му казавхме, че фасулът се бере по роса и в хладно 
време, а той ни отговаряше с гъгнивия си глас, че такова нещо в книгите 
не пишело 

Бяхме чули, че на запад имало български студенти, които години 
наред следват и ядат парите на бащите си и накрая купуват дипломите си 
с право да практикуват в ориента  Може би и нашият дамянов да е бил 
от тази категория  

добър, спокоен и справедлив беше преподавателят по зоология и 
биология Матьо димов, родом от Сушица, Горнооряховско  Както преда-
ваше, така и изпитваше  Първо планчето – къде живее, с какво се храни, 
как се размножава дадено животно и пр  При такова планче нямаше на-
чин ученикът да не отговори и да получи добра оценка  Малко понакуц-
ваше и му бяхме сложи прякора „Хефест“  защитаваше ни на директор-
ския съвет 

И за учителя ни по старобългарски и литература справедливостта 
изисква да се кажат няколко думи  Георги поп Иванов от Ботевград (ор-
хание) беше сравнително възрастен човек, с побелели коси, пълен  Голям 
познавач на българската литература, език и правопис, той правеше от 
сухия материал интересна материя  незабравим остава за мен образния 
прочит на поемата „Грамада“ от вазов  Имаше навика да вмъква паразит-
но думата „моля“, докато говореше или четеше, и от това оживлението 
в класа ставаше още по-голямо  Силно се вживяваше, когато четеше за 
бягството на Камен и Цена, особено, когато произнасяше думите: „лю-
бов, тая сладка дума, (моля) кой не я познава? нейна сладка радост (моля) 
кой не я усещал?!“ наричахме го „зевс“, освен заради външния му вид и за 
това, че при малко по-голям шум се гневеше и думите му ставаха гръмо-
гласни и застрашителни  отекваха в стаята като срутваща се лавина  
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в един период по френски ни преподаваше г-жа василева – кра-
сива, интелигентна и благородна дама  добре сложена физически  в час 
се любувахме на изяществото на нейните крака и    забравяхме за френ-
ския 

запомнихме обаче като учител по френски г-н янко Попов  Кога-
то вдигнеше някого да чете, превежда или разказва, той заставаше пред 
прозореца и привидно погледът му се рееше в далечината  всъщност той 
слушаше най-внимателно това, което говореше ученикът  не го прекъс-
ваше  тишината беше абсолютна, муха да бръмне ще се чуе  

веднъж ме накара да чета и превеждам  започнах, като се стараех да 
попадна в неговата интонация и произношение на думите  това предизви-
ка оживление в класа и мнозина се усмихнаха  янко Попов долови лекото 
раздвижване и с ведро настроение веднага добави: „Ето така трябва да се 
доближите до деликатността на френския език  Цолов има верен усет и 
остра мисъл“  Когато правехме класно, той сядаше зад масата, изваждаше 
вестник и уж четеше нещо  всъщност през предварително надупчените с 
карфица страници ни наблюдаваше и веднага улавяше преписвачите  не 
им пишеше двойки, но напомняше, че не него лъжат, а себе си 

Беше издал ценен джобен двупосочен френско-български речник 
с над 120 000 думи  „ако искате да разберете дали даден речник е пълен, 
вижте има ли думата „мерудия“ и „джожан“, казваше г-н янко Попов 

Интересни бяха неговите часове за разсъждения  веднъж ни запита 
кой годишен сезон предпочитаме и защо  По-голямата част от класа по-
сочи пролетта, защото била весела, всичко се пробуждало и пр  загледан 
през прозореца янко Попов бавно произнесе на френски: „Vous avez tort 
mes eleves. C’est la plus triste de toutes les saisons et c’est alors que vous enten-
drez la clauche de l’eglise annoncer la fin d’une vie. Ils s’en vont. Ben, c’est la 
vie.“ („Грешите ученици, това е най-тъжният сезон  Именно тогава често 
ще чуете камбанния звън, известяващ края на нечий живот  те си отиват  
това е животът “) 

янко Попов ни учеше как да подбираме книга за прочит  Първо, каз-
ваше той, вижте кой е авторът на книгата и кое е заглавието  запитайте се 
чели ли сте нещо от него, какво сте чули да се говори за творчеството му, 
кой е издателят на книгата  И ако всичко ви вдъхне доверие, започнете 
да я четете, ако ли не, оставете я и си кажете: „Е, може и да представлява 
интерес, но засега нямам време за нея“  на този свят, продължаваше янко 
Попов, има толкова изписани неща, че не два, а три живота да има човек 
не би могъл да прочете всичко“  И още – малко са авторите и книгите, 
заслужаващи да бъдат прочетени 

а дамян димов, за който говорих по-рано, ни казваше никога да не 
сядаме да четем книга без молив и тетрадка  Срещнете ли оригинална ми-
съл, записвайте си я веднага и отбелязвайте страницата, автора, книгата 
и датата на прочита  това ще ви помогне да запомните най-интересното 
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от прочетеното  Ползвайки се от съветите на г-н димов, в продължение 
на много години си бях вадил най-интересното в няколко тетрадки, но за 
голямо съжаление ми бяха иззети при обиск  

Мисленето е една възможност на нашето съзнание да възприе-
ма, запаметява, асоциира понятия, да съпоставя, анализира, синтезира 
и дедуцира  но само когато мисловните способности на човека се про-
явяват без страх и приспособенство, само тогава мисълта има шанс да 
бъде творческа  Срещу свободната и критична мисъл са ковали вериги 
нищи духом  затваряли са я в тъмници, горели са я на клади, пращали са 
я в концлагери, разпъвали са я на кръст и въпреки всичко тя е оставала 
жива 

„не се гаси туй що не гасне    Искрата що я днес гасите, пожар ще 
вдигне утре до небето“, пише вазов  а италианският философ и анархист 
Бовио казва: „Анаркико ес ел пенсамиенто и а ла анаркиа ва ла стория“ 
(анархистична е мисълта и към анархията върви историята)  но бих до-
пълнил, че истинска свободна мисъл може да се формира и развива само 
в свободна социална атмосфера  днес най-голямата опасност за общест-
веното мислене се крие в заблудите, към които го насочват така нарече-
ната четвърта власт на масмедиите и пълбик рилейшънс институциите, 
които са създадени да обслужват управляващите елити и да прикриват 
техните истински мотиви за власт  

в  р о д н о т о  С Е л о  П р Е з  Е д н а  в а К а н Ц И я

Както във всички училища, така и в нашето се ползваха великденски и 
Коледни ваканции  През една от тях (великденска) поканих да ми госту-
ва моя съученик от с  дерманци, луковитско – Марин Георгиев Марчев  
тих, скромен и възпитан, прие и с него прекарахме у дома заедно близо 
20 дни  разхождахме се до близките села и местности, подпомагахме ро-
дителите ми в някои трудови дейности  По-голямата част от времето си 
обаче прекарвахме в четене и то главно на анархистична литература  Из-
четохме наскоро излязлата книга „История на Първия Интернационал“ 
от джеймс Гийом, която хвърля обилна светлина за появата, развитието 
и гибелта на Първото Международно работническо сдружение и очерта-
лите се две тенденции в него – централистичната и федералистичната с 
техните представители – Маркс и Бакунин  Колко актуална е и днес тази 
книга особено след пълния идеологичен крах на марксическата теория и 
практика, който провал великият руски революционер и анархист – Ми-
хаил Бакунин пророчески предвиди, заявявайки: „Социализмът ще бъде 
или свободен и антидържавен, ако ли не ще се превърне в най-голямото 
варварство“  С Марин Марчев прочетохме и други книги с анархистиче-
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ско съдържание след връщането ни в училището, за които ще стане дума 
по-късно  освен Коледните и великденските ваканции, ползвахме поло-
вината от лятната си ваканция по родните места  През другата половина 
на ваканцията оставахме на смени по работните сервизи в училищното 
стопанство 

з а  Е д И н  н Е в Е р о я т Е н  С л У Ч а Й

Беше след вечеря, когато, още не излезли от трапезарията, камбанката 
заби тревожно  Сушилнята за плодове, намираща се на няколко метра от 
лицевата страна на кухнята силно димеше и след минута-две бе обхваната 
от пламъци  Противопожарните кранове бързо се отвъртяха, маркучите 
се включиха, всички се втурнахме да носим вода, хвърляме пясък, прена-
сяме пожарогасители и кой с каквото може да помага  Преди още да бъде 
потушен пожарът, видимо значителна част от учениците изчезваше  Из-
низаха се един по един и изчезваха  оказа се, че десетки са се намърдали 
в лозовите десертни масиви  в завързаните ръкави на куртки и рубашки, 
започнало преждевременното „бране“ на десертното сочно грозде  на-
пъхано в завързаните ръкави, всеки от берачите се отправял в различни 
посоки за да съхрани събрания урожай, подобно на катеричките, които 
зазимяват лешници и орехи  Укриването е ставало в залесената част на 
стопанството под треволяците и незасадените още дупки, добре замас-
кирани  Интересно тук бе, че този „номер“ беше изигран главно от по-
старите ученици  Пожарът беше окончателно изгасен, но още на другият 
ден, се разбра от всички, за осъдителното деяние, последиците на което 
се коментираха най-различно  Грозното бе това, че в тревогата от пожара, 
мнозина бяха абдикирали от неписаното задължение, да се предотврати 
едно бедствие, вместо да мислеха за благоутробието си  от друга страна, 
може да се каже, че това беше един своего рода реванш и отмъщение за 
прилаганата фалшива справедливост и морал от ръководството в лицето 
на неговия директор – Сава Костов  Учениците не можеха да получават 
почти нищо от чудесните десертни сортове грозде, тъй като то замина-
ваше с кошниците за задоволяване апетита на „избраниците“ в града и 
Министерството на просветата  на учениците през сезона се сервираше 
главно от гъмзата, сензото и памида  доста се спореше за случилото се 
при пожара и кражбата на гроздето  Едни осъждаха, други оправдаваха 
постъпката на нарушителите 
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о т М ъ Щ Е н И Е  П о  о С о Б Е н  н аЧ И н

Както вече отбелязах, всяка сутрин по време на закуска, нашият клас 
се хранеше в малкия салон на стола до самата кухня  директорът Сава 
Костов беше редовен посетител и непрекъснато ни говореше, че шапки-
те ни трябва да са изпънати като барабани  всички кипяхме от яд, но си 
мълчахме  Със съкласника ми Симеон Иванчев решихме да „накажем“ по 
същия начин нашия морализатор, особено по въпроса за изпънатите по 
войнишки шапки  Издебнахме момента като дежурни по кухня и кога-
то се беше увлякъл да говори за Кершенщайнер, немски педагог-консер-
ватор, ние взехме закачената в преддверието негова мека лятна шапка, 
прокъсахме леко отвътре хастара и напъхахме една стоманизирана пру-
жина  Шапката стана като барабан  на другата сутрин, разярен от случая, 
той сновеше напред-назад като петел и сипеше закани след закани, че не 
ще търпи нарушения на установения ред в неговото училище  И за още 
едно друго отношение от страна на учениците срещу прекаления „све-
тец“ – директор  Изградихме му постепенно „грамада“ от дребни камъни 
и керемидки, като кой от където и да минеше, хвърляше и тихо казваше 
„проклет да е Цеко“, т  е  Сава Костов 

з а  а н а р Х И С т И Ч н И т Е  И  М а р К С И Ч Е С К И  И д Е И 
в  У Ч И л И Щ Е т о

в опитното педагогическо училище идеите на анархизма и марксизма, 
както казах, бяха пуснали дълбоки корени  в гърдите си винаги съм се 
възмущавал и бунтувал срещу неправдите, независимо от къде идват те  
не бях наясно обаче къде е коренът на злото за човешките беди 

тук още от пети педагогически клас ние започнахме да четем легал-
ната и нелегална литература, вестници, списания и книги излизали още 
преди Първата световна война, след нея и по времето на Стамболийски, 
Септемврийските и априлски събития – 1923-1925 г  Четяхме скрито от 
погледите на директори, наставници и учители  разменяхме помежду си 
прочитаното и не бързахме още да се определим към едното или другото 
течение  Съпоставяхме, обсъждахме и преценявахме приликата и разли-
ката между едната и другата идеологии  След като през 1933 г  демокра-
тичният сговор загуби властта, узурпирана чрез преврат на 9 юни 1923 
година с помощта на армията, управлението бе поето от Правителство-
то на народния блок начело с александър Малинов  в страната отново 
изникват левите издания на книги, вестници и списания  Стопанската 
криза в света през 1929 г  сериозно се беше отразила и у нас  несправед-
ливите мирни договори от ньой и версай, неравномерното преразпре-
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деление на земи, пазари, пътища, въоръжения и бясната надпревара за 
бързи и големи печалби, предизвика работниците, дребните земеделски 
стопани и занаятчии да излязат на открита борба за защита на интере-
сите си  Сблъсъците между труда и Капитала зачестиха по света и у нас  
Световните банкери, индустриалци, земевладелци, търговци-вносители 
и износители, висши военни кръгове, църковни сановници и целият при-
вилегирован свят беше смутен  на Световната борса акциите спадаха, 
фермерите се разоряваха, цените на земеделските произведения рязко 
спадаха, стачки и фалити ставаха ежедневие в много страни по света 

всичко това свободно излизащата вече преса отразяваше с комен-
тар и преценки от различни гледни точки 

Четяхме „Историческия материализъм“ от Гортер, „Монистичния 
възглед за историята“ от Плеханов, „развой и гибел на капитализма“ от 
Бухарин  тази книга носеше заглавието „азбука на комунизма“ и беше 
разделена на коли за по-удобно четене едновременно от повече хора  
написана беше на достъпен за масовия читател език  в нея се срещаха 
полемични страници с анархистите  Последовател на Маркс и Енгелс, 
Бухарин предричаше неминуемата гибел на капитализма, който като сис-
тема крие противоречията вътре в себе си, раждайки пролетариат, който 
пък от своя страна става негов гробокопач  тези закони на развитието 
са обективно съществуващи, исторически неизбежно необходими, те са 
подобни на природните закони и социализмът ще се роди от капитали-
зма, както капитализмът е плод на феодализма, а той – естествена рожба 
и наследник на робовладелския строй и още, че робовладелският строй 
дошъл поради безсилието на първобитно-общинския строй да разреши 
собствените си противоречия, в които се бил заплел и забъркал  Според 
тази „схема“ развоят на обществата от първобитно-общинския си ста-
дий, през робовладелския, феодалния и капиталистическия, се обуславял 
според марксизма от развитието на производителните сили и възниква-
щите производствени отношения, което става мимо волята и желанието 
на хората до момента, когато класата на пролетариата, чрез своята рево-
люционна партия завземе властта и предаде всичко в ръцете на проле-
тарската държава  тя ще бъде „секира“ в ръцете на пролетариата и след 
построяването на социалистическото общество ще се превърне в своята 
противоположност и ще отмре и т  н  (блазе им на вярващите)  С така 
логично построената априорна схема Маркс превърнал дотогавашния 
„утопичен социализъм“ в „научен“ такъв 

Като схема, логично априори изградена (съчинена), тя изглежда на-
укообразна, примамлива и ако четецът не се замисли и приеме схемата 
за вярна (подобно на религиозния, за когото всичко е от Бога дадено), 
той се заплита в нея и живее с лъжливата представа, че е проумял къде се 
крие тайната на „социалния въпрос“  Марксическите постулати са много 
удобни за търсещите готови отговори на многостранната действител-
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ност  Маркс е казал, Енгелс е доказал, ленин е предвидил, Сталин знае 
всичко 

Ходът на историята опроверга диалектическия материализъм като 
теория на познанието и методология и напразно неговите адепти търсят 
вината за срива в тази или онази персона – водач на всесилната им няко-
га и безсилна днес система  Причината се корени в самата система 

ние четяхме марксическите теоретици, но успоредно с тях, четя-
хме и анархистичните, каквито бяха Бакунин, Кропоткин, Малатеста, Се-
бастиян фор, Елизе реклю, рудолф рокер, жан Граф  в техните трудове 
по друг начин се интерпретираха социалните и икономическите въпроси 
и другаде се сочеха истинските причини, пораждащи кризите, крепящи 
заблудите, лъжите и измамите  Като изход се сочеха различни от този 
на марксизма пътища  Самият Бухарин, на когото не можеше да се от-
рече умението да излага стройно и последователно Марксовите посту-
лати, стана жертва няколко години по-късно на Сталиновите репресии 
и самата система, която така страстно аргументираше като „научна“  не 
Сталин създаде „Култа на личността“, а системата, постулирана от Маркс 
по необходимост създава и крепи „култове“, защото без тях тя не можеше 
да издържи критиките на мислещите 

н о в а т а  П о л И т И Ч Е С К а  о Б С т а н о в К а  С л Е д 
а н д р Е Й  л я П Ч Е в

По различно време, в нашето училище беше внасяна анархистична и 
марксическа литература  внасяха се и излизащите вече у нас вестници и 
списания на левите движения, особено след падането на ляпчевия демо-
кратичен сговор и установяването властта на демократическия народен 
блок  Политическото раздвижване бе изключително голямо  наникнаха 
множество политически партии: Български земеделски съюз (с няколко 
крила), демократическата партия, Социалдемократическата, работниче-
ската (комунисти), радикалната, национал-либерална и др , като всяка 
издаваше свой печатен орган  заредиха се правителства начело с демо-
кратите александър Малинов, никола Мушанов и др  Министерствата се 
разпределяха между партийно-политическите водачи, каквито бяха ди-
митър Гичев, вергил димов, Стефан Цанов, недялко атанасов, никола 
захариев (шекер Колю) от земеделците  Коста лулчев и Кръстю Пастухов 
от социалдемократите, Костурков и Колчев от радикалната партия, н  
върбенов 

Партийно политическите страсти и амбиции за власт, министерски 
постове, административни служби, интригантство, рушветчилък и краж-
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би растяха, а икономическите и социални проблеми на хората и страната 
оставаха встрани и никой не търсеше тяхното истинско решение  Селя-
нинът, работникът и обикновеният служител изнемогваха  Когато едно 
министерство попаднеше в ръцете на дадена партия, първата грижа на 
нейния министър беше да уволни стария персонал и на негово място да 
назначи свои съпартизани  директори и началници на ведомства бързо 
се сменяха  задълженията към банките трудно се погасяваха  Покупател-
ната способност на хората от народа намаляваше  заплатите на чиновни-
ците и служителите се изплащаха с по два-три и повече месеца закъсне-
ние  Криминалните престъпления се множаха и всеки търсеше да върже 
двата края както намери за добре  

И з л И з а Щ а т а  П р Е С а  П р Е з  П Е р И о д а 
1 9 3 1 - 1 9 3 4  Г  

от жълтата преса, както я наричаха тогава, излизаха редица ежедневни-
ци: „Утро“, „зора“, „заря“, „Слово“, „Мир“, „дневник“, „днес“ и „независи-
мост“ 

Издаваха се редица комунистически вестници и списания: „Ехо“, 
„Поглед“, „жупел“, „рлф“, „БонСС“, сп  „звезда“  Излизаха и редица анар-
хистични вестници и списания: „Пробуждане“, „работническа мисъл“, 
„работник“, „работническа солидарност“, „Мисъл и воля“, „БонСф“, 
„Свободно училище“, „власовден“, сп  „Свободно общество“, „Компас“, 
„новис“ и др  от тези издания се информирахме за състоянието на ра-
ботническото движение у нас и чужбина  Четяхме преценки за икономи-
ческото и политическото състояние по села и градове, теоретични прин-
ципни статии от наши и международни деятели и художествени разкази 

Повечето от вестниците и списанията се разпространяваха чрез 
агенцията по печата и се купуваха от павилионите  други се предаваха на 
ръка и чрез специални куриери и търговски пътници  Книгоиздателство 
„Свободна мисъл“ пускаше на всеки 15 дни по една анархистична бро-
шура и обявяваше за продан над 30 заглавия на книги и брошури, глав-
но преводни от френски, руски и испански езици  Моите симпатии бяха 
вече към анархизма  в училището се забраняваше внасянето на вестници, 
книги и списания с лява ориентация  независимо от това, литература-
та попадаше в ръцете на интересуващите се  Голямата част от книгите с 
анархистическо съдържание бяха донесени от Пенев Страшимир Иванов 
(Мирката, както го наричахме) от с  Мусина, в  търновско  Били са на 
по-големия му брат и неговият братовчед  Позволявам си да изброя след-
ните заглавия: „думи на един бунтовник“; „записки на един революцио-
нер“; „Хляб и свобода“; „Полета, фабрики и работилници“; „взаимопо-
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мощта като фактор на еволюцията“; „Идеали и действителност в руската 
литература“; „държавата и нейната историческа роля“; „Справедливост 
и нравственост“; „анархистична нравственост“; „Съвременната наука и 
анархизма“; „великата френска революция“; „Етиката“  автор на горе-
изброените заглавия беше големият световно известен учен, социолог, 
естествоизпитател и теоретик на анархизма Пьотр алексеевич Кропот-
кин  освен трудовете на Кропоткин, нелегалната ни библиотека разпо-
лагаше с трудовете на Михаил Бакунин: „Бог и държава“; „федерализъм“, 
социализъм и антитеологизъм“; „за патриотизма“ и др  Библиотеката 
ни разполагаше с брошурите на Себастиян фор: „Социалният въпрос“; 
„Свободата“; „отговор на една вярваща“; „Кои сме, какво искаме и какъв 
е нашия революционен идеал“; „дванадесет доказателства за несъщест-
вуването на Бога“ и др  от Енрико Малатеста четяхме: „разговор между 
двама селяни“; „в кафенето“  от рудолф рокер: „федерализъм и центра-
лизъм“  от проф  амон: „Психология на анархиста-социалист“  от Пиер 
рамю: „заблужденията на марксизма“  Библиотеката ни разполагаше с 
книги на автори каквито бяха волин, ярчук, ан ринер, луиджи фабри 
и др  разполагаше също и с почти цялата периодика излизала от 1927 до 
1933 години  Когато някой ученик излизаше в града с разрешение от ад-
министрацията, купуваше от павилионите интересуващите ни вестници 
и потулени в дрехите си ги донасяше и раздаваше за прочит от ръка на 
ръка  на главната улица в града имаше книжарница, съдържатели на ко-
ято бяха Станчо Евтимов – анархист и ангел (Малчика) – комунист  те 
бяха настоятели и на излизащите през тези години вестници и списания 
с анархистическо и с марксическо съдържание 

н а Ш Е т о  С К р И в а л И Щ Е  И  С л У Ч а я  С 
И з д а Й н И Ч Е С К а т а  р У Б а Ш К а

Едно от местата, където укривахме част от книгите, беше това под дю-
шеметата (пода) на самата трапезария и спалнята, които не лягаха пря-
ко върху земята, а отстояха около 60 см  височина над нея върху гредо-
ред, тухлени и каменни зидчета отвътре и околовръст  за проветряване 
на пространството между земята и пода имаше отвори откъм северна-
та страна с размери от 40-50 см  отворите се затваряха плътно от из-
дялани каменни плочи  Със съучениците ми анархисти Симеон Иванчев 
(звездата) и Христо америката решихме, че през един от отворите под 
дюшемето ще можем да съхраняваме книгите си  Бяхме си обещали на 
никого да не доверяваме за решението си  Като по-малокалибрен, аз се 
ангажирах да се провирам през този отвор и да оставям или вземам па-
кетчетата с опакованите книги  Христо и Симеон стояха на определени 
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разстояния по протежение на помещенията и сигнализираха да се влиза 
или излиза само когато не се забелязва никакво движение  никой не узна 
за това наше скривалище и никога не допуснахме провал  за беда, при 
един внезапен „тараш“ (обиск) от страна на администрацията, Мирката 
(Страшимир Пенев) у когото е имало немалко на брой други книги и спи-
сания, ги увива набързо в черната си скъсана формена рубашка, изтичва 
до обраслата в тръни и папрат телена ограда и ги оставя там  Следващия 
ден обаче учениците от петия клас отиват на обиколка из района да ловят 
пеперуди по молба на учителя по зоология  завирайки се из трънаците, 
ученикът денко забелязва вързопа и полюбопитствува да види какво има 
в него  Прочита върху корицата на първата видяна книга надпис-антетка, 
който гласял: „Библиотека за анархистична пропаганда“  Уплашил се ден-
ко, грабнал пакета с увитите в рубашката книги и право при директора  
за беда, върху черната формена рубашка стоял извезаният в червено „но-
мер“ на нашия „Миро“ (всеки ученик имаше пореден номер към името 
си)  така, тези книги пропадат  води се следствие и Страшимир Пенев е 
изключен от училището  впоследствие при застъпничество и недоказа-
ност за пряко притежание на въпросната литература – Страшимир Пе-
нев бе приет отново в училището и го завърши благополучно 

П о Щ Е н С К а т а  К У т И я  С  д о н о С н И Ч Е С К И я 
С П И С ъ К

Мълниеносно се разнесе вестта, че в пощенската кутия пред дирекцията, 
прикована здраво върху специален дървен дирек, доносник бил напра-
вил списъци на учениците комунисти и анархисти  Пликът с въпросните 
списъци бил анонимен и адресиран до самия директор  Пак със Симеон 
Иванчев от с  звезден, Поповско споделихме и решихме още през същата 
нощ да направим нещо, та този списък да не попада в ръцете на дирек-
тора  Казах му: „Приятелю, нали ти си човек на делото, а не на мисълта, 
измъквай побития дирек с кутията за да я напъхаме в близката шахта “ 
Казано-сторено  Издебнахме подходящ момент още същата вечер и всич-
ко завърши благополучно  Коментариите бяха много и най-различни, но 
никой, освен ние двамата не узна, че това сме направили ние, както и 
когато сложихме пружината в шапката на директора Сава Костов 

в р ъ з К И  С  д р У Г И т Е  У Ч Е Б н И  з а в Е д Е н И я

С учениците от Мъжката гимназия и ученичките от девическата гим-
назия подържахме редовни връзки  Също и с учителския полувисш ин-
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ститут  обменяхме книги и списания, устройвахме си срещи в града или 
покрайнините на нашето училище  Като анархистки от девическата гим-
назия се смятаха росица ангелова, руска дончева, Мирка Каравасилева и 
др , а ученици анархисти от мъжката гимназия бяха: Иван Стойчев, васил 
Йончев, аврам Йорданов 

за убедени анархисти в нашето училище от онези години се смята-
ха: Петър Коларов, Страшимир Пенев, димитър Колев, добри Кинчев, 
атанас дончев, Крайчо Петров, Цветан Милев, Цвятко Йотов, Христо 
александров (америката), Щерьо Стоянов, Симеон Иванчев, ангел Сто-
янов, Петър лющарски, Иван Пройнов, запрян Георгиев, Пенчо и дичо 
Петрови, венелин Коджахринатов и редица още имена 

за убедени комунисти минаваха Крум Беличовски, Илия Балчикли-
ев, Илия Блажев, велю Стоянов, дочо велчев, Иван велчев, Стойне Бан-
кин, Цончо Грънчаров, Петруш Петрушев, Божил аргиров, Георги Кон-
стантинов, велико великов, Божил аргиров и др 

Една е истината – влиянието на нашите идеи беше голямо  дали 
този или онзи от учениците остана докрай верен на идеите си, не е толко-
ва от значение  важното бе това, че който се бе докоснал през младите си 
години до този идеал, не може, ако е още жив да не си каже: „Колко прави 
бяха анархистите, когато твърдяха, че властта корумпира и развращава, 
както тези, които я упражняват, така и тези, върху които тя се упражнява  
Че държавата, като институция, сама няма никога да „отмре“, нито да се 
превърне по диалектически в своята „противоположност“  тя е била, е и 
ще остане форма на организация, поддържаща и създаваща привилегии, 
разделения сред обществото  Ще изземва неговите функции и ще го обез-
личава 

Моят прекрасен приятел Божил аргиров, който като убеден кому-
нист и участник в отряда на желю демиревски, даде толкова много на 
така наречената „народна власт“, в края на живота си ми споделяше, че не 
Маркс, а Бакунин е бил прав  Същото ще каже и друг мой съученик дочо 
велчев – убеден комунист, – че анархистите са били прави и фактите, на 
които сме свидетели при разкриване на „злоупотребите, произволите и 
престъпленията“ по времето на Сталин са плод не само на „лични“ греш-
ки, а на централистично изградената система и на идеологическите ѝ из-
ходни позиции 

нека отбележа, че дичо Петров, който излезе като партизанин със 
своите 120 войници, носеше в сърцето си анархистични идеи  Като уче-
ник от нашето училище, аз лично му давах да чете анархистична литера-
тура, както и на много други от по-долните класове като никлин, Киди-
ков, ватев, и др 

за гоненията на анархистите в Съветския съюз след разгрома на 
Махновското движение и разстрела на 15 000 кронщадтски моряци ние 
знаехме, както знаехме и за стотиците хиляди другомислещи депортира-
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ни в далечния Сибир, в това число и на хиляди от самата комунистическа 
партия, изказали са критично по един или друг въпрос  за тези погроми 
и заточения пишеха и сочеха анархистични те вестници по света и у нас  
нашите правоверни „комунисти“ не вярваха в изнасяните факти и смя-
таха, че това са клевети 

днес, когато от най-отговорните инстанции се правят признания 
за престъпленията и безобразията на Сталин и антуража му, те смуте-
но вдигат рамене и казват: „ние сме били заблудени и сляпо вярвахме в 
това, което ни говореха нашите отговорни другари“  това потвърждава 
нашето виждане, че марксическата доктрина е теологически изградена  
Провалът на държавния социализъм като теория и практика не е провал 
на колективистичното, социалистическо и комунистическо разбиране за 
устройството на обществото, както твърдят всевъзможните буржоазни и 
капиталистически кръгове, като се силят да ни убеждават, че изходът е в 
религиозността, частната собственост, пазарната икономика и буржоаз-
ната демокрация  Кризата, обхванала днес, както държавно-капиталисти-
ческата, така и частно монополистическата и капиталистическа системи, 
е факт, чиито дълбоки причини тепърва ще се изясняват и анализират  
Кризата е в системата, икономическа, политическа, социално и морална  
При големите възможности, които техническият и технологичен прогрес 
ни предоставят, сме свидетели на човешкото безсилие да реши най-еле-
ментарните въпроси за задоволяване потребностите ни от храна, облек-
ло и жилище, защото в лудия бяг за печалби и финансови натрупвания, 
милиони хора се изхвърлят на улицата, подложени са на глад болести и 
геноцид  Еколозите предричат глобален катаклизъм в следствие отравя-
нето на въздуха, водата и почвата  И тази опасност не иде свише, а от 
алчните амбиции на финансовите акули да подчинят света единствено на 
своите интереси 

Същите тези олигархични групи през вековете са владеели механи-
змите за експлоатация и подтисничество, налагани под различни форми 
и наименования 

в името на Бога и „Светата църква“, в името на царя, императора, 
робовладелеца, феодала, военачалника, фюрера, дучето, каудильо, генера-
лисимуса, нацията, отечеството, расата, класата (всъщност касата) – све-
тът е бил мамен, за да се скрият от неговия поглед истинските подбуди за 
осигуряване на власт, господство и привилегии за шепа „избраници“ 

Колко пророчески звучат и днес думите на великия Ботев: „Светът 
привикнал хомот да влачи, тиранство и зло и до днеска тачи“ 
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л И т Е р а т У р а т а ,  К о я т о  Ч Е т я Х М Е

освен уроците си, ние четяхме усилено не само анархистическата и марк-
сическа литература, но и произведенията на големите учени и естество-
изследователи: „Произход на видовете“, „Произход на човека“ от Чарлз 
дарвин, „Сила и материя“ от лудвиг Бюхнер, „Човека – загадка“ от Ернст 
Хекел, „Как да се формира умът“ от д-р тулуз, „опит за един морал без 
санкции и задължения“ от жан Мари Гийо, „Половият въпрос“ от август 
форел и този от д-р вандер, „Психоанализата“ от зигмунд фройд, „Пол 
и характер“ от ото вайнингер, „История на цивилизацията“ от ф  Гизо, 
„Що е човек, любов и смърт“ от Шопенхауер, „История на западноевро-
пейската литература“ от П  Кохан, „залезът на запада“ от освалд Шпен-
глер, поредица на натурфилософските четива под редакцията на асен 
златаров и много други  Следяхме полемиките и заглавията в сп  „фило-
софски преглед“ с редактор проф  Михалчев 

И наред с естествено-научната, философска и педагогическа лите-
ратура, усилено четяхме и художествената такава  Книгоиздателствата на 
„Игнатов“, „Чипев“, „данов“, „знамените романи“ и др  пускаха пълните 
съчинения на лев толстой, достоевски, джек лондон, Емил зола, Чер-
нишевски, Кнут Хамсун, виктор Юго, Хенрих Ибсен, ромен ролан, анри 
Барбюс, Бласко Ибанес, Горки, тургенев, Пушкин, ъптон Синклер и други 
автори  През тези ученически години успях да прочета: „ана Каренина“, 
„възкресение“, „Пътя на живота“, „неточка незванова“, „Престъпление и 
наказание“, „Идиот“, „Майка“, „данко“, „Буревестник“, „Какво да се пра-
ви“, „Клетниците“, „Парижката св  Богородица“, „Морският вълк“, „ди-
вото зове“, „желязната пета“, „Мартин Идън“, „Сияйна зора“, „Бостон“, 
„Цар въглен“, „Париж“, „нана“, „труд“, „жерминал“, „д-р Паскал“, „вер-
теп“, „Една свободна съвест“, „огънят“, „Исус“, „Глад и мистерии“, „Пан“, 
„нора“, „народен враг“, „Бранд“, „абат жул“, „Клара“, „Гнило общество“ 

Богата беше училищната библиотека  Библиотекар беше венелин 
Коджа Христов – висококултурен и умен ученик  С него доскоро подър-
жахме връзки  Почина през юни 1994 година  Един от най-добрите лого-
педи у нас  редовно му давах анархистичните издания и с него споделяхме 
събитията, които ставаха напоследък  Благодарение на него, в училищна-
та библиотека беше вписана и книгата на Кропоткин: „взаимопомощта 
като фактор на еволюцията“ и „великата френска революция“, които се 
четяха с голям интерес от всички 

в училището се издаваше на циклостил сп  „Слънчогледи“ с редак-
тор Петър Стъпов – родом от Ески джумая (търговище), един от най-
силните ученици от горните класове по литература 

началник на канцеларията и касиер-счетоводител бе г-жа василе-
ва, а домакин и администратор Младен даскалов, който бе колкото до-
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бър и сговорчив, толкова и хитър и коварен  Беше най-довереният човек 
на директора Костов 

в Е Ч Е р н И т Е  р а з Х о д К И

По време на редовните ни вечерни разходки след хранене по алеите из 
стопанството, ние се движехме групово или поединично  не бяха ред-
ки случаите да правим скрити срещи с ученици и ученички от града на 
уговорени преди това места  Макар и строго забранени, тези срещи ни 
вълнуваха поради тяхната потайност, риск и естество 

Песните, които пеехме свободно и с пълно гърло, бяха възрожден-
ски и бунтовнически: „вятър ечи, Балкан стене“ от добри Чинтулов, като 
обичахме да повтаряме:

„Стига робство и тиранство
всички на оръжие   “

тази песен често сменяхме с Македонския марш:

„Изгрей зора на свобода,
зора на вечната борба!
тирани, чудо ще направим
ний чуждо иго не търпим -
С юнашка кръв ще ви удавим
и пак ще се освободим   “

Младежко-романтично време бе тогава  Изпълнено с величие и 
красота  Моят приятел Симеон Иванчев имаше мощен и лиричен глас  
в звездните вечери, спрени до някое дърво, обичахме да пеем песента за 
данте:

Седяхме край леглото му -
где данте се бореше със смъртта   
внезапно тъжна мисъл го обзе
И към небето жално кат погледна
Извика: о, флорентско небе    
знай, Беатриче, гдето и да си
в ада ил в рая – ний ще се съберем
Мечти омайни – взаимна любов   
ний с тебе – пак ще споделим   

наред с песни от този род, като израз на недоволство и протест, 
пеехме „волга, волга“, която по това време беше забранена, тъй като се 
смяташе за анархистическа  Пели са я анархистите сред пламъците на 
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запалената сграда от полицията  всъщност, изгарящите са пели марша на 
Махновците по мелодията на волга   

л Е К Ц И И  И  П о С Е Щ Е н И я  о т  И з в Е С т н И 
К У л т У р н И  С р Е д И

По време на моето следване в опитното педагогическо училище, имах 
възможност да слушам пряко редица културни дейци, музиканти и из-
пълнители 

редовен посетител и сказчик всяка година беше Христо въргов, 
един от най-добрите познавачи и почитатели на великия син на руския 
народ – достоевски  Изнасяше ни цикъл лекции върху неговото твор-
чество  С рядка вещина и финес, обаятелното му слово рисуваше пред 
нас образа на „альоша“ от Братя Карамазови, „верховенски“ от Бесове, 
„Княз Мишкин“ от романа „Идиот“, както и героите от „Мъртвия дом“  
неговото слово представяше достоевски като велик пророк на изстра-
далата руска душа  Пак според него, достоевски е не само велик пророк, 
но и ясновидец 

Като сказчици, в училището ни идваха писатели като Стилиан Чи-
лингиров, николай лилиев, владимир русалиев и Благой Мавров  на по-
сещение идваха и изтъкнатите илюзионисти Йога Мити и мадам Марита 
(майката на Емил димитров)  на два пъти бяхме посещавани и от голе-
мите изпълнители на цигулка – васил Чернаев и недялка Симеонова, не-
надминати дотогава в изпълненията на „андалузка серенада“ от Сарасате 
и на други композитори  Посети ни и великият композитор, изпълни-
тел и цигулар Марто, който ни учуди с неговите смайващи „флажолети“ 
и „пицикати“  Композиторът и изпълнител на пиано, шуменецът Панчо 
владигеров, също ни посещаваше и неговата „рапсодия вардар“ звучеше 
не лошо, но като текст не ни допадаше  особено текста „   за чест и слава 
ний кичим нашата държава   “ намирахме го за патриотарски и шовинис-
тичен 

Е д н о  Г р о з н о  У Б И Й С т в о  н а  И лЧ о в  Б а И р

През 1932 година, се разигра една страшна кървава драма  Шумен се сла-
веше като град с множество училища  това бяха: Полувисшият Институт 
за учители, Мъжката и девическа гимназии, нашето Педагогическо учи-
лище, турската духовна гимназия, Стопански и занаятчийски училища 

но Шумен беше и градът с най-много казарми и затвори  висшите 
военни пазеха „от вътрешно и външно“ посегателство „мирния труд“ на 
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страната  По улиците, с голямо самочувствие, се движеха и перчеха в сво-
ите зелени пелерини, бели ръкавици, шашки, лампази и лъскави лачени 
ботуши разни капитани, майори, полковници и генерали  най-висшите, 
разбира се, минаваха през града с файтони  Свестни хора имаше между 
тях, но имаше и такива, като генерал Кукилев, който беше наредил убий-
ството на двете студентки (курсистки) от института и един курсист, кои-
то са били на разходка из Илчов баир  телата им скритом са били зарове-
ни в „пясъците“ – нещо, което беше станало достояние на гражданството 
и се говореше открито за подбудителите и извършителите на това грозно 
убийство  въпросните студенти бяха от плевенските села 

в дъното на това убийство е стоял генерал Кукилев, но всичко беше 
потулено без да бъдат наказани извършителите, един от които беше от 
нашето село, редовен служащ като фелдфебел 

за казармените порядки в нашето училище по времето на Сава Кос-
тов, се изнесоха много факти отразени в излизащия тогава в  „Шуменски 
новини“  автор беше известният книжар и общественик вълчо даскалов, 
който се явяваше в наша защита и определено заявяваше – здравомис-
лещите възпитаници търсят да четат Кропоткин, вместо булевардните 
романчета 

о Щ Е  з а  н а Ш И т Е  н а У Ч н И  И н т Е р Е С И

за философите от древността и тези от по-новото време се водеха го-
рещи спорове и разговори  аристотел, Сократ, Платон, демокрит, Емпе-
докъл, антистен, Сенека, Песталоци, русо, рене декарт, джон лок, Ба-
рух Спиноза, джон Стюарт Мил, Емануил Кант, лаплас, Хегел, нютон, 
Карл линей, Хюго де фриз, Бюфон, Кювие, Ернст Хекел, дарвин, Мендел, 
Морган, Менделеев, Едисон, франклин, фарадей и още много други – ние 
имахме повече или по-малко представа кой с какво е известен като учен, 
философ, педагог или откривател  но до истинските им трудове нямахме 
възможност да надникнем, защото малко от тях бяха преведени на бъл-
гарски  Повечето неща за тях четяхме в „натур-философските четива“, 
поднасяни главно от любимия на всички професор асен златаров  Спо-
ровете помежду ни и с учителите допринасяха изключително много за 
нашето духовно израстване  С църковната догматика и репресивните ин-
ституции бяхме в открит конфликт  за осъдените от инквизицията дръз-
ки имена като ян Хус, джордано Бруно, Сервет, за тъмниците, кладите, 
бесилките, изгнанието, ние, будното поколение от онова време, знаехме 
и бяхме безкомпромисни  в афронт бяхме срещу всяка реакционна и рет-
роградна мисъл 
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Като изградени анархисти, за каквито вече се смятахме, отричахме 
всяка монотеистична религия и залегналата в нея повеля: „да нямаш друг 
Бог, освен мен“  това Мойсей като диктатор е заложил в една от неговите 
10 заповеди, с които е искал да сплаши разбунтувалия се и лъган народ, 
когото той води четиридесет години из пустинята и ги „храни“ с манна-
та небесна  за себе си и приближените си той е обсебил тлъстите стада, 
хубавите жени, удобните шатри и затова уж получените от Бога заповеди 
гласят „не завиждай на ближния си“, „не пожелавай жената на съседа си“, 
„не си прави кумир, освен неговия и   “ та нали това е кодексът на всички 
диктатори и господари по света!

в  К а К в о  Б я Х М Е  У Б Е д Е н И  н я К о Г а  И  С Е Г а

Църквата и държавата като институции, изникнали в миналото, са били 
по същество теологични образувания  Първата е резултат на примитив-
ното безсилие и страх от стихиите в природата и верското (религиоз-
но) подчинение на силата свише, наречената после Бог, другата е плод 
на съюза между жреца, мага, княза и военоначалника, постепенно прис-
воили си правото да се разпореждат с обществото, изземвайки неговите 
функции, като са се обожествили политически, само че на земен терен  в 
историята тези две институции са обслужвали и утвърждавали теологи-
ческото начало, залегнало във всички кодекси и конституции

По време на преселенията на народите към по-богати на паша и 
плодородни за посеви земи, сблъскванията са били неизбежни  търсещи-
те по-сгодни терени племена и общности са били в постоянни конфликти  
траялите столетия движения на орди, племена и групировки споявали 
помежду си мага, жреца, княза и военния началник  военните завоевания 
и пленниците са източниците на появилото се по-късно робовладение  
Привилегиите на дадените категории „първи“ хора получавани за техни-
те по „особени“ заслуги, постепенно се узаконяват с неписаните и писа-
ните закони, с което хората са разделени на управляващи и управлявани  
на властимащи и поданици 

Марксовата теория за появата на държавата като резултат от за-
плелото се в собствените си противоречия първобитно общинно обще-
ство не ни удовлетворяваше  не приемахме и цялата му периодизация за 
формите на обществен живот – първобитно, робовладелско, феодално, 
капиталистическо, накрая „социалистическо“ и „комунистическо“ обще-
ства, през които е минало и „неизбежно“ ще мине човечеството  не бяхме 
съгласни, че те се определяли от производителните сили и възникващите 
производствени отношения, независимо от човека 
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ние четяхме вече „Първобитното общество“ от американския учен, 
социолог и историк луис Морган, която Маркс префасонира за да я „вка-
ра“ в неговата диалектическа схема за развитието на обществото, приро-
дата и човешкото мислене  Който прочете книгата на луис Морган, ще се 
убеди, колко е различен той от Маркс-Енгелсовите интерпретатори на 
неговия труд 

Спорове в училището между нас се водеха и около Христо Ботев  
от най-добрия негов биограф Евгени волков се убедихме, че той е бил 
под прякото влияние на Прудон и Бакунин  това влияние не се отричаше 
и от марксическите ботевоведи, каквито бяха Клинчаров и Михаил ди-
митров, макар и да се опитваха да доказват, че Ботев щял да стане марк-
сист, но още не бил прочел „Капиталът“ на Маркс, който бил уж намерен 
неразрязан още в чекмеджето на Ботев 

Самият димитър Благоев, в оценката си за нашето възраждане и 
борбите за националното ни освобождение, говорейки за Ботев, го обви-
нява, че не могъл да разбере законите на общественото развитие, защото 
изповядвал Прудонистките и Бакунински възгледи 

в нашите учебници по български език и литература преди 9 сеп-
тември 1944 г  ясно и точно беше записано, че Ботевите стихотворения 
се делят на патриотични, бунтовнически, социал-анархистични и любов-
ни  в раздела на социал-анархистичните се сочеха „Гергьовден“, „Борба“ 
и „Елегия“ 

По време на ваканцията през 1931 г  помагах пълноценно на мои-
те родители в цялата селскостопанска работа: прибиране на житната ре-
колта, брането на царевицата, боба, слънчогледа, вършитбата, сеченето 
на горските участъци и пр  Бях здраво и жилаво момче  нещо повече – 
полагах свръх усилия да свърша едновременно по две задачи  това ми 
правеше удоволствие  от такова пренапрежение обаче си навлякох една 
беда, от която сравнително леко се отървах  Бързах да изора преди обеда 
три декара площ и тогава да разпрегна конете – нещо, което измори как-
то мене, така и животните  Изорах, сложих им в сандъка сено, покрих ги 
с чергите, хапнах набързо каквото имаше в торбата и побързах да легна 
върху току що изораната земя по гръб уж само за минута-две  Умората ми 
беше толкова голяма, че веднага потънах в дрямка и когато се събудих, 
усетих че гърбът ми се е схванал  Изправих се, поех дъх, но почувствувах 
болка с бодеж от дясната страна  С вдишването и издишването болката 
вместо да намалява се увеличаваше  Прибрах се рано след обеда и се опи-
тах да напека гърба си на слънцето, но болката продължаваше  на другия 
ден отидох при участъковия лекар в гара Самуил – д-р Еников  При пре-
гледа констатира плеврално възпаление следствие простудата  Предписа 
ми хапчета и вендузи  Само за две седмици болките изчезнаха и аз бързо 
се оправих 
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въпреки усилената работа през лятото, през дъждовните дни и 
празниците можах да прочета „думи на един бунтовник“ и „записки на 
един революционер“ от П  Кропоткин, а след завръщането ми в училище-
то през есента, четенето на книги от този род продължаваше по различен 
начин 

Предпоследната учебна година протичаше както и преди  външно 
погледнато животът ни беше строго регламентиран  През зимата зани-
манията протичаха в стаите, коридорите и мазетата  Имаше и бой със 
снежни топки между класовете, както е навсякъде в учебните заведения  
още нещо за начина на прочит на забранената литература  аз, Христо 
александров (америката) и Симеон Иванчев, а много пъти само с Щерю 
Стоянов вълков използвахме и празния резервоар, отстоящ на сто и пет-
десет-двеста метра от дирекцията, като най-удобно прикритие за чете-
не на анархистическата литература  там четяхме и внасяните нелегално 
вестници и брошури  Как ставаше това: единият от нас е влязъл вътре и 
чете на глас, а другите (или другият) стоят прави или седнали върху дъска 
или пънче и слушат  И наблюдават да не би от някъде към мястото да се 
зададе нежелан човек  По този начин, спомням си, прочетохме брошу-
рите: „Към младите“, „анархистична нравственост“ и „Справедливост и 
нравственост“ от Петър Кропоткин; „Кои сме и какво искаме“, „дванаде-
сет доказателства за несъществуването на Бога“ и „Свободата“ от Себас-
тиян фор; „религиозната чума“ от Йохан Мос, „Кронщад в руската рево-
люция“ от ярчук и „разговор между двама селяни“ от Ернико Малатеста  
И редица вестници разбира се  там бяхме защитени от каквато и да било 
изненада 

з а  а н а р Х И С т И Ч Е С К а т а  л И т Е р а т У р а  И 
а в т о р И т Е  Ѝ

над шестдесет бяха заглавията на книгите и брошурите с анархистическо 
съдържание, които можахме да прочетем през годините на нашето след-
ване тук  тази литература обогати нашия мироглед и ни направи по само-
уверени и дръзки  нейното съдържание ни плени за цял живот  фак тите, 
анализите на събитията във времето, ясната и точна мисъл на авторите, 
причините, обуславящи хода на историята, и най-вече идеалът за едно 
справедливо социално и свободно устроено общество, ни вдъхваше сили 
и пораждаше пориви за борба срещу ретроградните сили, препречващи 
пътя за лично и обществено преуспяване  автори като Кропоткин, Ба-
кунин, реклю, Прудон, Малатеста, Себастиян фор, ферер, рокер, Мост, 
Махно и др  ни станаха известни и любими  в горещите спорове между 
марксисти и анархисти си изяснявахме ролята на институциите: държа-
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вата, църквата, частна собственост, капитала и неговото натрупване, как-
то и понятията религия, Политика, Морал, Експлоатация, насилие и пр  
тук научихме за борбите в Първия Интернационал, Парижката комуна, 
руската революция, Махновското движение, Кронщадтските събития и 
пр , в които събития са си давали среща и са се конфронтирали двете те-
чения в работническото движение (двата мирогледа), централистичният 
и авторитарен на Маркс и последователите му от една страна и антиав-
торитарният федералистичен мироглед на Прудон, Бакунин, Кропоткин 
и последователите им от друга  за грозната действителност в руската 
болшевишко-сталинска империя единствено в анархистическата лите-
ратура и преса се пишеха и разобличаваха пропагандата на сталинските 
апаратчици за уж осъществения социализъм в отечеството на пролета-
риата  знаехме за репресиите, концлагерите и политическите процеси и 
разстрели спрямо свободомислещите 

П о С л Е д н а т а  У Ч Е Б н а  Г о д И н а

Беше решаваща за нашето успешно завършване  давахме си сметка за 
това, което ни предстои, и се хванахме здраво да учим материала по ма-
туритетните предмети  И резултатът дойде  Бях освободен по всичко, 
освен по български и литература  от изпит по този предмет не беше ос-
вободен никой  на определения ден направихме писмения  темата беше 
за възраждането и най-ярките му представители  Преподавател по лите-
ратура, както казах беше Георги Поп Иванов  Писмения изпит се прове-
де както винаги в присъствието на комисия  раздадоха ни подпечатани 
листове  Пред всеки имаше мастило и перодръжка  вниквайки в темата, 
мислено се пренесох във времето и обстановката на народа и страната, 
на духа, който е витаел в обществото преди и след освобождението ни от 
османското робство  С къси изречения нахвърлих мисли за най-важните 
моменти през петвековието  за личностите, посветили живота си в борба 
срещу тиранията за пробуждането на народа ни  Мислите ми, облечени 
в сбити образни изречения, изпълниха страниците на листата  звънецът 
удари, времето изтече и всеки предаде писмената си работа  не минаха и 
два дни, в класа ни влезе директорът Илия Кърмаков заедно с преподава-
теля по литература  Станехме на крака и след като ни поздрави, седнахме  
„Кой от вас е Стоян Иванов Цолов – запита директорът – нека стане “ Из-
ненадан, аз станах, като си помислих, че нещо лошо се е случило и зачаках 
какво ще ми каже 

– Ученици, започна той, онзи ден вие положихте вашия изпит по 
български език и литература  най-хубавата оценка, която комисията 
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дава след прегледа на писмените ви работи, се присъжда на Цолов, нека 
му е честито – и той ме поздрави с ръкостискане 

Естествено, аз се вълнувах двойно, очаквах най-лошото, а то се ока-
за най-неочакваното и хубавото! от устен изпит бях освободен  освобо-
ден бях и от останалите матуритетни предмети, с изключение на „Педа-
гогическа практика“ и „земеделска практика“, които бяха задължителни 
за всички ни, независимо от оценките през годината  да практикуваме 
„педагогиката“ ходехме в града два пъти седмично  тази практика проти-
чаше пред деца от образцово начално училище в града  Практикуването 
се наричаше „Хоспитиране“  През годината там изслушвахме изнасяни-
те лекции пред децата, след което правехме разбор на проведения урок 
от съответния учител  любима учителка, с отлично приятелско държане 
към нас беше г-жа Боева, а учителят, ползуващ се с най-голям автори-
тет, се казваше Шейтанов  винаги с усмихнато лице, естествени мание-
ри, приятен глас и топлота, учителката Боева предразположи към себе 
си всички ни  При посещение на образцовото училище отивахме заедно 
с педагога ни Стефан Кираджиев – естествен и непринуден като нея  за 
убежденията на 30-годишната Боева усещахме, че тя симпатизира на на-
шите анархистични идеи, но избягваше да ги декларира  Пък това не бе 
и необходимо  Учителят Шейтанов бе висок, снажен мъж на около 40 го-
дишна възраст  Строг израз на лицето, но с изключителна склонност към 
разговор на свободна тема човек  за пръв път от него чухме, че Съветския 
съюз (по това време) разполагал и държи най-голямата армия в света, на-
брояваща 5 милиона военослужещи  Според него СССр се стреми да за-
владява чужди територии и да установи система, каквато е неговата, т  е  
болшевишката  ние не бяхме склонни да приемем неговите виждания, но 
по-късния ход на събитията потвърди тези негови твърдения  

на изпита по „Педагогическа практика“ ми се падна да предам 
на децата от първо отделение за „картинката“ на цифричката „2“  Като 
встъпление, започнах с „нашата баба и нейното внуче“, когато тя му шие 
рокличка, забравила къде дянала очилата и заедно с него, започнали да 
търсят бабините очила  тук очила, там очила – няма ги  за изненада на 
бабата, внучето ги открива под възглавницата и извикало: „ето на баба 
очилата“ – и аз показвам очилата 

разказът встъпление трябваше да бъде жив, кратък и заинтригуващ, 
да привлича и задържа вниманието на децата, в противен случай децата 
се разсейват и предаващият урока става за тях скучен, ефектът – слаб и 
лекцията може да пропадне  При показването на бабините очила от вну-
чето веднага питам: „деца, колко стъкла имат очилата на баба?“ – две, 
отговарят малките  а защо са две стъкла, питам отново  защото бабата 
има „две“ очи  я да прочетем стъклата: „едно“, „две“    и така преброявай-
ки стъклата на очилата и очите на бабата и броя на нашите очи, идваме 
до идеята за цифричката „две“, картинката на която идея се пише така „2“  
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Много е важно да се спечели вниманието и симпатиите на децата, в про-
тивен случай те могат волно или неволно да те провалят 

Колко важно е това и за така наречените „ръководители на народа“, 
„на партията“ и пр , които отстояват не друго, а собствените си интереси  
И понеже тези лични интереси никога не съвпадат с интересите на наро-
да като цяло, налице остава само ръководителят-апаратчик, функционе-
рът, обслужващ институцията, която винаги е една абстракция  И когато 
народът насила е каран да вярва във „фикции и абстракции“, започва да 
„лицемери и да се преструва, че вярва   , за да няма „неприятности“ 

При децата лъжата и измамата не минават  децата не могат да се 
преструват и премълчават неистините  Колко силна и вечна е приказката 
на андерсен, където големите се преструват, че уж виждат царя „обле-
чен“ в новите му дрехи, докато първото дете, което го вижда извикало: 
„Царят е гол, вижте го, гол, гол,   “

за съжаление децата от времето на тоталитарния режим бяха по-
учавани от родителите си да премълчават, да се преструват, за да не по-
страдат, та да успеят, да се издигнат и прочие фалшиви добродетели във 
фалшива обстановка, създавана от властници и парвенюта 

Изпитите за завършено средно образование приключиха  заведоха 
ни при прочутия в града фотограф „Маркарян“, където всеки си напра-
ви снимка за дипломата  за съжаление, никой не се сети да си направим 
обща такава на класа за спомен, след като цели четири години бяхме не-
прекъснато заедно и се познавахме по-добре отколкото хората в едно се-
мейство  Какво недоглеждане от наша страна и от страна на класния ни 
наставник!

в  С в о Б о д н И я  ж И в о т

дипломирахме се и всеки пое пътя към родното си място  адресите си 
знаехме „наизуст“  знаехме трите си имена, рождените си дати, селото и 
града, семейното си положение и пр  Голямо нещо е човешката памет  тя 
е една възможност на нашето съзнание да зафиксира като на филмова 
лента всичко, което човек е видял, научил, изпитал и да възстановява фа-
кти, събития, образи (лоши и добри)  това чудо на човешкия мозък, скрит 
зад черепната кухина, все още крие много неизвестни 

всички млекопитаещи имат централна нервна система, хорда дор-
залис и мозъчно сиво вещество, което им позволява да се възпроизвеж-
дат, наследяват, да отреагират в околната среда и да се адаптират към нея  
никое, от тях обаче не е могло да достигне до възможностите на мозъка 
на Хомо сапиенс (разумен човек – б  ред )  загадка е все още онази „ис-
кра“ детонатор, която позволява на човека да се отличава от останалите 
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млекопитаещи и птици  Място за метафизика, религиозни заблуждения 
и съзнателни заблуждения няма  науката, всичките ѝ клонове и подраз-
деления, вечно и непрекъснато ще търсят отговорите на сложните въ-
проси и неотстъпно ще се позовават на опита, наблюдението, откритията 
направени по пътя на индуктивно-дедуктивния метод, аналитико-синте-
тичния способ и умозаключенията при откриване на неизвестното  Ин-
туицията, прозренията, телепатията са също възможности на търсещото 
човешко съзнание, без да се изпада в мистика и патологични отклонения, 
които не водят доникъде, освен до лудницата и самоубийствата  Много 
са причините, пораждащи днес деформациите в мисленето у хората  ос-
новните, обаче са социално-икономически  въпрос на въпросите остава 
социалният, с който са свързани до голяма степен и всички останали 

К ъ М  р о д н о т о  С Е л о

Моето родно село отстои от гр  Шумен на около 45 километра  вместо 
с влака, баща ми дойде с впрегнатите в каруцата коне, взехме пакетите 
с книгите, дрехите, спалните принадлежности, както и цигулката  това 
бяха моите лични неща  С учителите и оставащите от долните класове 
ученици се бях сбогувал  По пътя, както винаги, с баща ми си споделях-
ме за онова, което предстои да става по-нататък  дали ще намеря място 
за работа като учител, за каквато съм се готвил през тези пет години  
в нашето село вакантно място нямаше  трябваше да потърсят такова в 
околните села  ако някъде се окаже, че има незаето място, необходимо 
беше да се влезе във връзка с Училищното настоятелство, като кандида-
тът подаде молба до председателя на настоятелството  тези председате-
ли и настоятели бяха местни хора с различна партийна принадлежност  
настъпи така нареченият проучвателен период за търсене работа  до 
септември имаше време, но „пазарлъкът“ започна още през август  По-
дадох документите си с молбата до председателя на училищното насто-
ятелство в с  Шърман (Бърдоква)  „величието“ започна да ме уговаря за 
по-късно, тъй като още вакантното място не било освободено  Подраз-
брах, че трябва нещо да обещая, какво – не беше ясно  необходимо било 
да поизчакам за по-късно  Безработни учители имаше не малко по това 
време  рушветчилъкът и подкупите бяха неща известни на всички  оти-
дох в отстоящото на 7 км от нас село торсун  Главен учител тук беше асен 
ядков  Македонски деец, подгонен от Горно-джумайския край от Михай-
ловистите, установил се тук заедно с жена си, също учителка  разбрах, 
че някога е бил с леви убеждения, но станал вече конформист и минал 
даже надясно  не прие да има около него по-будно мислещ и започна да 
увърта, че тукашните хора били македонци и трябвало да се съобразява с 
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това, което те кажат  Мини по-късно, ми каза „Главата на училището“, аз 
ще говоря с настоятелството и може би нещо ще се уреди  разбрах, че и 
от тази трънка заек няма да излезе и повече не стъпих  И реших да отида 
в Южна България, където научих, че има доста вакантни учителски места 
и можело да се направи избор на селището 

През същата година, братът на моята втора майка димитър Бучу-
ков, който за мен беше „вуйчо Митьо“, напуска учителството и чрез кон-
курсен изпит взема инспекторско място в Елховска околия  С него бяхме 
станали освен родственици и добри приятели  той имаше проблеми в 
семейството си, поради това, че бабалък му, дядо Борис, беше богат и 
държането му към „зетя“ малко или много било пренебрежително  Иска 
да го постави в зависимост  Естествено, вуйна Божанка, жената на вуй-
чо Митьо, макар и културна и умна жена, се е влияела малко или много 
от баща си  отношенията им охладняват  временно живеят отдалечени  
той в Елхово, тя в Шумен  Малката им дъщеричка Благовеста (Благето) 
остава при майката  След някоя и друга година отношенията им се въз-
становяват и те отново живеят дълги години в хармония  Блага израсна 
красива, умна и възпитана девойка  завърши ветеринарна медицина и 
дълги години работи като специалист в софийската кланица  за взаимо-
отношенията ми с вуйчо Митьо, вуйна Божанка и Благовеста ще говоря 
по-късно 

н а з н аЧ а в а н Е т о  М И  К а т о  У Ч И т Е л  в 
С   в о Й н И К а ,  я М Б о л С К о

не отидох да кандидатствувам за учителско място в Елховска околия  
Подадох молба в II-ра ямболска училищна инспекция, чиито ръководи-
тели бяха тодор драганов и н  Епитропов  И двамата близки приятели на 
вуйчо Митьо Бучуков  Предложиха ми да отида в с  войника, ямболско, 
където има новооткрита прогимназия  Увериха ме, че селото, макар и от-
далечено от града, има редовен рейс и че там ще имам по-големи въз-
можности на първо време от моето учителствуване  Съгласих се  Пуснаха 
заповед за назначаването ми като волнонаемен учител в прогимназията 
и аз заминах, без да имам представа за хората, учителския състав и об-
становката  рейсът минаваше през няколко села: Гидиклий, Мансърлии, 
Бояджик, Гюркмене  Селото се намираше в полите на Големия Бакаджик, 
за разлика от Бакаджика „Свети Спас“ 

С пристигането трябваше да потърся директора на прогимназията – 
Слав Петков Бозаджиев, който в същия ден ме очакваше  Беше уведомен 
от училищната инспекция  Със слизането си от рейса, млад 30-годишен 
мъж, ме запита: „вие ли сте новоназначеният учител в прогимназията?“ 
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отговорих: „да!“ Подаде ми ръка за „добре дошъл“ и добави: „аз съм 
директорът“  Предложи ми да отидем в тях и след като се нахраним, ще 
ме заведе в самата прогимназия, за да се запозная с обстановката  денят 
беше 10 септември 1933 год  занятията в училищата започваха навсякъ-
де в страната на 15 септември  Пристигнах нарочно по-рано, с оглед да 
си намеря подходяща квартира и се ориентирам за обстановката там  
Слав Бозаджиев ме представи на жена си Мария – учителка в началното 
училище и на родителите си, дядо Петко и баба Петковица  направи ми 
силно впечатление, непринуденото и сърдечно посрещане от всички в не-
говия дом  Мара, както я наричаше Славчо, също беше 30-годишна жена, 
интелигентна, с тъмнокафяви усмихнати очи и леко къдрава черна коса  
любезно тя покани всички да слезем в приземния етаж на подредения 
обяд  тук, макар вкратце, всеки разказа за себе си по нещо  Старите ро-
дители на Славчо бяха тракийци, преселени от турска тракия през 1912 
година, Мария бе от съседното село топузларе (зорница), завършила 
средното си образование в гр  ямбол  Славчо беше завършил Учителския 
полувисш институт в Пловдив и като местен човек назначен за дирек-
тор на новооткритата прогимназия  Маниерите и приказките говореха за 
неговата добронамереност, уравновесеност и оптимистична настройка  
закачливо и шеговито, още по време на обяда, той предложи, ако нямам 
нищо против да остана в тях на квартира и храна  Приех без колебание  
Предложиха ми южната стая на втория етаж и пълен пансион за храна 
(закуска, обед и вечеря)  Каквото ядат те – такова и за мен  Условията 
бяха повече от изгодни  Чувствувах се като у дома си  Славчо не закъсня 
да ме предупреди, че е неблагоприятно разположен към местните учите-
ли – братята димитър и Стоян Попови  за мен това нямаше значение и 
аз никога не взех страна по отношение на взаимната им неприязън, при-
чините за която не ме интересуваха  По убеждение братята Попови бяха 
„земеделци“  По-възрастният от тях, Стоян Попов, беше председател на 
кооперацията, носеща името „взаимопомощ“  По-късно научих, че тази 
кредитно-потребителска кооперация е основана в началото на 20-те го-
дини от наши анархисти  По това време Славчо и Мара имаха момчен-
це на име Пешко – мило, жизнерадостно дете на година и месец-два, а 
само преди няколко години научих, че някогашният малък Пешко е ста-
нал ректор на Химико-технологичен институт в София  така много ми се 
иска да го видя и говоря с него 

След уговорката за квартирата и храната в учителското семейство, 
можах да разгледам селото, месторазположението на прогимназията и 
другото основно училище, общинското управление и кооперацията  в 
селото имаше земеделско училище, а също и Стопанско – за шев и крой-
ки  Прогимназията, както казах, беше непълна и за попълването ѝ бяха 
събрани ученици от съседните села – тюркмене, Башалии и др , с деца, 
които след като са завършили първоначалното училище, бяха престо-
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яли по година-две по домовете си, без да продължават в прогимназия  
някои от учениците бяха момували и ергенували, ходили по седенки и 
бяха по на 15-16 и 17 години  така, някои от учениците в третия клас 
(седми сегашен), бяха с по две-три години по-малки от мен  Чувствувах 
се малко неловко пред тях отначало, още повече, че аз имах подготов-
ката за преподавател на деца от основното училище  Прогимназиалният 
материал е по-голям по обем и по-различен  застъпени са математика, 
история, география, химия, физика, антропология, френски, нотно пе-
ене, гимнастика и др  Бях с определен мироглед и литературата, която 
бях изчел, беше толкова многостранна, че се чувствах уверен в себе си  
Бях чел „Кошерът“ на Себастиян фор, „Модерно училище“ на франсиско 
ферер, „Училището“ от Мария Монтесори и това на Елена Кей, „детето 
и бъдещето“ от н  венцел  При това бях „хоспитирал“ в образцовото учи-
лище – гр  Шумен  Младежка дързост не ми липсваше  И когато по-късно 
видях отблизо другите мои колеги при срещи, конференции и обмен на 
опит, се уверих още повече в собствените си възможности в съпоставка 
с останалите 

Учителският състав в прогимназията се състоеше от трима души: 
Слав Петков Бозаджиев, директор и преподавател по български, френски 
и пеене, колежката ми димитринка Керемидчиева от ямбол, преподава-
тел по история и география и аз, преподавател по аритметика, геометрия, 
химия, антропология и хигиена  в трите класа предметите бяха различни 
и се получаваше така, че даден предмет в различните класове се предава-
ше не непременно от един и същи учител  знаех, че първите впечатления 
на учениците от учителя са много важни за неговия „имидж“, както каз-
ват нашите журналисти сега  тези първи впечатления никога не се забра-
вят  Уважението към учителя ще зависи до голяма степен от самия него, 
значи, Стояне – внимание!

директорът Слав Петков ме представи последователно във всеки 
клас  това стори и с колежката ми димитринка Керемидчиева  Станах 
класен наставник на първи (пети) клас  С дневник в ръка, при последо-
вателното ми влизане в класовете, извиквах имената на учениците и вед-
нага свързвах името с физиономията на всеки един  Споделих какво бих 
желал да видя в тяхно лице, какви са моите и техните задължения, какво 
ще целим с изучавания материал и прочие  Бях внимателен, тактичен и 
бързо се сближих с тях  Спечелих доверието им  Стараех се да бъда те-
хен по-голям другар, при спазване на необходимата дистанция, разбира 
се  Смело мога да кажа сега от дистанцията на времето, че съумях да се 
справя успешно и като преподавател и като възпитател още при първи-
те ми стъпки  Материалът за усвояване се разбиваше на т  н  „методични 
единици“ по срокове на предаването му  Учехме по 4-5 часа преди обяд, 
а след обяд водехме учениците на разходка и на наблюдение вън от село-
то  С първоначалното училище подържахме колегиални връзки, взаимни 
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посещения и гостувания  в него учители бяха братята Стоян и димитър 
Попови, хазайката ми Мара Славчева, Кръстанка Пейчева (Кинчето), 
втора димитринка Керемидчиева, Софийка Панайот лолова – всички от 
гр  ямбол  неомъжени бяха двете димитринки, Кръстника и учителка-
та по шеф и кройки от стопанското училище  директор на земеделското 
училище беше г-н драганов, а учители – таня Колева, агроном от гр  Кар-
лово, г-н лахтин, висококултурен възрастен руснак бе от с  лехчево, 
фердинандско (Монтана)  Към това училище се числеше и землемерът 
Чобанов  Пропуснах да спомена началната учителка донка, съпруга на 
секретар-бирника  в селото имаше медицинска служба оглавявана от д-р 
Маринков, родом, ако не се лъжа, от с  Карапча, ямболско  рядко култу-
рен човек, завършил медицина във франция  на мнозина от горе изброе-
ните споменавам само по едно име, защото в плаката на паметната лента 
това е останало  физиономията,обаче на всеки един е ярко запечатана и 
ще изчезне само с моето изчезване по силата на биологичните закони  

Сега, бегло за всеки поотделно от тези, които пребиваваха в с  вой-
ника тогава  Годината е 1933-1934  започвам  за хазаите ми Славчо и Мара 
казах по нещо, но тепърва ще се връщам отново  димитринка, моята ко-
лежка от прогимназията бе живо, подвижно, жизнено и шумно разговор-
ливо момиче  Средна на ръст, с къдрави черни коси късо подстригани, за-
сияни леко присвити очи и дръпнати тънки вежди, набито стегнато тяло, 
тя непрекъснато говореше на висок глас и жестикулираше при всяка ка-
зана дума  С другата димитринка не мелеха брашно  Скритом се нена-
виждаха  а бяха съседки по местоживеене в Каргона – квартал на ямбол  
Като интелект, моята колежка превъзхождаше другата, която пък беше 
истинска красавица като физиономия и фигура  Красотата ѝ я правеше 
малко или много по-суетна, но добротата при разговор с нея се усещаше  
Кристинка Пейчева (Кинчето) бе с мургаво дяволито усмихнато лице, с 
гръцки профил и маслинено-бляскави черни топли очи  забележително 
атрактивно момиче, в което, нека призная се влюбих от пръв поглед, но 
винаги сдържано изразявах това  тя усещаше моя пронизващ поглед и 
умееше да флиртува, което разпалваше още повече моето въображение  
Гъвкавото ѝ тяло флотираше артистично под ушитите с вкус рокли  Често 
посещавах квартирата ѝ до каменния мост над реката, където тя, дими-
тринка (втора) и учителката по шеф и кройки живееха  Последната, име-
то на която не си спомням, беше от дъскот, айтоско  отличаваше се със 
стройното си високо тяло, удължен ханш и елегантни крака  Имаше лек 
дефект в дясното око  По моя молба тя ми уши черна сатенена рубашка с 
извезана висока яка, модел „а ла Максим Горки“, която като препасвах с 
чер шнур, излизах вън от селото покрай реката, близките поляни, а поня-
кога и вечер по козите пътеки към върха на Бакаджика 

Софийка лолова беше моя съквартирантка  рядко умна, добра, с 
изящно изваяна мраморна глава като на афродита  Беше жена-миньон, 
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омъжена за един от братята лолови – Панайот, студент по това време 
в Художествената академия  той често идваше при нея  за мен те бяха 
идеалното съчетание на едно културно семейство  Панайот или Почо, 
както го наричахме, беше интелигентен и красив мъж  Години по-късно, 
при връщането си от Испания, имах случайна среща със Софийка в бъл-
гарското посолство в Париж, където и тя като мен случайно бе дошла да 
урежда престоя си във франция  Имахме мил разговор и макар за късо 
време се пренесохме в обстановката на войника 

Братята Стоян и димитър Попови се отнасяха колегиално към мен  
Уважавах ги и аз  дъщеричката на димитър Попов – живо и умно моми-
че – беше в моя клас 

Г-н драганов беше директор на средното земеделското училище, в 
което се учеха младежи и девойки от селото  нисък на ръст, стар ерген на 
около 55 години, той се движеше вечно сам, нямаше никаква компания  
Като агроном, се грижеше за обзавеждането на земеделското училище и 
беше в помощ на селяните по отглеждане на лозята  Съчувствах му и не 
одобрявах присмеха с който се отнасяха към него някои от колежките от 
училищата  вземаха го неоснователно на „подбив“ при разговори помеж-
ду си 

редом с часовете си в прогимназията, станах и извънщатен лек-
тор през зимния и пролетен сезон в това земеделско училище  там учех 
учениците как се намират лицето, квадратурата и кубатурата съответно 
на площи, помещения, каци, бъчви и пр  освен теоретичните формули, 
практически ги водех по нивите и лозята, където с рулетката измервахме 
и изчислявахме квадратурите им 

таня Колева бе агроном в селото и преподавател в земеделското 
училище  живееше в съседната на моите хазаи къща  нямаше ден, през 
който тя и колежката ми димитринка да не дойдат при Мара на приказ-
ки, правене сладки, обмен на плетки и забавления помежду си  Култур-
на, добродушна и възпитана жена бе таня  Сравнително по-възрастна от 
другите тя се броеше вече за „стара мома“  на квартира у Славчови се 
устрои и д-р Маринков, с когото бяхме близки по убеждения и можехме 
да споделяме сериозните въпроси 

в р ъ з К И т Е  М И  С  а н а р Х И С т И т Е  о т  о К о л н И т Е 
С Е л а

не много след идването ми тук, потърсих и открих учители от този край 
с разбирания като моите  Самата моя хазайка Мара се оказа, че още като 
ученичка в ямбол е била увлечена в анархистките ученически среди  ней-
ни учители са били известната веса лясова и Борис Георгиев, преподава-
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тели по това време в гимназията  И ето какво тя ми разказа за прочутия 
анархистки митинг, свикан на 26 март 1923 г  в протест срещу изземва-
нето на оръжието от населението и въвеждането на „хлебните марки“, 
оскъпили ежедневния хляб на гражданството  на черната дъска, разказ-
ваше хазайката ми Мара, беше написано с големи букви: „днес, всички 
на митинг!“

И когато след разигралата се кървава драма на площад „Кобурггот-
ски“ са били предприети масови арести и избивания на вързани хора в 
казармите, тя, заедно с приятелката си и нейна съученичка, успяват да 
спасят ранения в рамото оратор бай атанас Стойчев  Как? обличат го 
в ученически шинел и фуражка, хващат го под ръка отстрани и го пре-
веждат през Каргонския мост над тунджа  Мостът, както и пътищата, са 
били охранявани от войници  в ръцете си Мара и приятелката ѝ са дър-
жали учебници  войнишкият пост не ги спрял, макар да се вгледали в тях  
отминавайки поста, на разстояние около десетина метра, Мара изпуска 
нарочно учебник, навежда се да го вземе така, че без да се обръща, оглеж-
да поста да види дали войниците ги наблюдават  Уверили се, че всичко е 
преминало успешно, те ускоряват крачките и потъват в квартала, където 
други приятели поемат и скриват бай атанас  така той е спасен от евен-
туален разстрел  

Г о д И н И т Е  о т  1 9 3 0  д о  1 9 3 4

Годините след 1930, когато правителството на ляпчев загуби изборите, 
до 19 май 1934 година, бяха години на относително най-голяма свобода  
Пресата, печатът и книгоиздаването, макар и да минаваха през цензура, 
заливаха пазара  Критиките към правителствата за тяхната некадърност 
да се справят със злоупотребите, корупцията, безработицата, всекиднев-
ните убийства от македонстващите, пълнеха страниците на вестниците  
Излизаха маса ежедневници, седмичници и периодика, повече или по-
малко ориентирани наляво, центъра или вдясно, не предлагаха ясна ал-
тернатива на народа  Партизанщината се развихряше, партиите се борич-
каха по между си и вътрешно се рояха на крилца и перца  нещо като това, 
което наблюдаваме днес  тази ситуация продължи до 19 май 1934 година, 
когато пак чрез военния кръг „звено“ Кимон Георгиев и дамян велчев 
извършиха за една нощ преврат, не без знанието на двореца  Суспендира-
ха търновската конституция, спряха всички леви издания на комунисти, 
анархисти, социалисти и леви земеделци (пладненци)  Спряха и печатни-
те органи на партиите и чрез декрет разтуриха всички партийно-полити-
чески групировки  в затворите изпълниха 5-6 смъртни присъди на поли-
тически затворници и прокламираха гръмогласно: „връщане назад няма 
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да има“  официоз на новата превратаджийска банда стана вестник „нови 
дни“  Предприеха се масови арести и обиски  на ванче Михайловистите 
от вМро в Горна джумая и Петричко щабовете се закриха и на тяхната 
погромаджийска дейност се сложи край  това бе единствено положител-
ната стъпка на новата власт, с което се доказа, че отговорните фактори, 
когато искат, могат да сложат ред и предотвратят безнаказаните и безот-
говорни убийства посред бял ден  днешните убийства, грабежи, коруп-
ция и произвол са далеч по фрапиращи в сравнение с тогавашните  И 
нищо не може да оправдае днешната престъпност и грабеж, съзнателно 
изкарана на „показ“ 

Успоредно с това се предприе една некомпетентна стопанска мярка 
с тежки последици за икономиката – осоляването на ракиите в спирто-
варните  Прогърмяха лозунгите за „нова ера“, „нов ред“, „национален въз-
ход“  въведен беше „държавният монопол“ в редици стопански сфери 

не мина и година време и започнаха поредните смени на минис-
терските постове, малки дворцови преврати, размествания и задкулисни 
боричкания между буржоазните партийни и военните водачи  Съперни-
чеството за постове ги ожесточаваше 

в р ъ з К И т Е  М И  С  я М Б о л С К И т Е  а н а р Х И С т И

Както отбелязах, моето желание да учителствувам в ямболския край се 
подсилваше и от желанието ми да намеря и повече идейни приятели  Бях 
чел вече в анархистичните издания „работническа мисъл“, „работник“, 
„Пробуждане“, „Мисъл и воля“ и др  за станалите събития през 1922 и 
1923 г  от моята хазайка Мара научих и къде се намира къщата на Стефан 
златев – Чеката, както го наричаха другарите му  той, заедно с Георги ов-
чаров и други анархисти излежаваха доживотни присъди в Сливенския 
затвор  Скоро след 1932 г  гласуваната амнистия позволи да излизат един 
след друг  Старата баба злата, майката на Чеката, живееше сама в малка, 
заградена с тухлено дуварче къщица  дребна, съсухрена и бледа старица, 
тя говореше бавно, с натъжен глас за единствения си син Стефан  винаги, 
при посещението ми в ямбол отивах да я видя, да занеса някакъв армаган 
и споделя мъката ѝ  След излизането на Стефан златев и Георги овчаров 
от затвора, както и останалите, можах да се запозная лично с мнозина от 
тях и разговарям за живота им 

Събранията на ямболската анархистична организация ставаха ре-
довно в дома на бай андон домусчиев, ул  „Св  никола“ № 5, в който бях 
редовен посетител в неделните дни  Кака Марийка и малкият 6 годишен 
Стефчо посрещаха идващите по различно време един по един през два 
различни входа  Съседите не трябваше да разбират за тези събрания, ко-
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ито, макар и чисто просветни, не биваше да стават публично достояние  
Четяха се реферати, разглеждаха се актуални събития и се набелязваха 
мерки за разширяване влиянието на анархистите в града и околните села  
Броят на посетителите и членовете на организацията варираше до около 
30-тина  от посещаващите си спомням следните имена: андон домусчи-
ев майстор-дърводелец, брат на убития през събитията ангел домусчиев  
добродушен, спокоен, уравновесен и крайно етичен във взаимоотноше-
нията си другар  Говореше отговорно и само за онова, което познаваше 
и което бе в състояние да извърши  Кротката му усмивка подкупваше и 
спечелваше всеки, който се доближеше до него  за последен път погле-
дите ни се срещнаха през 1946 година, когато бяхме на посещение в кон-
цлагера „Куциян“, на все още неосвободените наши другари  в групата, 
маршируваща и пееща песента „ний врагове сме на народа“ при връщане 
от трудовия обект, беше и бай андон  Каква зловеща и цинична ирония  
тези, които цял живот сме се борили срещу потисничеството, неправдите 
и фалша в живота, сега бяха държани като „врагове на народа“! ръкувахме 
се и неговата кротка усмивка, макар и озлочестена заигра по лицето му  
Милият бай андон, колко малко са като него!

Илия андонов, текстилен работник и специалист във фабрика 
„тунджа“, запомних като човек с подчертана интелигентност, спокойно и 
задълбочено характеризираше политическата и стопанска обстановка в 
страната и по-конкретно халът на работниците в текстилния бранш  При 
изказванията си нямаше декларативност и лозунгаджийство и впечатля-
ваха всички присъстващи  апелираше за създаване на синдикални ядра 
във фабриките и предприятията  Бил е участник в събитията от 1923 г , 
макар да е бил юноша тогава 

васил янков беше от по-възрастните приятели  Хлебар по профе-
сия, със собствена хлебарница, той беше познат на целия Каргон, като 
народен човек и смел защитник на работническите интереси  Човек с де-
лови качества и голям житейски опит  такъв бе бай васил янков  Хората 
като него са по природа анархисти 

атанас Стойчев, пламенният трибун, ораторът на митинга от 26 
март 1923 г , свикан в знак на протест срещу обезоръжаването на народа 
и въвеждането на „хлебните марки“ – нов косвен данък, беше редовен 
посетител на събранията  Словото му бе дръзко и напористо  темпера-
ментно разказваше за огромното влияние, което са имали анархистите 
в града през годините 1920-23  за масовото синдикално анархистическо 
организиране на тухлари, кожари, шивачи, градинари и други професии  
за споровете в ямболското читалище между анархиста тодор дързев и 
марксиста тодор Павлов, дошъл да говори специално против анархизма, 
за нелегалната печатница организирана след събитията в Балкана  Поз-
нанството ми с него започна от тези години и продължи до последните 
дни на неговият неспокоен и бурен живот 
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Георги овчаров беше един от онези редовни посетители на събра-
нията, който природно съчетаваше качествата на доброта, скромност, 
честност и всеотдайност към движението, истински човек от народа  С 
кротка като на дете усмивка, бе винаги готов да даде хапката от устата 
си за близкия до него нуждаещ се човек  Много пъти съм разговарял с 
него и съм се възхищавал на верния му усет да преценява непосредствено 
действителността, която ни заобикаля, макар да бе излязъл наскоро от 
Сливенския затвор, където е излежавал доживотна политическа присъ-
да  

неговият брат Митко овчаров носи чертите на своя брат още като 
ученик  След завършване на гимназията заминава за Германия, а после 
за австрия, където завършва архитектура  След 9 9 1944 г  се срещнахме 
отново в София и преди да се разделим ми сподели, че урежда замина-
ването си за Бърно  неговият живот е цяла одисея  заминава по-късно в 
Щатите, Канада, работи по специалността си като архитект в аржентина 
и накрая се установява във венецуела  завърна се в страната вече пенси-
ониран  С него в момента поддържаме близки приятелски връзки  Пре-
дан на нашите идеи, не жалеше средства да помогне на всеки нуждаещ 
се  При разговори с него възкресявахме имена и дати на хора и събития 
свързани с нашите идеи, както у нас, така и в чужбина 

С Георги Карапчански подържах приятелски връзки по това време 
и ще отбележа, че беше един от активните дейци сред учителските среди 
и гражданството  за тази му дейност беше уволнен от правото му на учи-
телствуване  наред с многото му положителни качества като деец в дви-
жението, той проявяваше склонност към отреченото вече увлечение към 
„ексовете“ като форма за набиране на средства  тази някогашна практика 
в периода след войната бе довела до крайно негативни резултати: зло-
употреби, взаимни вражди стигащи дори до убийства между приятели  
този период е бил отричан при всички станали тогава и по-късно сбирки, 
събрания и конгреси 

двамата братя – Георги и Стоян Цареви, майстори дърводелци от 
Каргона, бяха предани на движението и присъствуваха редовно на съ-
бранията и в провежданите мероприятия  на събранията, които ставаха 
обикновено в неделните дни, идваха и двамата учители от с  Чаталово, 
Елховско и от с  воден близо до турската граница  те информираха за 
положението в техните райони  Името на единия беше Митко, на други-
те не си спомням  вълчо, от с  овчи Кладенец, майстор-готвач, бе типи-
чен представител на хората от низините  думите му, при изказване бяха 
прости, ясни и конкретни  Смел и безкомпромисен  Човек на делото  
Бяхме близки  Митко се казваше железничарят по ж  п  отсечката зим-
ница-ямбол  възнисичък, подвижен, с живи очи, той осведомяваше за 
положението на железничарите в железниците  не мога да не спомена за 
васил Шойлев (Шойлето)  Среден на ръст, с набито телосложение, ниско 
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спуснати до рамото буйни коси, с черепен пръстен, той и други смелчаци 
като него редовно пръскаха позиви и листовки из фабриките и тунджан-
ската градина-парк 

добри приятели бяхме с Митко Керемидчиев студент в Прага по 
инженерство, прекарващ ваканциите си в ямбол  високо интелигентен, 
снажен ерудиран млад човек, той разказваше за анархистическата сту-
дентска група българи в Бърно по онова време  роден в заможно семей-
ство, Митко носеше благородството в себе си  раздаваше се безкористно  
Случвало ми се е да пренощувам в дома на родителите му, където виждах 
и неотстъпващата му по красота и интелект негова приятелка  Много са 
хората, които опознах тогава, между които бе ученикът от горните класо-
ве на гимназията тодор хаджи жеков  Баща му имаше книжарница, чрез 
която се разпространяваха и наши книги  тодор хаджи жеков действаше 
сред учащата се младеж  дейни младежи, ученици от горните класове на 
гимназията бяха Минчо и Бельо 

П р Е д С Е д а т Е л  н а  И з Б о р н о  Б Ю р о  з а  М Е С т н И 
И з Б о р И  –  1 9 3 4  Г  

През пролетта на 1934 г  се произведоха последните демократични из-
бори за общински съветници и кметове  назначиха ме за председател на 
изборната секция в селото, като човек стоящ встрани от партийно-поли-
тическите борби, още повече незаинтересован и незамесен в роднински 
връзки с местните власти  По принцип на учителите се предоставяше това 
право съгласно действуващото законодателство  През този ден на мен 
беше предоставена власт и отговорност за реда и законността по време 
на изборния ден  на разположение имах изпратен старши стражар, чиито 
задачи бяха да не се допускат пияни хора в близост до училището, както 
и внасяне на алкохол и оръжие  в изборната секция всяка партия имаше 
своя застъпник, който следи за наличността на бюлетините на неговата 
партия  за недопускане кражби, подмяна и фалшификации на бюлетини 
и каквото и да било нарушение, всеки бе задължен да се отнася до мен 

След приключване изборното време, урната се запечата и пред 
погледите на присъствуващите, при пълна тишина, започна на глас пре-
брояването и сортирането на бюлетините  Състави се протокол, който, 
подписан съответно, се предаде по принадлежност  резултатите от избо-
рите не попречиха на превратаджиите дамян велчев и Кимон Георгиев с 
мълчаливото съгласие на двореца да извършат преврата от 19 май 1934 г  
за една нощ конституцията бе суспендирана, партиите разтурени, вест-
ниците спрени, парламентът разтурен и гръмогласно бе обявено, че връ-
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щане назад няма да има  „Суверенният“ народ и „демокрацията“ изчезна-
ха и то пак в името на закона и реда в страната   

о Щ Е  з а  в р ъ з К И т Е  С  а н а р Х И С т И  о т  р а Й о н а

освен с анархисти и антифашисти от ямбол, връзки подържах и с такива 
от околните села Ени Махле, афтане и Башалии  Продан Стоянов, ни-
кола Банов, Христо Колев, Мильо    тоню    бяха приятелите ми от тези 
села 

Продан бе завършил дърводелско-резбарско училище в Сливен, 
никола – педагогическо училище, Христо – техникум, Милю – т  П  учи-
лище и тоню – гимназия  Продан пееше повече от отлично  С широка 
душа и богато на чувства сърце, той подържаше лиричното настроение 
в компанията  никола като учител в родното си село афтане беше ав-
торитет сред селяните  думите, мислите, делата отговаряха на призва-
нието му  Милю, родом от с  тича, Котленско, бе уважаваният началник 
на пощенската станция в Ени Махле, незаменим комик, духовит в шеги-
те и вицовете  Христо се отличаваше със строгостта и в същото време с 
точността и благородството на мислите при разговорите  Електротехник 
и в същото време организатор в областта на кооперативното дело, той 
респектираше заобикалящите с ерудицията си  тоню работеше в мест-
ната община и притежаваше библиотека, на която може да завиди всеки 
интелектуалец  в нея за пръв път се срещнах с книги и списания, пред-
ставляващи рядкост  Прочетох цялото течение на Гео Милевото и Шей-
таново списание „Пламък“  в това списание личаха имената на наши и 
чужди автори като николай райнов, Христо ясенов, димитър Хаджилев, 
Емил верхари, арцибашев, амон, рихард вагнер, анатол франс, Уолт 
Уитман, валери Брюсов, франц Мазарел, александър Беркман и др  По 
страниците се усещаше духът, поривът, непримиримостта и бунта на Гео 
и Шейтанов 

тогава научих как са загинали потърсилите „спасение“ в „отечест-
вото на пролетариата“ анархисти и искрени комунисти като желю Грозев 
и др , за изпратените на заточение в астрахан, Соловецките острови, Си-
бир 

Скъп спомен, снимка на петимата ни анархисти е запазена в албума 
ми и тя най-добре е запечатала образите ни като млади в онова далеч-
но време  нашият кръг не беше затворен  около нас се приобщиха още 
редица учители и учителки, с които взаимно си гостувахме в празнични 
или съборни дни  Групово посетихме например големия събор в с  Хар-
ман Каръ, близо до турската граница, откъдето също съм запазил инте-
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ресна снимка  Скъпи спомени пазя и от големия събор, състоял се през 
1934 г  на Бакаджика „Св  Спас“ 

з а  Е д н а  Е К С К У р з И я  С  У Ч Е н И Ц И т Е

С директорът на прогимназията Слав Бозаджиев можахме да проаги-
тираме и убедим родителите да пуснат децата си на проектирана от нас 
екскурзия до Бургас, Месемврия, анхиало и Чудните скали – айтоско  
Групата ни набра около 30 ученика  След осигурените парични средства, 
дрехи, суха храна и друга екипировка, тръгнахме по очертания маршрут с 
каруци донякъде, после с влак  Пътувахме и с автобуси и моторни лодки  
нощувахме в училища и почивни станции  Хранехме се в закусвални и 
гостилници  най-интересно за всички ни бе възможността за пръв път 
да хапнем чудесно изпечена и изпържена риба „калкан“ и „попчета“  вни-
манието ни към учениците бе голямо  Стараехме се да не допуснем и най-
малката неудача при екскурзията  носехме лична, служебна и морална 
отговорност за учениците пред техните родители, още повече, че те бяха 
на различна възраст и за пръв път се деляха от родните си огнища  всич-
ко мина и завърши благополучно  дълго време това пътешествие беше 
предмет на разговори между децата, родителите и хората от селото  Ще 
отбележа, че друга екскурзия преди това не е била правена  И още, че в се-
лото имаше много млади хора, които не бяха ходили дори до град ямбол, 
макар станали по на 20 и повече години 

К У л т У р н И  М Е р о П р И я т И я  И  н аЧ И н  н а 
о Б У Ч Е н И Е  И  в ъ з П И т а н И Е

По моя инициатива с младежи от селото разучихме и представихме пи-
есата „аз убих“ от Морис ростан, която беше с явно антимилитаристич-
на насоченост  Главната роля играх лично аз  При „изповедта“ си пред 
свещеника, героят не може да се примири, че като войник е извършил 
убийство  И макар попът да го успокоява, че той е извършил убийството 
при „изпълнение на отечествения си дълг“, бунтуващата му съвест не се 
примирява 

С учениците от прогимназията изнесохме оперетката „на лов за 
птички“  Солист в нея беше ученикът ташко от втори (V-ти) клас  Момче 
с чудно верен лиричен глас  Изпълнението на арията и сега звучи в ушите 
ми с текста:
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„аз оставих у дома,
Мойта майка сам сама 
аз за нея съм самин 
и за щерка и за син   “

оперетата, докато си спомням, е от известния на ямболци и не 
само на тях Борис Ибришимов 

в практиката ми като учител и преподавател пред ученици на въз-
раст между 13 и 16 години, внимателно се вглеждах във всеки  опитвах 
се да преценявам какви възможности крие всеки един от тях  търсех ин-
дивидуалното и общото по между им  Съобразих се с учебния материал, 
така както е даден, но там, където този материал не беше правилно и вяр-
но записан, го оспорвах и предавах възможно по-научно и убедително  
така например в учебника по антропология, устройството на човешкото 
тяло и физиологичните функции на органите бе записано, че човешкото 
тяло представлява една държава, в която мозъкът е най-главния запо-
вядащ орган, белите кръвни телца били стражите, които предпазват ор-
ганизма от неприятелите му, а мускулите и крайниците били работният 
народ, който изпълнявал нарежданията на най-важния орган мозъкът    
и т  н  аз обясних на учениците, че човешкият организъм е съставен от 
клетки, тъкани, органи и системи, които са взаимообвързани, но не и 
подчинени едни на други, а са взаимно зависими и координирани с оглед 
запазване на целия организъм  Човешкият организъм, продължавах аз, 
представлява една федерация, в която всеки орган, изграден по естествен 
начин, удовлетворява изискванията на целия организъм  в него процеси-
те протичат непосредствено отдолу нагоре и органите не са подчинени 
един на друг чрез насилие и заповеди  ако един (кой да е) орган или сис-
тема заболеят – целият организъм страда  Че белите и червени кръвни 
телца не са никакви стражари и жандари, а изпълняват съответна пред-
пазна роля, без да дискриминират или предпочитат който и да е орган 
или система  няма роби и господари, заповедници и поданици, унижава-
ни и експлоатирани от „силните“ и „големците“  След така разяснявания 
урок по-късно, при преговора на материала, зададях ли въпроса за най-
важния орган в човешкия организъм, Петърчо от тюркмене, черничко и 
винаги енергично и усмихнато дете, ще вдигне ръка за отговор и каже: 
„Господин учителю, няма най-важен и маловажен орган  всеки е важен 
и изпълнява своята функция и ако някой орган заболее, страда целият 
организъм и т  н 

Когато преподавах уроците по хигиена, обяснявах как се предават 
болестите от човек на човек, и че ако не се спазват хигиенните правила 
е опасно  Предпазването от простуда, закаляването на организма, избяг-
ването посещения при болни от остро заразни болести, пиене вода от 
чаша, с която е пил болен от туберкулоза или сифилис човек, са правила, 
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които всеки трябва да спазва  И още, че зараза може да се предаде и от 
„поповата лъжичка“, ако болен от сифилис или туберкулоза преди това е 
облизвал същата 

не мина много време и дойде нареждане да водим учениците на 
причастие в черквата  И какво се получи  Моите второкласници (шес-
токласници) знаеха какво значи тази заповед и за да не ме злепоставят 
приемат „комката“ от попа в устата, но веднага излизат зад черквата и я 
изплюват  директорът Славчо разбира случая, разбира учениците, раз-
бира и мен и не позволи това да се коментира негативно  разбира се, ре-
лигиозните заблуди и попски внушения се дискутираха доста открито по 
това време и ние не се бояхме 

П Е Ч а л н а т а  в Е С т  о т  Б а Щ а  М И  з а 
П о Ч И н а л а т а  М И  С Е С т р а

най-лошото, което се случи през пролетта на 1934 г  бе смъртта на мила-
та ми сестра кака Марийка  Печалната вест получих с писмо от баща ми, 
в което се съобщаваше в редове изпълнени от печал и вопли  за злата но-
вина не съобщих никому в момента  Бързо излязох вън от селото и дълго 
обикалях обширната поляна с ридаещ глас  не можех да си представя, 
че никога не ще я видя  толкова много бяха детските и юношеските ми 
спомени с нея  движех се като в сънно и лудо състояние  нейната загуба, 
по написаното от баща ми настъпва само няколко дни след раждането 
на скъпата ѝ рожбица, кръстена по-късно на нея  жертва на майчиния си 
дълг и в желанието си да не обременява свекър и свекърва, тя става преди 
да е укрепнала и започва да помага  При внезапно вдигане на съд с вода 
получава кръвоизлив  в ония времена, па и в много села и сега, нямаше 
пряка медицинска помощ  Свако ми никола, нейният съпруг, не проявя-
ва нужното внимание и грижа за незабавно търсене на лекарска помощ  
животът на кака Марийка изгасва, а вайканията на околните се заменят 
с грижите и отглеждането на току що родената и не видяла майчина лас-
ка малка Марийка  Баба Станковица и дядо Станко (свекърва и свекър) 
са добри хора, но невежеството през онова далечно време е причина за 
много беди и злочестини сред хората 

Смазан от болката, аз се прибрах в квартирата и с мъка споделих 
случилото се  Последваха съболезнования от всички  Съболезнование, 
обаче придружено с топлота и обич, получих от Мара, моята колежка и 
хазайка  тя най-добре ме разбираше и нейната близост и обич намалиха 
до известна степен гнетящата ме болка  Колежката ми димитринка, таня 
и д-р Маринков също бяха отзивчиви  Славчо се стараеше да бъде още 
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по-внимателен към мен  животът продължи, както преди, но мисълта за 
загубата на сестра ми не ме напускаше 

Бинка, сестрата на Мара, живееше в село топузларе, и идваше често 
в нашата компания  Хубавата и жизнерадостна Бинка често споделяше 
своите неудачи и разочарования след злополучния си годеж  нейният го-
деник до такава степен е бил загубен, че не смеел да я докосне с пръст, 
камо ли нещо друго  Изпращаше ме вечер до дома, влизаше в стаята ми и 
когато се събличах дори по бельо, не доби кураж нито да ме целуне, нито 
да ме прегърне, защото не сме били женени – споделяше тя с мен, а кра-
сивото ѝ лице пламваше в червенина и усмивка 

запомнил съм онази вечер, когато Славчо беше станал „аратлик“ на 
младо, току що венчано семейство  „аратлик“ е нещо като побратим, най-
близък човек  По този повод той бе устроил тържествена вечеря в дома 
си  Бяха надошли много хора  Приземният етаж бе препълнен от хора и 
всеки носеше по някакъв подарък  разточени баници, печени кокошки, 
бъклици и шишета с вино и ракия и кой каквото има  Свиреха гайди и 
гъдулки, биеха дайрета и тъпани, пееха се песни, вдигаше се шум и на-
здравици, провиквания огласяха къщата и двора на Славчови  разбира 
се, бях поканен и аз  надникнах и бързо се изкачих по стълбището нагоре 
към моята бекярска стая, прозорецът на която гледаше към големия бал-
кон, (кьошк) и двора  Скромно, но естетически бе подредена и украсена 
тя  легло, маса, два стола, гардероб, печка за дърва, а по стените карти-
ни  Едната изобразяваше изгряващо слънце, име „Свобода“, срещу него 
младеж с вдигнати за сграбчване ръце, отметнати назад буйни коси и с 
усмихнат взор  другата картина представляваше проснат върху земята 
човешки труп под който пише: „Цивилизация ХХ-ти век“  над леглото 
ми бе апликиран малък пейзаж – цветна градина  Мъката по загубата на 
кака Марийка спонтанно беше нахлула в сърцето  затворих се, взех лист 
хартия и занареждах върху него мрачни мисли и копнеж по далечното 
и непостижимото  Песните, свирните и думканията тресяха къщата  не-
очаквано чух почукване на вратата с умоляващ женски глас: „Стоянчо, 
отвори, Стоянчо, отвори, моля те!“ Беше Бинка  разбрала, че отсъствам 
от тържеството, тя се досеща за мъката ми и понеже и тя изживяваше 
по свой начин собствената си мъка, искаше да бъде при мен, вместо в 
шумотевицата  отначало мълчах и не исках да отворя  Искаше ми се да 
изживея в самота собствената си болка и бликналите спонтанно мисли и 
настроение  Умолителните и настойчиви думи и чукането по вратата ме 
принудиха да се обадя и я помоля да ме остави сам с болката ми  Чух как 
тя се разплака и не удържах на решението си  леко отворих и тя влезе  И 
двамата мълчахме и просълзени се гледахме като големи деца  Случаят 
ни сближи още по-силно и в неудържими прегръдки и целувки изкарахме 
часове край отмерващия минутите часовник 
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По-късно, Бинка свърза живота си с нашия прекрасен приятел бай 
Стефан златев – Чеката, с когото продължавахме до края на жизнения му 
път връзките си  Беше си открил малка книжарница в гр  ямбол и често 
беше навестяван от нашите приятели от страната  Какъв богато изстра-
дан живот мина Чеката  Като малцина, говореше бавно, задълбочено, ду-
шевно богато и топло 

з а  И з о С т а н а л о С т т а  И  Б И т а  н а  С Е л о т о

още през първия ден на моето пребиваване, силно впечатление ми на-
прави изостаналостта на селото в някои отношения  Почувствувах до-
бротата, общителността и дружелюбността между хората  на хорото или 
в кръчмата – те умееха да се веселят  на хорото, ергените размахваха и 
плющяха с камшици като хороводещи  но в кръчмата, виното ги изкар-
ваше извън релсите, а понякога вадеха и ножове  разкошни лозя и руйни 
вина отглеждаха и приготовляваха  Порочно беше, че много от децата 
рано пропиваха 

По думите на Мара и Славчо, не малко от децата са идвали на учи-
лище с позамаяни глави, дължащо се на обстоятелството, че им е правена 
попара с хляб и вино за закуска  въшки не си спомням да са имали наши-
те ученици  за отрезвяването на селската младеж имах голямото желание 
да поработя, но времето ми беше ограничено, защото бях назначен само 
за една година 

Спирам се на интересния факт, че в къщата и двора на самия дирек-
тор на прогимназията нямаше тоалетна  По малка и голяма нужда ходеха 
зад сайванта, в кът, обрасъл наоколо с тръни, бурени и коприва  Смитаха 
това, което оставаше, след като кокошките го бяха „обработили“ 

този порядък, доколко разбрах, се търпеше в почти всички дворове 
из селото  Един следобед казах на дядо Петко и Славчо да донесат търно-
коп, права и крива лопати за да изкопаем трап, метър на метър ширина 
и метър и половина дълбочина  на другият ден след направата на изкопа 
поставихме дъските за дюшеме върху скованата четвъртито дебела рам-
ка  Укрепихме по ъглите четири държащи дирека и ги обковахме с летви  
намерихме две врати – една за входа, а друга за временен покрив  ос-
танаха учудени, как до сега не са се сетили да направят това удобство  И 
вярвайте, нашият премиер беше последван бързо от иначе будните мла-
дежи на селото 
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р а з К а з в а  д И М И т ъ р  Б У Ч У К о в  –  У Ч И л И Щ Е н 
И н С П Е К т о р

Както вече споменах, вуйчо Митю (димитър Бучуков) бе назначен за 
училищен инспектор в Елховската околия  Първите му стъпки били оз-
наменувани по следния начин  Пътувайки пеша до отдалеченото за посе-
щение село, екипиран като турист с раница на гърба, ловджийска шапка, 
винтяга, голф и туристически обувки, пристига до училището към 9 часа 
сутринта  Из коридорите децата се гонят, крещят и се бият  Почуках в 
учителската стая и влязох  в канцеларията бяха ` двамата учители и 
двете учителки  всяка от учителките плете шал или пуловер, а учителите 
играят на табла  „Ех, изпъшкал той, едвам се добрах до селото ви  Много 
е лош пътят през баирищата, аз съм ваш колега, току що назначен в село 
Башалии“  И споделил, че му липсвала някаква стенна карта, та решил 
хем да се опознае с колегите си, хем ако при тях има излишни помагала 
да си услужи с тях 

„дадено бе, колега“, отговорил единият от тях и натиснал звънеца 
да дойде прислужника (слугата) – така ги наричаха тогава  Праща го до 
кафенето за бяло сладко и кафе  „ние, казал единият, помислихме да не 
би да си новият инспектор, за когото чухме, че бил „голяма зодия“ и си 
приказваме кога ли ще ни спипа“  Сладкото и кафето били донесени, же-
ните продължавали да плетат, а мъжете сменили таблата с картите и го 
поканили да се включи в играта  звънецът ударил за втория учебен час  
но както през първия, учителите продължили да цакат картите, учител-
ките да плетат, а учениците да беснеят из коридорите и стаите, като от 
време на време отваряли канцеларската врата и се оплаквали кой кого 
ударил или напръскал с вода, или че от носа някому тече кръв  така изте-
къл и вторият учебен час и когато прислужникът ударил звънеца за тре-
тия, инспекторът димитър Бучуков станал, поканил едната от учителките 
да вземе дневника и с нея да влязат в нейния клас за ревизия  Учителките 
оставили шишовете и куките, а учителите разкрили картите си и всеки, 
без да продума, се отправил към учебната си стая 

Случаят, дълго се коментирал, не само от близките, но и от по-да-
лечните села 

Е д И н  К У р И о з Е н  С л У Ч а Й  С  н а Ш  К о л Е Г а

При една средищна учителска конференция, след официалната част, се 
бяхме събрали на сладки приказки и весели забавления  Между другото, 
ето какво разказва един от колегите за неговото първо прекрачване на 
учителската стая при учениците първолаци  „реших – каза той – да им 
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взема страха още от първия час и да си създам авторитет пред тях за през 
цялата учебна година  И какво мислите направих?! С отваряне на врата-
та, пристъпих с маршова крачка към катедрата (масата)  Ударих дневника 
върху масата и им изкомандувах да седнат  започнах да ги питам едно 
по едно за имената  С уплашени заекващи гласчета те си отваряха устата 
и произнасяха като втрещени имената си  Станах такъв „авторитет“ за 
тях, че в продължение на седмици не можаха да се отпуснат и говорят 
спокойно“ 

а аз си мисля за онези „авторитети“, които и днес държат в страх 
своите народи и цели поколения, които не могат да се освободят от наса-
дения им страх 

о Б Щ И т Е л Е н ,  н о  И  С а М о т Е н

Макар и най-млад сред колегите и колежките си, съумях да спечеля ува-
жението им спрямо мен, а също и уважението на учениците  не по-малко 
ме уважаваха родителите на децата, с които обичах да се спирам и бесед-
вам  общителен и съобразяващ се с конкретния човек, намирах тема за 
разговор  наред с това, обичах да се движа сам из улиците на селото и 
вън от него  Под върбите край реката, поляните и ливадите бяха местата, 
които посещавах за отмора и размисъл  нерядко, особено привечер се 
запътвах към подножието на Бакаджика, откъдето по стръмната пътека 
се отправях към неговия връх  Спирах се за отдих и отправях поглед над 
просторната тракийска низина  Гледката ме вълнуваше и често заставах 
на някоя скала, започвах да декламирам нещо от „тъй рече заратустра“ 
от фидрих ницше или „Бранд“ от Хенрих Ибсен  Първият – пълен инди-
видуалист, вторият – анархист и индивидуалист  И двамата самобитни 
и свободолюбиви докосващи се до глъбините на човешката душевност  
„Какво си ти о, велико светило, ако не съм „аз“ да оценя твоето вели-
чие?!“ или „Човекът е опънат конец над пропаст, опасно е преминаването 
отвъд, опасно е връщането назад“  „Човекът е преход и гибел  това, което 
е маймуната за човека, това е човекът за свръхчовека  Свръхчовека ви 
вещая аз, свръхчовека – смисъл на земята“  И други бълнувания на ни-
цше – „отиваш ли при жена, не забравяй си бича“  авторът на „тъй рече 
заратустра“ и „отвъд доброто и злото“ умира на около 55 години  дър-
жавата той нарича „Скотобойна човешка“  независимо от многото несъс-
тоятелности, в неговите книги има много неща, които карат човек да се 
замисли  Първото издание на книгата е превод и редакция на бележития 
наш писател николай райнов и излиза само в 200 бройки, една от кои-
то все още пазя в моята библиотека  Мотото на книгата гласи: „Книга за 
всички и никого“  а Ибсен като автор ми допадаше особено много  него-
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вият Бранд е разпопен протестантски поп  тръгва по планинските коли-
би да проповядва евангелските истини по свой начин  И сега, още помня 
наизуст неговата „Молитва“, в която казва: „Хм   , тази дума не слиза от 
устата на хората, но за тях молитвата е една плачевна въздишка към Бога 
за едно „местенце в рая“ за „сметка на Христа“    Чули сте, че той е носил 
трънен венец на главата си и на вас не ви остава нищо друго, освен да се 
молите, въздишате и покорявате“    не, не, моят Бог е буря там, гдето ва-
шият е вятър, цял любов е там, гдето вашият е благодушен, неумолим е, 
гдето вашият е благонравен  Моят Бог е млад като Херкулес, а не като ва-
шия дядо  „днес – казва Ибсеновият Бранд – човешкия дух е избледнял и 
издребнял, поради представата си за Бога“  великият Ибсен, чрез устата 
на своите герои от безсмъртните си творби като „народен враг“, „нора“, 
„Майстор Солнес“ и пр , е толкова актуален и днес  ако обществото и 
хората в него нямат идеали, се превръщат в жалко стадо, марионетки на 
политически шантажьори и алчни банкери и бизнесмени  

з а П л а т И т Е  И  Ц Е н И т Е  н а  С т о К И т Е  И 
У С л У Г И т Е  т о Г а в а

Моята учителска заплата беше точно 1630 лева месечно  С първата си за-
плата отидох в гр  ямбол и си поръчах костюм за 900 лв  Купих си и чифт 
обуща за 150 лева, две хубави ризи с двойни яки и маншети по за около 
15 – 20 лева и ми останаха пари за пансиона (храната и квартирата)  Кос-
тюмът беше райе панталон и сако от чер плат ластикотин  обущата от 
кожа шевро, а ризите от поплин  нека се има предвид, че учителските 
заплати бяха едни от най-ниските в сравнение с тези на агрономите, се-
кретар-бирниците и банковите чиновници  далеч съм от идеализиране 
на положението от тогавашното време, но трябва да подчертая, че сто-
ките, които се предлагаха, бяха много, много по-качествени от сегашните 
и най-важното – можеше да се прави избор и да се пазариш  Клиентът 
беше уважаван, а продавачът се стремеше да спечели истински клиенте-
лата си и засвидетелствува културата при обслужването  Моят шивач Ге-
орги дулов, правеше по две и три проби, докато изпипа костюм и му беше 
приятно да чуе, че клиентът е доволен  Качествената стока и услуга беше 
най-добрата реклама за майстора и заведението  Пазарлъкът се правеше 
едновременно и от двете страни  занаятчийските услуги бяха на голяма 
висота: шивачи, обущари, дърводелци, бояджии, готвачи в ресторанти, 
прислуга, сладкарници или закусвални и съответният им персонал бяха 
изключително вежливи и акуратни  разбира се, културата на обслужване-
то се определя от двете страни 
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Бях общителен с хората и винаги спретнато облечен  С приветливо 
и винаги леко усмихнато лице, с уверен поглед и топлота в гласа, буйна 
леко сресана встрани на едри къдрици кестенява дълга коса, със спуснати 
умерено бакенбарди  Имах чувство на увереност в себе си, още повече, че 
моите анархистични убеждения ми даваха предимство пред лишения от 
ясен мироглед човек  не бях суетен, но гордостта носех в себе си, без да 
подчертавам каквото и да било себелюбие  в жените се влюбвах спонтан-
но и непринудено, както и те в мене  давах това, което имах, и получавах 
онова, от което се нуждаех  това беше младостта и годините, които не 
признаваха условностите и предразсъдъците 

И  К р а я т  н а  П ъ р в а т а  У Ч Е Б н а  Г о д И н а  д о Й д Е

тя наближаваше и аз си давах сметка за раздялата с учениците, учителите 
и селяните, с обстановката и приятелската среда в близките села  трето-
класниците положиха изпита си за завършено прогимназиално обучение 
и всеки учител нанесе бележките в тефтерчетата и дневниците на учени-
ците от класа си  оставащи на поправителен нямаше  При раздаване на 
книжките и дипломите се състоя мило тържество на открито в училищ-
ния двор  Пожелахме си успехи и „на добър път“  Изненадата дойде след 
привършване на официалната част, стихотворенията и песните  на тър-
жеството присъствуваха майките и бащите на учениците, които се заре-
диха да ни поднасят красивите битови подаръци: пешкири, възглавници, 
престилки и др  Повече от 30 бройки бяха дадени на мен, които за дълго 
време пазех в специалният сандък у дома  такива, дадени от сърце пода-
ръци се помнят, защото са дадени безкористно и в знак на благодарност 
за грижите, възпитанието и образованието на децата им  И колко мъдра е 
народната поговорка: „направи добро и го хвърли в морето, то рано или 
късно ще ти се върне многократно“ 

Със семейството на Славчо и Мара, колежката димитринка, Па-
унка и тодор, учители в съседното село, си направихме обща снимка за 
спомен, която грижливо още пазя в албума на спомените  

тежка беше раздялата с хазаите ми, които бяха свикнали с мен и аз 
с тях  особено с Мария, която неотлъчно се грижеше за мен  Истинско 
приятелство, сърдечно, другарско и човешко ме свързваше с нея  Под-
реждайки дрехите ми в специално ушита торба, тя сложи малката драма-
тична пиеса, като на една от страниците подчерта с мастило репликата на 
героинята: „добър ден – спомняй си често за мен!“

С приятелите ми от афтане и Ени Махле Продан, Мильо, никола 
и Христо си бях взел довиждане с обещание да поддържаме връзките си 
с писане 
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Контактите ми с ямболските приятели продължиха и през следва-
щите две години, понеже станах редовен учител в гара Стралджа, с много 
по-големи възможности и поле за проява 

И така, довиждане на всички от с  войника и на добър път към род-
ното ми село Кара Михал  Първата ми грижа в ямбол бе да предам багажа 
си в жП гарата адресиран до родното село  върнах се при семейство-
то на бай андон домусчиев и кака Марийка, прекрасните анархисти и 
хора, при които се чувствувах като у дома си  незабравим в спомените 
ми е техният потънал в градински цветя двор  Посрещнаха ме радушно, 
обядвахме, разговаряхме и накрая бай андон ми сподели, че наскоро се 
е състоял нелегалният Ученически и студентски анархистичен конгрес, 
а по-късно, през есента, щял да се свика конгресът на федерацията на 
анархистите-комунисти от страната 

След станалия военен преврат на 19 май 1934 година, всички леви 
вестници и списания, на брой около 50-60, бяха спрени и това налагаше 
приятелите от страната да направят преоценка на новосъздадената об-
становка и определят отношенията си към нея  Подготовката за среща-
та – Конгрес беше започнала и аз се бях свързал с приятелите от София и 
нашия русенски и разградски край  

за да стигна до нашата гара Ишиклар (Самуил), трябваше да сме-
ням влаковете в Стара загора, Горна оряховица, Каспичан  Пристигнах 
някъде след обеда и с каруцата на мой съселянин потеглих за село  По 
бялналото се шосе, минаващо покрай текето на братята Христо и върбан 
Килифарски, стигнахме до с  Хърсово  от там по черния път през нивята, 
стигнахме до местността „Баламата“, после през гората се намерих в по-
ляните, където някога, през детските години, лудувахме на воля 

обзе ме чувство на непринудена радост, което минути след това, 
премина в особен род болка при мисълта, че няма да срещна и видя мила-
та ми сестра кака Марийка  жива беше раната от нейната загуба  Каруца-
та спря пред родната ни къща и скоро се намерих в прегръдките на баща 
ми и майка ми  Със сълзи на очи разговаряхме по сполетялата ни беда, 
докато постепенно атмосферата се успокои  Излязох на двора и исках да 
надникна навсякъде  Спрях се при конете, кравата, свинете, минах в гра-
дината, потънала в зеленина и плодове  Беше краят на месец юни и освен 
плодове, имаше изобилие от всякакви зеленчуци  земята ражда всичко, 
ако стопанинът не допусне да я обхванат тръните и бурените 

не се стърпях и още същия ден след обяда отидох в къщата, в която 
кака Марийка се беше задомила, живяла и починала  С влизането ми в 
двора, свекървата ѝ баба Станковица ме посрещна и се разплака  Изне-
се и подаде в ръцете ми малката Марийка, повита в бяло одеалце, като 
ми каза, че това е споменът останал от нейната майка и моята сестра  
Беше късче живо месце с малка главица, покрита с кафяви косици  две 
живи очички се движеха върху малкото кръгло личице  не плачеше, сто-
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еше мирно и кротко  Гледах това малко същество, а виждах милата ми 
сестрица все така усмихната към мен, както някога  нещо ставаше с мен 
и аз понесох из малкото дворче това, що държах в ръцете си  не се сдър-
жах  Плачът напираше в гърдите ми и след минута сълзите потекоха по 
лицето ми и се стичаха по одеалцето  Една едра гореща сълза се пророни 
и падна върху бузката на малката рожба  детето трепна и се разплака  
Може би искаше да каже на родната си майка, че вуйчо Стоян е дошъл и 
иска да я види? Уви! нея не видях 

Споменът за нея днес са нейните внуци Марион и Евелин, родени 
от осиротялата нейна малка дъщеричка Марийка, която израсна, завърши 
педагогическото училище в Силистра, стана учителка, омъжи се и днес се 
радва на прекрасни внучета 

П р Е д С т о я Щ И я т  К о н Г р Е С  н а  а н а р Х И С т И т Е

Прекарах месец и половина в родното ми село, като ежедневно се включ-
вах в селско-стопанската работа  Помагах и при изпълнението на вся-
какъв вид друга работа  Прочитах редовно идващите до читалището 
вестници и следях отблизо новините  радио в селото още нямаше  оч-
аквах паролата за готвещия се конгрес на федерацията на анархо-кому-
нистите от страната  И тази новина дойде с пощенската картичка, в ко-
ято ми се съобщаваше да отида в русе и посетя Пехливанов  знаех къде 
живее  Екипиран с раница на гърба, заминах в русе и от там със самия 
него тръгнахме към Казанлък  във вагона, с който пътувахме от Горна 
оряховица за дъбово, се оказаха и двама от най-известните и изпитани 
приятели – Петър лозанов и васил Михайлов (Перчо и васьо)  те бяха 
още по-добре екипирани с раници, туристически обуща, винтяги и ке-
пета  от гара дъбово с влака през тулово се отзовахме на Казанлъшката 
гара  Паролата беше такава – в градинката, човек ще държи в ръцете си 
разгънат определен вестник  Пристигащият ще го запита: „Колко е ча-
сът“  отговорът е точно определен и беше някаква цифра  Чакащият ни 
човек позна отдалече двамата стари наши приятели, дейци в движението 
още от времето на Първата световна война  И двамата с голям опит и ви-
сока култура  за тях, както и за редица други фигури на българския анар-
хизъм, с които съм работил съвместно, ще разкажа в специална рубрика 
по-късно  Един от чакащите ни другари ни поведе към село Павел баня, 
през долно Съхране и турия, където имаше дошли преди нас делегати  
от тук, на малки излетни групи се отправихме към склоновете на Средна 
гора  водеше ни специално определен човек, познаващ местността и мяс-
тото, където ще се съсредоточим  това място отстоеше на около 10-12 
километра от Павел баня  Пътеките, по които се придвижваха групите, 
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бяха различни, за да не прави впечатление на други случайни туристи  в 
скътаното и потулно място пристигаха „туристите конгресисти“ на групи 
по няколко души  Слънцето клонеше към залез, когато последните очак-
вани приятели пристигаха  Събралите се наброяваха над 80 човека  Меж-
ду тях се открояваха личности, каквито бяха д-р Иван Балев, Иван рачев 
Иванов, Петър лозанов, васил Михайлов, васил тодоров, александър 
Ив  Сапунджиев, димитър Пехливанов, Манол васев, данаил, алексан-
дър Караилиев, Христо Карапетров и редица други  делегати имаше от 
София, Перник, Кюстендил, ямбол, русе, Хасково, Стара загора, ловеч, 
лом, варна, Пловдив, в  търново, Сливен и от редица още градове и села 
от страната 

дежурни за охрана имаше на близките хълмове и пътища, по които 
биха могли да дойдат „нежелани гости“  въоръжени с пушки, пистолети 
и бомби, охраната бдеше в продължение на три дни и две нощи, докато 
конгресът обсъждаше дневния ред  Беше месец август 1934 год , след из-
вършения преврат от Кимон Георгиев и дамян велчев на 19 май същата 
година дневният ред на конгреса се състоеше от следните точки:

1  отчет на делегатите за организационното състояние на групите 
и организациите по места  

2  доклад за вътрешното политическо и стопанско положение, в ко-
ето се намира страната след преврата 

3  Международното положение и състоянието на анархистичното 
движение по света 

4  Близки и в перспектива задачи пред движението 
5  дейността на федерацията в синдикатите, профсъюзите, коопе-

ративното и въздържателно движения на страната 
разгледани бяха брошурите: „Из нашите позиции“, в които се да-

ваха характеристики за ролята и задачите на идейната, синдикалната и 
културно просветена дейност на съответната структура  По всички об-
съждани въпроси бяха взети съответни решения  Избраха се комисии за 
обличане в писмена форма на разискванията и решенията  написаното 
беше прочетено и одобрено от всички присъствуващи  По време на раз-
искванията, още през първия ден, неочаквано пристигна човек от охра-
ната с вест за забелязано движение на лица със съмнителни спирания и 
оглеждания  всички станахме на крак с готовност за евентуално изтег-
ляне в предварително огледано място  въпросните лица се оказаха наши 
приятели дошли със закъснение 

По време на почивките и нощите с придрямвания (работата продъл-
жаваше и през нощите), насядали или приклекнали край огъня, където се 
печеше нещо за ядене, всеки разговаряше свободно с всеки и непознати-
те се опознаха взаимно един друг  това беше среща и конгрес, изпълнен 
с много трепети, романтика и чувство за поемане на отговорност пред 
движението 
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И до днес, след толкова дълго време, не съм прочел написан дру-
гарски спомен, в който да е описана обстановката на този истински фо-
рум  до колкото си спомням, резолюциите се отпечатаха в излизащия по-
късно нелегален информационен бюлетин на фаКБ  за мястото и датата 
на станалата среща, както и присъствалите хора, се пазеше тайна, за да 
не се предприемат арести от страна на полицейските служби  открито, 
на всеослушание по време на чествуването годишнината от смъртта на 
д-р Иван Балев, станала на 1 юни 1991 година, в своето изказване, Христо 
Карапетров, участник и ръководещ охраната на Конгреса, спомена мяс-
тото и времето за него  за така проведения конгрес полицейските хро-
ники не споменават никъде, защото между участниците нямаше случай-
но присъствуващи дърдорковци  И когато в разговор с дончо даскалов, 
завеждащ катедра по история, споменах и описах това важно събитие за 
анархистичното движение, той обеща да го включи в готвената за печат 
като университетско издание книга върху анархизма в България и него-
вата история  Сподели ми, че рецензентите му казали за липсващи факти 
от страна на полицията за този Конгрес и не бивало да се споменава в не-
говото изследване като историк  Излиза така, че историята се пише само 
въз основа на полицейските хроники и служби и техните доносчици, като 
се сглобяват хроники величаещи царски и партийни казионни драскачи и 
„съчинители“ угодници на „силните на деня“ властници 

След приключване на състоялия се Конгрес, по обратния път из 
долини, сипеи, гори и храсталаци, всички се отправихме към родните си 
места  ние с димитър Пехливанов заминахме за русенския край 

н я К о л К о  д У М И  з а  М я С т о т о  н а  П р о в Е д Е н И я 
К о н Г р Е С

Повтарям, то отстоеше на 10-12 километра от с  Павел баня, в един от 
склоновете на Средна гора  Избрано е било няколко дни преди срещата  
набелязани са били пътеките по които ще бъдат преведени делегатите  
въоръжената охрана се е състояла от около десетина човека, заели пред-
варително стратегическите места за следене на хора по пътищата  При 
срещата ми с Христо Карапетров, три години преди да почине, го запитах 
за имената на хората от охраната и той ми съобщи само следните: лалю 
николов, тодор Коларов и Минко Ив  рачев (брата на Иван рачев)  други 
не си спомняше 

налага се да отбележа, че недалеч от това място, в началото на лятото 
се бе състоял Младежкият анархистичен конгрес, на който са присъству-
вали Христо Минков, Христо яков, Стоил Сукманджиев, александър Па-
рушев, Митко овчаров и други млади анархисти, ученици и студенти  за 
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нашата младеж благоприятно поле за дейност по това време беше главно 
въздържателното движение, организирано в Българската въздържател-
на федерация  ние, младите анархо-комунисти и анархо-синдикалисти, 
доминирахме в Младежкия въздържателен неутрален съюз (МлвнС)  не-
говият орган „трезва младеж“ се списваше в свободняшки дух  на про-
вежданите редовни конгреси на Младежкия въздържателен съюз, ние 
успявахме да включим повече редовни делегати и да имаме болшинство 
при вземане на решенията, като не позволявахме на болшевиките по ма-
киавелистки начини да се налагат  Известни дейци във федерацията на 
въздържателното движение от това време бяха: рашо Шоселов, Георги 
Сираков, Георги Енев, Кирил Каранов, Иван рачев, Иван Балев, Иван не-
дялков, Кольо Младенов, аз, трухчо николов, Борис ризов, Борис Мян-
ков, Борис Марковенски, Методи Панчев, никола лазаров и др 

Съгласно променящите се условия в страната, ние търсехме най-
подходящите форми и методи за дейност и изява сред обществеността  
не бяхме сектанти  Бяхме там, където хората живееха, работеха или се 
учеха  Средата беше тази на работниците, селяните, интелигенцията  
След преврата, цензурата спря нашите вестници и списания, каквито бяха 
седмичниците „работническа мисъл“, „работническа солидарност“, „ра-
ботник“, „Пробуждане“, „Свободно училище“, „БонСф“, „Мисъл и воля“, 
списанията „Свободно общество“, „Компас“, „новис“, книгоиздателство 
„Свободна мисъл“ и др  литературният седмичник „Мисъл и воля“ се ре-
дактираше от известния публицист и поет и един от най-добрите прево-
дачи от френски и руски езици, беше привлякъл за сътрудници редица 
от най-добрите писатели и литературни критици  негов помощник беше 
литературният критик димитър Панов, завеждащ критичната рубрика на 
новоизлезлите книги  освен с името си, той се подписваше с псевдонима 
„аристарх“  роден бе в с  Каба Кулак (Ушинци) на 6 км от разград  негова-
та библиотека и днес стои като хранилище на богата литература и лични 
негови творби, които още не са видяли „бял свят“  След като беше учител-
ствувал като литератор в гимназията в гр  Копривщица, при загадъчни 
обстоятелства бе намерен мъртъв пред ж п  тунел лакатник през 1946 г  
С него подържахме близки връзки и съм запазил някои писма от него  
неговата „антология на българската литература“ чака ръката на честен и 
вещ специалист, за да бъде поднесена на мислещите хора у нас 

След връщането ми от конгрес в родното село, трябваше да навес-
тя приятели от близките села венец, Караарнаут (Голям извор), Хърсово, 
Шарман (Бърдоква) и Хебиб (владимировци) и раздам някоя и друга наши 
излезли книги и брошури  в моето село притежавах доста книги, главно 
от Кропоткин  давах ги да се четат от нашите симпатизанти димо Цанов, 
Гето Маринов, андрей Христов, Марин вутев, васил Беров, Христо дра-
ев, Христо Чиков, Христо тотев и Колю Христов  немалко от книгите бях 
дал на съхранение в андрю Христов, които книги за съжаление неговата 
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майка е знаела къде се укриват и като чула, че полицай от съседното село 
владимировци щял да дойде на обиск у тях, побързала да ги хвърли в 
горящата пещ  а тези книги бяха истинско идейно богатство  По това 
време, между младежите в селото се четеше литературата на левите идеи: 
комунисти, анархисти, леви земеделци и толстоисти  не ограничавахме 
никого и оставяхме всеки сам да направи своя избор, след като опознае 
различните схващания по вълнуващите ни въпроси  Спорехме, разисква-
хме и търсехме най-доброто за прилагане в живота на селото  Будни бяха 
младежите ни  Кооперацията „Искра“ и читалището „Христо Ботев“ има-
ха вече своята няколко годишна история  Чрез тях хората се защитаваха 
стопански и се учеха на култура 

У Ч И т Е л С т в У в а н Е т о  М И  в  Г а р а  С т р а л д ж а , 
я М Б о л С К о  –  1 9 3 4 - 3 5

След приключване на учебната 1933-34 год  в с  войника, както казах, по-
дадох молба до II-ра Училищна инспекция ямбол да бъда назначен за ре-
довен начален учител в основно училище  Училищен инспектор тук беше 
тодор драганов, добър приятел на димитър Бучуков, инспектор в Елхов-
ската околия 

в началото на септември получих съобщение, че ми е пусната за-
поведта за учителствуване в гара Стралджа  Приготвих се за заминаване  
Стегнах на денк дюшека, юргана, одеалото, чаршафи, възглавница и др  
Предадох го като багаж в гара Самуил за гара Стралджа  взех сбогом и 
довиждане с родители, близки и приятели  за да стигна до ямбол, тряб-
ваше да сменям влаковете в гарите Каспичан, Горна оряховица, дъбово, 
Стара загора  След престой от ден в ямбол и срещите ми с Бай андон 
домусчиев и Митко Керемидчиев, взех от Училищната инспекция моята 
заповед и тази до Среднищния директор в Стралджа, пред когото тряб-
ваше да се представя  на другия ден, в 11:00 часа пристигнах в самото 
Средищно училище с директор васил Киров  за случая той вече беше 
уведомен  освен с директора, се запознах и с учителите, намиращи се в 
момента там  Беше няколко дни преди започване на учебната година – 15 
септември  Междувременно разбрах, че в селото има три първоначални 
училища и една прогимназия  Кои бяха началните училища: Габровото, 
в което преобладаваха децата на търговците, бакалите и занаятчиите от 
чаршията (главната улица), Средищното (до Прогимназията), с деца на 
средно заможните селяни от центъра и така нареченото Енево училище 
(с жаргона „фараонското“), в което преобладаваха деца на по-бедните ро-
дители, работещи като хамали и каруцари около гарата  тези, по-бедни 
хора, се оказаха с по-богати души и сърца  в близост до това училище 
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имаше и значително по-заможни семейства  Училището се помещаваше в 
сравнително бедна постройка на открития мегдан, без ограда и градина  
в него бях определен да водя начална паралелка с около 30 деца 

Голямо селище за онова време беше гара Стралджа (сега град)  Бо-
гато на селскостопанска продукция, зърнени храни, много лозови насаж-
дения, зеленчукови и овощни градини 

Голям търговски център, на железопътна линия Бургас – Сливен -
Ст  загора – София, селището е средище за свръзка с шосейните пътища 
за Карнобат, Котел, осман Пазар, ямбол, Сливен и съответните селища 
като Гредец, Медвен, Ичера, Санджаклари (Грозден), Сунгурларе, афта-
не, деветак и др  По това време селото беше и със силно развито живот-
новъдство не липсваше птицевъдството и пчеларството 

освен трите първоначални училища и прогимназията, имаше зе-
меделско училище, потребителна и кредитна кооперации, Популярна 
банка, кооперация „напредък“ с образцово подреден с много стоки ма-
газин, търговски кантори, складове за дървен строителен материал, д-во 
„златоклас“, застрахователна агенция, тП  станция и много занаятчий-
ски работилници  от двете страни на широка чаршия бяха разположени 
търговските магазини, манифактура, бои и прежди, железарски стоки, 
стъклария, гостилници, кафенета, сладкарници, млекарници, хлебарски 
фурни, магазини за хляб, шивални  в близост до жП прелеза се издига-
ше двуетажният хотел „Селски“ и големият винарски склад на Балинови 
с реномирани спиртни напитки  в близост до хотела имаше спретната 
книжарница с подбрана художествена литература и ученически потреб-
ности 

на жП линията бяха разположени каменните магазини, в които и 
от които се разтоварваха и товареха зърнената продукция, пристигаща от 
селата и от тук с вагони се отправяше за вътрешността и вън от страна-
та  Съществуваха и добре уредени медицинска, акушерска и ветеринарни 
служби с квалифициран персонал  Църквата се обслужваше от двата ара-
бии попове, които не се престараваха да насаждат насила религиозност-
та 

нека продължа за себе си  Първо, трябваше да уредя квартирния 
си въпрос  Колегата андон видев, главен учител в Еньовото училище, ми 
предложи квартира в къщата, където живееше самият той  в двуетажната 
сграда, на втория етаж, имаше четири стаи  в една от тях беше колегата 
андон, другата обитаваха старите хазаи и собственици, третата – млада-
та хазайка и четвъртата, мебелираната, в която имаше и желязна огнеу-
порна каса, бе предоставена на мое разположение  всъщност, това беше 
гостната им стая  Младата хазайка, неомъжена 24-25 годишна красива, 
културна и възпитана девойка, се занимаваше с домакинска работа и ри-
суваше с акварел и блажни бои  Картината, която наскоро беше завърши-
ла, представляваше дървено счупено колело, а до него седнал на трикра-
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ко столче възрастен брадясал, с измъчено лице човек  Под картината бе 
написано „разбит живот“  нейният брат рандю николов беше емигрант в 
Съветски Съюз, избягал след събитията от 1924-1925 години  По-късно, 
по време на Гражданската война и революция в Испания, се озовава там 
като интербригадист  Сталин се чистеше от неблагонадеждните за него 
чуждестранни емигранти, потърсили спасение в „отечеството на проле-
тариата“  Марето (новата ми хазайка) ми загатваше предпазливо някои 
неща за брат си, но това е друга тема 

з а д ъ л ж Е н И я т а  М И  К а т о  У Ч И т Е л  т У К

След едногодишния ми стаж като учител в с  войника, сега бях се ангажи-
рал да възпитавам и обучавам деца от първо до четвърто отделение  деца 
в Еньовото училище  наред с тази си задача, имах амбицията да опозная 
по-отблизо хората от този край и младежта, която бързо спечелих, да 
развия благотворна културно просветна всестранна дейност 

на 12 септември бе свикано съвещание на учителите от трите учи-
лища и прогимназията с оглед запознаването на същите с новите указа-
ния дадени от Училищната инспекция в гр  ямбол  Бях единственият но-
воназначен учител сред колегите и трябваше да се запознавам поотделно 
с всеки един от учителския състав  Ето имената на всички тях, които вре-
мето не е заличило от паметта ми: васил Киров – средищен директор на 
прогимназията, жечо Узунов и жена му данчето, николина Бояджиева, 
Мария димчева, сем  зорка и желязко Йорданови, Пенева, Ганчо аба-
джиев и съпругата му абаджиева, Кривошиева, андон видев, василка 
Пастърмаджиева, Еленка Манчева и тодорка Стоянова (малките имена 
на някои от тях ми отбягват от паметта)  Последните четири имена бяха 
учители в Еньовото училище  След общо дадените ни указания по повод 
настъпващата нова учебна година и задълженията ни през нея всички се 
разотидохме 

на 15 септември всеки учител зае определеното му място в съот-
ветното училище  аз сам се представих пред малките първокласници от 
моя клас (отделение)  Поздравих ги и ги помолих да седнат  Хвърлих по-
глед към всички и към всеки по отделно, усмихнах им се леко и им казах, 
че ще бъда техният учител през годината  Пожелах им да бъдат здрави и 
добри помежду си 

След като им казах кое е моето име, презиме и фамилия, помолих и 
те един по един да казват името и презимето си, макар в дневника всич-
ките да бяха записани предварително  започнахме от първата редичка: 
Марийка   , Пенка   , Илийчо   , Станка   , Кунчо   , Петърчо   , тотка   , 
така, последователно чух имената на всеки поотделно  Питам ги какво 
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работят родителите им и се оказа, че на повечето от тях бащите са пре-
возвачи и преносвачи на товари по гарата  на някои бащите и майките са 
земеделски стопани и занаятчии  на Иванчо бащата е бъчвар  разговорът 
беше непринуден и децата се отпуснаха  започнаха да си подшепват на 
ушите по нещо  запитах ги знае ли някой някоя песничка и може ли да 
ми я изпее  Илийчо става пръв и изпя: „Кацнали два гълъба“  След него се 
изредиха и други деца и изпяха своите песнички 

Прислужникът бай лечо би звънеца и децата излязоха пред учили-
щето да играят  ние, учителите, се прибрахме в учителската стая и спо-
делихме впечатленията си от първия учебен час  непосредствено след 
това, разговорът премина в опознаване помежду ни  всъщност, колегите 
се познаваха добре, защото това не им беше първа година заедно  аз бях, 
който трябваше да се представя кой съм, от къде съм и пр  за тях думата 
взе най-възрастната колежка – василка Пастърмаджиева и каза по ня-
колко думи за себе си и останалите  Единствено омъжена беше тя, около 
45–годишна, с двама сина наско и Кирчо, учещи в прогимназията  По 
убеждение беше комунистка  жена с опит, умна и културна  Умееше да се 
шегува  Мъжът ѝ, бивш учител, по това време беше притежател в съдру-
жие на магазин за готово дамско и мъжко облекло  Еленка Манчева и то-
дорка Стоянова бяха другите две колежки, неомъжени  Първата, на око-
ло 30 години, черноока, стройна, с правилни черти и бяло лице, сдържана 
в приказките си, умна и спокойна  Може да се нарече „хубавата Елена“  
държеше се малко „на голямо“, без да парадира това  тодорка, беше най-
младата, около 25–годишна  руса, с румено лице, излъчващо финес  дър-
жеше се повече или по-малко като „аристократка“, но в същност беше не-
принудена и естествено добра  Що се отнася до колегата андон, с когото 
квартирувахме в една сграда, той беше 30–годишен, „стар“ за онези годи-
ни ерген, от гр  ямбол  Баща му бе притежател на хотел „америка“ в града  
Бохем по природа, арабия любовчия, с многостранни интереси, страстен 
ловджия, добър компаньор  Познаваше мнозина от старите наши ямбол-
ски анархисти  Политически, не се ограничаваше, една смесица от малко 
комунизъм, малко анархизъм и повече индивидуализъм, това беше ан-
дон  С него, освен като колеги и съквартиранти, бяхме често в компани-
ята на допадащи си в песните, хапването, пийването, веселите каламбури 
и ловджийски масали авджии  Често го придружавах в празнични дни на 
лов за яребици, кеклици и зайци из „Мараша“, стралджанските блата и 
атолово  „Чарли“ се наричаше неговият бял красавец – пилчар 

С местната интелигенция се сближих бързо  Служителите в разните 
ведомства банки, училища, кантори, медицински и ветеринарни служби 
бяха хора в по-голямата си част от Северна България, но и местната ин-
телигенция не беше малко  така например, д-р раев, ветеринарен лекар, 
беше от Мусина, в  търновско, нино Чипилски, агроном – от Угърчин, 
ловчанско, лефтер филипов, директор на земеделско училище – от ям-
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бол, Иван димитров, – директор на Популярната банка – от Медвен, и 
редица други бяха външни хора като мен 

освен като учител на малките, скоро станах инициатор на редица 
културни мероприятия, които провеждах със съдействието и участието 
на местната интелигенция  С мен се обединиха всички по-будни и свобо-
домислещи хора  всички имаха нагласата да се направи нещо повече за 
добруването и проглеждането на хората от селището  Кои бяха тези буд-
ни млади хора, с които започнах да общувам по-отблизо  Ще ги изброя 
поименно: Христо николов анастасов – наскоро уволнен учител заради 
неговите леви политически разбирания, вълчо топалов, Минко Ковачев, 
Кръстю динев, димо Седларски, Христо Узунов, Паруш Бояджиев, васил 
Гълъбов, атанас Михалев, атанас Кавалджиев, Стоян (тянката) хлеба-
ря  от жените: донка топалова, връбка Ковачева, радка Митева, руска, 
тони, Мара, янка янева, фанчето Балинова 

на първо време, с учениците от прогимназията и някои от по-до-
лните класове създадох ученически хор  започнах да предавам частни 
уроци по цигулка, като формирах малък ученически оркестър  Георги 
Кривошиев, Стефан динев, Иван Караколев, Божанка рускова, никола 
Белоусов, Сузана Хаим и други бяха моите ученици за бъдещия разши-
рен оркестров състав, който проектирах, но за съжаление, поради моето 
уволнение, не се осъществи 

Създадохме театрална трупа  за режисьор избрахме васил Гълъ-
бов – бръснар по професия, но природно умен и културен човек  С него, 
през годината, подготвихме няколко пиеси, които играхме с голям ус-
пех на Стралджанската сцена  типичните роли в тях играех лично аз  Кои 
бяха тези пиеси: „топас“, „татко, гладен съм“, „Майстори“, „Иванко“, „те-
беширеният кръг“  добре си спомням как на ролята на „Ицко“ от „тат-
ко, гладен съм“, зрителската публика плачеше и бършеше сълзите си с 
кърпички  „Ицко“ е смятан за полуумен, но чрез него, авторът разкрива 
трагедията на едно еврейско бедно семейство от Полша  При всяка ре-
плика, произнасяна със заеквания и възмущения, съумявах да предизви-
кам трогателен отзвук сред зрителите  от сцената чувах и усещах техните 
хълцания, трогнати и преживяващи с мен болката на семейството, оста-
нало без издръжка за преживяване  Успешно се справях и с ролите си в 
„Майстори“, „Иванко“ и др 

През годината изнесох няколко реферата пред стралджанската 
младеж  отзвукът биваше винаги положителен  добре си спомням за ве-
черното литературно четене, когато декламирах „нощ“ от яворов, при 
затъмнен салон, застанал зад малка масичка, върху която гори голяма ло-
ена свещ  тук, вместо яворов халюцинирах самият аз  Поразително сил-
но съумях да предам бълнуванията на автора в тази му забележителна 
творба, която е и част от неговия трагичен и болезнено богат житейски 
път 
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Много бяха културните прояви, в които вземах участие и които до 
голяма степен бяха мое дело  така или иначе бях станал своего рода цен-
тър на внимание за хората от това време  радваха ми се и учениците, и ро-
дителите им  няма да скрия, че умеех да общувам с всеки срещнат  вечер, 
на обичайните разходки по главната улица, разговаряхме млади и стари  
Спорехме често, но никога не си омръзнахме  През ваканциите, учащата 
се Стралджанска младеж се завръщаше от ямбол, Сливен и София и аз 
непринудено ставах приятел с нея  По време на една такава ваканция ста-
нахме приятели със следващия в Художествената академия Панайот Па-
найотов, известен по-късно изтъкнат художник  С него подържах връзки 
и споделях виждания до сетния му час  жал ми беше за него  доверил ми 
беше много от тайните на личния си живот  И до сега пазя една уникална, 
от първите му години творби с голяма символика – коленичило красиво 
голо женско тяло, с отметната назад глава и спуснати дълги коси, с об-
вита през кръста змия, чиято глава, пропълзяла през рамото е спусната 
между двете набъбнали гърди  фонът е огнено червен  надписът под нея 
определете сами  (Страст и коварство) 

С ученическия хор обикаляхме из селото по време на лазаруване-
то, като прихода от него предоставяхме на ученическия стол 

По това време модни бяха журовете и соаретата, по време на кои-
то танцувахме, декламирахме забавни и хумористични хрумвания, игра-
ехме на весела поща, шегите на амур и всичко, присъщо на младостта  
за любов не се говореше, тя присъстваше в нашите взаимоотношения и 
изпълваше атмосферата около нас  а бях млад тогава – едва 20-21 годи-
шен  С буйна кестенява на едри вълни коса  С приветливо лицеизражение 
и винаги открит поглед отправян от сиво-зелените ми очи  не малко от 
заобикалящите ме девойки и ученички, както и млади дами ме удостоя-
ваха със своята любов  раздавах, както всеки млад човек обичта, уваже-
нието и топлотата си към околните  няма да е излишно споменаването 
на Стралджанските девойки и госпожици, с които излизахме в компания 
през празнични дни вън от селището: Мария, руска, радка, дета (янка), 
лила, льоти, донка, връбка, денка, анчето, фанчето, николина, тони и 
Мария  всички те, младежите, пък и по-възрастните, излизахме вечер на 
главната улица (чаршия) за обичайната разходка в смесица с останалото 
гражданство 

И  з а  П о - И н т И М н И т Е  н Е Щ а

не мога да не отбележа нещо за отношението на ученичките от по-гор-
ните класове на прогимназията към мен  те не криеха чувствата си към 
младия учител и търсеха начин да ги изявят  започнаха да си разказват 
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коя как ме е сънувала  И нека не звучи странно, когато човек се връща в 
спомените си, да разкаже и неща, които докосват младежките и юноше-
ски усещания, вълнения и пориви  Случи се така, че в мен лудо се влюби 
ученичка от шести (втори) клас на прогимназията, без да съм давал ка-
къвто и да е повод  Красива, руса, с теменужено сини очи, тя непрекъсна-
то търсеше възможности да ме срещне и ми се усмихне  Причакваше ме 
понякога на улицата или ще мине под прозореца на квартирата ми и ще 
се окашля по особен начин за да подскаже присъствието си  в празнични 
дни или забави тя избутваше другите, само и само да се доближи до мене, 
за да я видя  И други имаха подобни прояви, но Минка ги демонстрираше 
съвсем открито  Бях учител, а тя ученичка и държах да не давам никакъв 
повод за намеци от когото и да било  Минка започва да споделя чувствата 
пред собствената си майка  тя (майката) от своя страна споделя случая с 
бащата, а той, човек с култура и възпитание намеква деликатно на коле-
гата ми андон видев тревогата си да не би аз да допусна някаква грешка 
в отношенията си с дъщеря му  това бе съвсем логично и основателно за 
един баща, който искаше да предпази както нея, така и мен  Красивата 
Минка не се интересуваше обаче от тревогата на баща си, а се подчинява-
ше само на поривите присъщи на първата любовна тръпка, която я беше 
завладяла  При екскурзията, която направихме до Созопол, при влизане 
в една моторна лодка за разходка в морето, Минка така избута другите 
нейни съученички, не по-малко желаещи да бъдат близо до мен, че кол-
кото и да ми беше приятно от нейното доближаване, се почувствувах в 
неудобно положение  направената снимка в тази лодка съм запазил и до 
днес  тя, както и всяка снимка е скъп спомен от миналото, което никога 
не се повтаря в буквален смисъл  Или, както пее лили Иванова, „всеки 
спомен е едно пътуване в миналото“ 

Признавам без самохвалство, че не една майка от онова време бе 
пожелала да стана неин зет  Симпатиите им към мен се определяха непри-
нудено и естествено, по силата на моето държане и отношение с всички  
И много по-късно, след моето уволнение като учител и отзоваването ми в 
революционна Испания, се пуска слух, че съм убит  това узнах по-късно, 
мнозина са ходили в черква да запалят свещ за успокоение на душата ми 
(по разказа на моя приятел Христо анастасов) 

Симпатиите на Стралджанци бяха спечелени още през първата го-
дина, освен с проявите ми като създател на ученическия хор, с театрал-
ната трупа и четенето на реферати сред младежите, още и с отношението 
ми към децата и учениците, играещи по улиците  Спирах се непринудено 
при тях, когато виждах да играят на своего рода „комар“ с копчета, късай-
ки ги от палтата си и уцелвайки други такива поставени на разстояние  
Моите тактически, а не натрапени забележки им повлияха да се откажат 
от подобни игри  това бе направило впечатление на родителите и близ-
ките на тези деца 
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Може би, защото бях с анархистичен мироглед, аз се отличавах от оста-
налите учители и това определяше моето поведение сред заобикалящите 
ме хора  Сигурно това беше така  за мен анархизмът е преди всичко отно-
шение между хората като към равни в правата и задълженията помежду 
им и недопускане на насилие  не декларирах идеите си  това не беше не-
обходимо  но като знаех, че и тук има наши приятели, реших внимателно 
да ги издиря и се свържа с тях  най-първо се представих на диньо Стоя-
нов – брата на вълкана Стоянова, известната народна певица, още пове-
че, че за него (за диньо) ми беше говорил неговият брат Продан Стоянов, 
когато бях учител в с  войника  Интересна е неговата биография, която 
ще разкажа по-късно, а за сега ще отбележа, че той е един от ораторите 
на големия митинг, станал през 1922 година, свикан и проведен от анар-
хистите и комунистите в Стралджа  за добро или лошо, диньо е един 
от участвувалите при нападението и обира на пощата пренасяща пари 
за Котленската банка  През тези години се е прибягвало до т  н  „ексове“ 
с цел набавяне на средства за закупуване на оръжие и организиране на 
печатница в Балкана  При един разговор с диньо, минавайки покрай ка-
менната житарска магазия, той сподели следното: „даскале, виждаш ли, 
ето зад този камък, взидан в тази стена, бяха скрити 700,000 лева след 
изземването им от пощата“  

Сега той преценяваше извършеното през онези години и ми раз-
казваше любопитни и тъжни случаи от така иззетите пари, но за това 
по-късно  анархисти от Стралджа, с които поединично подържах връзки 
и на които редовно давах да четат излизащото под редакцията на неза-
бравимия Петър лозанов списание „нов свят“, бяха александър Бояджи-
ев, Кольо Камъшев, Митю Маринов, Ернесто, толев (шивача), Кръстьо 
динев и др  връзки през тези години, подържах и с редица приятели 
учители, каквито бяха динко Шоколада от с  деветак, Кина Кехайьова и 
дочка вавова от Градец, приятели от Сунгуларе, Ичера, Медвен и др  на 
свикваните учителски конференции от страна на училищната инспекция, 
ние, учителите анархисти, умело и с такт се застъпвахме за свободното 
възпитание и обучение в училищата, сочейки като пример, училището 
на Себастиян фор „Кошерът“, рационалистичните училища на франси-
ско ферер, на Мария Монтесори и Елена Кей, джон дюи и свободното 
училище на венцел 
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Беше 1 юни 1935 година  Учениците и учителите от всички училища на 
Стралджа, както и родители и гражданство, трябваше да отпразнуваме 
„деня на детето“  Празненството стана на открито – пространството 
пред Средищното училище и прогимназията  за произнасяне на словото 
по този случай, учителският съвет бе посочил мен, като най-млад от учи-
телите, още повече, че вече бях се наложил като име при провеждане на 
културни мероприятия в селото  Сега ми предстоеше да се изявя, освен 
като общественик и педагог, и като оратор на открито пред стотици хора  
вълнувах се, но в главата ми, мислите бяха ясни и точни  Уверен бях, че 
ще се справя с възложената ми задача  И аз започнах така:

– Уважаеми гражданки и граждани, мили ученици, колеги  на този 
ден, в много страни по света, се произнасят пищни речи и трогателни 
слова в прослава на „детето“ и грижите по него, като всеки иска да види 
в неговото лице утрешния човек, който идва да го смени и направи жи-
вота ни по-добър, по-красив и по-справедлив  нека не забравяме, че по 
света, както и у нас, има все още твърде много гладни, боси и необлечени 
деца, за които на този ден няма да има ни хляб, ни мляко, нито шоколад, 
а и те са се родили под това слънце, както всички и имат право на живот  
Кому принадлежат децата, които отглеждаме и възпитаваме, кой има мо-
нополното право над тях? никой! детето не принадлежи нито на държа-
вата, нито на църквата, нито на семейството  то принадлежи единствено 
на бъдещето, което утре ще стане настояще и то би трябвало да осигури 
един по-щастлив и по-свободен живот за всички деца  вие като родите-
ли и ние като учители, трябва да изпълним безкористно и всеотдайно 
своя дълг не само към нашите, а и към всяко дете, независимо къде ще го 
срещнем, на улицата, в полето, по пътищата или в домовете си  детето е 
като попивателна, то подражава във всичко – добро или лошо и затова, 
нашият пример е от изключителна важност 

Мислите ми се редяха и когато засегнах социалната несправедли-
вост, когато за едни деца не само в този ден ще има всичко, други със 
завист и горчиви усмивки ще ги гледат  Какво да кажем за натрапчиво 
рекламираните в днешно време деликатеси и лакомства по радио и теле-
визия, до които малцина се докосват 

Мнозина от родителите, дошли на това тържество, се просълзиха, 
вадеха кърпички и триеха сълзите си  така беше 

оттогава минаха много години и каква приятна изненада за мен 
беше, да чуя нещо от устата на един около 70–годишен човек, наредил се 
като мен в тъмното още утро на един студен декемврийски ден за кисе-
ло мляко пред магазин „Пролет“ в Младост-2, София  Хората от дългата 
опашка стояха и чакаха идването на магазинерите  той започна да раз-
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казва тихо за липсата на възпитание на децата днес, тъй като и родители, 
и учители, и обществеността не обръщат достатъчно внимание на под-
растващото поколение  Като чух тези разговори на свой ред и аз разка-
зах тихичко на околните в тъмното, как някога, когато бях учител, съм 
възпитавал децата  Споделях случки и моменти, между които и този за 
празника на детето, без да споменавам селището  Човекът, който се въз-
мущаваше от липсата на истинското възпитание, след като ме слушаше 
внимателно в полумрака, добави: „в нашия град Стралджа, имаше един 
учител, който подобно на вас направи много за селището и всички живи 
от онова време, още го помним  разказва как този учител на име Цолов 
разплакал всички, които го слушали да говори по случай деня на детето“  
това, което слушах ме развълнува силно, защото потвърждаваше онова, 
което малко преди това, бях споделил пред чакащите  „И какво друго би 
си спомнил да ни разкажеш за този учител Цолов, запитах го аз, много 
ме интересува“ и той продължи с много суперлативи и добави „аз бях 
ученик в прогимназията и по-късно, след като го уволниха, научихме, че 
е заминал за Испания да се бие срещу франко  всички с добро го помнят“  
Прекъснах го и на просветналото се вече утро го запитах: „Мен спомняш 
ли да съм бил във вашата гара Стралджа?“ вглеждайки се той ме разпозна 
и не можеше да ми се нарадва, че ме среща след толкова години така слу-
чайно, а на слушателите около нас им беше крайно интересно и приятно  
живееше в блоковете около магазин „Пролет“ 

в р ъ з К И т Е  М И  С  а н а р Х И С т И т Е  о т  я М Б о л  И 
С л И в Е н

връзките с ямболските и сливенски анархисти бяха редовни  Известни-
ят, бай атанас Стойчев, с когото се бяхме запознали още през първата 
година от моето учителствуване, идваше със своята бояджийска бригада 
да работи по новите строителни обекти  При разговорите си с него, той 
ми разказваше за четата на Стефан Иванов, за нелегалната печатница на 
анархистите в Балкана, за митинга на 26 март 1923 г , на който той е ора-
тор и как е бил ранен, за тодор дързев и многото лекции в клуба на анар-
хистите близо до площад „Кобургготски“  разказваше ми за синдикатите 
на рабoтниците от текстилната фабрика, тухларските, кожухарски, хле-
барски и пр  синдикати, чрез които анархистите от ямбол през годините 
1920, 21, 22 и 23 години са вдъхновявали техните борби за подобряване 
ежедневния им хал  за бунтовния дух от онова следвоенно време  Когато 
идваше в Стралджа с бригадата си, бай атанас нощуваше в моята кварти-
ра, където до късно през нощта беседвахме за събития след Първата све-
товна война, железничарската стачка от 1919 г , ямболския анархистичен 
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конгрес през януари 1923 г  Много по-късно, по време на първата нацио-
нална конференция на 10 март 1945 г  отново се видяхме, за да бъдем за-
държани и пратени в „дом на слепите“, превърнат в следствено отделение 
на държавна сигурност от новите властници  два дни преди да си отиде 
в родния ямбол, се видяхме и той обеща да пише повече за спомените си 
след завръщането си в София, но уви, точно след тези два дни, сърцето 
му престана да бие  Стихия беше бай атанас  Интересен  Като реликва 
пазя снимчицата с него, жена му и малкия Стойчо, която случайният ули-
чен фотограф ни направи на улицата в Пловдив през 1944 г 

След спирането на излизащите анархистични вестници и списания 
от превратаджиите Кимон Георгиев и дамян велчев на 19 май 1934 г  при-
ятелите се ориентираха към издаването на сп  „нов свят“ и „трезва мисъл“ 
излизащи месечно  в тях сътрудничеха изтъкнати наши дейци, писатели, 
агрономи и др  Имената на Петър лозанов (редактор), александър Сапун-
джиев, Георги Хаджиев, Георги жечев, Иван Иванов, Стоил Сукманджи-
ев, д-р Петър зарбев, д-р Иван Балев, д-р Константин Кантарев, николай 
Йовчев, Петър василев, Илия Байчев и др  се срещаха по страниците на 
тези списания  в Стралджа редовно разпространявах по двадесет броя 
„нов свят“ между приятели и симпатизанти  разпространението из стра-
ната ставаше в повечето случаи чрез т  н  търговски пътници, пътуващи 
по маршрутите на жП линии София-Бургас и София-варна  те пътуваха 
в определен вагон и предаваха пратките на дежурен наш приятел, който 
ги причакваше по гарите  от София за Бургас по това време нашият при-
ятел Митьо, когото по предварително уведомяване причаквах в 17 часа, 
от третия вагон ми подаваше пакета и продължаваше пътя си 

наскоро след преврата на 19 май у нас се изредиха няколко прави-
телства, като тези на Крум Колев, Календаров, андрей тошев, Кьосеива-
нов и др  обстановката не беше чак толкова напрегната  Приятелите от 
Сливен бяха събрали около 4-5 хиляди лева за нашите легални издания, 
която сума, по молба на владо воденичаров от Сливен, трябваше да зане-
са и предам лично на Петър лозанов и Гено даскалов на ул  „люле Бургас“ 
№ 3 – София, където по това време и двамата живееха  владо воденича-
ров бе дълги години емигрант във франция и наскоро се бе завърнал в 
България  Умен, критичен, тактичен, с усет за работа във всеки конкретен 
случай, той вършеше изключително ценна работа на движението, както 
в Сливен така и в София  връзките си с него, както и с братя Кръстеви и 
бай Боян от Сливен подържах редовно 
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П о Ч И в К а

любими места за разходки, почивки и четене на открито бяха по жП ли-
нията към железния мост близо до с  атолово, градската градина и дермен 
кьой  обичах да излизам привечер към гарата за посрещане минаващия 
бърз влак за Бургас, както и да се спра в дъсченото, но много спретнато 
кафене на бай тома в близост на самата гара  неговият стопанин умее-
ше да посрещне и изпрати посетителите си, предлагайки им кафе, чай, 
закуски и питиета  Седях в южния ъгъл на уютната барака, където, по 
думите на бай тома, е седял някога поетът и революционерът Пейо К  
яворов, когато е бил началник на т  п  станция – гара Стралджа  тук, от 
това място яворов е наблюдавал как измъчените и прокудени от родните 
им места арменци са товарили и разтоварвали вагоните  През почивки-
те са влизали във бараката за отмора, разговаряли, хапвали и пийвали  
След тежкия и изморителен хамалски труд, до късно през нощта те ще 
„пият и пеят, тъй както през сълзи се пей“  тъгата по родния край, близки 
и роднини ще изпълват техните души и сърца  на всичко това яворов е 
бил живия свидетел  Седейки край тази масичка, поетът е наблюдавал и 
изживявал мъката, страданието и надеждите, вълнували тези прокудени 
мъже, за да напише, именно тук, знаменитото си стихотворение „арме-
нци“, което ние така пламенно декламирахме по вечеринки и срещи  Било 
е в 1899 година, когато тук написал и носталгичното „заточеници“  Само 
едно отзивчиво и трепетно лирично сърце е способно да отрази траге-
дия, като тази на арменците  Бях се сприятелил с двама от някогашните 
млади, а сега доста остарели от тези арменци, които продължаваха да ра-
ботят като хамали  животът ги беше прегърбил, състарил, смазал, но те 
бяха запазили човешкия си образ и достойнство  Мислено се пренасях 
във времето на тяхната бунтовна младост и младостта на яворов, когото 
от малък обичах  С кака Марийка пеехме до прегракване край бумтяща-
та печка през зимите стихотворението „заточеници“  обичам този поет, 
трагично загинал заради една незаслужаваща го жена  нейната съдба е не 
по-малко трагична, жертва на болезнена ревност и страстно желание да 
го има единствено за себе си 

Бараката на бай тома и той самият отдавна са изчезнали, но споме-
нът за нея, за него и яворов, са живи до подробностите в паметта ми 
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освен с пряката ни учебна дейност, ние, учителите от това време, бяхме 
задължени да проявяваме и извън училищна такава  освен изброените 
мои културни прояви, добре си спомням за два по-особени случая 

С колегата андон видев трябваше да проведем лекция-събрание 
пред жителите на село атолово на тема „злините причинявани от алкохо-
лизма и тютюнопушенето върху човешкото здраве“  темата си бях избрал 
самият аз  Събранието беше обявено за 4 часа след обяд в салона на учи-
лището  в слънчевия майски ден тръгнахме пеша към селото отстоящо 
на 2-3 километра от Стралджа  отдалеч забелязахме, че дворът на учи-
лището се бе зачернял от насъбралия се народ  Пръв трябваше да говоря 
аз  в салона настъпи мълчание и аз се обърнах с пламенни слова към тези 
мили и доверчиви изстрадали тракийци, преселници след бягството им 
от поробените тракийски земи от турция и Гърция през 1912 г  Селото бе 
съвсем новопостроено и всички къщи бяха потънали в белота, изградени 
по план, с прави улици и нова училищна сграда и пр  доколкото ми е из-
вестно, Бъкстон е финансирал и проектирал това селище 

Изказваните от мен мисли, примерите, които им сочех за пораже-
нията, които причиняват алкохолът и никотинът на човешкото здраве, 
бяха добре подбирани и явно намериха отзвук у слушателите  След за-
вършването на беседата си, помолих за задаване въпроси и изказвания  
И наистина, такива имаше, при което хората се отпуснаха и се поразбъ-
бриха 

Куриозното, което се случи, беше това, че колегата андон, като 
страстен пушач, се беше оттеглил в ъгъл на една от стаите и допушваше 
запалената цигара, което не остана незабелязано от някои присъствува-
щи  в случая той даде пример с обратен знак – нещо като попа, „който 
едно говори, а друго върши“  След мен той говори за хигиенните навици, 
които трябва да създаваме в домовете си и около нас  нашето посещение 
и беседите оставиха добри впечатления и ние се отправихме към Страл-
джа с повишено самочувствие  По пътя си направихме и самокритика, 
примесена със смях по повод неуместно запалената цигара по време на 
беседата срещу тютюнопушенето 

И за един друг куриоз, който отчетохме като незапланувана извън-
училищна дейност  връщахме се с колегата андон от училището към 
хотел „Селски“, където трябваше да обядваме  неочаквано забелязахме 
над къщата на Маламка висящи кълба дим, а саматя тя, застанала край 
портичката, надаваше викове за помощ  Като ни видя, пълничката хубава 
Маламка нададе конкретно вик към нас: доньо, даскале,    помогнете   
пожар, пожар    гори къщата   “ незабавно, ние с андон се втурнахме в 
двора, грабнахме кофи и лейки, задвижихме помпата и след напълването 
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им с вода се понесохме по стълбището към таваните  но какво се полу-
чи  таванското помещение, вместо гредоред от дъски е било направено с 
тръстикови стебла подлепени с вар и пясък  за мен това беше непозната 
технология и аз мислех, че това е дървен гредоред  Със стъпването ми 
върху него, както държах двете кофи с вода, припаднах, но за мой късмет, 
кракът ми опря горната част на гардероба, пет сантиметра до тавана  не 
разлях водата и само след секунди я излях върху горящия комин  Слязо-
хме и повторно донесохме пълните с вода кофи и лейки  Пожарът беше 
приключен  Случаят, колкото комичен, толкова и евентуално трагичен 
щеше да бъде, ако гардеробът не опираше почти до тавана, вместо върху 
гардероба, щях да се намеря на пода  Интересно беше, че не се изплаших 
и всичко мина незабелязано, като една незначителна грешна стъпка 

зимата през 1934-1935г  беше студена, със значителни снеговалежи 
и ветрове, но м  февруари, т  е  Малък Сечко, беше страхотен  на шестия 
ден станахме свидетели на страхотна буря и виелица  При връщане от 
училището на път за квартирата ми, едва успях да се прибера  виелицата 
и рязко спусналият се студ през този ден причиниха смъртта на двама 
пътуващи от с  атолово към гара Стралджа  намериха ги някъде по сре-
дата на пътя задушени и завяти от снега 

През тази зима Малък Сечко бе се пресрамил пред брат си Голям 
Сечко  Беше на път да направи така, че наистина „гърнето отдолу да ври, 
а отгоре да замръзва“  И природата има своите капризи, които проявява, 
без да я интересуват нашите желания и предпочитания  не тя, а ние тряб-
ва да се съобразяваме с нея и да не нарушаваме нейните закономерности  
за съжаление, безмилостно се изсичат лесовете, отравят почвите, реките, 
езерата, моретата и океаните и съответно обитателите в тях  Потърпев-
ши от екологичното замърсяване сме всички ние 

П о  С л У Ч а Й  1 - в И  М а Й  1 9 3 5  Г о д И н а

наближ аваше Първи май на 1935 година  Както винаги, анархистите по 
света отбелязват този ден с протести и призиви срещу гнета на властта 
и капитала  Приятелите от Сливен бяха отпечатали позиви и уведомиха, 
че някой трябва да отиде и вземе от тях за разпръсване из района  не бях 
се разкрил пред всички приятели, че съм организиран към федерацията 
деец  Прецених, че получаването на позивите и тяхното разпростране-
ние, ще е по-добре да направя лично аз  на 30 април, след обеда, пристиг-
нах в Сливен и отидох при стария изпитан анархист владо воденичаров  
Беше се завърнал наскоро от франция като политически емигрант, благо-
дарение дадената политическа амнистия от правителството на народния 
блок  Късно вечерта взех обратно влака  на гара зимница през прозореца 
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на тоалетната хвърлих известен брой от позивите по време на премина-
ването на влака  в гара Стралджа пристигнах към 23 часа  Слязох от об-
ратната страна на вагона и докато влакът се изтегляше, набързо се озовах 
в новия парк, южно от гарата  Пръснах известно количество по пейките 
и алеите, а след това преминах по успоредните на главната чаршия ули-
ци  внимателно осеях дворчета и кръстовища с „опасния материал“  не 
срещнах никакви хора  Беше лунна нощ и само небесното светило остана 
свидетел на свършеното от мен  По главната улица залепих с тубичката 
лепило само няколко листа и в квартирата се прибрах спокойно  оста-
тъкът от позивите скрих между ламарината и дъските на покрива на тоа-
летната  Квартирувах в дома на шивача бай Стефан Чернев, добър човек 
с мило семейство, състоящо се от него, съпругата му, синчето Ченко и 
стария му баща – дядо Черньо 

рано сутринта на Първи май заведохме децата на пролетна разход-
ка в „Мараша“  Чествуваме „денят на цветята“  времето бе слънчево, мяс-
тото – старопланинския склон, близо до сгушеното подбалканско селце 
воденичене  Много детски смях, глъч, песни и игри огласяха нискостеб-
лената гора и полянките в нея  да отпразнуват деня бяха дошли деца и 
ученици и от други села  Учители и учителки си направихме обща трапе-
за с домашно приготвени неща  Център на внимание беше една, колкото 
културна, толкова и красива жена  С осанка на „амазонка“, с големи смее-
щи се и закачливи очи, сочни устни, открито голямо чело и буйна на едри 
къдрици кестеняви коси, тя привличаше погледите на всички колеги  
тази учителка бе съпруга на известния адвокат в ямбол – Карамболов 

не знаех как бе преминал първомайският ден в гара Стралджа, но 
при връщане привечер с учениците научихме новината  Хората тук гово-
реха и коментираха, че полицията е арестувала и разпитвала около 10-15 
младежи, работници и ученици-гимназисти  търсели са да узнаят кой е 
разпространил въпросните позиви  някои от задържаните са били и бити 
за да направят признание, но тъй като никой не е знаел нищо, въпросът е 
приключил с тяхното пускане 

така завърши този Първи май  в позива се припомняше за Чикаг-
ските мъченици, за днешното обществено разделение на бедни и богати, 
на поробени и господари  Призоваваше се към борба за подобряване тру-
довите условия на работниците, повишаване на надниците, намаляване 
на работния ден, премахване на закона за защита на държавата, цензу-
рата над печата, за солидарност със стачкуващите наемни работници от 
тютюневия и текстилен бранш в Сливен, Хасково, Пловдив и др 

никому не доверих за пръснатите от мен позиви, макар някои да се 
досещаха  Години по-късно, след връщането ми от Испания при посеще-
ние в Стралджа, споделих с диньо Стоянов и Христо анастасов за този 
случай  диньо беше рядко принципен и предан на нашите идеи, а Хрис-
то, макар и комунист, виждаше и преценяваше събитията и хората като 
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роден анархист  неговият комунизъм беше моят анархизъм и обратно, 
моят анархизъм бе станал негов комунизъм  Беше отрекъл болшевишка-
та система, знаеше за лагерите в Сибир и репресиите, които са понесли 
потърсилите убежище там стари комунисти  Безкрайни бяха разговорите 
ни с Христо през нощите в моята квартира  Свиреше отлично на флейта, 
умееше да се шегува и иронизира с финес будалите  рядко честен в отно-
шенията си с другите човек!

в  П о д К р Е П а  н а  н Е л Е Г а л н И т Е

дължа да отбележа, че още през първата ми година от учителствуването 
в Стралджа се наложи да дам приют на изпадналите в нелегалност наши 
приятели  Единият от тях беше Симеон Кръстев от Сливен, търсен от по-
лицията за отпечатани позиви и участие в акции със стачкуващите текс-
тилци  Престоя в квартирата ми около седмица време, докато двамата му 
братя, също анархисти, уредиха неговото излизане зад граница  другият 
нелегален, на когото дадох убежище вече в новата ми квартира, намира-
ща се в къщата на дядо Петър, над ресторанта срещу пощата, бе Симеон 
Будуров, търсен под дърво и камък от полицията  Извършил беше убий-
ство на директора на сливенския затвор  това научих по-късно  Снабдя-
вах го с храна и всичко, което му беше необходимо  в приземния етаж на 
триетажната сграда се помещаваше гостилницата, над нея жилището на 
дядо Петър, зет му найден с жена си, малкият тотко и по-голямото му 
братче  Последният етаж представляваше кокетна мансарда със самос-
тоятелен вход с вградено стълбище и южно изложение  дядо Петър бе от 
с  Санжеклари прекръстено после като село Грозден, откъдето е жената 
на желю желев – сегашният ни президент  тук в това село, при нейния 
баща Иван Грозев, стар наш приятел-анархист и голям кооперативен дея-
тел, бе „дисиденствувал“ и писал брошурата си „фашизмът“  от това село 
е и димитър Кокев  но нека конкретно разкажа за съдбата на Симеон 
Бодуров, на когото дадох подслон близо две седмици  Като политически 
затворник в Сливенския затвор, заедно с много други анархисти е по-
насял тежки изпитания, побоища, карцери, глад и пр  в същият затвор 
е имало приятели, излежаващи доживотни присъди след събитията от 
1923 и 1925 години  за жестоките порядки в затвора вина е имала и са-
мата администрация, и директорът  още като затворник Симеон решава 
да си отмъсти за понесените мъчения и унижения  И когато по-късно, 
след амнистията, излиза от затвора, привежда в изпълнение заканата 
си  Издебва директора, когато се е връща със затворническия файтон и 
го прострелва смъртно  това убийство, според мен, е необосновано и не 
преценено от гледна точка на ефекта и последиците 
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Бодуров си замина по незнайните пътища и след укриване няколко 
месеца, е бил открит и арестуван в собственото му село  Измъчван, раз-
питван и накрая осъден на смърт чрез обесване  И каква случайност бе да 
го видя в трагичното му положение, когато го откарваха за София 

Беше неделен ден  Пътувах с влака за ямбол  вагонът, в който бях 
седнал се оказа в предната си част с арестантско купе  Когато влакът спря 
на ямболската гара, минавайки по коридора, погледът ми попадна върху 
лежащия по гръб арестант с верига на краката  веднага го познах, както и 
той мене  Беше Симеон Бодуров, когото откарваха в Софийския затвор  
Спрях се само за секунда две и погледите ни изненадано се срещнаха  
Миг, може би той щеше да извика, но се овладя  Само надигна леко глава-
та си  двамата полицаи ме смъмриха и напомниха, че от тук не трябва да 
слизам  Симеон си беше прерязал вените по време на следствието, но не 
беше казал къде и при кого се е укривал 

разказах още същия ден случилото се на бай андон домусчиев, а 
той само поклати глава и каза: „Колко много го молих да не отива в род-
ното си село, но той не послуша и жалко, че така печално завършва“ 

з а  М о И т Е  а н К Е т И  С  У Ч Е н И Ц И т Е  о т 
о т д Е л Е н И Е т о

времето прекарано в гара Стралджа бе изключително богато на прежи-
вявания, изпълнено с много напрежение и работа в културно-просветна-
та област с учениците, местната интелигенция и обществеността 

Между многото начинания, решихме с колегите да открием уче-
нически стол, в който да се хранят по-бедните ученици от училището  
за случая трябваше да проверим кои от тях са най-нуждаещи  всеки по-
знаваше много или малко семействата на учениците си, но аз реших да 
проведа две анкети с децата от моето отделение  Едната бе да разбера 
от самите ученици, какво работят родителите им, какви братчета и сес-
три имат, закусват ли сутрин, какво обядват и вечерят в домовете си и 
желаят ли да се хранят в училището, ако се открие трапезария  Исках да 
чуя какви отговори ще ми дадат самите първолаци  Интересно бе да видя 
как децата се преструват и заблуждават при отговорите  започнаха да се 
надпреварват в хвалби как непрекъснато ядели агнешко, свинско, всевъз-
можни лакомства, за които само от приказките бяха чували  за два-три 
дни обходих домовете на моите ученици и можах да видя отблизо и раз-
говарям за обстановката и положението на тези хора  С малки изключе-
ния картината бе нерадостна  в повечето случаи децата идваха незакуси-
ли  Храната им бе от боб, картофи, тикви, чушки и домати, свински глави 
и карантия 
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те не излъгаха мен, а компенсираха онова, което им липсваше 
другата анкета, която бе не по-малко интересна, се състоеше в же-

ланието ми да чуя от тях какви представи имат за живота, когато пора-
снат и завършат училище  Кой какъв иска да стане? И ето какви отговори 
ми даваха: Илийчо иска да стане като Стойчо барабанджията, да обикаля 
селото, да бие барабана и съобщава нарежданията на кмета  Пенчо иска 
да стане „Солдатин“, харесало му маршировката на поделението от вой-
ници, минали наскоро през селото  редът за отговор беше на Иванчо те-
офанов Шолев, който заяви ясно, високо и със самочувствие: „аз искам 
да стана машинист и да карам влаковете“  Браво, казах аз и го посочих за 
пример, малкият Иванчо беше син на бай теофан Шолев – буден занаят-
чия, дърводелец и бъчвар в селото  всяка сутрин, на път за училището, 
минавах покрай работилницата и често се отбивах при него за разговор 
на различни теми 

Минаваха години и след много перипетии в живота ми, открих, че 
някогашният мой ученик Иван Шолев е председател на Столичния райо-
нен съвет „Младост“ и по-късно началник на отдел в министерския съ-
вет 

Потърсих го за съдействие при отпускане жилище на крайно нуж-
даещата се дъщеря на моя приятел Христо анастасов, която живееше се-
мейно в порутено таванско помещение на старата сграда на някогашния 
„Майчин дом“  С влизането ми в кабинета му, някогашният ми ученик 
Шолев ме посрещна радостен и любезен  Споделих кое ме е довело при 
него и той незабавно дигна слушалката за разговор с председателя на ко-
ларовския районен съвет  Помоли го да отпусне жилище на радостина 
(така се казваше тя), като бройката от контингента му ще компенсира с 
бройка от контингента на своя район  въпросът се уреди бързо  за себе 
си не потърсих нищо в момента от него  доста по-късно ми се наложи да 
потърся неговото съдействие, макар той да не беше вече кмет  Помолих 
за ускоряване решението по подадена молба от моя син Пламен за гарсо-
ниера, тъй като за три години три пъти се бяха местили по чужди частни 
квартири на свободен наем и положението им бе нетърпимо  неговото 
обаждане до секретарката на нашия районен съвет даде резултат  той 
съжаляваше, че новото му служебно положение не му дава възможност 
за по-благоприятно решаване на жилищния въпрос на сина ми  за от-
зивчивостта на някогашния мой ученик, аз макар негов учител, оставам 
благодарен за неговата коректност и човечност към хората, а не само към 
мен 

а сега, нека продължа с моята анкета: една от ученичките желае-
ше да стане „госпожата василка“, друга ученичка – „госпожицата Еленка“, 
трета – „госпожицата тодорка“  това бяха имената на нашите колежки, 
явно ученичките искаха да станат учителки подобно на тях 
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К о Й  Б Е  Х р И С т о  Б о т Е в  з а  М о И т Е  У Ч Е н И Ц И

трите стени на учебната стая украсих с по един средно голям пейзаж, а 
върху стената над черната дъска, разгънах за поставяне портрета на Хрис-
то Ботев  някои от децата зашушукаха, „ча това е саря“, т  е  – царят 

„не деца, това не е царят, това е Христо Ботев, който се е борил за 
свобода“ – им казах аз  И те зашушукаха тихо: „Христо Ботев, борил се за 
свободата“ 

Когато в началото на новата учебна година, още през първия час се 
поздравихме и заговорихме за преминалото лято, нарочно се обърнах с 
поглед към Ботевия портрет, последва хоровото „Христо Ботев – борил 
се за свободата“  здраво бяха запомнили и свързали името на Ботев с това 
на Свободата, а когато по-късно бях уволнен, по думите на самия Шолев 
говорели помежду си, че уволнението ми е станало, защото съм се борил 
против царя 

не само учениците от моето отделение ме обичаха, но и тези от 
другите класове  Случи се така, че по време на едно междучасие, неиз-
вестно по чия инициатива и защо, на черните дъски беше написано:

„Учителят Стоян – добрият учител!“
„Учителят андон – лошият учител!“
това стана достояние и породи от страна на колегата ми една свое-

го рода завист и ревност  Понесе случая с малко горчива усмивка  Може 
би причината на тази неприятна атестация за него идеше от епитетите, 
които им прикачаше, наричайки ги „фараоните“  Често ги „шамаросваше“ 
при лошо свое настроение, без непременно дадения ученик да имаше ис-
тинска вина  трябва да признаем, че децата, преди още животът да ги е 
омърсил и отровил, имат усета да определят кой е добър и кой – лош  Кой 
постъпва справедливо и кой – несправедливо  това можеше да се каже и 
за обикновения човек, който често е по-мъдър и по-умен от претенден-
тите да го управляват 

н а  л о в  С  К о л Е Г а т а  а н д о н  И  К о М П а н И я

С колегата андон често ходехме на лов  Правехме си компания и нашето 
ловуване се превръщаше в чудесна разходка из околностите на ямбол-
ските и Сливенски землища  Белият красавец на колегата – „Чарли“ бе 
наш неразделен приятел в такива дни  По деликатен начин той прихва-
щаше с уста простреляната птица – кеклик или яребица и ни я донасяше  
Понякога се завръщахме и с някой дългоух сив заек, но това бе рядкост 

През един пролетен съботен ден, на лов заедно с нас бяха и васил 
Попов (въсека), жечо Узунов (руканя) и александър Бояджиев (Сандо)  
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навлязохме в района на азамаците и Стралджанските блата  Късметът 
проработи почти на всички  Уловът бе неочаквано богат: няколко яреби-
ци, пъдпъдъци, кеклик и един заек  Прибрахме се повече от доволни  за 
другия ден бе предвидена специална вечеря  С почистването, приготов-
лението на ястия и деликатеси се заеха младата хазайка на андон – Ма-
рето, нейната приятелка руска, жената на бай руско – съдържателят на 
пивницата под нас, както и моята приятелка янка (дета)  осигурени бяха 
богата скара и печено  не липсваха и питиета: вино, бира, сода, лимо-
нади, гроздов сок  разположихме се около двете богато заредени маси  
Компанията бе смесена, настроението приповдигнато  ядяхме бавно, 
разговаряхме весело, редяха се песни, смях и провиквания  не липсва-
ха остроумни вицове, закачливи погледи и танц-целувки  Грамофонните 
плочи с танга, румби, валсове и ръченица се редяха  теренът за играчи-
те, макар и ограничен, не пречеше на мераклиите да се изявят  времето 
бе напреднало и дамите трябваше да се разотидат  от компанията оста-
наха андон, въсека, Сандо, аз, дета, Мара и руска  Гост тази вечер бе 
димчо – финансов бирник от ямбол, който идваше периодично по за-
дължение в Стралджанската община  Близък приятел на андон, димчо 
винаги присъстваше на подобен моабет  в началото на тази приятелска 
среща той бе в добро настроение и участваше в подхвърляните шеги, но 
по едно време изчезна от погледите ни и се наложи да го потърсим из ста-
ите  открих го приседнал и приведен в дъното на коридорчето близо до 
балконската врата  в ръцете държеше служебния си пистолет  Хълцаше 
като дете и като ме видя смутено проплака и се просълзи  Бързо хванах 
ръката му и отнех пистолета  димчо закри лицето си с ръце и промълви: 
„оставете ме да умра, не ми се живее   “ Почувствал се бе непълноценен  
Природата го бе лишила от качествата му на мъж  Със ситно набръчкано 
лице, голобрадо-кьосав и писклив глас, жените често го бореха и разкоп-
чаваха да „видят“ има ли нещо скрито под цепката на панталона, като си 
правеха смехории и му се „предлагаха“  знаеха, че е безопасна игла, и не 
ще им направи нищо  Милият димчо не бе лишен от чувствителност и 
тази вечер бе изпаднал в дълбока душевна криза и отчаяние  неутешимо 
се разплака пред всички  Съчувствахме му и в желанието си да му върнем 
самочувствието загубихме веселото си настроение  нещо повече – ве-
черта приключи тягостно и потискащо   

темата за секса, която не слиза днес от страниците на вестниците 
и екрана на телевизията е вечната тема на всички времена  И тогава, как-
то и днес се водеха спорове, отстояваха се гледища и най-важното – из-
граждаха се взаимоотношения между двата пола  нещо повече – осме-
лявам се да кажа, че времето на нашата младост беше много по-богато 
на преживявания от любовен характер, изпълнено с много романтика, 
възторженост и вдъхновение за подвизи и готовност за борба  Четяхме 
автори като август форел, д-р вандер, Иван Блох, зигмунд фройд, ото 
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вайнингер, октав Мирбо, арцибашев  жалко, че днес великото чувство 
за любов е сведено единствено до голотата, кълченето и се комерсиали-
зира като стока за пари  никога проституцията у нас не е вземала такива 
размери както днес 

о т н о в о  в  р о д н о т о  С Е л о

дойде лятната ваканция на 1935 г  и аз отново се завърнах в родното ми 
село  Помагах в селската работа, която никога нямаше край  земята, гра-
дините, полето – чакаха човешката ръка  И макар трудът да бе тежък и из-
морителен, хората бяха радостни и удовлетворени, че са свършили нещо 
полезно  надпреварата между съселяните бе благородна и без завист 

всеки с нетърпение очаква да се зададе празникът на селото – Сбо-
ра  във всяка къща се събират гости и роднини от близките села  Сто-
панинът и стопанката са се приготвили отрано  осигурили са яденето и 
пиенето  насядалите около масите разговарят шумно и всеки разказва за 
хубавите и лошите неща, които са му се случили през годината  Има смях, 
викове, но понякога и сълзи в очите  След обяда старо и младо излизат на 
хорото в полето край гората  духовата музика от разград, заедно със сел-
ската, свири дойчовото, дунавското, Свищовското, лудото, ръченицата 
и какво ли не  Младите играят, а старите наоколо гледат и коментират 
кой ерген до коя мома се е хванал  

Много радост и много мъка имаше в душите и сърцата на нашите 
добри селяци, на нашите майки, бащи, братя и сестри  Солидарност, чув-
ство на взаимна помощ и грижовност имаше между тях  това бе богат-
ство, което не можеше да се купи и продаде с пари 

днес тук се е възцарила гробна тишина, много от къщите са затво-
рени  останали са само старите хора 

Касиер-счетоводител на кооперацията в село бе Станчо василев от 
съседното – Голяма вода  По убеждение той беше свободомислещ кому-
нист  жена му Мара бе учителка в с  търнава, Белослатинско  През лят-
ната ваканция им гостуваха нейните сестри данка и лили, които бяха 
ученички в горните класове на Шуменската девическа гимназия  През не-
делните дни на това лято се срещахме на една от горските поляни между 
селата ни и водехме разговори на различни социални и културни теми  С 
моя приятел от село димо Цанов им станахме добра компания  забавля-
вахме се с игра на шах, табла и карти  Постепенно Мара и нейните сес-
три проявиха интерес към нашите идеи и аз им предложих да прочетат 
някои наши книги  По мисли, виждания и преценки на събитията, които 
ставаха по това време, сходството беше почти пълно  Чувствахме се като 
едно цяло  Между мен и лилето се породиха чувства на симпатия и бли-
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зост  влажните големи усмихнати очи и руменина по лицето на лили не 
останаха скрити  Първичната ученическа любов е достойна за уважение  
лили бе споделила чувствата към мен пред сестра си и Мара ми намекна, 
че ще се радва, ако със Станчо станем баджанаци 

Споменът ми от това мило семейство е колкото радостен, толкова 
и тъжен  няколко години по-късно научих тъжната вест за злополуката с 
единствения им син Камен  връщайки се в домашен отпуск като войник, 
пада в неохраняем сляп кладенец през нощта и загива  Майката и бащата 
не могли да преживеят нелепата му смърт и от скръб и болка скоро след 
това умират  Единствено свидетелство за нашата чистосърдечна дружба 
остана една снимка от екскурзията до „демир баба теке“, направена на 2 
август същата година 

в ъ з д ъ р ж а т Е л н И я т  К о н Г р Е С  в  Г а Б р о в о 

наближаваше време да се проведе конгресът на Младежкия въздържа-
телен независим съюз  той трябваше да се състои на 27, 28 и 29 август 
1935 г  в Габрово  Преди това анархистите от Килифарево, дебелец, Пла-
ково и други близки села бяха насрочили сбирка някъде в лозята край 
Килифарево  да присъствам на нея бях поканен и аз  След оживените 
разисквания и оценки за състоянието на групите от района се реши всич-
ки да заминем за Габрово  до там трябваше да се придвижим пеш през 
Балкана  Бяхме снабдени с делегатски карти  нашата група включваше 
Къньо Бабеков, тодор Баръмов, тодор тодоров, Илия Байчев, Христо Ко-
лев, жана Епщайн Колева и др 

на конгреса щяха да си дадат среща отново анархисти, комунисти, 
толстоисти, социалисти, земсисти и др  въздържатели с неутрални по-
зиции  С болшевиките бяхме в открита конфронтация по въпросите за 
мира и войната, възпитанието, социалните неуредици, проституцията, 
хазарта и др 

Будната българска младеж се вдъхновяваше от хуманитарните идеи 
и търсеше път към освобождаването на човека и обществото от вериги-
те на видимото и невидимо робство  всяко от съществуващите тогава 
идейни движения се стремеше да завоюва по-широко влияние  въздър-
жателното движение беше легалният форум, където, освен за борба с ал-
кохолизма, тютюнопушенето, проституцията и хазарта, провеждахме и 
нашата антимилитаристична пропаганда и разкривахме корените на со-
циалните злини в живота  обществото бе класово разделено и борбата се 
водеше между бедни и богати, между потиснати и властници 

Изтъкнати дейци-анархисти и въздържатели тук бяха: Георги Сира-
ков, Георги Енев, рашо Шоселов, лазар Младенов, д-р Иван Балев, Иван 
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рачев, Борис ризов, Илия Байчев, димитър даков, Борис Марковенски, 
тома томов и др 

делегати и гости бяха няколкостотин младежи и девойки  Като 
гост от съседна румъния бе дошъл и Йон Йонеско Капацана – симпа-
тичен млад човек с виждания, близки до тези на анархистите  Маркси-
стите се опитаха да го спечелят за каузата си, но това не им се отдаде 
и те пуснаха разни компрометиращи слухове за него  Като есперантист, 
пацифист и антимилитарист, Капацана спечели овациите на значителна 
част от присъстващите  Конгресът беше една голяма манифестация на 
свободолюбивата българска младеж и в явно разногласие с установилата 
се диктатура на правителството на Кимон Георгиев  Преди завършване-
то на заседанията и приемането на решения, участниците си направиха 
за спомен обща снимка, на която ясно личат лицата на ентусиазираните 
младежи 

Сбогувах се с приятели и познати и се върнах в родното село да 
взема необходимия багаж и отпътувам отново за гара Стралджа, където 
ми предстоеше да учителствам втора година  очакваха ме колеги, прия-
тели и най вече – моите ученици  Проблемът за квартира, обзавеждане, 
храна и пр  вече не съществуваше  всичко ми беше познато  Плановете за 
работата с учениците, младежта и извънучилищната дейност носех в гла-
вата си  на път за селището направих кратки престои в Казанлък, Стара 
загора и ямбол за среща с приятели и близки 

Х а р а К т Е р И С т И К а  н а  С ъ Б И т И я т а  С л Е д 
К р а я  н а  в о Й н И т Е  У  н а С  д о  р Е а К Ц И о н н И я 

П р Е в р а т  П р Е з  1 9 2 3  Г  

Иска ми се да направя един кратък обзор на събитията след Първата све-
товна война у нас 

на 21 юни 1918 г  кабинетът на васил радославов сменя този на 
александър Малинов, но фердинанд продължава войната, въпреки че 
поражението за Германия и нейните съюзници е неизбежно  фронтът 
при добро поле е пробит на 25 септември и изоставен от гладните, боси 
и оголели войници  властта не иска да види неизбежното поражение 

Следват владайското въстание и радомирската република, които 
са разгромени безмилостно  Повикът за прекратяване на войната е все-
общ  на 29 септември 1918 г  в Солун примирието е подписано от андрей 
ляпчев и генерал дебру  на 2 октомври фердинанд Кобургготски абди-
кира  наследява го синът му Борис 

на 18 октомври е съставен нов кабинет – отново с ал  Малинов, в 
който влизат: Цанко Бакалов от земеделците, янко Сакъзов от социалде-
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мократите, тодор тодоров от народняците и Ст  Костурков от радикали-
те 

на 28 ноември 1919 г  ал  Малинов е заменен от консерватора то-
дор тодоров, който включва в кабинета си консерватори, радикали, соци-
алдемократи и земеделци 

на 24 януари 1919 г  в същото правителство като министър на пъ-
тищата и благоустройството е включен и александър Стамболийски 

за настъпилата катастрофа правителството не търси никаква сери-
озна отговорност от съдените за провеждането на германофилска поли-
тика радославов и неговото обкръжение 

на 17 август 1919 г  се провеждат избори  на 6 октомври с  г  ал  
Стамболийски съставя своя първи кабинет с участието на консерватора 
Михаил Маджаров, атанас Буров и д-р Стоян данов  от страна на земе-
делците са включени александър Стомболийски, александър димитров, 
Марко турлаков, Цанко Церковски и ал  радолов 

на 27 ноември делегация, водена от Стамболийски, слага подписа 
си под натрапения им ньойският договор, според който от България се 
отнемат много територии и се придават на съседните страни: Сърбия, 
Гърция, турция, румъния  наложените на страната ни репарации са в 
размер на 2 250 000 000 златни франка и десетки хиляди глави едър и 
дребен добитък на съответните държави  Съставът на българската армия 
е до 20 000 души наемна доброволческа войска 

реално потърпевш от погрома остава народът  Страната затъва в 
скъпотия, спекула, корупция, хищническа експлоатация  забогатели от 
войната са управляващата върхушка и висшите военни от тила 

в страната се създава революционна обстановка  Избухва голямата 
транспортна стачка 

на 28 март 1920 г  се провеждат законодателни избори  земеделци-
те печелят 110 депутатски места в парламента  на 1 май с  г  Стамболий-
ски се освобождава от народняците и образува самостоятелен кабинет 
на БзнС в открита война с всички партии и омраза на голяма част от 
офицерството  независимо от тежкото наследство, оставено от водената 
недалновидна военнолюбива политика от управниците начело с радосла-
вов, по вина на когото Стамболийски е хвърлен в затвора, земеделски-
ят водач съумява да спечели доверието на европейската буржоазия  той 
лично предприема дълго дипломатическо пътуване из Европа  в продъл-
жение на 100 дни посещава англия, франция, Белгия, Чехословакия и 
румъния и след успешно изпълнената си мисия се завръща триумфално 
в София 

независимо от допуснатите редица грешки, земеделският съюз 
провежда смели стопански и социални реформи  засегнати от тези ре-
форми са едрите фабриканти, земевладелци и главно висшите военни 
кръгове  засегнати са и старите буржоазни партии, отговорни за първата 
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национална катастрофа след Първата световна война  засегнат се чув-
ства и дворецът, германофилите и десницата от македонската вМро 

на 9 юни 1923 г  е извършен преврат срещу правителството на ал  
Стамболийски  Целта на превратаджиите, оглавени от александър Цан-
ков, е да отстранят от власт земеделския съюз  Сред тях са военните, 
начело с генерал вълков, цар Борис и македонците, водени от Славейко 
василев, национал-либералите и социалдемократите под водачеството 
на димо Казасов  Коалицията носи името демократически сговор  Стам-
болийски е арестуван и убит недалеч от родното му село Славовица на 12 
юни 1923 г  Показателно е, че два дни преди преврата, цар Борис и сес-
трите му посещават Стамболийски като негови гости, водят с него прия-
телски разговор и му поднасят за подарък един голям пъпеш  Има данни, 
че царят лично му е повредил радиостанцията, като измъкнал от нея една 
лампа  Преди залавянето на Стамболийски, той се крие из царевичните 
ниви и търси връзки с анархистите да го изведат зад граница 

о т н о Ш Е н И Е т о  н а  К о М У н И С т И т Е  И 
а н а р Х И С т И т Е  К ъ М  П р Е в р а т а  н а  9 - т И  Ю н И  И 

С Е П т Е М в р И Й С К о т о  в ъ С т а н И Е

По време на преврата Комунистическата партия обявява неутралитет 
като декларира, че битката е между буржоазни партии 

По късно същата партия отчита, че е направила грешка в прецен-
ката си  След преврата новите властници се самоизбират и самоназнача-
ват и предприемат репресии и преследвания срещу всички прогресивно 
мислещи и непокорни към новите господари хора  Интересно е да се от-
бележи, че въпреки погрома над ямболските анархисти, извършен от во-
енните на 26 март 1923 г , т  е  два месеца преди преврата, именно анархи-
стите първи призовават народа към съпротива  в Килифарево, дебелец, 
Плаково, дряново и Соколово, анархисти, земеделци и комунисти бият 
камбаните и призовават към отпор с оръжие в ръка  След няколко дни 
обаче съпротивата е сломена и бойците се оттеглят в Балкана  образува-
на е чета начело с анархиста Георги Попов 

По нареждане от Москва, комунистите „коригират“ грешката си и 
поемат курс за подготовка на въстание  водачите на въстанието предва-
рително са знаели, че то е обречено на неуспех  Предсрочно, без спазване 
на уговорената дата, на борба се вдигат групи селяни и работници от Ста-
ра загора и нова загора, Енина, Крън и Мъглиж, после врачанско, лом-
ско, фердинанд, Ихтиманско и други селища  лидерите Георги димитров 
и васил Коларов не само не остават сред въстаниците, но и бързат да 
се укрият и прехвърлят зад граница  официалните описания за начина 
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на подготовката и самото провеждане са много или малко фалшиви  от 
адвоката бай Пенчо ангелов от вършец, с когото се сближихме в концла-
гера Ени Кьой през 1941 и 1942 г , чух по-късно, след 9 септември 1944 г  
интересен разказ  Бях излязъл вече от затвора и един ден бяхме седнали 
на разговор с незабравимия ми приятел трухчо николов в тогавашния 
„Парк на свободата“  Случайно край нас мина бай Пенчо, който много се 
зарадва, че ни вижда след толкова много години  Поиска да знае как се 
чувстваме, какво мислим, какво сме преживяли и пр 

разказахме му за нашите преживелици и преследвания след уста-
новилата се оф власт на неговата партия  той не се изненада от чутото 
и побърза да се дистанцира от линията на официалната власт  дори взе 
остро критично отношение спрямо репресиите, които се прилагали към 
другомислещите  на въпроса ни с какво се занимава в момента, той се 
похвали, че още след 9  9  1944 г  си е поставил за задача да обходи райо-
ните, в които селяните и работниците през 1923 г  са взели участие в Сеп-
темврийското въстание и да чуе разказите на оцелелите живи свидетели, 
участници и потърпевши  това свое намерение той осъществява, без да 
иска разрешение „отгоре“ и го запазва в тайна  „Цолов, каза ми, успял 
съм да запиша спомените на около 200 човека живи участници в тези съ-
бития  това ми отне няколко години време  документирал съм подборно 
къде, какво и как е ставало тогава във врачанския край, ломско, Бело-
градчишко, Михайловградско (фердинанд), Бойчиновци, Мездра, Пле-
венско, но крия всичко от „големците“, защото това, което е писано от 
официалните историци, няма нищо общо с действителността  на вас с 
трухчо ще дам да го прочетете, защото, макар да сте анархисти, а аз кому-
нист, на вас имам повече доверие отколкото на нашите комунисти “ това 
бе през август 1970 г  за съжаление не след дълго научихме, че бай Пенчо 
е починал  той много искаше да си направи снимка с мен и трухчо, но и 
това не стана  Искам, казваше бай Пенчо, аз да съм като Христос между 
двамата разбойници, и се усмихваше добродушно като дете  Къде ли се 
пазят сега неговите спомени от живите участници в онези паметни и тра-
гични септемврийски дни и нощи, преиначавани и нагласявани в името 
на партийния интерес!

въпреки московските инструкции, димитров и Коларов не успяват 
да създадат никаква организация на въстанието  в поемата „Септември“ 
Гео Милев най-добре е предал обстановката, народното негодувание и 
спонтанния протест, завършвайки с думите на своето лично кредо: „Без 
Бог, без Господар, септември ще бъде май!“

въстанието е обречено предварително от неговите водачи, които 
не са се подготвяли нито да го вдъхновяват, нито да го ръководят, а един-
ствено да офейкат зад граница, оставяйки масите на военно-полицейския 
произвол  въстанието е удавено в кръв, избити са много хиляди   
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Х р о н о л о Г И я  н а  С ъ Б И т И я т а  1 9 2 4 - 1 9 4 4  Г  

в началото на 1924 г  е гласуван законът за защита на държавата  През 
април е разтурена компартията  на 4 април при арабаконак е извърше-
но нападение срещу цар Борис от четата на легендарния анархист васил 
Икономов  за случая има различни версии, но истината е документирана 
в писмото на Михаил Попов – участник в това събитие, което ще цити-
рам по-късно 

на 16 април 1924 г  е извършен атентат в църквата „Света неделя“ 
от военното крило на ЦК на БКП, в което влизат Коста янков, Марко 
фридман, яко доросиев и Иван Минев  всички те са избити през 1925 г  
в страната е обявено военно положение  Предприети са зверски хайки 
срещу всички ляво ориентирани  Участъците и казармите отново са пре-
пълнени  Червеният терор на компартията е последван от масови убий-
ства на леви интелектуалци  През 1925 г  загиват поетите Хр  ясенов, Гео 
Милев, и др 

През 1926 г  в управляващата политическа коалиция настъпва раз-
цепление  национал-либералите се разцепват на три групи  демократич-
ният сговор – на три, радикалите също на три групи  земеделците се раз-
цепват на четири, а социалдемократите на три  Единствено демократите 
на Малинов запазват целостта си 

Под влияние на италианския фашизъм след 9 юни 1923 г  у нас ник-
нат националистични организации като „Кубрат“, „родна защита“, на за-
пасните офицери и на македонстващи елементи  Появяват се бранниците 
и ратниците – все с шовинистична насоченост организации  всички са в 
подкрепа на установяващата се власт 

Понеже легалната дейност на федерацията на българските анархо-
комунисти е забранена от ззд, се създават бойни чети, действащи в об-
ластите около арабаконак, Своге, Костенец, Пирдоп, Копривщица, Кли-
сура, Казанлъшко, троянско 

След като министър-председател става андрей ляпчев, народното 
събрание гласува амнистия и макар тя да е условна, мнозина от затвор-
ниците излизат на свобода  ляпчев заявява, че ще действа „со кротце и 
со благо“ 

През 1927 г  се формира т  н  идеен надпартиен кръг „звено“, целящ 
намаляване на партийните междуособици и вътрешни борби  виждания-
та на звенарите са с републиканска ориентация 

През юни на 1931 г  безпартийното „звено“ не взема участие в из-
борите, а се застъпва за надпартийна корпоративна система, подобно на 
италианския фашизъм и се опитва да обедини едно „елитно компетент-
но“ малцинство 
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на 19 май 1934 г  звенарите, подкрепени от армията, извършиха 
преврат, забраниха всички политически партии и наложиха диктатура в 
страната 

в 1928 година започва голямата стопанска криза  в управляващия 
тогава „демократичен сговор“ влизаха три крила – на Буров, на ляпчев и 
на Цанков  Крилото на Цанков бе подчертано реакционно и националис-
тически насочено – своего рода български фашизъм, подобен на този в 
Италия и в Германия  фаворизираше ги царят 

1929 година бе характерна с изключителни студове, суша и ико-
номически трудности  немотията и гладът се ширеха навсякъде, безду-
шието на властващите към плачевното положение на огромната част от 
населението бе повече от очебиещо  те се грижеха и угодничеха на капи-
талистите и търговско-спекулативната прослойка в обществото 

в страната избухнаха масови стачки на тютюноработниците, на 
текстилните и обущарските работници и др  в Пловдив, Сливен, Хаско-
во, Кюстендил 

През 1930 г  световната криза подчертано се настани и у нас  Без-
работицата, мизерията, ниските доходи на хората бяха факт  Правител-
ството се занимаваше с вътрешно-партийните си ежби, интриги и борби 
за постове и служби в държавната йерархия  Църквата чрез благославяше 
царското семейство, поддържаше руското православие, но бе против гер-
манската организация 

През 1930 и 31 г  арестите, инквизициите и убийствата по улиците 
от полицията и вМро зачестиха  започнаха съкращения на бюджетните 
разходи  тежкото кризисно положение засегна най-вече селското произ-
водство  то се обезцени и хората прибегнаха до заеми, но изпаднаха в 
задължения, които трудно погасяваха 

Поради наближаващите избори андрей ляпчев подаде оставка на 
целия кабинет  Цар Борис натовари последователно Малинов, Цанков и 
отново ляпчев да съставят кабинет, но без успех  По това време се об-
разува „народният блок“  започна терор и Сговорът падна  Министър-
председател стана ал  Малинов, но поради заболяване той си подаде 
оставката  на неговото място застана никола Мушанов  По етажите на 
държавната йерархия се разгоря остра борба за облагодетелстването от 
бюджета  развихри се службогонството, характерно за властническите 
институции в държавата  Срещу стачкуващите работници и борбите на 
народа за промени властващите отговориха с полицейски терор, арести, 
интернирания и убийства  реакционната дейност на „родна защита“ се 
засилваше 

През 1932 г  бе гласуван закон за амнистия на политическите за-
творници, но в страната отново настана терор – този път от страна на 
вМро – Иван Михайлов  властта не вземаше мерки срещу убийците, за-
щото царят стоеше и покровителстваше михайловистите  Инфлацията и 
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кризата продължаваха  държавният дефицит беше 1 360 578 000 лв  Сре-
щу първи май полицията извърши множество обиски и арести 

През 1933 г  реакционният поход на буржоазните партии се заси-
ли  националистите от „родна защита“, „фашисткия съюз“, легионери и 
бранници открито подкрепяха властващите  заредиха се редица полити-
чески процеси  Съдилищата на народния блок произнесоха 5 смъртни 
присъди в Пловдив и 15 в Шумен  Последваха арести, блокади, убийства 
и изземване на оръжие  Кризата продължаваше и правителството отчете 
нов дефицит от 1 931 790 000 лв  неизплащането на заплатите в немалко 
ведомства по за няколко месеца достигна 1 081 337 000 лв 

в страната липсваше развита промишленост, която да поеме сво-
бодната работна ръка от селското стопанство и занаятите  Безработните 
се насочиха към търсене на служби в общинските и държавни учрежде-
ния, а това засили корупцията  вършеха се страшни неща, за да се назна-
чи някой „наш“ на служба 

на 27 февруари 1933 г  бе подпален германският райхстаг  започна-
ха процесите срещу заподозрените в пожара  Сензациите бяха големи 

Кръгът „звено“ със секретар дамян велчев подготви акция за сва-
ляне на правителството и се стремеше да състави ново правителство, 
опиращо се на по-широка обществена сила из средите на цанковисти, 
земеделци и демократи  в състава на кръга „звено“ по това време имаше 
76 цанковисти, 20 безпартийни и 8 от групата на дамян велчев и Кимон 
Георгиев 

През м  февруари и март на 1934 г  цар Борис посети за кратко 
Брюксел и Париж и се спря за по-дълго време в Берлин за среща с баща 
си фердинанд и с Хитлер 

Числото на безработните в страната по това време достигна 40 хи-
ляди  на 10-ти февруари същата година бе организиран поход на гладни-
те  в правителствените среди настъпиха разногласия и започнаха фрак-
ционни борби  По нареждане на царя министър-председателят никола 
Мушанов подаде оставка и докато от 14 май се правеха сондажи за нов 
кабинет, на 19 май 1934 г  бе извършен военният преврат  Какви бяха за-
дкулисните ходове:

операцията по преврата бе възложена на генерал Пенчо златев, в 
качеството му на председател на тогавашния военен съюз  на генерал ва-
тев бе гласувано недоверие под претекст, че царят го назначава за военен 
министър  всъщност царят е в течение на играта и одобрява преврата  

ръководна роля в новия кабинет играеха Кимон Георгиев и дамян 
велчев  Преди 19-ти май и особено след преврата, царят дирижираше 
съюза „звено“  Първите стъпки на провелите преврата бяха да разтурят 
със закон вМро  това намери положителен отзвук сред обществеността, 
но    последва създаването на три държавни монопола – на тютюна, на 
спирта и на соята  Излезе наредба за разтуряне на политическите партии  
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Бяха спряни около 60 излизащи тогава вестници и списания и бяха кон-
фискувани партийните имоти, бяха забранени всякакви политически съ-
брания  назначаването на кметовете в селските общини ставаше от ми-
нистъра на вътрешните работи  Кметовете трябваше да имат единствено 
юридическо образование 

властта бе с открит военен и фашистко-авторитарен характер  
липсваше свобода на личността, словото, печата, организациите 

Създаде се нова организация, наречена „обществена обнова“, чи-
ято задача бе да създава имидж на правителството и да популяризира 
мероприятията на превратаджиите от 19 май  на подобни картини бяхме 
свидетели по-късно след другия преврат – 9 9 1944 г  с част от същите ав-
тори, но за това ще стане дума по-късно 

Създадоха се казионни профсъюзи, ръководствата на които се на-
значаваха отгоре 

непосредствено след преврата смъртните присъди на осъдените 
преди преврата лица се приведоха в изпълнение  водеха се процеси, из-
вършваха се политически арести, немалко хора с лява ориентация бяха 
интернирани  Ставаше въпрос за чисто военно-фашистка диктатура, ма-
кар официална терминология с това име да не съществуваше 

д в Е  С ъ Б И т И я  о т  М Е ж д У н а р о д Е н  Х а р а К т Е р

През октомври на 1934 г  в астурия – важна индустриална област в Ис-
пания, избухна въстание, което пресата от цял свят и у нас коментираше 
оживено  в миньорските центрове Ирун, Билбао, овиедо и др  с голямо 
влияние се ползваха анархистите  вестниците съобщаваха, че тези градо-
ве са овладяни от тях и социалистите чрез синдикалните им организации 
СNT и UGT  Производството, снабдяването, разпределението на блага-
та е поето пряко от тях, без нареждане отгоре  Съобщаваше се, че там е 
изграден „Съюз на пролетарските братя“ – СПБ (Union de los hermanos 
proletarios) 

Следяхме с интерес новините от сутрешните и вечерни издания 
на софийската и бургаската преса  вестник „вечерна бургаска поща“ съ-
общаваше тези събития на първите си страници с едри заглавия и срав-
нително най-обективно  Събитието се коментираше оживено по улици, 
ресторанти, кафенета и бръснарници 

друго важно събитие бе войната, която Бенито Мусолини започ-
на срещу абисинския народ в земите на днешна Етиопия  Целта му беше 
да завладее природните богатства на тази африканска страна  недовол-
ството на италианския народ от фашисткия режим бе голямо и за да пре-
дотврати протести и евентуален въоръжен бунт, Мусолини прехвърли в 
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района с кораби мобилизирани и редовни войски  това бе открита агре-
сия  абисиния се управляваше от Хайле Селасие – негуса, който не раз-
полагаше с военни ресурси и страната бе прегазена бързо от фашистките 
агресори  Хайле Селасие отпътува за Европа да моли за подкрепа  Пъту-
ваше от столица в столица и накрая спря в женева, където заседаваше 
прословутото тогава общество на народите – он  там световната дипло-
мация боксуваше на празни обороти  решенията ѝ бяха ялови, както и на 
сегашното оон  то се оказа безсилно за позитивни решения и си остана 
празна говорилня, зад фасадата на която реално се подготвяше втората 
световна война  лицемерието на този междудържавен орган най-добре 
бе отразил известният френски автор ромен ролан в романа си „Свобод-
на съвест“  в него той разкрива как дипломатите договарят, политиците 
организират, а военните и генералите осъществяват въоръжаването на 
армиите и войните, не без благословията на църковните прелати 

тогавашната английска, френска, белгийска и други демокрации 
се правеха на безсилни да спрат фашистката агресия, но крояха далечни 
планове зад гърба на собствените си народи  Болшевишка русия по това 
време се представляваше от небезизвестния Максим литвинов  тя игра-
еше ролята на миротворец и защитник на народите, но в същото време 
извършваше най-брутални репресии срещу собствения си народ  започ-
нало бе голямото прочистване на партийните редици и ликвидирането 
на така наречените контрареволюционни заговори 

Интересен за отбелязване е фактът, че в изборните зрелища на Ев-
ропа шумно се обявяваха и рекламираха победите на една или друга пар-
тии  И странно, хитлеристкият нацизъм в Германия се наложи, без да му 
бъде оказана реална съпротива, въпреки деветте милиона гласове на со-
циалдемократите и шестте милиона на комунистите  това беше открито 
предателство от страна на марксизма и сталинизма, който освен за избо-
ри и шумни манифестации с червени байрачета бе негоден за истинска 
съпротива срещу настъпващия фашизъм  неговото предателство не е от 
днес, нито от вчера  то датира от времето на Първия интернационал 

През 1935 година под председателството на генерал Пенчо златев 
се създаде кабинет, който бе преход към цялостна царска диктатура 

започнаха интернирания на бивши партийни и военни дейци  във 
военния съюз настъпи раздвоение и борби, които се инспирираха от дво-
реца, или по точно от царя и неговите привърженици – монархисти и 
републиканци 

народът ненавиждаше наложената авторитарна власт и очакваше 
промени  за министър-председател бе назначен андрей тошев – царски 
човек  След дълги боричкания тошев бе сменен с Г  Кьосеиванов, в чийто 
кабинет влязоха съвсем невзрачни фигури 

настъпи 1936 година  в София бе образуван Комитет за защита 
на политическите затворници  Мрежа от такива комитети се създадоха 
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навсякъде, където имаше политзатворници  Междувременно цар Борис 
успя с умели ходове да разтури военния съюз, в който нямаше вече до-
верие  Уволнени бяха много от офицерите, заподозрени в републиканска 
принадлежност 

Ежедневниците „Утро“, „зора“, „дневник“ плуваха в прохитлерист-
ки води  Получи се така, че след разтурянето на военния съюз царят до 
голяма степен беше афронтиран от влиятелни среди  за да възстанови 
и засили авторитета си, той реши да предприеме обиколка из страната, 
като дори се движеше без видима охрана между хората  Посещаваше па-
ланки, села, и даже най-бедни махали  разговаряше с обикновените хора 
и като че искаше да каже – вижте колко съм „народен“ и колко мисля 
за вас  Искрен ли беше или демагог от класа? всеки ще си отговори по 
свой начин  за мен това, което той правеше, съдържаше по нещо от двете 
горни определения  той стоеше на върха на една институция, която има 
своите изисквания към онзи, който я олицетворява  не спазше ли тези 
изисквания, той щеше да се провали като неин представител  С поведе-
нието си царят нерядко заблуждаваше хората, но заблуждаваше и себе си  
темата е сложна 

Един бе езикът му, когато посещаваше и разговаряше с обикно-
вения човек и съвсем друг, когато посещаваше бивши политици или им 
изпращаше за подарък специален дивеч и отлежали вина  а съвсем раз-
лично се държеше, когато раздаваше ордени и флиртуваше с бившите по-
литически водачи 

на 14 юни царят образува втория кабинет Кьосеиванов, в който 
бяха включени цанковисти като професор д  Мишайков и тодор Кожу-
харов, един ляпчевист и един от хората на ат  Буров 

През май 1936 г  бяхме свидетели на голямата стачна вълна на тю-
тюневите и текстилни работници, както и тези от шивашкия, обущарския 
и строителния бранш  Стачкуваха и шофьорите  Стачките бяха израз на 
тежкото и плачевно положение, в което се намираха семействата им  
Стачката приключи с до 15% увеличение на надниците 

През тази година се заговори за създаване на „народен фронт“ и 
за борба против настъпващия фашизъм и диктатурите  Бе организирана 
подписка за възстановяване на търновската конституция 

на 28 декември 1936 г  по случай погребението на видния учен проф  
асен златаров се проведе внушителна демонстрация, в която участваха 
и множество анархисти  Стигна се до стълкновения с полицията и много 
арести  През тази година цар Борис направи посещение в рим и се срещ-
на в Берлин с Хитлер  Създаден бе закон за полицията, според който тя 
можеше да влиза във всеки дом, по всяко време, да изземва вещи, литера-
тура, да интернира до 6 м  на друго местожителство без съд и пр 

в селата се създадоха така наречените „земеделски задруги“, които 
трябваше да се противопоставят на съществуващите земеделски коопе-
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рации за кредит и потребление  Положението бе изключително сложно 
и тежко 

Една трета от бюджета през 1937 г  отиваше за военни цели и въз-
лизаше на колосалната за тогава сума от 2 191 000 лв 

През 1938 година царят смени четирима министри от кабинета, без 
да се допита с когото и да било и без да се съобрази с общественото мне-
ние  Ето какъв „демократичен“ цар беше Борис III, за когото сегашните 
поколения и любителите монархисти нищо не знаят, разказват легенди и 
изграждат въображаеми представи 

През януари се проведе изборен фарс  народните представители 
бяха намалени от 274 на 160  Избрани бяха 93 депутати от управляващи-
те среди и 67 от опозицията  от бившите партии бяха избрани Стойчо 
Мошанов – демократ, Стоян омарчевски – БзнС, Кънчо Миланов – на-
родняк, Славейко василев – цанковист  авторитетът на царя бе пораснал 
пред върхушката, но не и сред народа 

народното събрание гласува два реакционни закона – за надзора 
върху печата и за надзора над всички видове формации  С привилегии се 
ползваха само легионери и ратници, защото бяха в услуга на фашистко-
националистическите идеали  всички други бяха преследвани 

външната политика се ръководеше лично от царя  недоволството 
от неговия авторитаризъм се засилваше  нелегалната дейност на опози-
ционните сили бе единствената възможност да изразяват становища и 
мнения по проблемите на страната 

През ноември 1938 г  народното събрание бламира правителство-
то и на 14 същия месец царят назначи нов кабинет отново с председател 
Кьосеиванов 

През януари 1939 г  цар Борис предприе обиколка из Европа  Поя-
ви се съперничество за влияние на Балканите между Италия и Германия  
турция, Гърция и румъния имаха проанглийска ориентация  През тази 
година станаха драматични и важни събития  на 30 март приключи про-
дължилата близо три години война и революция в Испания  в условията 
на открита хитлеристка агресия и предателската роля на сталинистите и 
при лицемерната позиция и недалновидност на западните демокрации, 
испанският фалангизъм се наложи и потопи в кръв един народ, който 
единствен по онова време реално се противопоставяше на настъпващия 
фашизъм  на 23 август с  г  светът стана свидетел на най-голямото преда-
телство спрямо работническото движение и демократичните тенденции  
Между хитлеристка Германия и болшевишка русия бе подписан договор 
за взаимодействие, помощ и разбирателство  У нас комунисти и нацио-
налисти запяха: „дойчо и дядо Иван – побратимени   “

на 1-ви септември Хитлер нападна Полша, за да окупира Гданск и 
пролива данциг  англия и франция обявиха война на Германия  При така 
създалата се международна обстановка, спекулата у нас рязко се заси-
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ли  в народното събрание започнаха фракционни борби  През октомври 
Кьосеиванов подаде оставка и на 23 същия месец получи мандат да със-
тави нов кабинет  Парламентарните ежби и въртележки продължиха 

на 24 октомври с  г  правителството излезе с декларация, че про-
дължава политиката си на неутралитет  народното събрание е разтурено 
и са насрочени парламентарни избори за 24 декември и 14, 21 и 28 яну-
ари 1940 г  на кандидатите бяха предоставени само 10 дни за агитация  
Помощници и застъпници в изборните бюра не бяха разрешени  Канди-
датите сами отпечатваха и разпространяваха бюлетините си  това бе „из-
пипана демокрация“ 

на 15 февруари 1940 г  царят нареди на Кьосеиванов да подаде ос-
тавка и възложи на Богдан филов – археолог, – да оглави новия кабинет 

на 9 април 1940 г  Германия окупира дания и норвегия  на 31 май 
Белгия капитулира  на 16 юни Италия се намеси във войната, а на 25 юни 
приключи войната с франция 

на 30 септември с  г  приключи присъединяването на Южна доб-
руджа към България като 7695 кв  километра площ с 400 000 население се 
прибавят към старите ни граници 

Парламентът гласува позорния „закон за защита на нацията“, с кой-
то евреите бяха поставени извън закона  По този повод обществеността 
у нас се противопостави с немалко протестни акции, но законът бе нало-
жен отгоре и приет 

на 18 декември бе приет законът за младежката организация „Бран-
ник“, в която задължително трябваше да членуват младежите на възраст 
от 10 до 21 години 

През 1941 г  германски войски се концентрираха в румъния и ча-
каха нареждане да навлязат в България  висши фашистки величия, тех-
нически кадри и други немски специалисти отдавна шетаха из страната  
нахлуването на петата колона се осъществяваше и не остана тайна за 
никого  През януари и февруари правителството направи декларация, че 
във външната си политика е за мир и ненападение към когото и да било  
Германските инструктори обаче бяха вече в България и смениха всички 
пътни знаци и надписи по кръстопътищата  над дунав построиха пон-
тонни мостове  Цар Борис и правителството бяха готови да посрещнат 
съюзническите германски армии 

на 1 март с  г  във виена правителството подписа тристранния пакт, 
а на 8 март Богдан филов прочете пред народното събрание декларация, 
че се присъединяваме към пакта  на немските войски бе разрешено да 
влязат в страната  на опозиционните представители не бе дадена думата 
и декларацията бе приета  Бе изготвена и друга декларация, в която се 
казваше, че традиционното приятелство със Съветския съюз продължа-
ва  на 4 март бе съобщено, че германските войски са навлезли в Гърция 
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Скоро след това дойде и сензацията – на 22 юни 1941 г  германските 
и румънските войски нахлуха в СССр без официално обявяване на война  
опиянени от немските победи, монархът и властниците у нас бяха слепи 
да проумеят неизбежния провал на хитлерофашистката авантюристич-
на и завоевателна война  Печатът у нас, който винаги е бил продажен и 
сервилен към властващите, заблуждаваше народа, че райхът ще победи 
света  Създадоха се закони, предвиждащи издаване присъди от военните 
съдилища  въпреки това борбата срещу наложената диктатура се засили  
Проведоха се стотици акции и атентати по жП линии и мостове, военни 
складове и др  властта създаде концлагери, издаваха се присъди, затво-
рите се пълнеха с противници на режима, но въпреки това борбата про-
дължаваше 

Комунистите прогледнаха през 1942, след като правителството 
обяви война на СаЩ, англия и съюзниците им 

Съдопроизводството ставаше по късата процедура  Съпротивата 
продължаваше  властниците бяха изолирани от народа заради реакцион-
ния им курс  През същата 1942 г  (аз вече бях в концлагера Ени Кьой от 
септември 1941 г ) царят бе повикан при Хитлер за обяснение във връзка 
с докладите на немската агентура у нас, че в страната липсва сигурност 
и се насаждало омраза срещу фашизма  Макар и изолирани като концла-
геристи, до нас стигаха информации за хода на военните действия по 
фронтовете и за положението в страната 

на 26 юни и на 23 юли 1942 г  заловените парашутисти бяха раз-
стреляни  новините бяха тревожни, но надеждите за неизбежния провал 
на немската агресивна машина не ни напускаше  При немските успехи 
комунистите (не всички) бяха изгубили куража си и крамолата помежду 
им бе голяма 

През м  януари на 1943 г  при воронеж и Кавказ немците понесоха 
първите си поражения  дават около 60 000 пленници и 1700 оръдия 

У нас започна партизанско движение, което постепенно се разраст-
ваше  Първи в излязоха Иван Козарев в рила и Христо несторов (Ицата) 
в Средногорието  те действаха още преди немското нахлуване в СССр  
дотогава болшевиките у нас бяха мирни и верни на линията за приятел-
ството между Хитлер и Сталин  Сега партизанското движение и поддър-
жащите го ятаци набираха сили и действаха в много райони на страната  
реакцията беснееше, но бе смутена  Генерали, фашистки идеолози, по-
лицейски началници паднаха под изстрелите на народната съпротива  в 
концлагерите минаха над 6 000 души  Евреите масово се изселваха от Со-
фия  от родните си места се изселиха и цели български семейства  Много 
бащи и майки бяха принуждавани да правят декларации, че се отказват 
от родните си синове и дъщери, излезли в Балкана, за да не бъдат из-
селени и въдворени по затънтените краища  Под напора на вътрешните 
борби и военни неуредици на 26 юни Бенито Мусолини подаде оставка  
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У нас през август 1943 г  се сформира ръководство на оф в състав: Кирил 
драмалиев, никола Петков, Кимон Георгиев, Григор Чешмеджиев и димо 
Казасов 

на 28 август 1943 г  почина цар Борис III, а погребението му се из-
върши на 5 септември  на 10 септември регентите положиха клетва  на 
14-и се сформира кабинетът на добри Божилов  Германците изнасяха от 
страната по-ценните хранителни и някои други стоки и други и пазарът 
рязко обедня  Към страната ни Германия дължеше 25 милиарда лева  Спе-
кулантите богатееха, народът гладуваше  такава беше истинската карти-
на, за която се пише малко или се мълчи 

на 24 ноември 1943 г  170 американски бомбардировача хвърлиха 
над 200 бомби над София  втората бомбардировка стана на 20 декември  
за евакуацията властите не вземаха никакви мерки  Хората се спасяваха 
кой както може  Сред мнозина настъпи паника 

на 10 януари 1944 г  американците отново бомбардираха София  
Съветската армия и съюзниците ѝ изтласкваха все по̀ на запад герман-
ските войски, командването на които твърдеше, че се води „еластична 
отбрана“ и че това било тактически маньовър  У нас към партизаните се 
присъединиха и цели войнишки поделения  жандармерийските части 
беснееха  застрелваха на място всеки нелегален и партизанин  Подпал-
ваха къщи и вдигаха във въздуха сгради, кошари и колиби, в които се 
укриваха хора от съпротивата  Конфискуваха се имотите на нелегалните 
и техните помагачи  за отрязана глава на партизанин правителството да-
ваше за награда по 50 хиляди лева  въпреки тези жестокости из страната 
се движеха антифашистки дейци, които поддържаха куража на хората и 
неизбежния край на фашизма  въздушните бомбардировки продължава-
ха и през април, май и юни на 1944 г 

Буржоазните среди бяха загубили кураж и търсеха начин за спасе-
ние  на 1 юни бе съставен кабинет на Иван Багрянов, който все още бе с 
германска ориентация  на 17 август обаче той обеща амнистия за неле-
гални и партизани  Единствен Цанков се противопостави на този завой 
в политическия курс  на 22 август Червената армия прегази румъния  
властващите у нас потърсиха покровителство от СаЩ и англия  на 23 
август оф излезе с позив към народа и войската  на 27 с  м  правител-
ството публикува декларация за неутралитет във войната и нареди обез-
оръжаването на чуждите войски, намиращи се в страната  

на 29 август оф издава манифест към българския народ за скъсва-
не с Германия, мир с англия и америка, приятелство със Съветския съюз, 
възстановяване на всички граждански и политически права и свободи 

на 30 август агенция таСС оповести, че не признава нашия неу-
тралитет  регентството призова опозицията за преговори, но предложи 
сключване на мир с англия и СаЩ 
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на 3 септември се създаде кабинетът на Муравиев  оф отказа да 
участва в него  на 4 септември правителството на Муравиев направи 
декларация за създаване на истинска демокрация, за възстановяване на 
конституционните права и свобода, за пълна и безусловна амнистия, за 
разтуряне на фашистките организации и др  в същото време усилено се 
търсеха контакти с англия и СаЩ 

на 5 септември СССр обяви война на България поради водената от 
правителството профашистка политика  на 6 септември правителството 
на България поиска примирие със СССр 

на 8 септември съветското правителство отхвърли предлаганото 
примирие и тогава правителството на България обявяви война на Гер-
мания  на същия ден Съветската армия стигна линията варна – русе, но 
Муравиев все още не вярваше, че краят е дошъл 

в София, Пловдив и Перник избухнаха стачки  Партизаните слязо-
ха от планините  демонстрации и вълнения заляха страната 

в националния комитет в оф добри терпешев съобщи, че парти-
ята е дала нареждане да се щурмува и да се вземе властта на 8 срещу 9 
септември 

в 2 часа след полунощ военните части, които бяха под влиянието 
на оф и въстаническите сили, пристъпиха към изпълнение на възложе-
ните задачи и без жертви завладяха военното министерство, казармите, 
пощата, радиото, гарата, участъците и всички стратегически пунктове в 
София 

в 6 часа и 30 минути на 8 септември председателят на новата оф 
власт Кимон Георгиев прочете прокламация и съобщи новите минист-
ри: добри терпешев, никола Петков, проф  Петко Стайнов, антон Югов, 
проф  Станчо Чолаков, д-р Минчо нейчев, дамян велчев, проф  Петко 
Стоянов, асен Павлов, димитър нейков, Борис Бумбаров, ангел дер-
жански, д-р рачо ангелов, Григор Чешмеджиев и димо Казасов 

регентите бяха заменени с венелен Ганев, тодор Павлов и Цвятко 
Бобошевски  наредено бе българската войска веднага да започне бойни 
действия срещу отстъпващите немски войски, да бъдат арестувани би-
вшите регенти, министри, народни представители и всички, давали запо-
веди за убийства  Беше изпратена делегация за сключване на примирие 
с руската армия  Премахната бе цензурата, отменени бяха пътуванията с 
открити листове 

народът ликуваше, опиянен от надеждата и сляп да види измаме-
ните си очаквания и бедите, които щяха да го сполетят не след дълго  
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нека направим и една хронология на анархистичното двишение в Бъл-
гария  Бурна, богата и драматична е неговата история  тя датира преди 
повече от век и е отразена в редица документи, печатни издания и ал-
манаси, иззети и конфискувани от домовете на стотиците наши дейци и 
съхранени в държавната библиотека, в държавния архив, но най-вече в 
хранилищата на държавна сигурност  Целта е да се загубят за поколени-
ята следите на това велико освободително движение 

Смята се, че предвестници на анархизма в България са богомилите 
и богомилското движение, родено през X век като антифеодално и под-
чертано социално движение, макар изградено на религиозно-философ-
ска основа  негова модификация в западна Европа са еретичните учения 
на албигойците, патарените, катарите, анабаптистите и хусистите 

общинната форма на организация, характерна за българския на-
род, е наследена от славянските народи  Хайдутството и неговите чети 
воюват против властта на султаните и изедниците чорбаджии – негови 
ибрикчии 

През втората половина на 19 век сред националноосвободително-
то движение ярки изразители и предтечи на анархизма у нас са Хр  Ботев 
и любен Каравелов  те са поддържали връзки с Михаил Бакунин, който 
им е предложил и идеята за Балканската федерация на народите от реги-
она, за която ратува и се бори и самият васил левски  След освобожде-
нието сиромахомилското движение на печатаря и общественика Спиро 
Гулапчев бързо еволюира към организирания анархизъм  

Първите кръжоци, създадени от Гулапчев в Габрово, русе и търно-
во, прерастват в анархистични  Създават се групи в разград, Пловдив, 
лом, Плевен и други градове  анархистическата доктрина, мироглед и 
практика има своите апостоли  димитър Бойников става издател на пър-
вия анархистичен вестник „Борба“ през 1894 година в Пловдив  Като ви-
дни фигури в движението се очертават Михаил Герджиков, върбан Кили-
фарски и Петър Манджуков  ярко се откроява и фигурата на професор 
Параскев Стоянов, който поддържа връзки с видни анархисти от западна 
Европа като д-р Макс нетлау, жан Граф, Енрико Малатеста, Северино 
Мерлини, луиджи Молинари и др 

Създаден е женевският кръжок от анархисти, в който влизат: Ми-
хаил Герджиков, Петър Манджуков, Светослав Мерджанов, димо ни-
колов, Григор поп дочев, олга Балинова, тодора златева, Кина Генова, 
Иванка Ботева и др  в него се водят горещи спорове с Плеханов и негови-
те марксистки привърженици  в търсене на изява, повечето от влизащи-
те в този кръжок заминават да се борят с оръжие в ръка, с писмено слово 
и устна пропаганда сред македонското революционно движение срещу 
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османския поробител  те се борят както за националното освобождение 
на Македония и одринско, така и за тяхното социално освобождение  
Известни са изминатите етапи на това движение  Едни от дейците заги-
ват по време на прочутите Солунски атентати, други са в заточение  дей-
ците анархисти там наброяват 60 човека  Чрез тези атентати срещу ото-
манската банка, в която е имало огромни капитали на западните страни, 
пожертвалите живота си са искали да обърнат внимание на техните дър-
жавници върху тежкото положение, в което се е намирал поробеният на-
род  в тези атентати оцелява само Павел Шатев, с когото, както казах, 
имах възможността да говоря и да се запозная отблизо в концлагера Ени 
Кьой през 1941 и 1942 г 

върбан Килифарски, който учителства в съседното на мен село 
Хърсово и живее в текето, близо до гара Самуил, редактира в продълже-
ние на три години в  „Безвластие“ в разград и създава солидно книгоиз-
дателство, което отпечатва много от трудовете на Кропоткин, каквито са: 
„думи на един бунтовник“, „взаимопомощта като фактор на еволюцията“, 
„Съвременната наука и анархизма“ и др  тук е издадена и книгата на Ми-
хаил Бакунин „Бог и държава“ 

върбан Килифарски и никола Стойнов от с  дивдядово, Шуменско, 
който учителства ред години, са първи основатели на селските профе-
сионални организации  от тях изниква по-късно и земеделският съюз, 
оформящ се не като партия, а като съюз 

При започване на войната в 1912 г , Килифарски заминава за фран-
ция и става учител в уникалното свободно училище „Кошерът“, създа-
дено от известния анархист Себастиян фор, близо до Париж  Поддържа 
връзки с видни анархисти като жан Грав, Енрико Малатеста, луиджи Га-
леани, л  Бертони, рудолф рокер и др  След края на Първата световна 
война върбан се завръща в родното „теке“ и прави опит за основаване на 
училище, подобно на „Кошера“  здравето му е силно разклатено  Умира 
на 19 януари 1923 г  Костите и гробът сега са пренесени в гробището на 
гара Самуил, където е и гробът на брат му Христо Килифарски  По време 
на атентатите 29-30 април 1903 г  загиват д  Мечев, Илия тръчков и Йор-
дан поп Йорданов – орцето 

През периода след спирането на в  „Безвластие“, преди и по време 
на войната излизат редица вестници и списания като „работническа ми-
съл“, „Комуна“, „Пробуда“, „освобождение“ с прекъсвания вследствие на 
забрани  

анархистите от това време са с активна антимилитаристка пози-
ция  те отказват да отидат войници и са подчертано против Първата све-
товна война  Преследвани заради това, мнозина минават в нелегалност  
в 1918 г  следствие на анархистична пропаганда 40 човека са изправени 
пред национален военнополеви съд  формирани са и първите партизан-
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ски анархистични чети  нелегални по това време са и известният Георги 
Шейтанов, васил Икономов, Георги жечев и др 

движението намира благоприятна почва и бързо се разраства  на-
лага се организираност и консолидиране на анархизма  на 15, 16 и 17 юни 
1919 г  в София е свикан конгрес, на който е основана федерацията на 
анархо-комунистите в България  движението става мощна обществено-
политическа сила  обединява около себе си най-революционните сили 
от работническата класа  През управлението на Стамболийски то има 
възможност да излезе за дейност открито и легално  Появяват се списа-
ния „анархист“, „Пурпур“, „Буревестник“, „Бунт“, и др  на 26 март 1923 г  
в гр  ямбол анархистите свикват протестен митинг против обезоръжа-
ването на народа и отмяна на гербовите марки върху хляба като данък  
Митингът е забранен от военните  въпреки това анархистите призовават 
гражданството и учащите се да участват  Площадът е запълнен от народ  
Пристига войска, която обгражда площада  на трибуната като оратор 
се изправя известният анархист атанас Стойчев  той говори вдъхнове-
но и аргументирано  военните стрелят срещу оратора, който е ранен в 
рамото  започват масови арести  анархистите се оттеглят към клуба си  
С падането на нощта започва вакханалията  арестуваните са закарани в 
двора на казармите и разстреляни по най-зверски начин  общият брой 
на жертвите през кървавите дни и нощи е към 28 души  за това събитие 
съм разказал на други страници, но ще добавя, че то бе грубата грешка 
на Стамболийски и р  даскалов, както и на министъра на вътрешните ра-
боти тогава Христо Стоянов  Главната вина е на военните, които са пода-
ли заблуждаващи сигнали за положението в града, а военният министър 
даскалов се е провикнал: „ако е необходимо, ямбол да бъде унищожен“ 

не минават и два месеца, същите военни извършиха преврата сре-
щу Стамболийски и взеха главата му  След преврата и септемврийските 
събития в Средногорието и Стара планина действат анархистични чети 
на васил Икономов, тинко Симов, васил Попов, братя тумангелови, Ге-
орги Попов, братя вълкови, Стефан Иванов, Иван Косев и Михаил Ци-
целков  за легална борба не е могло да се мисли след преврата  По-късно, 
по времето на андрей ляпчев, от 1927 до 1930-та се появяват легално в  
„работнически глас“ (брой 1 излиза на 20 юли 1929 г  като седмичник), а 
преди него вестник „Свободен работник“ излиза като седмичник на 14 
април 1927 година и продължава до 20 май 1928 г 

Списание „начало“ излиза през 1928 година и е едно от много до-
брите наши издания  След падането на правителството на андрей ляпчев, 
което управлява „со кротце и со благо“ излязоха наяве редица анархис-
тични издания каквито бяха „Пробуждане“, „работник“, „работническа 
мисъл“, „Мисъл и воля“, „власовден“ и др , за които издания по-конкрет-
но разказвам на други страници 
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н а К р а т К о  з а  К о н Г р Е С И т Е  н а  а н а р Х И С т И т Е 
П р Е з  Г о д И н И т Е

Първата национална конференция-конгрес, както казах, се провежда от 
15 до 17 юни 1919 г  в София  Присъстват 150 делегати и гости  тук са 
Михаил и николай Герджикови, рачо Каранов, Георги жечев, върбан Ки-
лифарски, тодор дързев, Манол васев, антон Стратиев, Петър Мазнев 
и др  на този конгрес е взето решение анархистите да се включат като 
организирано обществено движение във федерация на анархо-комуни-
стите в България  решено е федерацията да се включи в анархистичния 
интернационал с всички права и задължения към него 

втората национална конференция-конгрес се провежда нелегално 
в Стара планина на връх Мазека, на която среща присъстват по думите 
на бай Иван Иванов рачев и васил Михайлов изпитаните носители на 
идеала: тодор дързев, Михаил Герджиков, антон Стратиев, върбан Ки-
лифарски  взето е решение за издаване на в  „анархист“  Същият излиза 
през м  декември 1920 г 

третата национална конференция-конгрес се е състояла в началото 
на 1921 г  на връх Мал тепе в Стара планина  тя също е проведена неле-
гално  за нея васил Михайлов, с когото общувахме до последния му дъх, 
ми разказваше, че след нейното приключване решават да се разотидат на 
групи и слизат по различни пътища  Групата, с която е слязъл, се спира в 
гр  Казанлък и по подозрение на шпионите са били задържани в полицей-
ското управление и подложени на разпит, но са освободени без особени 
последици  тази среща е била много важна от гледна точна на задачите, 
които федерацията си е поставила за изпълнения  Присъствали са бай 
Сандо – александър Сапунджиев, рачо Каранов, зара Секулички, Хрис-
то Манолов-заека, Петър Кънев, Ерван, никола Чорбаджиев (Йоската), 
Цвятко Георгиев, Слави Бакърджиев, тодор дързев, антон Стратев, Колю 
антонов, Марин Бързаков, захари Статков, и др  отчетена е дейността 
на анархистите по местата, откъдето са били самите делегати, а именно 
ямбол, Стара загора, Сливен, русе, трявна, Котел, варна, Горна оряхови-
ца, търново, лясковец, Казанлък, Кюстендил, враца, и др  нелегалните 
са били повече от легалните на тази среща 

александър Сапунджиев и рачо Каранов са изтъкнали, че „ексове-
те“ (въоръжени обири на банки), използвани от нелегалните, са дали не-
гативни резултати вместо полза за движението  Мирната и всестранна 
агитация и пропаганда дават повече възможности за опознаването ни от 
хората и по-конкретно от работниците  Говорил е и тодор дързев, който 
е изтъкнал, че за осъществяването на социалната революция е необходи-
мо още много подготовка и време 
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Четвъртата конференция е проведена нелегално през 1922 г  за нея 
няма конкретни данни, какви въпроси и решения са били взети 

Петата национална конференция-конгрес е проведена легално в 
ямбол в читалище „Съгласие“ от 7 до 12 януари 1923 година  тази среща 
наистина е историческа  Присъствали са 104 делегати и 350 гости от 89 
групи и организации  взети са конкретни решения 

направена е смела крачка напред в развитието на движението, ко-
ето е взело масов характер по това време и става обществен фактор в 
страната  Съществували са групи и организации в почти всички градо-
ве на страната, както и в голям брой села  функционирали са клубове, 
ученически и работнически кръжоци, профсъюзни групи и синдикати  
движението е имало 4 книгоиздателства, от които се издават книги и 
брошури за пропаганда  Списание „работническа мисъл“ е с тираж 7550 
екземпляра  Продавано в над 140 места  Списание „Буревестник“ излиза 
в русе  взети са становища по македонския въпрос, по събитията в русия, 
решения за защита на нестор Махно  По синдикалния въпрос доклад из-
нася никола Стойнов, за синдикати с анархистична насоченост  доклад 
по тактическите въпроси изнася Борис Георгиев  за ролята на органи-
зацията доклад изнася атанас Стойчев  По този въпрос стават оживени 
разисквания  за „агитация и пропаганда“ доклад изнася александър Са-
пунджиев  И пример в поведението на всеки, по селския въпрос докладва 
никола Стойнов 

Проведено е било публично събрание, на което са говорили никола 
Попов и Иван николов  Конгресът е продължил 7 дни и приема манифест 
към българския народ, в който са посочени идеите, принципите и такти-
ката на движението 

на 17 и 18 януари 1931 г  в театър „одеон“ в София е учредена „вла-
совденската конфедерация“ със седалище гр  Хасково 

докладчикът е Георги Сарафов  формулирани са идеите и прин-
ципите на конфедерацията  регистриран е нейният устав  тя се бори за 
намаляване на данъците до минимум, за разтуряне на картелите, за авто-
номия на общините, премахване на репарациите, наложени от войната, 
за безплатна медицинска помощ, пазар на земеделските стоки, за застра-
ховка и пенсия на старите земеделски стопани 

взема се решение за издаване на неин печатен орган, който носи 
името „власовден“  така още през 1931 година анархистите чрез органи-
зацията „власовденска конфедерация“ дават пример за изграждане на 
земеделска професионална организация, на безвластнически начала, без 
партийно-политически амбиции за власт и привилегии 

Седмият конгрес е проведен нелегално през август 1932 г  в гр  ло-
веч  Изнесени са четири доклада:

1  Идейната анархистична организация, роля и място в обществе-
ния живот 
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2  Синдикалното работническо движение, неговата задача, роля и 
място в борбите 

3  земеделската професионална организация, роля, място, такти-
ка  

4  за кооперацията като икономическа форма за подобряването на 
живота на хората от града и селото в момента 

в резултат на тези доклади и разисквания по тях се издадоха чети-
ри брошури под наслов „Из нашите позиции“ 

на състоялите се конгреси в Средногорието (нелегално) през ав-
густ 1934 г  и август 1936 година аз лично съм участвал 

Що се отнася до срещи, събрания, конференции и конгреси след 9 
септември 1944 г , те са отразени с достатъчно подробности, за да не ги 
изброявам и описвам повторно 

И С П а н И я  –  1 9  Ю л И  1 9 3 6  Г   К ъ д Е  И  К а К 
П о С р Е Щ н а Х  Г о л я М о т о  С ъ Б И т И Е

Събитието, което прикова погледите на света и у нас, беше избухналата 
война и революция в Испания на 19 юли 1936 г 

И преди тази дата Иберийският полуостров се разтърсваше от 
стачки, въстания и селски вълнения, в които участваха стотици хиляди 
работници и селяни  През годините от 1931 до 1934, когато имаше отно-
сително по-голяма свобода у нас, анархистичните вестници и не само те 
не пропускаха да отразят тези събития  за разлика от страните в запад-
на Европа и останалия свят, където политическите партии се боричкаха 
чрез урните да се доберат до властта и да се настанят на топли места 
в парламенти, там, в Испания, работниците, селяните и служителите се 
бореха пряко не само за по-високи заплати и намален работен ден, но и 
за коренни промени  възпитаваха се как да ръководят индустриалното 
производство и да стопанисват пустеещи латифундистки имоти  Синди-
катите им бяха бойното средство, с което си служеха, но не синдикати 
опашка на политически партии, а ръководени пряко от самите тях 

в Испания анархистичното движение бе с бурна история и бе из-
градило мощна организация, каквито бяха националната конфедерация 
на труда – СNT, Иберийската анархистична федерация – FAI, федераци-
ята на анархистическата младеж – FIJL, анархистичните атенеуми, ра-
ционалистичните училища на франсиско ферер, федерацията на жени-
те – „Мухерес либрес“ и др  При парламентарните избори те призоваваха 
за пълен бойкот и разобличаваха системата, която е негодна да решава 
социалните им проблеми 
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През юли 1936 г  бях в родното село Кара Михал  вестниците в се-
лото ни идваха със закъснение от два дни, но съобщението за голямото 
събитие чухме от единствения радиоприемник „филипс“ на читалището 
ни „Христо Ботев“  Седмица по-късно получих обикновена картичка от 
васил тодоров (васката, или народа, така го наричахме), с която бързаше 
да ме уведоми, че в „голямата сватба“ нашите приятели и роднини са взе-
ли най-голямо участие  на 28 юли получаваният в читалището в  „Утро“ с 
дата 25 юли върху цялата си първа страница, с едро заглавие бе отпечатал 
сензационното съобщение „осемстотин хиляди анархисти в Каталуния 
на линия“  заглавието и съдържанието бе препечатано от големия ита-
лиански ежедневник в  „Кориере де ла сера“  в статията се съобщаваше 
подробно как в Барселона и Каталуния са се развявали хиляди черно-чер-
вени знамена на анархистите, които са завладели фабриките и заводите 
и как чифлиците на избягалите собственици са завзети и стопанисвани 
колективно от селяните, без да се допускат кражби и разхищения 

новини от този род вече пълнеха колони и страници на почти 
всички излизащи български вестници като „Утро“, „заря“, „зора“, „Сло-
во“, „Мир“, „Камбана“ „ново време“, и др  те непрекъснато съобщаваха за 
хода на войната и революцията, за интервенцията на хитлерова Герма-
ния и фашистка Италия на Мусолини, както и за Салазарова Португалия  
това събитие във всеки вестник ще се отразява по различен начин според 
политическите си пристрастия в продължение на близо три години, до-
като приключи тази величава и трагична едновременно играна драма 

Прословутото тогава он – общество на народите, женева взе ре-
шение за ненамеса в испанската гражданска война, но това решение бе 
само прикритие на откритата въоръжена намеса на страни като Германия 
и Италия, а по-късно и на русия, които пряко или косвено улесниха и 
осигуриха франкистката победа  в много отношения ролята на тогаваш-
ното он наподобяваше ролята на днешното оон в конфликти като тези 
в Корея, фолкландските острови, Панама, Средния Изток, Босна, Чечня 
и др  

оживлението сред анархистите по света и у нас бе особено голямо  
въпреки цензурата и преследванията, ние се свързахме с приятелите и 
взаимно се информирахме за хода на събитията  Проведоха се няколко 
районни срещи и конференции преди свикването на поредния Конгрес 
на федерацията на анархистите-комунисти в България (фаКБ), който се 
състоя в с  Павел баня на 22 и 23 август 1936 г  Сегашният конгрес се про-
веде сред селото (сега град) в дома на диньо, брата на Ева, другарката на 
д-р Иван Балев  Къщата бе двуетажна и току що построена  Присъстваха 
60 делегати от страната при отлична организирана охрана на павелбанче-
ни, сновящи непрекъснато из улиците, препълнени от курортисти и до-
шли за балнеолечение хора  влиянието на анархистите в казанлъшките 
села и Казанлък бе голямо  в Енина, Секеречево, Мъглиш, Крън, Шипка, 



220

С т о я н  Ц о л о в

Голямо село, търничене, Шейново, александрово и най-вече Павел баня 
имахме здрави организации  Казанлъшката книжарница „ново училище“ 
на Митьо и добри бе разсадник на книжнина, която подхранваше с анар-
хистична литература не само този край, но и много други още селища и 
градове  в Казанлък имаше и наше „Кооперативно издателство“  то изда-
де книгата „Историята на Първия интернационал“ от джеймс Гийьом и 
др  книги 

Ще изброя имената на по-известните дейци в анархистичното дви-
жение, присъствали на конгреса  тук бяха: д-р Иван Балев, Иван рачев, 
александър Сапунджиев, Петър лозанов, васил Михайлов, владо воде-
ничаров, дончо Баръков, Георги Карапчански, александър добринов, Бо-
рис Мянков, Христо Кара Петров, аз лично и др 

задачата на конгреса бе да се направи преглед и да се даде оценка на 
обстановката в страната, състоянието на групите и организациите и по-
специално информация за събитията в Испания с оглед възможностите 
да се изпратят хора и финансова помощ 

Първо, всеки делегат информира за състоянието в изпратилата го 
организация, провежданите инициативи и акции по места 

ямболските делегати изказаха мнение, че трябва да се прибягва до 
„ексове“, за да се осигурят средства за движението  те поискаха да бъдат 
оторизирани за целта от конгреса  никой обаче от делегатите не подкре-
пи тяхното искане  Преценено беше, че този метод отдавна е отречен, за-
щото е несъвместим с нашите принципи и е винаги е водил до проблеми  
за издаването на „Информационен бюлетин“ бе ангажирана софийската 
организация  отпечатването и разпространението трябваше да бъде не-
легално  Прочетена бе информация от дончо Баръков за положението по 
фронтовете в Испания, както и за социалните реализации в промишле-
ността, транспорта и земеделското стопанство  Материалите бяха пре-
вод от излизащите там ежедневници и седмичници, пристигащи до нас 
чрез хора и по пощата  След разискванията бяха прочетени и решенията  
така, след две непрекъснати денонощия делова работа, при осигурено 
продоволствие и сигурност, конгресистите трябваше да си разменим ад-
реси и снимки и на кратки интервали по двама-трима да излезем тихо и 
да се влеем в потока от дошлите курортисти  на по-голямата част от нас 
предстоеше пътуване до Ст  загора, където щеше да се проведе конгресът 
на Младежкия въздържателен неутрален съюз 

П а р а д о К С ъ т  И С т о р И я  И  И С т о р И Ц И

за състоялите се два анархистични конгреса на федерацията през 1934 
и 1936 година искам да отбележа нещо много важно  те бяха отлично 
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организирани, нелегално проведени и защитени  далеч от полицейски 
погледи, съмнителни присъствия на нежелани лица и провокации  дис-
кретността не позволи никаква информация да попадне в полицейските 
служби и в държавните справочници 

Професор дончо даскалов, който написа ценен труд за историята 
на българското анархистично движение, се базира главно на полицейски 
и държавни официални източници, до които е имал свободен достъп, 
както и до материалите, намиращи се в народната библиотека  тези ма-
териали са често фалшифицирани, фактите преиначавани и селекциони-
рани с оглед да обслужат фашистката и по-късно болшевишко-сталинска 
системи 

той взе под внимание доста неща, които му разказах за Испания 
и коригира доста от това, което бе писал в първото си издание, бази-
рано единствено от сталинските източници  добросъвестно като исто-
рия е отбелязал излизалите анархистични издания от началото на века, 
по-важните дати и прояви на движението, характеристиките на неговите 
теоретици и дейци  не винаги обаче съумява да се освободи от маркс-
ленинската интерпретация по адрес на анархистическата философия и 
практика, но това не намалява цената на неговия труд  аз лично съм му 
много благодарен и признателен 

Иска ми се да отбележа, че преди още да излезе неговата книга, бях 
му описал в две машинописни страници, спомени за гореспоменатите 
два конгреса и то по негова молба  Каква бе изненадата, когато той дава 
този спомен за поместване, университетските цензури заявили, че това 
не са документи и затова не можело да намерят място в книгата  Излиза 
така, че полицейските източници, от които се ползват често пъти тъпи и 
корумпирани властници, са истински доказателствен материал за исто-
рията и нагажденците историци се приемат за обективни отразители на 
събитията, а разказаното от живите участници в тях не е история!?

з а  в ъ з д ъ р ж а т Е л н И я  К о н Г р Е С  в  С т а р а 
з а Г о р а  –  а в Г У С т  1 9 3 6  Г  

Конгресът на Младежкия въздържателен неутрален съюз беше открит 
форум на будната българска младеж  Присъстваха стотици делегати и 
гости  анархистите и техните симпатизанти преобладаваха  Комунисти-
те-болшевики, както навсякъде, се стремяха да проникнат и овладеят 
ръководствата на всички масови културно-просветни и др  организации 
и движения, като прибягваха до прилагане на трикове, хитрост и ковар-
ство  Умееха да използват наивитета на голяма част от българската мла-
деж, работниците и селяните  действаха методично и не подбираха сред-
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ствата  При нас, анархистите, техните похвати не минаваха  ние добре ги 
познавахме, познавахме и марксическата диалектическа плетеница, с ко-
ято научно обясняваха историческото развитие на човешките общества, 
природните закономерности и пр  След като не можеха да ни се проти-
вопоставят с тяхната лъженаучност, те прибягваха до клеветите, инси-
нуациите и фалшификациите  ние имахме въздържателни дружества в 
множество села и градове из страната  вестник „трезва младеж“, а по-
късно „Устрем“ се списваше в наш, свободняшки дух  нашите дописници 
от страната съобщаваха за провежданата културно-просветна дейност на 
вечеринки, утра и излети в планините, край езерата и реките, където се 
четяха реферати, изнасяха се лекции, водеха се дискусии, кипеше живот 
с много любов и себеотрицание 

в преизпълнения салон на една от училищните сгради се прочетоха 
докладите против алкохолизма, хазарта, тютюнопушенето и проституци-
ята  Последва беседата за защита на световния мир и против готвещата 
се втора световна война  нашите изтъкнати дейци във въздържателното 
движение бяха заели различни места в залата  тук бяха: Георги Сираков, 
рашо Шоселов, лазар Младенов, Иван рачев, д-р Иван Балев, Илия Бай-
чев, Петко Павлов, Кирил Павлов, николай Йовчев, Борис Марковенски, 
Гео Крънзов, Иван Пимпирев, димитър даков, трухчо николов, Къньо 
Бабеков, Кольо Младенов, Юруков, Сава зиколов, Иван Копринков, Ко-
льо Божилов, тончо Божилов, тодор Баръмов, васил зарзалиев, Борис 
ризов, Борис Мянков, Ганчо дамянов, рачо Сомов и много други прия-
тели   

Беседата, която най-много развълнува присъстващите, беше „за-
щитата на мира и решително против войната“ 

фашизмът по това време брутално настъпваше там, където не му 
се оказваше съпротива  реакцията душеше народите  демокрацията от 
западен тип бе в отбрана спрямо хитлеро-фашистката агресивност  Бур-
жоазията се интересуваше главно от печалбите си  Болшевишка русия 
играеше ролята на миротворец, но държеше най-голямата армия в мир-
но време, над пет милиона войници  нейното непрекъснато впрягане в 
свръхвъоръжаването рушеше икономиката ѝ  на международните пазари 
тя изнасяше стоките на дъмпингови цени, населението ѝ оставаше недох-
ранено, зле облечено и без жилищни домове  вождовете от Кремъл жи-
вееха в охолство  вътрешнополитическите фракционни борби в парти-
ята трудно се прикриваха  Концлагерите в Сибир, якутия, Соловецките 
острови и др  се пълнеха  трудът на въдворените не се плащаше  Сталин 
бе започнал политическите процеси спрямо вътрешните си противници, 
обвинявайки ги, че са контрареволюционери и шпиони 

Стопанската и политическа криза се чувстваше навсякъде по света  
Управляващите предлагаха и поднасяха на широките бедстващи народни 
маси единствено „изборната парламентарна игра“ за по-добра „демокра-



223

С П о М Е н И

ция“ и „по-честни“ избраници  всъщност господствуващият олигархичен 
свят се подготвяше за новото преразпределение на богатствата и завою-
ването на пазари и нови сфери на влияние  Имаше и прозорливи умове 
между политическите елити, но те не можеха да овладеят положението  
водеше се борба за суровини, пътища и пазари  търсеше се евтина работ-
на ръка  Безработицата надхвърляше 30 милиона в Европа  финансовите 
и индустриалните магнати търсеха изход от кризата и я виждаха в усиле-
ното военно производство, което ще послужи при неизбежната световна 
касапница, прикривана под дрипавите знамена на нациите, отечествата, 
родините и други, опразнени от съдържание ценности 

По това време в женева заседаваше Световният съвет за мир, в кой-
то участвуваха знаменитости като анри Барбюс, ромен ролан, томас Ман 
и др  Уви! те бяха станали доброволни пленници на болшевишка русия, 
агентите на която ги бяха омотали и ангажирали да им служат, внедря-
вайки им лични секретарки и сътруднички  разбира се, добре заплащани 
и лансирани пред световната миролюбива общност  Интересно е да се от-
бележи, че по същото време, доскорошните поддръжници на „отечество-
то на пролетариата“, каквито бяха румънският писател Панаит Истрати 
и френският интелектуалец андре жид, след като бяха видели отблизо 
постиженията и реда в страната на социализма, се отказаха от комунис-
тическите партии в собствените си страни и написаха изобличителни 
книги и статии в списанията, които редактираха като комунисти  Панаит 
Истрати написа книгата „Гола русия“, като се базираше на съобщаваното 
и писаното в самата съветска преса: „Правда“ и „Известия“, скъсвайки 
открито с верската си заблуда за „страната, в която така волно диша чове-
кът“  Срещу тях започна клеветническа кампания, дискредитирането им, 
окачествявайки ги като „слуги на империализма“, „реакционери“ и какви 
ли не „изчадия“  на големия френски и световен писател и пацифист ро-
мен ролан спецслужбите бяха успели да внедрят частна красива секре-
тарка, добре платена, която го е водила за носа, без той да подозира това  
така неговият авторитет бе използуван да разкрасява грозния образ на 
системата  а това лице на Сталиновата империя демаскираха единствено 
анархистите, защото го бяха видели отвътре и изпитали ужасите на бол-
шевишките тюрми, концлагери и заточения 

П о з И Ц И И т Е  з а  в о Й н а т а   И С К а М  д У М а т а

След приключване на доклада „да защитим мира и препречи пътя на 
войната“, започнаха разискванията по него  Градусът в залата беше силно 
повишен  Споровете се водеха за формата и начините на водене борбата 
срещу подготвяната война  Комунистите призоваваха за събиране на под-
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писи и изпращане на петиции до правителства, президенти и пр  анархи-
стите сочеха пътя на пряката акция, провеждана по места, там където се 
живее и там, където се работи, на улицата с манифестации по конкретен 
повод  най-уязвимите места за фабрикантите на оръжие са, казаха анар-
хистите, самите заводи  ако в тях се спре производството на оръжието, а 
пристанищните работници спрат да го товарят и транспортират, голяма-
та задача е изпълнена  войната не пада от небето, а е грижливо и прикри-
то подготвяна от финансови и оръжейни доставчици  Подписите не са 
достатъчни, за да не заприличаме на онова момче, което майката праща 
да заприщи вадата и да не позволи прииждащите води да прелеят и да 
отнесат засадения зеленчук  Момчето събрало пръснатата наблизо слама 
и плява, затрупало преливника и се похвалило на майка си, че работата е 
свършена, но придошлата вода от излелия се пороен дъжд отвлякла бър-
зо сламата и затлачила градината  такава преграда са подписите 

Когато взех думата, в залата настъпи тишина  Говорех разпалено, 
вдъхновено и когато засегнах събитията в Испания, последваха бурни ап-
лодисменти  в момента, продължих аз, борбата между силите на реакци-
ята и на свободата по въпроса за мира са в смъртна схватка  Изходът от 
тази борба ще реши въпроса за мира и бъдещето на света  в този момент 
в женева заседава Световният съвет на мира  там се произнасят също 
речи и трябва да знаете, че само преди ден с автобуси на форума са прис-
тигнали ранени бойци от арагон, с превързани глави, с ампутирани край-
ници, които дръзко са заявили, че с фашизма не трябва да се води спор, а 
борба  отново последваха бурни аплодисменти  По темата говориха още 
няколко приятели  Преди разискванията имаше кратка почивка и точно 
когато излизахме от залата тайни полицаи се нахвърлиха срещу взелите 
участие за изказвания  Сложиха ни набързо белезниците и ни откараха 
в „обществената безопасност“  След жесток побой с юмруци и ритници 
ни разделиха по стаи  от буйната ми тогава коса свалиха цели кичури  
Привечер по двойки ни пускаха до тоалетните  в дворчето се срещнахме 
с тончо Божилов, задържан също като мен  накараха го да мие плювал-
ниците, но той категорично отказа 

Същата вечер след кратък разпит ме изпратиха по етапен ред в Бур-
гас  не знаех къде ще ме закарат  Спряхме пред полицейското управле-
ние  Полицаят предаде плика на дежурния пред входа  Поведоха ме по 
дълъг коридор, а после по стръмно стълбище в някакво подземие  Спрях-
ме пред килия, в която бяха налягали 7-8 арестанти  от тях разбрах, че се 
намирам в обществената безопасност, директор на която по това време 
бе прочутият садист белогвардеец Бладински  Почти не заспах  Чуваше 
се само тежкият грохот на морските вълни 

на сутринта ме извикаха в следственото отделение  Изготвиха ми 
първото полицейско досие  направиха ми и снимка в профил, в анфас 
и полуанфас  оттук ме изпратиха в областната училищна инспекция  
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Постоях няколко часа, след което ми бе съобщено да си замина за гара 
Стралджа 

не знаех какво да мисля, но разбрах, че нещата се заплитат и добро 
не ме очаква  При пристигането ми в Стралджа не казах никому нищо за 
случилото се, освен на приятеля ми Христо атанасов  Беше време за на-
чало на учебната година  Бях напуснал старата си квартира  Установих се 
в дома на бай Мъндьо астържиев – сарач и обущар  Квартирата бе свет-
ла, удобна, с антре и голям прозорец  Семейството на новите ми хазаи 
беше петчленно  Бай Мъндьо имаше три дъщерички  най-голямата – Ма-
рия (Мичон) беше ученичка в гимназията, средната – величка, ученич-
ка в прогимназията, и най-малката – димитринка (тинчето), ученичка в 
отделенията  И всяка от тях беше по своему красива, с живи, умни очи и 
със смайващо звучни гласове  Мичон беше със стройно гъвкаво тяло и 
нежно телосложение, с тъмнокафяви очи, черна и леко къдрави коси, с 
подкупваща усмивка и естествен чар на лицето  няма да скрия, че през 
пролетната ваканция на годината бяхме разменили непринудени целувки 
и силни прегръдки, свойствени естествено на младостта, и не само на 
нея 

С моята дета (янка) бяхме на дистанция по причина на нейния по-
стар брат Паскал, завършил „роберт колеж“ в Цариград  Беше опасен те-
мерут  не ѝ даваше да излиза на разходка с мен  тормозеше я страшно и 
я биеше  С другия ѝ брат Коста поддържахме много близко приятелство  
независимо от така създадените отношение помежду ни, останахме до-
бри приятели с много мили спомени  Пренасяйки се в новата квартира, 
която беше повече от уютна, светла и удобна, аз подхраних голямата илю-
зия и надежда за трайни връзки с Мичон, но мисълта за последиците от 
случилото се не ме напускаше  а тъй много ми се искаше всичко да се 
размине без усложнения  но не би!

не изминаха и две седмици от започването на новата учебна годи-
на, до дирекцията дойде заповед от Министерството на просветата, по-
дписана от министър димитър Мишайков, която гласеше следното: „на 
основание чл  24 от наредбата за ръководство, надзор и управление на ос-
новните училища уволнявам Стоян Иванов Цолов за това, че на публично 
място е проявил идеи, които подронват държавния строй и единство “

номерът на заповедта е 1817 от 19 септември 1936 г  връчиха ми я 
чрез Бургаската училищна инспекция на 4 октомври същата година  Пла-
новете, които замислях, и илюзиите, които подхранвах се рушаха бързо  
в далечината бе неизвестността  аз обаче съм от онази категория хора, 
които и в най-трудните моменти от живота си намират изход и бързо се 
ориентират за старт напред  нека отбележа, между другото, че средищ-
ният директор васил Киров, един кръгъл глупак, бе побързал да съобщи, 
че не съм водил редовно учениците на черква и при молебени не съм се 
кръстил  Пред учителите и учениците той не бе на почит и уважение 
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новината за моето уволнение бързо отекна сред учениците, родите-
лите на децата, стралджанската интелигенция, цялото село и гарата  вед-
нага група родители образуваха нещо като комитет в моя защита  Пусна-
ха се телеграми до министъра на просветата, до областната училищна 
инспекция и до околийския училищен инспектор  директорът на Попу-
лярната банка Иван димитров ми даде писмо до Иван Иванов, директор 
на Популярните банки в България  трябваше да предам писмото на не-
говия зет, който да ми съдействува за отмяна на уволнителната заповед  
Уви! този човек се оказа формен мошеник  освен че ми взе два пъти по 
500 лева, уж да ги дава на разни „доброжелатели“, всъщност той влизаше 
в канцелариите на кафе и лаф-мохабет с разни фльорци, като ме уверява-
ше, че всичко ще се уреди положително и то много скоро  нещо повече, 
ангажира ме да разнасям реклами за новоизлязлата книга на професор 
Белмер „Счетоводство и финансова отчетност“, които рекламни листов-
ки пусках по кутиите на живущите в големите кооперации  не стига, че 
му давах пари и му вършех безплатно черната работа, но на всичко отгоре 
този мошеник ме уверияваше, че заповедта за възстановяването ми като 
учител е пусната и аз трябва да си замина и да чакам тя да пристигне в 
дирекцията на училището  този мръсен и долен „човек“ с ранг на „голе-
мец“, бе предупреждение за мен да не смесвам чувството си за доверие с 
желанието бедата да ме отмине  Печалното бе, че след като му повярвах, 
още следващия ден заминах за гара Стралджа  Приятели, както и общест-
веността се вълнуваха от това, което ставаше с мен  Междувременно ро-
дителите на учениците, на които преподавах частни уроци по солфеж и 
цигулка, ме увериха, че дори и да не ми върнат правата на редовен учител, 
ще ми гарантират учителската заплата, само и само децата им да не оста-
нат без учител, след като им бяха купили цигулките  Хората ме спираха 
по улицата, споделяха тревогата ми и ме успокояваха  разбира се, аз бях 
приел случилото се вече хладнокръвно и със своего рода гордост, че пред 
мен се отварят нови хоризонти  Какво пък, лишен съм от една скромна 
даскалска заплата  Ще опитам нова професия  не минаха и няколко дни, 
вместо заповед за възстановяване на правата ми като учител, както очак-
вах, получих заповед от полицейския началник в ямбол Караиванов лич-
но да се явя незабавно при него  заминах, като предупредих близките си 
приятели  Същия ден бях арестуван от общинския полицай и трябваше 
да престоя до сутринта в етапното помещение на гарата  оттук заминах и 
се явих при полицейския началник в ямбол  Без какъвто и да е разговор, 
той ми заяви: „в срок от 24 часа да напуснеш селището и да не нарушаваш 
спокойствието на хората в околията ми “

Каква велика демокрация имаше по времето след преврата на Ки-
мон Георгиев и изредилите се след него ербап управници  Инакомисле-
щите са били винаги неудобни за силните на деня 
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Срещнах се бързо със съмишленици от ямбол и същата вечер се 
върнах в Стралджа  опаковах багажа си и го адресирах до София на по-
знат за мене адрес  Следващата вечер, изпратен от близки приятели, с 
бързия влак заминах за столицата  тук заварих голямо раздвижване сред 
анархистките среди  темата за Испанската война и революция не слиза-
ше от колоните на ежедневната преса  намерих си и квартира на булевард 
„Евлоги Георгиев“ № 43, сутерена, вляво от входа  в съседство със стаята, 
в която се настаних бяха нашите съидейници, студентите васил Серафи-
мов, медик и Сава зиколов, физик  Първият бе от Горна джумая, а вто-
рият от Ичера, Котленско  тук квартируваше и янко Иванов от ямбол  
опитах се да следвам в университета, но не успях  в Стралджа се върнах 
отново в края на октомври, за да получа от пунктовия учител последната 
си заплата  незабавно взех рейса за Котел  тук гостувах едно денонощие 
на ангел Медаров, фотограф, който ми направи снимка за спомен, която 
все още пазя грижливо  Медаров беше анархист и пацифист – живо оли-
цетворение на човек, който и на мравката път даваше  на следващия ден 
взех отново рейса за Ески джумая (търговище), който минаваше през 
осман Пазар (омуртаг)  в Ески джумая бързо намерих незабравимия си 
приятел трухчо николов, с когото живота ще отреди да бъдем заедно във 
всички следващи моменти на изпитания, а след преодоляването им ще 
общуваме и обсъждаме всичко, свързано с нашите идеи  С него животът 
отреди да бъдем в Шуменския затвор в края на 1938 г , концлагера „Га-
лата“, варненско, и концлагера Ени Кьой“ (Кръстьо поле) през 1941-1942 
година – Ксантийско 

Групата на анархистите в Ески джумая беше значителна  ориен-
тацията им бе ясна и насочена към конкретни действия  С мнозина от 
тях се познавах още като ученик  те бяха в Мъжката гимназия, Шумен, 
а аз в опитното педагогическо училище  това бяха Иван Стоев Стойчев, 
васил Йончев, Стефан Пехливанов, аврам Йорданов, Панайот (нотьо) и 
др  Гостувах в дома на трухчо  запознах се с неговите две сестри – Мара 
и Стефка, както и неговата майка мъченица баба Марийка, рускиня по 
народност  Приятелите решиха да направят събрание в кът на градска-
та градина, отстоящ встрани от главните алеи  Мнозина бяха с китари и 
мандолини в ръка  След изпълнение на няколко романса в акомпанимент 
на китара и оглед дали наблизо няма нежелани гости, започваше разго-
ворът за положението в страната и събитията в Испания  направен беше 
коментар на гласувания наскоро закон за гражданския брак от прави-
телството на Кимон Георгиев  Споделих пред всички какво е положение-
то на анархистите в ямбол, Сливен и Карнобат, какви прояви и влияние 
имат сред учащите се и обществеността  разговорите се водеха тихо и с 
прекъсвания, когато някой минеше и спреше да чуе за какво се говори  
При тези случаи китарите подрънкваха и се понасяше тиха мелодия на 
старинни романси  Късно през нощта, доволни от чутото и споделеното, 
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всички се разотидохме  Колкото и да ми се искаше да остана за повече 
време сред моите приятели и незабравимия трухчо, налагаше се спешно 
да замина за родното си село  необходимо беше да кажа на баща ми за 
положението, в което се намирах  Горчивата истина аз подсладих с наме-
рението си да замина и да следвам в чужбина  всъщност в себе си бях ре-
шил да замина за Испания  Естествено това на баща ми не можех да кажа, 
за да не го оставя да живее в тревога и мрачни мисли  Уверих го, че ще 
следвам във франция индустриална химия, но че ми е необходимо вре-
ме, докато си извадя паспорт  Междувременно отидох в разград при из-
вестния наш идеен приятел александър Каранов, анархист от по-старата 
генерация  високо образован и културен, той поддържаше връзки с нем-
ските анархисти  Поддържаше кантора и в съдружие с близки нему хора 
успя да създаде в своя край порцеланова фабрика, която след 9 9 1944 г  
новите властници одържавиха  това предприятие по-късно се разшири, 
обогати и превърна в днешния завод за порцелан  александър Каранов 
беше учредил кооператив с устав, изработен от самия него в дух на наше-
то анархистическо виждане за стопанска автономия, самофинансиране, 
взаимопомощ и солидарност  Идеята му беше да се изгради материална 
база за осигуряване на работа за наши приятели и в бъдеще се създаде 
аграрно-промишлен комплекс и издателска къща за печатане на книги, 
брошури, вестници и др  тази идея всъщност датира още от времето на 
върбан Килифарски отпреди Първата световна война 

Споделих с него намерението си да замина за Испания и че са ми 
необходими пари за паспорт, визи и плащане на военния данък  Като де-
позит му предоставих цигулката си и получих от него 500 лева  така, пре-
ди да отида в Исперих и да подам молба за паспорт, отидох в данъчното 
управление – разград, платих си военния данък, защото не бях отслужил 
още военната си повинност  от околийското управление в гр  Исперих 
извадих паспорта си за франция, който съгласно наредбите, трябваше да 
бъде заверен в Шуменското областно управление, което ставаше в едно-
месечен срок 

отново заминах за София и отблизо следях събитията, които ста-
ват у нас, а също и хода на революцията и войната в Испания  Групи и ор-
ганизации имахме почти във всички софийски квартали  Студенти, уче-
ници, работници и служители поддържаха контакти помежду си  общото 
ни средище, където се срещахме, бе вегетарианския стол (гостилница) 
на бай Мито, намиращ се на булевард „дондуков“  тук се хранеха десетки 
наши другари на възможно най-ниски цени  Сервитьорите бяха студенти, 
повечето наши приятели  ядяхме по за два лева главно фасул, оризова или 
картофена супа и хляб на корем  тогава се бъркахме за стотинки по джо-
бовете и преодолявахме оскъдицата, която беше наш неизменен спътник  
на по-бедните помагаха заможните ни другари  за десерт си позволява-
хме мляко с ориз или компот  тук идваха редовно да обядват бай Сандо 
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(александър Сапунджиев), Стефан джаков, лекар, рачо Сомов и др  ако 
някой от провинцията пристигнеше в столицата, тази гостилница беше 
мястото за преки връзки  а проявите на анархистите по това време не 
бяха малко: отпечатваха и разпространяваха нелегални позиви, издаваха 
нелегалния циклостилен „Информационен бюлетин“ на фаКБ  за него-
вото отпечатване бяха ангажирани нашите изпаднали в нелегалност при-
ятели васил тодоров (народа) и александър Парушев (Сандето)  наложи 
се с бай Сандо Сапунджиев да отпечатаме последния брой от бюлетина 
за 1936 г  в квартал „триъгълника“, близо до орландовци  Циклостила 
стопанисваше и съхраняваше Сандето  Съдържанието на позивите и бю-
летина беше най-вече за събитията в Испания, революционните завое-
вания от страна на нашите идейни, синдикални и младежки среди  Чес-
то се срещахме вечер в квартирата на николай Йовчев  там попълвахме 
формуляри, квитанции за в  „зелена седмица“, редактиран от н  думанов, 
като целият този труд ни се заплащаше  верчето, така се казваше първата 
жена на николай, ни посрещаше и изпращаше с усмивка и грижовност  
Симпатична и весела по нрав, тя често ни сготвяше по една голяма тен-
джера с леща или боб и на специалната маса вечер, подобно на хъшовете 
в Браила при Странджата, задоволявахме нашето благоутробие  Бяхме 
ѝ безкрайно благодарни  неразделен другар на николай Йовчев по това 
време беше неговият съгражданин и състудент от Стара загора Петко 
Павлов  Прекрасен другар беше той, но си отиде твърде млад 

След една акция за пръскане на позиви в Борисовата градина по-
лицията беше предприела хайка за да издири извършителите  Една ве-
чер, по време на обичайните срещи в дома на н  Йовчев, когато звъннах 
на входната врата ми отвориха двама непознати и ме издърпаха навътре, 
като наредиха да застана с лице към стената  в продължение на около час 
всички, които като мен привично пристигаха, бяха задържани от тримата 
тайни агенти, дошли на обиск в дома на николай Йовчев  така, насъбрани 
около 6-7 приятели, бяхме навързани с белезници по двама-трима и по-
ведени уж като обикновени граждани към „обществената безопасност“ 
(разбирай обществената опасност) на лъвов мост  застаналите плътно до 
нас агенти ни предупредиха да не говорим помежду си, та никой да не 
разбере, че сме арестувани  Бутнаха ни разделени в по една килия и там 
прекарахме нощта  Събота беше денят, когато ни задържаха  агентът, 
който ме обискира и не намери нищо компрометиращо в мен, набързо 
ме разпита и записа трите ми имена, местоживеенето, какво работя и пр  
накара ме да напиша защо съм отишъл в квартирата на Йовков и след 
като се подписах, нареди да си ходя  Прибрах се при съквартирантите 
си и предупредих за задържането ми васил Серафимов, Сава зиколов и 
янко Иванов  в тази квартира повече не нощувах и избягвах посещения 
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С ъ о Б Щ Е н И Е т о  з а  С М ъ р т т а  н а  д У р У т И   
П р я К а  в р ъ з К а  С  ф р а н Ц И я

Беше 20 ноември 1936 г  телеграфните агенции и вестниците разнесоха 
тревожната вест: „на Мадридския фронт е паднал убит видният анархист 
дурути, командуващ Каталонската анархистична дивизия от 10 000 бой-
ци, дошли от арагон в защита на Мадрид “ тази трагична новина внесе 
смут в нашите редове, тъй като за фигура като Буенавентура дурути се 
носеха легенди още преди да избухне гражданската война  не знаехме 
нищо конкретно, кой, как и къде точно е извършил убийството 

от франция пристигна доверен човек, за да даде автентична ин-
формация за положението по фронтовете и зоните в тила  на срещата, 
проведена на ул  „Мария луиза“ в един от хотелите, присъствуваха алек-
сандър Сапунджиев, Петър лозанов, владо воденичаров и аз  Човекът, 
дошъл от самата Испания, беше Казанджиев  желанието на нашите ис-
пански отговорни деятели, съгласно информацията, е било там да отидат 
час по-скоро приятели и специалисти, техници, медицински персонал, 
лекари, санитари, сестри, военни кадри, умеещи да боравят с оръжие, аг-
рономи и учители  трябва да отбележа, че немалко от приятелите у нас и 
чужбина по това време идеализираха нещата  Често смесваха желаното с 
действителността  Представяха си нещата отдалече и естествено бе пред-
ставите им да не отговарят на действителността  най-вярна представа 
имаха самите бойци по фронтовете и дейците във фабриките и заводите, 
както и в аграрните колективи  Испанските анархисти бяха тези, които 
умираха по фронтовете срещу настъпващия франкистки фашизъм и по-
лагаха върховни усилия в икономическата сфера за поддържане стопан-
ския и социален ред, макар заобиколени отвсякъде с врагове  Понякога 
дейците от СNT и FAI правеха компромиси дори с принципите си, само и 
само тази гигантска битка, наложена им от външните и вътрешни проти-
вници, да завърши успешно  И те често казваха на критиците отвън: „ако 
не можете да ни помагате, не ни пречете  акъл и бойци имаме достатъч-
но, това, което най-много ни липсва в момента, е оръжие “ дурути беше 
отишъл лично в Министерството на отбраната и удряйки с юмрук по ма-
сата на генералитета, бе поискал незабавно да се предоставят танкове, 
оръдия и картечници за бойците от неговата Колона  И неслучайно, при 
излизането, още на стълбището, той е бил прострелян точно в сърцето  
Много версии се пуснаха още тогава и никога не стана известно името на 
убиеца  Имало три версии според наскоро излезлия на запад голям труд 
за живота и делото на дурути  У нас версията е, че убиецът е фердинанд 
Козовски, който лично се бил похвалил пред негови доверени прияте-
ли – писатели, за пъкленото дело  но един от този кръг на свой ред е до-
верил пред покойния вече анархист Митко димитров версията  ако това 
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е истината, тя е дело не само на Козовски, а на стоящите зад него по това 
време в Испания спецслужби на Сталин 

Е д н о  з а д ъ р ж а н Е  в  П о л И Ц И я т а

невъзможността ми да следвам в България и решението ми да замина 
за Испания бяше окончателно  Случи се така, че при една друга позив-
на акция, късно есента, бяха задържани редица наши приятели  в един 
от тях беше намерен информационният ни бюлетин и при разпита той 
казва, че съм му го дал аз  По този повод бях отведен в „обществената 
безопасност“ на лъвов мост, където трябваше да давам показания откъде 
съм получил този бюлетин  Съчинението, макар и плиткоумно, свърши 
работа  Казах, че на мен го бе дал непознат студент на градинската пей-
ка, където задържаният от трекленския край беше признал, че съм му го 
дал  Историята приключи с писмено показание от една страница, в която 
посочвах, че друг непознат го беше оставил на пейката и аз дори не съм 
го прочел 

П р И  л а з а р  П о П о в  в  С   Б р У С Е н   н а  П ъ т  з а 
И С П а н И я

атмосферата се сгъстяваше  не би трябвало да се афиширам в анархис-
тична дейност, като се има предвид, че бях дал вече паспорта си в област-
ното управление на гр  Шумен и очаквах виза от френското посолство  
Парите, получени срещу заложената цигулка, бяха далеч недостатъчни и 
прибягнах до помощ от първия си братовчед лазар поп Цвятков, учител 
в родното си село Брусен  Споделих му истината, че заминавам всъщност 
за Испания през франция  Без колебание той ми даде още 500 лева и как-
то си бъбрехме, ми сподели: „Братовчед, ние сме продадени на Германия  
Ще ти доверя, че в училището е дошло поверително писмо от Училищна-
та инспекция да се изготвят характеристики на децата и на родителите 
им, като се посочи политическата им принадлежност, която, при нужда, 
ще им бъде изисквана“ 

този факт, случил се през 1936 година, е ясно доказателство, че из-
ползването на досиета не е изобретение единствено на болшевишките 
властници, а методът е само усъвършенствуван и тотално приложен от 
тях  впрочем „държавна сигурност“ като институция на всички режими 
от време оно, е присъща на самата държава още от времето на нейното 
историческо възникване  
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След посещението ми в Брусен бързо се завърнах в София и това, 
което ме смущаваше, бе, че при провал на хора, на които предавах пакети 
с позиви и бюлетини, можеше да ме издадат  Практиката беше следната: 
даден съмишленик, който ще пътува за родното си място, сяда в купето 
на вагона, аз оставям върху мрежата за багаж пакета и слизам  в случай 
на проверки на багажите от страна на полицията всеки от пътуващите 
спокойно може да каже, че този пакет не е негов  Чак при слизането от 
вагона нашият приятел ще посегне и ще вземе опаковката  Ето, че този 
провал не закъсня  някъде из Горноджумайско (Благоевградско) се из-
вършват арести  При разпит един от задържаните съобщава моето име  
Междувременно аз вече имах паспорт, виза и билет за международния 
влак по маршрут София, Белград, загреб, ракек, вентемилия, Кан  Спо-
менаването на името ми дава повод на полицията да ме потърси на адрес 
булевард „Евлоги Георгиев“ № 43 (сега 64)  на път за франция и Испания 
аз бях изоставил квартирата си и в нея се настанил нелегалният Сашо 
домбата – приятел, който по време на електрическата екзекуция на све-
товно известните анархисти Сако и ванцети през 1927 г  в знак на про-
тест беше хвърлил бомба в американското посолство у нас  Когато рано 
сутринта полицията ме потърсила на адреса, докато чукала на вратата, 
Сашо се измъкнал през приземния прозорец на сутерена и изчезнал  в 
тази квартира бях оставил дюшек, юрган, възглавници и бельо, което 
така и не видях повече  разбивайки вратата, полицаят не намира никого  
за мен са били разпитвани съседите квартиранти, нашите приятели янко 
Иванов, Сава зиколов и васил Серафимов  за Испания бяха заминали 
вече редица приятели  в комитета за връзка и препоръка на българските 
анархисти влизаше д-р николай николов и съпругата му Софка николо-
ва – акушерка, живеещи тогава на ул  „Пиротска“  Пътувахме заедно с д-р 
Петър Митев от Берковица, който беше завършил медицина във франция 
и знаеше добре френски език  Със свито сърце и старание за хладнокръ-
вие изчаках митническите и паспортни проверки до и на граничния град 
драгоман  Известно ни беше, че на международни полицейски служби 
беше разпоредено да задържат и връщат обратно пътуващи млади хора 
за близки на Испания страни  на всички паспорти, през цяла страница, 
с големи букви на френски се четеше „не важи за Испания“  такова беше 
решението на тогавашното общество на народите, заседаващо в женева, 
претендиращо, че спазва тъй наречената ненамеса  всичко това обаче не 
попречи на фашистките страни Германия, Италия и Португалия да из-
пращат явно или прикрито войски, самолети и кораби за франко 

Границата преминахме без всякакви проблеми и аз си отдъхнах  
С д-р Митев отново заговорихме на разни теми  влакът ни носеше през 
Югославия и рано сутринта пристигнахме в Белград  Кварталът „земунд“ 
беше първата отправна точка по дългия ни път за Испания  тук имаше 
помощен комитет  отговорният човек беше Иван Хвърчилков, студент в 
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тамошния агрономически факултет  той беше уведомен и ни посрещна 
с широко усмихнато лице  това бе най-възрастният от петимата братя 
Хвърчилкови, все наши прекрасни другари  Престоят ни продължи само 
няколко часа и някъде късно следобед продължихме с влака за загреб и 
Милано  Граничният пункт ракек минахме неусетно и влакът ни понесе 
по италианския бряг  Спряхме в триест, приморски пристанищен красив 
град, а часове по-късно вече се разхождахме по неповторимите улички на 
венеция  Посетихме двореца на дожите, извисен на мраморния площад  
Стотиците гълъби кацаха по рамената на посетителите и кръжаха над ка-
налите, по чиито води плуваха гондоли и платноходки  Усещането, че се 
намираш в град, потопен изцяло във водата, е особено и неповторимо  

от венеция влакът пое през равнините на Северна Италия  впечат-
лиха ни грижливо обработените, терасирани площи, покрити с овощни 
и лозови масиви  Спряхме в големия индустриален център на Италия – 
Милано  Целият ден бе на наше разположение  обиколихме старата и 
новата част на града  Посетихме величествената катедрала „дуомо“ и се 
насладихме на нейното великолепие  от покривите се виждаше голяма 
част от огромния град, а екскурзоводи разказваха историята на катедра-
лата и обясняваха нейното вътрешно богатство  Изкачихме се на хълма-
градина, превърнат в музей на стари оръдия и оръжия  Малко бяха посе-
тителите тук и аз с всичката си несъобразителност написах инициалите 
СNT-FAI върху едно от дулата  д-р Петър Митев с основание ме смъмри 
и напомни, че ако се разбере кой може да е написал това, веднага биха 
ни задържали и върнали обратно  Бях забравил за миг, че Италия е фа-
шистка страна и всичко строго се следи, още повече, че тя открито беше 
интервенирала в Испания  от нейните летища излитаха ескадрили само-
лети и бомбардираха испански крайбрежни градове и острови 

фашизмът в Италия се наложи още през 1920 г  и неговия водач 
Бенито Мусолини – дуче, който на младини е бил „социалист“, става най-
яростен диктатор и разгромява мощното по онова време анархистическо 
движение  Под влияние на това движение, работниците бяха завзели фа-
бриките и заводите и установили пряк работнически контрол  Италия бе 
дала големи световноизвестни дейци на движението като луиджи Моли-
нари, луиджи фабри, луиджи Галеани, Карло Кафиеро, Енрико Малатес-
та, виржиния дандрия, Сако и ванцети, Камилио Бернери и др , за които 
бяхме чували и чели още като ученици 

Минахме покрай Миланската скала, която с външния си вид не ни 
впечатли особено, но отвътре не можахме да я видим  Прибрахме се към 
централната гара и продължихме пътуването си  влакът ни носеше през 
обширните равнини на ломбардия в посока на Средиземноморието  не 
след много време в нашето купе се втурнаха жени на средна възраст и 
запълниха празните места  Между тях имаше една по-възрастна дама и 
една девойка на около 16-17 години  неспокойно, тя излизаше и се връ-



234

С т о я н  Ц о л о в

щаше в купето и весело разказваше нещо на останалите  възрастната 
дама се оказа нейна леля и шеговито подхвърли, че племенницата ѝ търси 
компания  Индиректно ми подхвърли да изляза вън при нея до прозоре-
ца и да я забавлявам  Италианският е близък до френския и макар неско-
посано, почти се разбрахме  Бяхме застанали един до друг и тя първа ми 
заговори  разбрах, че ми говори за виждащите се в далечината светли-
ни, сливащи се с вълните на морската шир  Беше притъмняло и гледката 
ставаше по-романтична  застанало пред мен, малко встрани, въздушното 
течение отвяваше дългите ѝ къдрици към лицето ми  върху перилото на 
прозореца ръката ми докосна нейната и тя не я отмести, а само издърпа 
перденцето с другата си ръка така, че главите ни да останат закрити и 
леко приведени навън  разбрахме се  Приближени, лицата ни излъчваха 
топлина  нали младостта не се нуждае от много приказки  ръцете гово-
рят повече от думите  все едно, че бяхме приятели отпреди  След като 
влязохме в купето, всички ни проследиха със закачливи погледи и като се 
усмихваха ни направиха места за сядане  Следите от този наглед незначи-
телен случай не забравих 

влакът наближаваше граничния пункт вентамилия  до град Кан 
не ни делеше много време  тук пребиваваха много български анархисти 
от годините на емигрантската вълна след юнските и априлските събития 
1923-1925 година  

Ето ни в града  Приятелите бяха уведомени за нашето пристигане и 
ни посрещнаха на гарата  веднага ни заведоха в кооперацията за плетени 
кожени обувки  Чрез тази кооперация нашите дългогодишни емигран-
ти си бяха осигурили добро материално съществуване и години наред 
поддържаха помежду си чувството на солидарност, взаимна помощ и 
анархистична сплотеност  разбирането за икономическа, самофинанси-
раща се и самоуправляваща се единица беше дало своите плодове  Бай 
Христо Манолов – заека бе душата на кооператива  родом от гр  дуп-
ница, той беше преживял трудностите и страданията на емигрантството 
и с неговата доброта, такт и усет за справяне в трудни ситуации беше 
съумял да привлече много от нашите емигриранти след деветоюнските, 
септемврийските и априлски събития  Мнозина от тях бяха преминали 
френско-испанската граница още през първите седмици от избухването 
на гражданската война  това бяха Степан, владко, Ганди, Шарман, Пиер, 
Керенски, Киреча, Стефан (даскала) и др  но тук все още бяха останали 
доста приятели янко, Георги, бай Христо, Йоската, бай Кольо, Щиляна, 
ангел и др 

дошлите преди нас от България на път за Испания, каквито бяха 
Стефан, Манов, никола Младенов, асен Матуски, Борис Менков и дру-
ги, се зарадваха  разказаха ни новините, които знаеха, и по-конкретно 
плана за предстоящото ни заминаване за Испания  научихме, че се оч-
аква специален човек от там (испанец), който след проверка на групата 
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за заминаване ще ни поведе за Перпинян, откъдето друг ще ни поеме и 
придружи по-нататък  наложи се да престоим повече от седмица в очак-
ване на човека от Испания  Чакащите бяха разквартирувани на различни 
места  Съвместно или поединично обикаляхме и се запознавахме със за-
бележителностите на този изключително чист град, гордост на френска-
та ривиера  в близост до Кан е световноизвестната ница, пленителна със 
своята архитектура, паркове, градини, ресторанти, игрални заведения, 
музеи  вечер улиците и площадите бяха обляни с разноцветни светли-
ни на електрическите реклами и крушки, а хората пълнеха улиците, рес-
торантите, кафенетата, киносалоните и шумно разговаряха на различни 
езици – френски, арабски, английски, испански и италиански  

С моят спътник и приятел д-р Петър Митев се настанихме в част-
на квартира  в късната вечер, на път към тази квартира, минавайки през 
един от големите мостове над канала, пред мен се изпречи млада жена с 
широкопола шапка, добре облечена и силно гримирана  доближи се до 
мен и ми заговори бързо на френски и като не разбрах какво иска, по-
мислих, че се е объркала в нощта и търси моето съдействие  Подаде ми 
ръката си и тръгна успоредно с мен, като продължи да говори и жести-
кулира  Повтарях ѝ няколко пъти, че не знам езика добре и не разбирам 
за какво моли  Ускорих крачките, а тя се спря и се върна обратно назад  
разказах за случая на Митев, а той като се усмихна ми каза, че това ще е 
била обикновена проститутка, очакваща да ѝ стана клиент 

в Кан се запознах с Щиляна лазарова, сестра на стария сливенски 
анархист Петър лазаров, обущар по професия  тя беше съпруга и дру-
гарка на дългогодишния емигрант анархист владо воденичаров, който 
се бе завърнал в България и за когото вече говорих  Щиляна ме канеше 
на обяд, а понякога и на вечеря  Правеше чудна майонеза с чист зехтин  
Беше предпочела да остане във франция, вместо да се върне отново в 
България  тя работеше наравно с останалите кооператори като обущар-
тресьорка  Помолих я на нейния адрес да се получават писмата от баща 
ми, писани до мен, и моите от Испания до него, които тя съответно да 
препраща  тя се съгласи 

нашият престой в Кан завърши  Комитетът за препращането на 
хора бе свършил работата си и човекът, когото очаквахме с нетърпение, 
дойде  влакът ни понесе към Препинян през тулон и Марсилия  Групата 
ни се състоеше от около 8-9 човека  Придружаваше ни Петър динев, из-
питан наш другар от Сливен, който непрекъснато ни говореше за това, 
което става в Испания  влакът пристигна някъде следобед и без много 
шум и каквито и да било разговори бяхме отведени до ресторант за хра-
нене  тук заварихме приятели французи  Преди залез слънце, на групи 
от по 3-4 човека, се качвахме в леки коли, в които освен шофьор, имаше 
и по някоя дама  наред с българската група пътуващите се увеличихме с 
приятели поляци, югославяни и унгарци  общо бяхме около двадесетина 
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души  дамите в колите служеха за камуфлаж  все едно, че сме група екс-
курзианти към подножията на Пиринеите  Бързината, с която стигнахме 
до гористо кътче, не ни учуди  Слязохме тихо и седнахме за малко  Коли-
те една по една се върнаха обратно към Перпинян  Като пътуващи „екс-
курзианти“ не трябваше да даваме никакъв повод за подозрения нито на 
френските власти, нито комуто и да е  на близката поляна край гората ни 
очакваше испанският водач, който след ръкуване с всички ни напомни 
да не говорим на висок глас, а само тихо и шепнешком и да го следваме в 
колона по един  тръгнахме по козите пътеки  По билото на планината, по 
мостовете над реките и планинските пътища дежуряха специалните меж-
дудържавни постове, наблюдаващи спазването на блокадата над републи-
канска Испания  С междудържавни решения, взети от он, влизането на 
доброволци в Испания, както казах, бе недопустимо  на всеки паспорт, 
издаван по онова време от която и да било страна, задължително трябва-
ше да се пише, че е невалиден за Испания  на практика това решение се 
оказа валидно само за републиканска, но не и за франкистка Испания 

Беше лунна нощ  Испанският ни водач познаваше чудесно пътеките  
разбрахме, че както той, така и други като него неведнъж са прекосявали 
Пиринеите  вървяхме уверено и без чувство за умора  давахме си сметка, 
че ако бъдем открити, ще бъдем върнати обратно във франция, а после 
по съответните страни, където ни очакват присъди и затвор 

И макар такива мисли да се прокрадваха у всеки, вълненията как 
и кога ще стигнем до мечтаната Испания не ни напускаха  всички бяхме 
доброволци на свободата, желаещи да допринесем в борбата против фа-
шизма 

След пътуване от около 7-8 часа навлязохме в обрасли в клек, хвой-
ни и други дървета нискостеблени терени  Спряхме пред заграждение на 
планинска кошара с обори и навеси  тук се наложи да направим голя-
ма почивка и престой  Целеше се да се намали времето за пътуване през 
деня, за да не бъдем забелязани от прелитащите разузнавателни самоле-
ти, които кръжаха над испанско-френската граница 

Собственикът на къшлите за овце, кози и едър рогат добитък ни 
раздаде козяци, рогозки и завивки  Беше студено, но умората ни притис-
каше и ние, един по един, бързо задремахме и заспахме  не спяха само де-
журните  Събудихме се някъде към обяд, когато дружелюбният стопанин 
ни беше донесъл мляко, сирене и „бутефаронес“ – вид наденица, подобна 
на нашата създърма и кървавица  в тази планинска ферма катърите бяха 
единственото транспортното средство, с което стопанинът превозваше 
провизии и продукция  този човек обслужваше нашето движение 

Продължихме пътя си през планината, след сърдечното сбогуване 
с него  Скоро се намерихме на оголена височина, от която пред погледа 
ни се откриха огромни пропасти, сипеи и хребети, достигащи до брего-
вете на ширналото се в безкрайността синьо Средиземноморие  Гледка-
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та беше омагьосваща  от пиренейския връх като от самолет, спрял във 
въздуха, наблюдавахме като онемели чудната гледка  всеки по своему се 
възхищаваше на панорамата, съчетала страхотните планински бездни с 
морската шир  Изненадата и възхитата от гледката само минути след това 
се сля с голямата радост, че вече се намирахме на испанската територия 
от Пиринеите и никаква опасност вече не ни заплашва  С оживени усмив-
ки, възгласи и викове се запрегръщахме, хвърляйки шапки и кепета във 
въздуха  въпреки различието в езиците, чувствата на всички бяха едни 
и същи  Старият приятел емигрант Пиер динев постоянно повтаряше 
„още малко, още малко!“  той е бил вече в Барселона и описваше картини 
от първите дни на борбата при опита за преврата на генерал франко 

не мина много време от пътуването ни и пред нас се откриха плавни 
склонове, обрасли само с треви и ниски храсти  Гледката на Каталонска-
та земя ни развълнува отново  вече сме в самата Испания! непринудено 
и малко безредно се спускахме по надолнището към равнината  Градът, 
от който трябваше да вземем влака за Барселона, се наричаше фигерас  
тук всички трябваше да се съберем и преброим, защото някои все още се 
зазяпваха по пътищата към градчето  нашият придружител ни припом-
ни, че влакът ще дойде от франция и ако не е блокадата, още преди два 
дни да сме стигнали в Барселона  обясниха ни, че ако бяхме минали като 
редовни пътници, сме щели да прочетем на граничната гара „Порт Бу“ 
надпис върху огромно платно:

д о Б р Е  д о Ш л И ,  С в о Б о д н И  Х о р а !

още при пристигането на влака върху челната страна на локомотива 
личаха инициалите на националната конфедерация на труда – СNT, и 
Иберийската федерация на анархистите – FAI  тези инициали, както и 
инициалите на Международната асоциация на труда – аIT, щяхме да сре-
щаме навсякъде из Каталуня и арагон и в цялата републиканска зона  
Малко след потеглянето на влака мина контролата  нашият придружи-
тел показа специалния списък – пасо, а контрольорите от СNT и FAI ни 
кимнаха усмихнато и отминаха напред  наблюдавах внимателно пъту-
ващите  Усещах, че на никого от тях не бе безразлична обстановката, в 
която се намира страната  заставахме на прозорците  редяха се овощни 
насаждения, лозя, зърнени култури  Климатът тук е средиземноморски, 
сняг почти не вали 

в Барселона пристигнахме някъде следобеда  влакът навлезе в ог-
ромната покрита сводеста гара  Градът по това време наброяваше около 2 
и половина милиона жители, но скоро след събитията беше нараснал на 3 
(три) милиона с бежанците, дошли от зоните, окупирани от франкистите  
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огромен човешки поток заливаше улиците и булевардите  навсякъде се 
вееха черно-червените знамена с инициалите на СNT и FAI  това сил-
но впечатляваше всеки новопристигнал чужденец  автобуси, трамваи, 
мотокари, тролеи и камиони и таксиметрови коли бяха в черно-черве-
но по диагонал с инициалите СNT-FAI-аIT  Същото беше срещаше и в 
метрото  водачите на транспортното средство, ватмани и контрольори, 
бяха облечени в тъмнокафяв или чер велур и със значки на ревера – СNT  
това показваше, че градският и междуселищният транспорт е в ръцете на 
синдикатите, персоналът на които носят пряка отговорност за нормално-
то поддържане на транспортните средства и културното обслужване на 
пътуващите граждани  Правеше впечатление културата на обслужването, 
вежливият тон на ватмани, билетопродавачи и контрольори към пътува-
щите  в превозните средства не се чуваха нито ругатни и препирни, нито 
имаше някакви блъсканици  

Пристигнахме в Комите рехионал (регионалния комитет), помеща-
ващ се в огромната, неколкоетажна двукрила сграда, фасадата на която 
представлява ъглов полукръг  от двете страни на главния портал са спус-
нати две огромни черно-червени знамена, а между тях в хоризонтал с го-
леми букви се чете: КаСа – СNT – FAI – Комите рехионал 

Пред входа, от вътрешната страна на голямата желязна врата, бяха 
иззидани преградни зидове от пълни с пясък торби  входът се охраняваше 
от въоръжен пост  обстановката беше военно-революционна  влязохме с 
придружителя и асансьорът ни вдигна на петия етаж  тук се помещаваха 
Международните анархистични секции и тези към анархо-синдикалната 
асоциация аIт  тук бе и Българската секция, която ни снабди със спе-
циални удостоверения „креденсиали“, които щяха да ни служат където 
и когато потрябва, вместо личните ни паспорти  на третия етаж бе об-
ластният комитет на СNT и регионалният полуостровен комитет на FAI  
По разните етажи бяха разположени всевъзможните редакции на издава-
ните бюлетини, както и бюрата на помощни организации към Солидари-
те интернасионал антифасиста (SIA), на „Мухерес либрес“, „Хувентудес 
либертариас“ и др 

Сградата е принадлежала на финансовия бос на превратаджиите 
Камбо, инкаутирана непосредствено по време на франкисткия метеж  
Известна е била като „двореца на Камбо“  Сега този дворец беше станал 
средището на най-отговорните ръководства на стопанския, социалния и 
културния живот на Каталуня  По силата на стеклите се обстоятелства 
и за да се прегради пътят на превратаджиите, анархистите бяха поели 
и тежката отговорност да организират, координират и защитят завое-
ванията на фронта и тези в тила  те добре бяха разбрали, че превратът 
бе насочен не толкова срещу буржоазната република, колкото срещу все 
по-засилващия се революционен процес  народният фронт, изграден от 
политическите партии, се оказал безсилен да реши социалните пробле-
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ми и още по-безсилен да се противопостави на военно-фашисткия бунт  
Безсилни се оказват и опитите за защита на привилегиите на господства-
щата икономически класа от кардинали, земевладелци и висши военни 
среди   

След уреждане на документите за нашето пребиваване в Испания 
бяхме заведени в квартал „Буона нова“, ул  „алкой“ № 3, където се поме-
щаваше българската емиграция, дошла от франция и от самата България 
преди нас  Помещението, в което се настанихме, представляваше солид-
на двуетажна къща, модерно обзаведена с голяма тераса, разположена 
сред богата градина-парк с басейн, декоративни храсти, иглолистни дър-
вета, скулптури, гаражи и скривалища  Естествено, всичко говореше, че 
нейният обитател е бил видна личност  Скоро разбрахме, че това е богат 
немец, напуснал седмица преди да избухнат драматичните събития  в 
близост до обитаваната от българската секция сграда се намираше друга, 
където бяха настанени приятелите немци от групата даС (DAS), анар-
хо-синдикалисти  С тях поддържахме близки контакти и те подробно 
ни информираха за положението в нацистка Германия  тук по различно 
време бяха преминали мнозинството от дошлите в Испания български 
приятели анархисти  Позволявам си да изброя имената на познатите ми 
другари, с които повече или по-малко време бяхме заедно: Стефан досев 
Граматиков (Степан), владо Георгиев, Казанджиев, Киреча, Петър Митев, 
д-р таня василева, Георги Хаджиев, любен диков, Борис Мянков, Сте-
фан Манов, Минчо Керешки (Ганди), Стефан Бакалов (Шармана), нико-
ла Енчев (Керенски), атанас златков (ротката), Соломон алкалай, Петър 
динев (Пиер), д-р Петър Цончев, д-р Борис П  ножаров, Пульо Пулев, 
асен Матуски, д-р захари Статков, Панайот Чивиков, дончо Бълхов, Къ-
ньо Братинов, Стефан Енчев (даскала), никола Младенов, Христо таба-
ков, д-р димитър ангелов, витлием вичев и дяко Георгиев 

няколко вечери след пристигането ни тук станахме свидетели на 
първата голяма бомбардировка  Беше часове след настъпването на нощ-
та  зловещият вой на десетки сирени предупреждаваше за опасността  
Светлините изгаснаха  всички ние, вместо да слезем в скривалището, 
излязохме на терасата  Улицата „алкой“ и кварталът бяха на значителна 
височина над нивото на централните части на Барселона  Прожекторите 
шареха из небесните простори  Чуваше се бученето на самолетите  Мину-
ти и нахлулите откъм морето бомбардировачи изтърсиха смъртоносните 
си товари в един от по-крайните квартали на града  взривовете отекваха 
надалече  Чуваха се и оръдейни изстрели, отправяни от крепост Монжу-
их  Самолетите отлетяха и сирените сигнализираха „отбой“  Пожарища и 
едри кълба дим се виждаха от терасата, на която в мълчание бяхме заста-
нали  Слязохме в приземния етаж и оживено разговаряхме и коменти-
рахме станалото  така ние, новодошлите, почувствахме коварното лице 
на „ненамесата“, практикувана от авиацията на Бенито Мусолини, дошла 



240

С т о я н  Ц о л о в

откъм Майорка  Испания беше превърната в полигон за изпробване на 
оръжията, които по-късно щяха да разрушават европейските градове, 
пътища, пристанища и културни паметници  а обществото на народите 
щеше да заседава, да мъдрува и да решава и всички негови решения щяха 
да бъдат кръгли нули 

К а К в о  з н а Е Х М Е  з а  И С П а н И я ,  П р Е д И  д а 
С т ъ П И М  т а М

знаехме, че в Испания се води битка не  само срещу фалангистите и хитле-
ро-фашистите  Борбата беше прераснала срещу буржоазната класа, срещу 
висшите военни, срещу земевладелците и висшата църковна католическа 
йерархия  от отбрана, анархистите бяха минали в настъпление  воде-
ше се борба за изграждане на нов свят, построен върху принципите на 
СвоБодата, СПравЕдлИвоСтта И взаИМоПоМоЩта  за осъ-
ществяването на тази своя цел анархистите се бяха готвили десетилетия 
наред и имаха изградени организации, които практически да ги прилагат 
в живота  тези организации бяха синдикатите, идейните и младежките 
федерации, свободните форуми за дискусии (атенеумите) и рационални-
те училища  анархистите в Испания бяха предупредили политическите 
партии и републиканските власти за подготвяния от десницата военен 
преврат  но те, вместо да предприемат конкретни мерки срещу превра-
таджиите, се бяха втурнали да делят властта помежду си след като през 
м  февруари 1936 г  изборите печели „народния фронт“  Странното е, че 
когато военните са излезли от казармите, за да завземат различните уч-
реждения, пощата, радиото и др , никаква организирана сила не им се е 
противопоставила  Единствено организациите на анархистите изкарват 
своите членове и овладяват улиците и ключовите места за броени часове  
Компанис – председателят на управлението на Каталуня се обръща към 
тях и заявява: „Положението е във вашите ръце и само вие сте в състоя-
ние да спасите републиката “

за изпълнение на заговора в Барселона фалангата изпраща най-под-
готвените си военни стратези – генералите Годет, Кепо де ляно и генерал 
Мола  Само бързината и смелостта, с която са действували анархистите, 
позволява метежът на военните да бъде ликвидиран за едно денонощие  
При завземането на казармата „атаразана“ падат едни от най-добрите 
дейци на движението, измежду които и аскасо  Милионният град е овла-
дян  СNT, FAI и FIJL са навсякъде, където се е налагало  довчерашни-
те синдикати от наемни работници към националната конфедерация на 
труда завземат предприятия, заводите, фабриките, транспорта, складо-
вете и др , където са работили  веднага са били свикани общи събрания 
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на трудовите колективи, на които те избират фабрично-заводски и уч-
режденски съвети и комитети и на тях се възлага задачата да ръководят 
производството в детайли и в цялата негова сложност  Снабдяването със 
суровини, организацията и разпределението, транспортът, са поставе-
ни под прекия контрол на тези, които непосредствено създават благата  
на довчерашните собственици и патрони е предложено да участват като 
специалисти и наравно с всички останали в съответните браншове 

девизът на анархистите е бил „Експроприация и колективизация“  
те са приели, че по-късно там, където условията позволяват, трябва да 
се премине към социализация, а не към национализация  разликата е, 
че когато се говори за социализация се има предвид обобществяване на 
собствеността, която преминава в ръцете на трудовите колективи и об-
щините  Когато става дума за национализация, не се случва нищо друго 
освен известното одържавяване – държавата се явява собственик, а тру-
довите колективи единствено изпълнители  за първи път в световната 
история, и то в условията на гражданска война, испанските анархисти 
практически изграждат оБЩЕСтво БЕз държавна БЮроКраЦИя 
и ИКоноМИКа, БЕз КаПИталИСтИ 

Градивната и съобразена с реалността програма на движението е 
била разработена, разисквана и одобрена на състоялия се от 1 до 10 май 
1936 г  конгрес в Сарагоса  Сега ние, дошлите тук от различни страни ин-
тербригадисти, бяхме преки свидетели на тези реализации 

Б Е Г ъ л  П о Г л Е д  в ъ р Х У  И С т о р И я т а  н а 
И С П а н И я

Богата и бурна е историята на Испания  Полуостровът е бил завоюван 
и населяван от най-различни племена  от Средиземноморските брегове 
нахлуват иберийците, а от Галия – келтите  заселват се също финикийски 
и гръцки колони, появяват се и картагенци  По-късно полуостровът е зав-
зет от римляните, воювали два века, докато го покорят  така в началото 
на новата ера след смъртта на август ,Испания е включвала три големи 
провинции 

През 632 г  дошлите от Германия вестготи завладяват целия полу-
остров  от африка през Гибралтар преминават маврите, които на свой 
ред разгромяват вестготите и ги изтласкват на север, а те самите се на-
станяват в малкото кралство астурия  По-късно кралството приема име-
то овиедо, а още по-късно – леон 

Кървави и жестоки са били завоеванията по онова време  Прин-
цове и князе са господствували близо 700 години и са разорявали стра-
ната в лицето на обикновеното население  Борбата на християните над 
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маврите се увенчава с победа  започва т  нар  реконкиста  Борбата между 
феодали и духовенство, еднакво алчни и жадни за богатство и власт, е 
придружена с разгул, пиршества и безделие! Испания става и център на 
Светата Инквизиция  навсякъде в страната се издигат клади, на които 
изгарят еретици, вещици и богохулстващи  Карл V обединява Испания в 
една държава, владееща Сардиния, Сицилия, неаполитанското кралство 
и Холандия  откриването и завоюването на новия свят позволява на 
Испания да завладее земите на днешните Перу, Чили, аржентина, нова 
Гренада и др  С ограбеното злато от колониите през 1580 г  испанското 
кралство купува Португалия  Кралският двор е обезпечен със заграбени-
те богатства и дори и не мисли да разработи ресурсите на страната  След 
изгонването на евреите през 1452 г  и на маврите през 1609 г  стопански-
ят живот замира  Католическата църква придобива неограничена власт  
тя смазва всяка проява на свободомислие  Шпионира, преследва, съди, 
измъчва, екзекутира и развращава  тома торквемада изобретява наже-
жената „Света Богородица“, в търбуха на която са били изгаряни невер-
ниците  в устата им сипвали разтопено олово в името на Бог  в символич-
ния си роман „Пред съда на великия инквизитор“ достоевски разказва 
как след 1500 години възкръсналият Христос слиза на земята, за да види 
какво е станало с неговото учение  вървейки от град на град, стига до 
Севиля  тук той се явява като дисидент и започва да протестира срещу 
неправдите  зоркото око на блюстителите на правата вяра го подслушват 
и наклеветяват, че богохулства и нарушава законите  Изправят го пред 
съда на великия инквизитор, който осъжда Христос в името на Христа  
така, докато първичното християнство е било изповядвано от обикнове-
ните хора и е призовавало към бунт срещу цезаризма, никоя власт в рим-
ската империя не е могла да го задуши и победи  След като императорите 
слагат маските си на вярващи и превръщат християнството в официална 
догма, то престава да топли сърцата на хората и се превръща в своя анти-
под  Същата история се повтори и с учението за социализма  възлагайки 
неговото осъществяване на държавата, той извърши най-голямото пре-
дателство в историята на движението за социално освобождение  

Испания загубва придобитите със злато и насилие колониални те-
ритории  от 1609 до 1714 г  тя губи Холандия, Португалия и др  това обаче 
не притеснява особено кралския двор и духовенството  дори френската 
революция не намира отзвук у тези среди  След поредицата от успешни 
завоевателни походи на наполеон идва ред и на Испания  възползвайки 
се от враждата в кралското семейство, той съумява да постави на испан-
ския престол брат си жозеф  тогава народът въстава срещу чужденеца 
окупатор  наполеон е прогонен зад Пиринеите  Борбата се води в отсъст-
вието на краля и неговия наследник  завършва с победата на буржоазия-
та и установяване на Кадиската конституция  Първата мярка на върналия 
се крал фердинанд на престола е била да унищожи конституцията  През 
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1819 г  Чили, Буенос айрес и нова Гренада се обявяват за независими 
държави  от колониите на Испания остават само Куба, Пуерто рико, фи-
липините и Марианските острови в океания 

за разлика от буржоазната класа в англия, франция и Германия, 
която се оказва доста преприемчива, създавайки цехове и фабрики, ис-
панската буржоазията води непрекъснати борби за власт срещу военни-
те и духовенството  След като Испания обявява овойна на Съединените 
щати тя загубва и последните си колонии 

в о Й н а т а  в  М а р о К о

Кастата на военните губи контрола над филипините, но не престава да 
има претенции за управление пред кралския двор  за да намали апетитие 
на военните кралят ги изпраща в Мароко, където има райони, богати на 
желязо  Мисията обаче се проваля  Мароканците, макар и зле въоръже-
ни, оказват ефективна съпротива и успяват да притиснат испанската ар-
мия и да я разбият, като пленяват и убиват главнокомандващия генерал 
Пинито  Правителството решава да обяви обща мобилизация, но това 
предизвиква народното недоволство  организирано е гражданско не-
подчинение  Мъже отказват да постъпят в армията, а жени лягат върху 
релсите, за да попречат на влаковете да заминат  в Барселона събитията 
придобиват характера на истинско народно въстание  

разгромената в Мароко испанска армия удавя в кръв народното не-
доволство  

р а з С т р Е л ъ т  н а  ф р а н С И С К о  ф Е р Е р

Само седмица след потушаването на народното недоволство е арестуван 
големият педагог и анархист франсиско ферер  той е обвинен от воен-
ните и клерикалите като подбудител на бунта и е осъден на смърт  Преди 
разстрела той се обръща към строените войници с думите: „деца мои, 
целете се точно! вие не сте виновни! да живее съвременното училище “ 
разстрелян е на 13 октомври 1909 г  Прогресивното европейско общест-
вено мнение е възмутено и заклеймява убийството 

ферер оставя богато философско и педагогическо наследство  не-
говият модел на свободно рационалистично училище подготвя поколе-
ния революционери, които ще реализират утопията за човешката свобо-
да, солидарност и социална справедливост 

Междувременно войната в Мароко продължава да погубва живо-
та на хиляди испански войници  недоволството расте  революционните 
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синдикати заплашват с генерална стачка  независимо от това крал ал-
фонс продължава да вярва, че войната ще завърши благоприятно и тро-
нът ще бъде спасен  Ето защо тайно подготвя голяма операция, с която 
смята да смаже мароканската съпротива  този път обаче партизаните на 
абу Карим контраатакуват испанската армия и избиват над 10 хиляди 
войници, а по-голямата част от офицерите и генералите са пленени  в 
Испания преживяват истински шок 

Единственият шанс за властта на алфонс XIII отново се оказват 
военните  на 13 септември 1923 г  генерал Примо де ривера симулира 
преврат и се обявява за диктатор 

диктатурата на ривера трае седем години и довежда страната до 
пълна икономическа разруха 

Примо де ривера е враждебно настроен към буржоазната класа и 
търси опора в духовенството и военните, на които дава привилегии и 
осигурява високи държавни постове  за всеобщата мизерия на народа и 
социалното напрежение военните се стремят да обвинят буржоазните 
среди 

През седемте години диктатура и репресии срещу работническата 
класа укрепва властта на военните  Под натиска на народното недовол-
ство ривера отстъпва мястото си на генерал Берингуер, чиято задача е 
постепенно да смекчи диктатурата и да се премине от монархия към ре-
публика 

р Е П У Б л И К а т а  о т  1 4  а П р И л  1 9 3 1  Г о д И н а

в опита си за бърз и безболезнен завой от монархия към република гене-
рал Берингуер се старае да не допусне сблъсък между противостоящите 
политически сили 

След дългогодишен нелегален живот анархистите и СNT излизат 
открито на обществената сцена и призовават на пряка акция за защита 
на работническите и социални интереси  реванш търси и буржоазията  
Скоро всички политически противници на режима се консолидират и 
стигат до известното споразумение Сан Себастиян, с което се осигуря-
ва предаването на властта, без да се засягат по същество институциите  
Инициатор на споразумението отново е граф романонес, чийто секретар 
дотогава е поелият премиерското кресло алкала Самора  отявлен като-
лик, той не пропуска литургия  за истински мислещите става ясно какъв 
е характерът на републиката, обявена на 14 април 

Светът изпада в екстаз и умиление пред тази мирна революция, ко-
ято не пролива капка кръв и не подпалва нито един манастир  Истинска 
„нежна революция“, подобна на тази в у нас през 1989 г , в която виновни-
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ците за националната катастрофа се спасяват от отговорност, добровол-
но заменени от псевдореформатори, произлизащи пак от техните среди  

националната конфедерация на труда (СNT) отправя следния апел 
към народа:

„Испания е обявена за република  Централната администрация, 
пощите и съобщенията са в ръцете на народа  за да запази тази дейст-
вителност пролетариатът трябва да излезе на улицата  Една буржоазна 
република не въодушевява, но ние няма да приемем една нова диктату-
ра  Против опитите за възстановяване на въоръжената реакция народът 
трябва да бъде бдителен  ако републиката иска да се стабилизира, тя 
трябва незабавно да потърси съдействието на работническите организа-
ции  Като първо условие за това ние искаме незабавното освобождаване 
на всички затворници “

за освобождаването на затворниците СNT излиза на улиците  в Се-
виля тя организира голям протестен митинг, на който полицията стреля 
срещу манифестантите, като убива двама и ранява много други участни-
ци  така републиката на работниците получава своето кръщение 

в същия ден, 15 април 1931 г , републиканската гвардия ескортира 
краля алфонс XIII до границата заедно със съкровищата на короната, ко-
ито той е ограбил от Испания 

на 1 май същата година в Барселона правителствената гвардия и 
полицията стрелят срещу протестиращи работници  Същото се случва и 
в Билбао 

на 10 май монархистите въстават, а СNT обявява генерална стач-
ка  Бунтът на монархистите е задушен  При нови провокации по улиците 
са убити работник и дете  разярената тълпа запалва няколко манасти-
ра в Мадрид  на 28 май на стачка се вдигат работниците от риболовния 
бранш  в стълкновения с цивилната гвардия са убити четирима от тях  
Сблъсъци и убийства на работници стават и на други места  републиката 
под председателството на Самора продължава да стреля и убива  така от 
юни до края на декември страната е залята от стачки  

на 13 октомври 1932 г  министър-председателският пост е поет от 
асаня  Споразумението от Сан Себастиян, което обвързва всички поли-
тически партии, е спазено  републиката е само маска на монархията, без 
монарха  така ще бъде до 18 юли 1936 г  аграрната реформа продължава 
да бъде само предмет на спорове в парламента (както се случи и у нас), 
а селяните са наемници в собствената си земя, която по това време при-
надлежи на няколко големи земевладелци  Според статистиката: 700 000 
собственици притежават 35,2% от земята, 1 000 000 – 11,1%, 1 250 000 – 
2,2% и 3 000 000 не притежават земя 

републиката нито познава, нито иска да разреши аграрния въпрос  
това довежда селяните до отчаяние и недоволство  в аграрните райони 
избухват бунтове, в индустриалните зони – големи стачки  опожарени 
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са черкви и манастири, разграбват се хлебарници и магазини, бунтове 
избухват 

де факто Испания заживява в атмосфера на гражданска война  на 
своите събрания работниците и селяните говорят за разрушаване на по-
литико-икономическата система  в отговор на стачките властите затва-
рят клубовете на синдикатите, забраняват събранията, спират пресата на 
СNT  110 изтъкнати дейци на анархистите и анархо-синдикалистите са 
интернирани в африканските територии 

След 11–месечно съществуване псевдорепубликата е дискреди-
тирана  роялистите надигат глава и искат връщането на наследника на 
алфонс XIII  Социалистите, които са в съюз с републиканците в прави-
телството, губят престиж  всеки заживява с надежда и страх за един нов 
монархически режим  Испания е на кръстопът в своята история 

в ъ о р ъ ж Е н а  Б д И т Е л н о С т  И  Г о т о в н о С т  з а 
о т П о р

революционните сили имаха своята предистория и борчески опит  Преди 
да станат фактор в живота на Испания, те бяха извървели дълъг и сложен 
път и подготовка 

СNT произлиза от организацията „работническа солидарност“ 
през 1910 г  През повечето години живее в нелегалност  дейците ѝ са пре-
следвани, арестувани и избивани  Клубовете ѝ са затваряни, вестници-
те – спирани  През 1931 г  тя наброява 840 хиляди членове, докато UGT 
(Съюз на работническата младеж) наброява 380 хиляди 

СNT e изградена така, че да е в състояние да контролира целия 
обществен живот и да поддържа неговите функции при подходяща бла-
гоприятна обстановка  организационната ѝ структура е федералистка, 
проста и ясна, гъвкава и ефикасна, под формата на федерации по индус-
трии, чрез съвети по предприятия, фабрики и заводи, местни синдикати, 
федерации в местен, областен, районен и национален мащаб 

СNT е тясно и непосредствено свързана с анархистичното идейно 
движение FAI (федерация на иберийските анархисти) и FIJL (федерация 
на иберийската анархистична младеж)  тя е организация на работещите в 
областта на културата, литературата, изкуствата, социологията и пр 

за изграждане на своите кадри FAI създават рационалистичните 
свободни училища, издържани от самите синдикати, и атенеумите – кул-
турно-просветни средища (подобно на нашите читалища), издават вест-
ници, списания и книги 

По такъв начин народът се възпитава и израства, без да губи усет за 
необходимостта сам да защитава своите права и интереси 
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независимостта на членовете в различните синдикални, идейни, 
младежки, културни и др  организации се запазва  така, спазвайки прин-
ципа на свободата и независимостта, се изгражда една доброволна и 
автономна структура, чиито задачи са даразрешава проблемите на мно-
гостранния стопански, социален и културен живот в страната  Благода-
рение на това СNT се очертава не само като защитник на работниците и 
селяните, но и на широките народни слоеве на самата Испания  

Синдикалното и идейното движение на анархистите в Испания е 
едно от най-силните през годините на републиката от 1931-1936 г  то раз-
полага с десетки видни фигури, чиито имена са известни отвъд грани-
ците на страната: Буенавентура дурути, франсиско аскасо, Гарсия оли-
вер, федерика Монтсени, Хуан Пейро, диего абат де Сантилиян, рикардо 
Санс, Йоаким Ховер, Сиприяно Мера, Северино Кампо, рамон лиарте, 
ноха руис, Кардона росели, Гонзало де репарас, феликс Марни Ибанес, 
фелипа алайс, Сантана Калеро, Хосе Пейратс, торио, жерминал Езгле-
ас, Перес Комбина, Хуан доменеш, Мариана васкес, давид антона и др  
това са имената на дейците от времето на моето пребиваване в Испания  
те бяха възпитаници на плеяда теоретици на анархизма в Испания пре-
ди тях, като анселмо лоренсо (испанският Кропоткин), рикардо Мейа, 
федерико Уралес (бащата на федерика Монтсени), Пи и Маргал, фран-
сиско ферер, Комас и Сола и ред други философи, социолози, писатели 
и учени 

И така, когато през февруари 1936 г  се провеждат изборите, затво-
рите са препълнени с работници, селяни и младежи, поради участието им 
в политическите и стачните борби, в социалните брожения и манифеста-
ции  И докато политическите партии по това време си оспорват местата 
в държавната йерархия, анархистите нямат илюзии за случващото се  те 
знаят какво ще последва и се готвят за съпротива и настъпление  добре 
разбират, че ако десните победят, това ще означава диктатура  ако ле-
вите спечелят, това ще означава въстание от страна на десните, които 
стават все по-дръзки и по-решителни, особено като се има предвид съ-
трудничеството им с фашистите от Германия и Италия  затова във връз-
ка с изборите, анархо-синдикалната конфедерация СNT прави следната 
декларация: „Гласувайте, ако желаете, но знайте – какъвто и да бъде ре-
зултатът, само на улицата ще се реши изходът от борбата и ние сме готови 
за нея “

Изборите дават мнозинство на народния фронт – 270 гласа, срещу 
142 за десницата и 31 за центъра  

Събитията се развиват бързо  на 20 февруари асаня е натоварен 
да състави кабинет  на 7 април алкала Самора е сменен  на 24 май фа-
шистите са готови с плана си за военен пуч  за шеф на преврата е из-
бран генерал Санхурхо, а за граждански управител Калво Сотело, бивш 
финансов министър на Примо де ривера  Главните лидери на фашистите 
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като леру, Камбо, жил роблес и др  не са били избрани на изборите, за-
това големите капиталисти-фалангисти, едрите земевладелци и армията 
разчитат на Калво Сотело, човек с талант, но и свиреп  Сотело подсилва 
дейността си в парламента и устройва големи събори в редица градове 
на страната  армията открито подкрепя фашистите, като им предоста-
вя всички командни постове  настъпва истинска безпътица  фашистки 
манифестанти стрелят срещу републиканската полиция и убиват нейния 
шеф – поручик Хосе дел Кастильо  Полицията решава да отмъсти за своя 
убит офицер  Без заповед полицаи откриват лидера на фашистите Калво 
Сотело  отвеждат го в гробището и го убиват  така сигналът за фашист-
кия пуч е даден  на 17 юли той избухва в Мароко, а на 18 юли се разпрос-
тира в цяла Испания 

до този момент правителството е показвало пълната си слепота 
пред събитията  Поведението му обаче е абсолютно неизвинимо  на 17 
юли Индалесио Прието уведомява правителството за обявеното фашист-
ко въстание  общественото мнение е предупредено и то очаква един-
ственото възможно решение – да се публикува декрет за разтуряне на 
армията, заповед до войниците да напуснат казармите и да си отидат по 
домовете, като предадат незабавно всичкото си оръжие на народа 

всички военни шефове са замесени в преврата  в същото положе-
ние са и шефовете на полицията  При това състояние на нещата, дори и 
да желаеше, правителството не беше годно да се противопостави на ме-
тежа  Положението е подобно на това, създало се у нас по времето преди 
преврата срещу ал  Стамболийски през 1923 г  от военните и сговорис-
тите  липсвала е обаче реално организирана съпротива 

Единствено народът, организиран в синдикатите на СNT и UGT, 
можеше да се противопостави на военно-фашисткия преврат 

Слепотата на правителството на народния фронт стига дотам, че 
то разгласява чрез националното радио и преса в следното: „народът да 
не се меси в това, което не го засяга  всеки да си остане у дома  ние, пра-
вителството, сме господари на положението “

два дни след началото на фашисткото въстание в Мароко и в Ме-
трополията правителството е сляпо за действителността  ако на 18 юли 
то бе раздало оръжие на народа, дори само на няколко хиляди души, бун-
тът на генералите би бил смазан само за няколко часа 

Какво става в Барселона  рано сутринта на 19 юли военните из-
лизат, за да обявят военно положение  СNT и UGT обявяват Генерална 
стачка там, където има военно положение, и преминават незабавно към 
действие  луис Компанис, шеф на правителството на Каталуня, дава съ-
гласието си да бъде раздадено оръжие на населението, но количествата, 
с които разполага, са незначителни  Централното правителство го е обе-
зоръжило  все пак с това малко количество оръжие и с притежаваното 
от СNT-FAI само за няколко часа анархистите успяват да разбият силите 
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на превратаджиите, като дават убити 500 души от най-добрите си дейци, 
между които е и легендарният франсиско аскасо, прострелян при пре-
вземането на казармата „атаразана“  Превземат комендантството, ка-
зармите, складираното в манастирите оръжие, оръжейните складове и 
въоръжават народа  най-изтъкнатите фашистки генерали са пленени и 
по-късно разстреляни  Свободна Каталуня дава пример  формирани са 
първите бойни колони за арагон – Сарагоса  новините от Барселона и 
Каталуня бързо отекват в Мадрид, където все още се правителството от-
казва да даде оръжие на синдикатите  тогава по примера на Барселона 
народът атакува казармата „ла Монтаня“ и поема положението в собст-
вените си ръце, без правителствени указания и разпоредби  валенсия се 
освобождава малко по-късно благодарение на оръжието, което докарват 
работниците от Мадрид  И тук правителството нито обезоръжава воен-
ните, нито дава оръжие на народа  При същата обстановка се освобожда-
ват градовете Сан Себастиян, Билбао и др 

за разлика от страните в западна Европа, където се устройваха 
парламентарни избори, в Испания работници, селяни и служители дейст-
вуваха пряко, за да завоюват правото си на достоен живот и да се защи-
тят от настъпващия фашизъм  Мекушавата западна демокрация де факто 
помогна на злото да дойде на власт чрез Мюнхенското споразумение и 
по-късно скъпо плати за това 

Социалната революция в Испания набираше сили  Селяните, ра-
ботниците и ратаите, завземаха пустеещите и изоставени от графовете и 
дуковете земи и имения  те не чакаха повече правителствени обещания 
за поземлена реформа 

работниците, организирани в мощните синдикални революционни 
федерации и съюзи, налагаха своята воля за по-високи заплати, за нама-
ляване на работното време и подобряване условията на труд в предпри-
ятията 

националната конфедерация на труда (СNT) и Иберийската анар-
хистична федерация (FAI) разработваха своите градивни програми за ко-
ренно социално преустройство на обществото  диего абат де Сантилиян 
беше публикувал известната си книга „Как живеем и как би трябвало да 
живеем“, в която разви концепцията за икономическия организъм на ре-
волюцията  на ясен и достъпен език той излага начините и формите, чрез 
които осъществяването на едно безвластно общество е възможно днес  
този програмен труд е бил обсъждан и разискван на състоялия се на от-
крито в продължение на 10 дни конгрес в  Сарагоса от 1 до 10 май 1936 г , 
т  е  само два месеца преди избухването на франкисткия бунт 

Събитията в Испания приковаха вниманието не само на работни-
ческия свят, но и на политици, дипломати и мисионери, на царски осо-
би, държавни глави, доставчици и фабриканти на оръжие  тези събития 
уплашиха средите, които подготвяха света за втората световна война  
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Чрез тогавашното он те решиха да задушат това революционно гнез-
до, откриващо нови пътища за изход от надвисналата криза  И за тази 
си цел създадоха „Пакта за ненамеса“, който беше маска, под която щяха 
да бъдат задушени надеждите на народите за освобождение  революци-
онният процес, развиващ се в Испания, беше лош предвестник, както за 
интересите на капиталистическия свят, така и за тоталитарните систе-
ми на Хитлер, Мусолини и Сталин  народният фронт във франция под 
ръководството на социалиста леон Блум извърши предателство, като 
затвори френската граница и не позволи на законното правителство на 
испанската република да получи закупените преди събитията оръжия, 
докато Италия и Германия открито въоръжаваха франко, изпращайки му 
редовно екипирани войски и самолетни ескадрили 

С о Ц И а л н а т а  р Е в о л Ю Ц И я  –  а л т Е р н а т И в а

наред с въоръжената борба срещу репресивния апарат, синдикатите на 
СNT не губеха време  работниците, служителите и селяните без запове-
ди и гласувани закони завземаха земите, мините, цеховете и фабриките 
на забегналите собственици и сами поеха организацията на производ-
ството  транспортът в цялото му разнообразие бе ръководен безупречно  
влаковете, метрото, трамваите и автобусите, сухопътният превоз на то-
вари, такситата продължаваха да функционират в услуга на обществото  
Електроенергията, газта, водата бяха доставяни на населението, както 
и преди – без прекъсване  Пощенските и телеграфните услуги също не 
бяха нарушени  Избягалите зад граница собственици не създаваха орга-
низация на труда, от който печелеха основно те самите  техните места 
бързо бяха заети от доскорошните наемни специалисти, които всъщност 
бяха и най-компетентни по въпросите на организацията  Първоначално 
собствеността беше колективизирана, а по-късно, където е необходимо 
и възможно  – социализирана  на практика в овладяните от анархистите 
райони държавната институция не съществуваше, не се събираха данъ-
ци и налози, йерархичните отношения отстъпиха място на подчинението 
пред общо взетите решения  

в ход беше уникална по рода си социална революция, най-задъл-
бочената, най-човечната, каквато светът дотогава не беше виждал  тази 
революция беше дело на един народ, предварително подготвен за нея 

отсъствието на централна власт, на армия и полиция не остави 
анархистите без защита от враговете им  оръжие имаше в населението 
и нямаше власт, която да може да му се противопостави  за петте години 
на своето съществуване републиката не успя да извърши дори най-мини-
малните промени от онова, което анархистките организации свършиха 
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за месеци  де факто анархистичният комунизъм бе проверен в дейст-
вие, както в селото, така и в града  Инициативите на работниците във 
всички сфери на стопанския, социален и културен живот идваха отдолу  
Готови рецепти нямаше, но и нищо не ставаше случайно  на вдъхнови-
телите на голямата социална промяна и на нейните извършители беше 
ясно, че преди всичко е нужна организация по места – там, където се 
работи и където се живее  Проблемите на районите и общините се об-
съждаха и решаваха на общото събрание  ролята на избраните комисии, 
съвети, комитети и пр  не беше да властват и да командват, а да изпъл-
няват решенията и да отчитат резултатите от свършената работа пред 
събранията  Мандатност и отчетност бе практиката навсякъде и във 
всичко  И най-важното – принципът на справедливост и равенство при 
разпределение на резултатите беше закон  никой не можеше да се ползва 
от привилегии поради вида или качеството на работата си  за парази-
тизъм и синекурни длъжности място нямаше  Ето защо от една страна 
войната и революцията в Испания предизвикваха възхищението и мо-
ралната подкрепа на милиони хора по света, а от друга – омразата и нена-
вистта на политическата класа и капитала по света, които видяха в нейно 
лице смъртна заплаха за своето по-нататъшно съществуване  И именно 
затова, докато в подкрепа на революцията заприиждаха от цял свят хора, 
които се включиха в интернационалните бригади, правителствата на 
всички държава без изключение се обединиха негласно около заговора за 
смазването ѝ  тоталитарните режими на Италия и Германия изпробваха 
на испанска земя своите нови оръжия  лицемерната западна буржоазна 
демокрация с пасивността си и рестрикциите за ненамеса предпочете и 
подпомогна франко вместо свободната република  Сталиновата аген-
тура изплете най-коварната шпионска мрежа, за да заграби златото на 
Испания, като продаде на баснословна цена на републиканците най-ста-
рото и негодно оръжие от времето на Кримската война  тя заблуждаваше 
народа на Испания, че му помага със съветници, специалисти и военни 
експерти, с оръжие и техника, скривайки истиските си намерения и цели  
тя използва като свое оръдие незначителната по онова време испанска 
компартия, за да дискредитира постиженията и практиката на анархи-
стите  Сталинистите се стараеха да ликвидират всички социални завое-
вания на испанските революционери – анархистите, анархо-синдикали-
стите и социалистите от UGT на ларго Кабайеро  за тази коварна роля 
са изписани множество книги и са публикувани автентични документи 
на очевидци и участници в събитията  в книгата си „аз бях министър на 
Сталин“, не друг, а секретарят на Испанската компантия Хесус Ернандес 
изнася потресаващи факти за задкулисните ходове на Сталин и неговата 
агентура – шпиони от ГПУ и нКвд  фактите, изнесени от Ернандес, са 
потвърдени и в мемоарите на ръководителя на задграничното сталинско 
разузнаване орлов (генерал валтер Г  Кривицки), както и в откровенията 
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на ред други от най-близкия му антураж тогава  в книгата си „негрин и 
златото на Испания“ франсиско олайя, историк и анархист, изнася под-
робности за мръсната роля на д-р Хуан негрин, председател на испан-
ското правителство след ларго Кабайеро и агент на Сталинска русия, за 
това как е било изнесено и транспортирано с кораби в СССр огромното 
количество злато на Испанската банка 

С л Е д  П р И С т И Г а н Е т о  н И  И  П о - К ъ С н о

След преживяната първа бомбардировка от нашето пристигане и след 
като се запознахме с обстановката, всеки беше свободен да излиза из 
Барселона и да се връща в седалището на Българската секция  Мнозина 
от приятелите предпочитаха да остават по цял ден във вилата или да от-
сядат в един локал на бул  „Пасео де Грасия“  През първите няколко дни 
посетихме колективно едно вариете с богата атрактивна програма – му-
зика, танци, рецитали и ред други художествени изпълнения  Колектив-
но посетихме и един голям ресторант на СNT, обзаведен от синдиката и 
обслужван от негови работници – сервитьори, готвачи, преводачи, раз-
поредители и пр  (цялата хранително-вкусова промишленост беше под 
контрола на СNT)  тук не се допускаше приемането на бакшиши от как-
вото и да било естество  вежливостта при посрещането и обслужването 
беше естествена и непринудена  обслужващият персонал беше облечен 
в черни костюми и бели ризи за мъжете и черни поли и бели блузи – за 
жените  на една от масите видях известния руски философ и мистик ни-
колай Бердяев, който беше пристигнал специално да се запознае с испан-
ската революция и култура  Бях чувал, че Бердяев е своего рода анархист, 
подобно на достоевски и толстой  за разлика от някои, аз предпочитах 
да се движа из града и да наблюдавам живота на хората  опитвах се да 
ги опозная отблизо с техните мисли, чувства и отношението им към съ-
битията  тъй като исках да имам непосредствени контакти и разговори 
с тях, а все още не знаех езика, снабдих се с един самоучител по испан-
ски – първа и втора книга по методиката „Берлиц“  това ми се видя най-
подходящото помагало за бързо и точно усвояване на езика  Сутрин пър-
вата ми работа беше да си купя в  „Солидаридад обрера“ („работническа 
солидарност“), най-големия ежедневник на СNT, излизащ в 16 страници  
търсех да открия най-важното и интересно от ставащото в Испания и 
по света  заставах често до павилионите за вестници и скоро се убедих, 
че най-търсен и купуван ежедневник е именно „Соли“, така съкратено 
го назоваваха всички  Скоро след това посетих редакцията и печатница 
на вестника  останах смаян от гледката – огромни зали, в които на едно 
място тракаха десетки машини, на друго бяха складирани тонове хартия, 
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печатарски ротативки, сгъвачни машини, отделения за пакетиране и екс-
педиция, и пр  „Каталуня“ беше вечерният ежедневник на конфедерация-
та и излизаше на каталунски език, който е нещо средно между испански, 
френски и португалски  другият вечерен ежедневник на конфедерацията 
беше „ла ноче“ („вечер“)  в Барселона се продаваха и други анархистични 
вестници, излизащи в други градове на Испания, като „СNT“ и „Кастиля 
либре“, излизащи в Мадрид, „фрагуа Сосиал“ – във валенсия, „Хувентуд 
либре“, орган на Младежката анархистична федерация FIJL  Седмичници 
бяха в  „рута“ (Път) в Барселона, орган на FIJL в Каталуня, и прекрасни-
ят цветен седмичник „Идеас“, излизащ в лобрегат, близо до Барселона  
Голям седмичник на FAI беше в  „тиера и либертад“ (земя и свобода), 
излизащ в Барселона, и ежедневникът на FAI в  „носотрос“ (ние), изли-
защ във валенсия  в лерида като орган на СNT-FAI излизаше „акрасия“ 
(Безвластие) 

освен ежедневниците и седмичниците, всеки синдикат, обединя-
ващ дадена професия, издаваше свой вестник и бюлетин, разглеждащ 
проблемите на производството в дадения бранш или предприятие 

Голямо и богато илюстровано списание беше органът на федераци-
ята на свободните жени „Мухерес либрес“  впечатляваха оригинално оф-
ормените анархистични списания като „тиемпос нуевос“ (нови времена) 
в Барселона и „Ми ревиста“, както и „Естудиос“, излизащо във валенсия, 
„Еспектакулос“ и др  Проблемите на жената, майчинството, любовта, 
секса и пр  намираха ширко място на страниците на печатните издания  
отношенията между половете се разглеждаха без фалшива морализатор-
ска трактовка  Сексуалното общуване беше разкрепостено, но в никакъв 
случай не беше безотговорност и разюзданост 

По страниците на списанията и вестниците с анархистична насоче-
ност на първите страници можеха да се срещнат призиви, които гласяха: 
„да спечелим войната и революцията едновременно!“, „Срещу фашист-
кото варварство – с куршуми!“, „за новата социална икономика – книги 
и просвета! “ и др 

С П о р о в Е т Е  н а  о т К р И т о

Интересно ми беше да слушам и да наблюдавам по тротоарите и площа-
дите дискутиращи групи младежи с различни идейни виждания  всеки 
отстояваше позициите си  Събралата се около спорещите слушателска 
публика следеше с интерес аргументите и контрааргументите по диску-
тираните теми  дебатите се водеха разгорещено, но толерантно  Идейни-
ят кипеж се усещаше навсякъде  водеше се битка за спечелване умовете 
на широката общественост 
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К а К в о  П р Е д С т а в л я в а Х а  а т Е н Е У М И т Е

През почивните дни много от хората излизаха на излет в планината или 
на разходки по морския бряг  Младежите от „Хувентудес либертариас“ и 
атенеумите се събираха да спортуват, пеят, свирят, рецитират и да раз-
искват въпроси на свободни теми от областта на културата, медицината, 
хигиената, свободната любов и секса, свободния брак  Свободата се съ-
четаваше с чистотата, етиката и с идеала към съвършенството  любимец 
на младежите в тези събирания беше д-р феликс Марти Ибанес, млад 
ерудиран лекар, който имаше и задълбочени познания по въпросите на 
психоанализата  на два пъти имах възможност да бъда сред тези пре-
красни младежи, дошли от кварталите на Пуебло Секо и Бахо лобрегат 

анархистичните атенеуми бяха културни средища за свободно въз-
питание, образование и развлечение, неподвластни на никакви институ-
ции  да потънеш в атмосферата на свободните клубове на „Хувентудес 
либертариас“ и атенеумите бе истинско удоволствие  Млади хора с го-
рещи сърца и будни погледи изпълваха стаите, салоните и коридорите  
Сред площад „Каталуня“ се издигаше неколкоетажна сграда  върху фаса-
дата ѝ отдалеч можеше да се прочетат три големи надписа върху цветни 
пана, разположени на различни места: „Хувентудес либертариас“, „ате-
неус либертариас“ и „Мухерес либрес“  всяка от тези организации раз-
виваше специфична за нея дейност  възхищавах се на вътрешната украса 
из стаите и салоните на всяка от тези формации, развиващи дейност с 
отправна цел анархистичния идеал  Имах възможност да присъствувам 
по различно време на техните публични изяви  желанието ми беше да 
видя отвътре това, което вълнуваше не само тях, а и мен 

т о в а ,  К о Е т о  М н о з И н а  н Е  р а з Б И р а Х а

По цели дни, през първите седмици от сутрин до късна вечер, обикалях 
Барселона  С метрото, с автобусите, с трамваите и най-вече пешком  
Стремях се да намеря и получа колкото се може повече и по интересна 
информация, повече и по-вълнуващи впечатления  да проникна във въ-
трешната страна на събитието  външно видимото не ме задоволяваше  
Когато вечер се връщах в секцията на ул  „алкой“, разказвах за всичко 
видяно, чуто и усетено  Интересна информация ми даваше испанецът с 
ампутирания крак, отговорник на специализирания павилион в края на 
„рамбла“, близо до Колумбовия паметник  Беше млад интелектуалец, деец 
на движението  тук бяха изложени за продажба всички наши ежедневни 
и периодични издания  надписите върху оцветения павилион в небесно-
синьо впечатляваше от далече минувачите  Черно-червеното знаме фро-
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тираше над връхната част  ако някой ден пропуснех да намина край него, 
с усмивка ме запитваше:

– амиго, къде ходиш, имам нещо ново, което ще ти кажа  влез въ-
тре! – и започваше  а положението ставаше тревожно  С малко думи на 
френски, малко на испански ми доверяваше неща, за които пресата не 
съобщаваше  освен обичайните посетители и купувачи, тук се спираше 
и едно красиво и мило девойче, 17-18-годишно, което разговаряше с ис-
панския ми събеседник  това момиче не закъсня и не скри да каже на 
испанеца, че съм му бил много симпатичен и желаело да общува с мен  И 
моето око не остана безразлично към него  тук, в Испания, още по онова 
далечно време, жените не криеха пораждащите се чувства към насрещ-
ния пол  запознанството премина в приятелство и малко по-късно в сър-
дечна близост  Привечер с него се разхождахме покрай кейовете на Бар-
селонета (предградие на Барселона), сядахме на някоя пейка и с часове 
се любувахме на шумящите морски върни, огрени от лунната светлина  
Младостта не се нуждае от много думи и често мълчанието говори пове-
че от тях  При една среща моето момиче дойде с приятелката си, като ме 
помоли да ѝ намеря някой българин за нея  за случая поканих добрия си 
приятел Кольо Младенов, запален есперантист  на следващата вечер аз, 
моята приятелка, Кольо и новото момиче направихме дълга разходка по-
край брега, като се разделихме по двойки  оказа се, че през цялото време 
Кольо е говорил на момичето само за есперантото, а то очаквало поне 
едно погалване или целувка  И споделило, ако мога, да ѝ намеря „отро“ 
булгаро (друг българин)  Кольо бе и остана краен идеалист и страстен 
есперантист 

р а д И о П р Е д а в а н И я т а  н а  Б ъ л Г а р С К И  И 
П о л о ж Е н И Е т о  П о  ф р о н т о в И т Е  л И н И И

Интересно за нас, новодошлите бе да чуем предаваните по радио ЕСн-
1 СNT-FAI новини на български  новините ги четяха Георги Хаджиев 
и Соломон алкалай  Първи бяха дошли нашите българи емигранти от 
франция  това са Стефан досев – Степан, владимир Георгиев, Стефан 
Енчев („даскала“), Стефан Бакалов („Шарман“), Иван Гунешки („Ганди“) 
и др  някои от тях са били вече на фронта при Хуиска, други при Пина 
де Ебро, Барбастро и пр , но повечето от тях се бяха върнали  Говореха, 
че нашите колони (дивизии) не притежават необходимото оръжие, почти 
никаква авиация и слаба артилерия  лекото въоръжение – пушки и кар-
течници – не са достатъчно за овладяване на град, какъвто бе завладяни-
ят от Генералите Сарагоса  Правителството на републиката чрез военния 
си министър Прието съзнателно саботираше арагонския фронт и нався-
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къде другаде, където преобладаваха анархистите  При Хуеска и Барбаст-
ро 26-а дивизия бе командвана от дурути  При Кинто и Буелчите, 25-а 
дивизия от виванкос, а ортиз на 14-а дивизия бе на теруалския фронт  
При Гвадалахара действаше дивизията на Сиприяно Мара 

от общо 700-хилядната републиканска армия, 400 хиляди бяха 
бойци от нашите организации СNT-FAI и FIJL  територията на Испания 
беше разделена на две половини  франко, Мола, Кепо ле ляно, Кабане-
ляс и други генерали бяха овладели първо градовете Бургос и Севиля  С 
помощта на Салазарова Португалия завладяват и Бадахос, където за една 
нощ избиват 3000 наши другари  овладените от генералите два укрепени 
центъра, първо Бургос, после Севиля, намиращи се в две различни зони, 
се съединяват и напредват към Мадрид  на север франкистките армии са 
овладели Сантандер и овиедо  на юг, с помощта на италиански войски е 
овладяна Малага  републиканска Испания е блокирана по въздух, суша и 
море  Престъпна роля за тази блокада играят англия и франция, дипло-
мацията на които се води от антъни Идън, тогавашен външен министър, 
и социалиста леон Блум 

Б Е з о т Г о в о р н о С т т а  н а  П о л И т И Ц И т Е

При създалата се тотална блокада нашите отговорни другари търсеха на-
чини за спасяване на страната от наглата военно-фашистка агресия  за-
говорът от страна на вътрешния и външен реакционен свят беше насочен 
срещу развиващите се революционни процеси, които международните 
влъхви искаха да задушат  нужно беше изграждането на истински рево-
люционен антифашистки фронт, който да прегради пътя на настъпващата 
реакция, на фашизма и тоталитаризма  това можеше да стане, ако на 18 
юли 1936 г  в деня на преврата на улицата бяха излезли всички, на които 
беше мила демокрацията и свободата  Какво се оказа? реално на улицата 
бяха излезли основно анархистите и анархо-синдикалистите  Партиите – 
леви, десни и центристки, които дотогава деляха мегдан в парламента за 
топлите депутатски места и се боричкаха за властта чрез избирателните 
урни, бяха се стопили като ланския сняг  те се появиха отново на поли-
тическата сцена, едва след като опасността отмина и странно, отново с 
претенции да управляват по стария начин и слепи за големите промени, 
извършващи се във всички сфери на обществения живот  тях ги интере-
суваше властта и нейните структури, а не промените и дадените жертви  
Естествено зад политическите партии застанаха дипломатическите ми-
сии на чужди страни, защитаващи интересите на световния финансов ка-
питал, изплашен от настъпващите дълбоки и без прецедент в историята 
промени в живота 
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отначало тихо и подмолно, а после дръзко, контрареволюционните 
сили надигнаха глава  в специалния бюлетин на СNT и FAI се съобщава-
ше за извършен погром над свободна комуна в селището Пучерда, близо 
до френско-испанската граница  там наши привърженици с участието на 
населението, бяха създали нов ред и справедливи и свободно изградени 
взаимоотношения  този пример бе намерил отражение и в чуждестран-
ния печат  По време на този погром бе убит братът на франсиско аска-
со – доминго 

за анархистите открити врагове бяха фашистите и фалангистите 
и срещу тях те даваха скъпи жертви  Срещу тези открити врагове битка-
та се водеше по фронтовете  в тила обаче контрареволюцията беше за-
почнала  освен отвътре, тя се вдъхновяваше и отвън от създателите на 
„Комитета за ненамеса“, рожба на тогавашното он в женева  западните 
демокрации и болшевишка русия наложиха ембарго върху доставките на 
оръжие за Испания, но това не попречи на 6 септември 1936 г  с влак от 
Германия да бъдат доставени в разглобен вид 14 самолета за франко 

в същото време поради липса на оръжие анархистите на каталун-
ския фронт не бяха в състояние да завземат Сарагоса, която беше солид-
на крепост и ключова позиция за цяла Северна Испания 

П а р а д о К С ъ т  И  н Е П р о С т И М И т Е  Г р Е Ш К И  н а 
д Е М о К р а Ц И я т а

франция и англия въпреки интересите им да не допуснат установяване 
на фашистка диктатура в Испания, което щеше да укрепи фашистките 
режими в Италия и Германия, предпочетоха негласно властта на франко 
вместо републиканска Испания  този избор бе продиктуван от факта, че 
испанският народ успя да се въоръжи и да извърши социални промени, 
несъответстващи на модела на западната демокрация  Подобни предпо-
читания на демократичния запад показват доколко общите интереси и 
страхове на управляващите съвпадат, независимо от окраската на този и 
онзи режим  та нали през 1871 г  Бисмарк даде на палача тиер 100 хиля-
ди войници, с чиято помощ бе смазана Парижката комуна, а през 1918 г  
съюзниците върнаха жеста на Германия като ѝ предоставиха 100 хилядна 
армия, за да смаже революцията 

това са услуги, които всички правителства си правят и до днес  
Босна и албания са също добър пример  техните правителства добре 
знаеха, че в Испания се води битка не само срещу франкистките превра-
таджии и техните покровители Хитлер и Мусолини, но и срещу всякакви 
религиозни институции и символи, крепители на потисническите инсти-
туции 
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народът на Испания и работническата класа разчитаха на между-
народната антифашистка солидарност и по-специално на 5-милионната 
френска конфедерация на труда (CGT)  Уви! заговорът на мълчанието, 
организиран от френските комунисти и социалисти бе добре замислен 
и проведен  френският социалистически орган в  „Попюлер“ и комунис-
тическият „Юманите“ не обелваха зъб за революционните завоевания на 
испанските работници и селяни  те говореха и пишеха само за войната 
по фронтовете  това мълчание пазеха и политиците от всички цветове  
на испанците не оставаше нищо друго, освен сами да намерят изход от 
създалата се обстановка  Самото правителство не вземаше никакви сери-
озни мерки за подобряване икономическото положение на обикновените 
хора  в известен смисъл то се правеше на безсилно, а всъщност се зани-
маваше със задкулисни политически интриги 

И С П а н С К о т о  з л а т о  И  о р ъ ж И Е т о

Силата на правителството се състоеше в това, че то разполагаше със зла-
тото на Испанската банка  в началото на събитията златото в нея се е из-
числявало на 2,5 млрд , а заедно със златото, взетото от фашистите, тази 
сума е била 3 млрд  песети  Малко страни по онова време са притежавали 
такива резерви  Страните, подписали пакта за ненамеса, спазват ембар-
гото и не дават оръжие за Испания  за търговците и трафикантите на оръ-
жие обаче открай време ембарго не съществува  Срещу добро заплащане 
те са готови да доставят оръжие навсякъде и на всеки по света  Испанци-
те знаеха това и се надяваха да си доставят оръжие срещу златния резерв 
на банката  Междувременно народът бе успял да овладее и морския флот  
Срещу добро заплащане биха могли да се намерят и специалисти, позна-
ващи сложната военна техника  СNT разбира добре ситуацията и необхо-
димостта от преодоляване на блокадата, затова настоява пред правител-
ството да предостави златото, с което да бъдее закупено необходимото 
оръжие  това би означавало обаче победа над франко и неясна посока 
на социалните процеси в страната  тук идва и парадоксалният избор на 
тогавашното правителство на страната, което също предпочете франко 
пред въоръжения народ и революцията  Министър-председателят Хосе 
жирал отказва да предаде златото под претекст че регентите, без чиито 
подписи не може да има решение, са избягали при франко  Като държат 
сметка за сложността на създаденото положение, СNT се отказва от на-
силствена национализация на банката  организацията разбира нуждата 
от запазването на един класически легален представител на реда, за да 
се разсее страхът сред представителите на международния капитализъм  
ние бяхме чули, че още през първите дни на събитията президентът на 
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републиката азаня е направил опит да избяга със самолет от страната, 
но нашите другари са го задържали и уведомили, че трябва да остане на 
поста си все по същите съображения 

на този етап СNT се ограничи само с предупреждения и успя да спе-
чели симпатиите и подкрепата на хора от всички сектори  не след дълго 
жирал си подаде оставката и бе заменен от ларго Кабайеро, подкрепян 
от социалистите и комунистите  това стана на 4 септември 1936 г  лар-
го Кабайеро също отказа да даде златото за закупуване на оръжие  СNT 
получи подкрепата на UGT – социалистическата синдикална централа, 
чийто лидер бе ларго Кабайеро, – но след като прие поста на министър-
председател той попадна под влиянието комунистите, които започнаха 
да го ласкаят и да говорят за него като за испанския ленин  зад всичко 
това, разбира се, имаше умело подготвяна интрига  

СNT бе изправена пред драматична дилема  Синдикатът имаше 
пълна представа за сложността на положението  трябваше да избира  
ако се стигнеше до открит разрив с останалите републикански поли-
тически сили, това щеше да означава бърза победа за франко, който бе 
въоръжаван със самолети и танкове от хитлеристка Германия и фашист-
ка Италия  Италия му изпрати и нейна редовна 100-хилядна армия  При 
така очерталата се ситуация СNT избра пътя на известни компромиси, 
като се надяваше, че ако все пак трагичната развръзка се забави, същест-
вува някаква възможност за благоприятен изход, при който силите на 
революцията отново ще минат в настъпление 

Испанската буржоазия започна преговори със СNT и с народа  тя 
търсеше начин да възстанови функциите на държавата, която в този пе-
риод не съществуваше като защитник на нейните интереси  Стремеше се 
да печели време, докато държавата се укрепи и спре процеса на колекти-
визаця и социализация, които масите извършваха отдолу и успяваха да 
наложат волята си 

Първото нещо, което буржоазните среди поискаха от правител-
ството, бе да се обезоръжат милициите, т  е  въоръжения народ  в отго-
вор на това предизвикателство FAI бе принудена да отправи призив към 
въоръжените народни формирования със следното съдържание: „вие за-
воювахте вашето оръжие във великата борба и то е ваше  защитавайте го 
от всеки, който се опита да ви го отнеме!“

ако в този момент народът трябваше да се предпази само от своето 
правителство, революцията би триумфирала, но нещата стояха много по-
сложно и тревожно 

Понеже републиката търпеше поражение след поражение на север, 
на юг и при Мадрид, СNT предложи създаването на „Комитет за защита“ 
(El comite de defensa) на страната, който да замени каталунското прави-
телство  той трябваше да играе представителна роля пред външния свят, 
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а СNT и FAI се бяха устремили към своята цел и започнаха кампания за 
да поемат своята отговорност пред страната 

новият премиер ларго Кабайеро беше ловък и хитър политик  от 
една страна той беше доволен от факта, че СNT открито заяви готов-
ността си да поеме отговорности, от друга обаче не се съгласи в Мадрид 
да бъде създаден Комитет за защита  той разбра, че подобен комитет ще 
елиминира държавата и нейните функции и за политиците няма да ос-
тане място  вместо това ларго Кабайеро предложи на СNT да влезе в 
правителството и чрез него да поеме своите отговорности  това бе маши-
нация и клопка, в която попаднаха противниците на държавата  де факто 
това означаваше анархистите да подпомогнат нейното възстановяване и 
да влязат в противоречие със своите принципи  Подлъган, дори дурути 
бе заявил: „Ще се откажем от всичко, но не и от победата  нали масите 
са с нас?“

н а М Е С а т а  н а  р У С И я  И  С т а л И н

на испанската сцена се яви един нов актьор, който дотогава е беше в сянка 
и действуваше предпазливо  това бе болшевишка русия  в един момент, 
когато франко жънеше успехи по военните фронтове и антифашистите 
търпяха поражения поради недостига на оръжие, Съветска русия нару-
ши договореностите за оръжейно ембарго, поети пред демократичните 
страни  тя изпрати един кораб с оръжие, който акостира в пристанището 
на Барселона  Пресата шумно разгласи новината  растяха надеждите, че 
това оръжие ще позволи на бойците от фронтовете при арагон и Мад-
рид да укрепят своите позиции и да спрат франкисткото настъпление  
навсякъде се чуваха възгласи: „русия е с нас! да живее русия!“ Пристиг-
налият гораб носеше името „Базиргян“  научих, че се готви голямо тър-
жествено посрещане на екипажа му  Преди обед на следващия ден на-
шите приятели предоставиха на PSUC (Партидо сосиалиста унификадо 
де Каталуня) (преименуваната комунистическа партия), да поднесе при-
ветствия към екипажа на „Базиргян“  Следях обстановката с вълнение и 
сновях из булевардите, водещи към пристанището  Понеже комунистите 
нямаха собствени синдикати, нито работнически маси, те бяха мобили-
зирали младежи и деца с червени байрачета да се наредят под строй, и 
подобно на нашите пионерчета и септемврийчета да поднесат привет-
ствия и да връчат подаръци  тази част от церемонията приключи преди 
обед  Следобед предстоеше тържественото посрещане на пристигналия 
кораб и поднасяне на приветствия от анархистките организации  всички 
булеварди, водещи към пристанището, бяха изпълнени със стотици хи-
ляди работници, служители, младежи и граждани, прииждащи отвсякъде 
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в редици и безредно, с плакати и черно-червени знамена  Бях се влял в 
колоната на работещите в полиграфията и така се добрах до пристани-
щето със стохилядното множество, изпълнило околните улици  заредиха 
се приветствия и благодарности към руските работници, селяни, моряци, 
към народа на русия  И странно, на моряците от кораба не беше разре-
шено да се доближат до посрещащите ги с възторг работнически маси  
отговорът на капитана и представител на Съветския Съюз беше кратък  
той бил изненадан от огромното присъствие на анархо-синдикалните ор-
ганизации сред работниците  още на следващата нощ корабът вместо да 
бъде разтоварен в Барселона, вдигна котва и се отправи за гр  алмерия, 
където оръжието бе предадено на слугите на Москва  този факт не по-
пречи на сталинистите да разтръбят за „голямата безкористна помощ“, 
която Съветския съюз предоставил на републиканска Испания  

Какво бе обяснението за промяната в поведението на русия към 
събитията в Испания?

Комунистическата партия в Испания бе с незначително влияние  
тя почти не съществуваше и русия не можеше да разчита на нея при та-
кова незначително влияние при една евентуална победа на републиката 
над франко  но има и нещо друго, което обяснява това нейно поведение  
По същото време руската болшевишка система се задъхваше от процеси 
срещу другомислещите в собствените ѝ редове  Светът бе ужасен от ста-
ващото там  Сталин осъждаше на смърт довчерашните си съратници  И 
докато екзекуциите продължаваха, много комунисти от партиите в дру-
гите страни ги напускаха 

войната, която дълги години се подготвяше, ставаше все по-веро-
ятна и по-близка  тя неминуемо щеше да засегне и сталинска русия 

Комунистическите партии по света бяха най-сигурните съюзници 
на СССр  нещо повече, те бяха руски партии във всяка страна и се поста-
вяха в негова услуга, вярвайки сляпо, че там е осъществен идеалът на со-
циализма  Същите тези партии бяха щедро финансирани от сталинския 
бюрократизиран и строго централизиран апарат  този апарат действува-
ше като огромен октопод и държеше в пипалата си вярващите в органи-
зираната лъжа, че защитават „отечеството на пролетариата“  тази лъжа 
след години щяха да проумеят и самите вярващи, но през онези години 
единствено ние, анархистите, знаехме какво представлява сталиновата 
система 

за да предотврати все повече разрастващото се разочарование и 
съмнение към ставащото в русия, Сталин насочи вниманието си към Ис-
пания  Промените там носеха силен социален анархистичен заряд  По-
гледите на милиони хора по света бяха обърнати към нея  за анархизма 
заговориха не само приятелите, но и враговете му  Примерът с колекти-
визацията и социализацията, коренно различен от този на болшевишка 
русия, будеше надежди сред онеправданите и потиснати люде по света, 
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но този пример смущаваше както буржоазните среди, така и маркси-
стите-сталинисти, които, макар и от различни подбуди, се сближаваха 
и заговорничеха  Социалната революция не беше по угодата на никой от 
господарите по света и този заговор се прикриваше умело под благовид-
ната форма на доброжелателство към бореща се Испания  Именно в този 
труден момент Сталин и неговите слуги в Испания се представиха като 
най-сигурните нейни защитници, но поставиха известни условия, а те 
гласяха: комунистите по света и в Испания да не приемат друг модел на 
обществено устройство, освен руския модел на социализъм, наречен ста-
линизъм  за проводник на сталиновите планове в Испания се разчиташе 
на Испанската компартия, но понеже тя нямаше необходимото влияние, 
трябваше да бъде подсилена, укрепена и ангажирана за изпълнение на 
задачите, които русия щеше да ѝ възложи  Едва сега социалистическата 
партия на Кабайеро започна да си дава сметка, че той играе ролята на 
проводник на политиката на компартията и започна да се дистанцира от 
нея  Ето какво пише в  „аделанте“ (напред) от 5 01 1937 година: „Когато 
избухна фащисткият бунт, работническите организации и демократич-
ните елементи в страната бяха единни в разбирането, че тъй наречена-
та национална революция (лозунгът на комунистите – б  а ), рискува да 
хвърли нашия народ в бездната на най-черна мизерия и че на нея може да 
се противопостави само една социална революция  но комунистическата 
партия се обяви против социалната революция, опирайки се на своята 
стара теза за република на работниците и селяните и за диктатура на про-
летариата  от постоянното повтаряне на такъв лозунг за парламентарна 
република може да се заключи, че партията бе загубила всякакъв усет 
за действителността  Когато католическите и консервативни слоеве от 
народа видяха разрушена своята система и не знаеха повече какъв из-
ход да намерят, комунистическата партия им вдъхна нови надежди  тя ги 
увери, че буржоазната демократична република, за която пледираше, не 
би пречила на католическата пропаганда и би била готова преди всичко 
да защитава интересите на буржоазната класа“! (сравнете позициите на 
днешните наши прекръстили се комунисти на социалисти спрямо попо-
вете и новите банкери и бизнесмени – б  а )

да се опре на всички реакционни, антиреволюционни клерикал-
ни сектори, да създаде от тях една мощна организация, направлявана от 
проникнали от чужбина и от русия функционери, да ги подчини на при-
същата на комунистите дисциплина, като се рекламира и използува ру-
ското оръжие, като се привлекат доброволци от всички страни и от тях се 
създадат комунистически дивизии, командувани от палача андре Марти 
със седалище гр  албасете и с непрекъснат шантаж да проникват и завзе-
мат всички държавни постове, които късогледството на ларго Кабайеро 
им предостави – ето играта, която трябваше да се играе, та ако се дойде 
до победа над франко, всичко да бъде в полза на Съветския съюз и на ко-
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мунистическата партия или в случай на успех да бъдат заличени всички 
революционни социални реализации на испанския народ и анархистите 

тази коварна игра се проведе с невероятно търпение, със сата-
нинска дързост и безмилостен цинизъм  най-напред започнаха контра-
революционни действия – спиране на колективизацията посредством 
законодателството  на второ място дойде обезоръжаването на народа 
и организиране на полицейския апарат, което по-късно прерастна в по-
лицейщина 

всички ходове целяха компрометиране на революцията, която този 
път не беше властническа или диктаторска, а анархистична 

Избирайки уж по-малката от две злини и като се надяваше, че ще 
може да се снабди с оръжие, СNT попадна в собствения си капан  на 
6 12 1936 г  тя даде съгласието си 4-ма нейни ръководни кадри да влязат 
в правителството  

на Мадридския фронт франкистите напредваха с по 15 км на ден  
в града синдикатите организирха отбраната  от команданте дурути бе 
поискана помощ и той спешно изпрати 15 хиляди народни бойци на мад-
ридския фронт, което позволи временно спиране на пристъпите на фран-
кистките дивизии  в същото време, осигурявайки си сътрудничеството 
на СNT, правителството се приготви да замине във валенсия, вместо да 
остане в Мадрид 

в драматичен разговор във военното министерство команданте ду-
рути настоява да бъде закупено оръжие за фронта  на излизане от сгра-
дата неизвестен наемен убиец стреля в него и дурути пада тежко ранен на 
улицата  По-късно умира в болницата  

за революцията настъпиха тежки дни  Под претекст да бъдат оси-
гурени единството и редът беше създадено Единно командване и мили-
циите бяха военизирани  на Конфедерацията беше поставено условие, 
че ако не приеме тези промени, дивизиите ѝ в арагон ще бъдат лишени 
от всякакви оръжейни доставки  руските кораби не спираха в Барселона, 
а предаваха оръжието само в Картахена на официалната републиканска 
армия и подразделенията на андре Марти в албасете  очевидно беше, че 
това, което върши правителството, е пълно предателство 

Предприе се организирана кампания срещу арагонските милиции, 
обвинени, че бездействат, като в същото време те бяха лишени от оръ-
жие и амуниции  Под диктовката на Сталин и чрез агентите на Комин-
терна срещу СNT започна най-долнопробна кампания, чиято цел бе да се 
дискредитират завоеванията в социалната сфера  въпреки всичко СNT 
и FAI продължиха борбата  народът беше с тях и те бяха с него  Бойците 
заявиха: „Изпратете ни самолети, артилерия и танкове и ние сме в състо-
яние да завземем Сарагоса, Хуеска и теруел и цял арагон  Стига полити-
чески маневри и интриги  отнесете се с разбиране  Погледнете действи-
телността  ние няма да търпим да бъдем обвинявани в бездействие“ 
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Колективите от арагон, леванте и Кастилия продължаваха да обработ-
ват и стопанисват земите, да прибират реколтата и да осигуряват жито 
за населението, въпреки саботажа, организиран от буржоазията, като-
лическите и комунистическите среди  Индустриалните предприятия, 
организирани във федерации по браншове, продължаваха да поддържат 
производството  СNT беше навсякъде, но и нейните врагове, външни и 
вътрешни, не спяха  те щяха да я обвинят във всички грехове, произти-
чащи от блокадата – недостатъците в снабдяването, липсата на редица 
стоки и др 

Един ден Барселона остана без хляб, който, макар и оскъден, беше 
редовно разпределян  Картофите също бяха изчезнали  Пшеницата се 
произвеждаше от колективите на СNT, хлебарниците също бяха в ръце-
те на синдиката  Слуховете, разпространявани от PSUC (Каталонската 
компартия) бяха, че СNT е главният винодник за глада и трудностите по 
снабдяването  в ръководството на СNT бяха притеснени  Компартията 
организира привидно спонтанна манифестация, насочена против СNT  
Чашата на търпението преля  въоръжени групи на синдиката предприеха 
внезапни проверки и обиски на складовете, контролирани по онова вре-
ме от съветника по снабдяването към правителството Хуан Коморера, 
който беше комунист  на него правителството беше поверило ролята на 
посредник между производителите и търговците на дребно  оказа се, че 
контролираните от него складове са пълни с развалена пшеница и из-
гнили картофи – продукция, която умишлено е била укривана, за да не 
стигне до населението  След тези разкрития Коморера, макар и един от 
първенците в своята партия, изчезна  Беше станал най-омразният човек, 
окарикатуряван в пресата и в улични пропагандни материали  Подобни 
факти за саботажи се разкриваха твърде често и се изнасяха в печата 

Скандален беше случаят с кражбата на танкове, укривани в казар-
мата „Карл Маркс“  Комунистите крещяха, че анархистите не искали да 
се бият на фронта, а само играели на футбол  И тази лъжа и инсинуа-
ция, повтаряна по Гьобелсовски, беше разтръбявана от тях по цял свят  
И отново се оказа, че от компартията са организирали „изчезването“ на 
танковете, които, уж тръгвайки за фронта, бяха отклонени и потулени в 
тяхната казарма  този случай също разобличи комунистите-сталинисти 
пред обществеността, но те нямаха скрупули  При тях йезуитската мак-
сима „Целта оправдава средствата“ беше в пълна сила 

Към правителствената армия, подкрепяна от бригадите „Хосе Мар-
ти“, усилено се създаваха нови полицейски сили  така, освен цивилната 
гвардия, останала от времето на монархията, републиканската „Гуардия 
де асалто“ нарастваше като полицейска сила особено бързо  всички при-
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знаци сочеха, че се готви нещо срещу анархистите и техните постижения  
Консервативните сили сметнаха, че е дошло тяхното време да се разпра-
вят физически с онези, чиято цел не бе властта, привилегиите и господ-
ството, а изграждането на едно свободно от насилие общество 

Продължавах да минавам през щаба на местното ръководство на 
СNT-FAI, както и при моя приятел от павилиона на „рамбла де флорес“, 
откъдето научавах допълнителна информация освен тази от всекидне-
вниците  реших да посетя обявената във в  „тиера и либертад“ („земя и 
свобода“) среща на старите деятели на движението, членуващи в групата 
„лос де айер и лос де ой“ (вчерашни и днешни)  Салонът беше препълнен, 
посетен изключително от старите ветерани  не всичко, което се говоре-
ше, разбирах добре, но усещах вълненията на посетителите  на сцена-
та застана човек с библейска осанка на видима възраст около 90 години  
всички станаха на крака и аплодираха „ел виехо“ (стареца)  той говореше 
и възкресяваше имена на дейци и събития от неговата младост, за сблъ-
съците със силите на реда, забраняващи изявите на хора, устремени към 
бъдеще без граници и войни  разказваше за истината и свободата, които 
като птицата феникс възкръсват от пепелищата  развълнувано и спон-
танно присъстващите запяха стара революционна песен и точно докато 
пееха, задъхан от вълнение, старият анархист се строполи на подиума  
втурнаха се приятелите от първите редици, поръсиха с вода главата и 
лицето му и след малко той отново се изправи и седна на стола  Присъст-
ващите се усмихваха и сълзи потекоха от очите им  Силно впечатлен от 
случилото се аз също избърсах сълзите си  

незабравимо вълнение! незабравимо!

в  р Е д а К Ц И я т а  н а  „ т И Е р а  И  л И Б Е р т а д “  
Б о М Б а р д И р о в К а 

Седмичникът на FAI впечатляваше със своето оформление и съдържа-
ние  редакцията му се намираше на ул  „Унион“ №7  влязох в приемната и 
се представих  около кръгла маса седяха трима мъже на средна възраст – 
испанец от редакцията, аржентинец и бразилец  Пиеха мате, бразилско 
питие със зелен цвят и с горчиво-тръпчив вкус  Пих за пръв и последен 
път в живота си от него и аз  Хареса ми  Събеседниците говореха за съ-
битията, за ажентинската анархо-синдикална централа фора, за рио де 
жанейро и за анархистичното движение там  Историята на тези страни е 
и историята на Испания с нейните конкистадори и откриватели на новия 
свят  Стотици хиляди испанци са прекосявали океана било като търсачи 
на щастието си, било като емигранти, потърсили работа и убежище в ла-
тинска америка  Много бяха дошлите в Испания от Уругвай, Мексико, 
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Куба, Чили, Перу и Бразилия да помогнат кой с каквото може на испан-
ските анархисти 

дните ставаха все по-тревожни  Бомбардировките продължаваха 
не само над Барселона, Мадрид и валенсия, но и върху редица по-малки 
градове и селища  въздушните тревоги позволяваха на хората своевре-
менно да потърсят убежище в подземията на метрото  

Беше към 11 часа през деня  Бързах да отида в регионалния коми-
тет, където наскоро бях ангажиран за да експедирам в България инфор-
мационния бюлетин на СNT-FAI (преведен на български)  всяка секция, 
както казах, превеждаше бюлетина на съответния език  Само минута след 
подадената тревога, точно преди да вляза в метрото, огромна авиобомба 
със свистене се заби наблизо  взривът засипа входа, от който ме деляха 
само няколко крачки  Инстинктивно се притиснах с лице към стената на 
близката сграда  Чух писъците на ранените, видях безжизнени тела  раз-
минах се на косъм със смъртта 

адресите, на които изпращахме бюлетина, бяха на кооперации, 
читалища, а също на наши приятели от страната  вместо на машина, аз 
предпочетох за по-бързо да адресирам на ръка  не можех и да предпола-
гам, че по-късно точно тези ръчно надписани опаковки ще послужат за 
веществено доказателство в дирекцията на полицията по време на след-
ствието в гр  Шумен след завръщането ми от Испания, за което ще стане 
дума по-късно 

наближаваше 1 май  атмосферата в Барселона вещаеше буря  Кон-
трареволюционният заговор, за който споменах, беше в ход  Съюзът, 
обединил реакционните сили, манипулирани от сталинската шпионска и 
агентурна мрежа, набираше сила  Комунистическата партия стана опас-
на  Беше в непрекъсната схватка с троцкистите, които в много отношения 
имаха по-голямо влияние, отколкото сталинистите комунисти  органи-
зацията им носеше инициалите POUM – Partido obrera unificado marxis-
ta (обединена работническа марксистка партия)  нейният ежедневник 
„Batalla“ (Борба) непрекъснато изнасяше факти за репресиите в русия и 
не я считаше за социалистическа страна  POUM-истите имаха своя воен-
на формация на фронта  в ежедневника на комунистическата каталунска 
партия, преименувала се в Partido socialista de Cataluna – PSUC, троцкис-
тите бяха непрекъснато атакувани  Бяха наричани шпиони и провокато-
ри, слуги на империализма и пр  троцкистите пък наричаха сталинистите 
агенти на Сталин и оръдия на неговата политика 

анархистите и анархо-синдикалистите от FAI и СNT непрекъснато 
апелираха за единство на антифашистките сили, независимо от тяхната 
партийно-политическа принадлежност  най-безкористно заинтересова-
ните за спечелване на войната срещу франко и хитлеро-фашистките му 
покровители бяха СNT, FAI, част от републиканците и една значителна 
част от социалистическата синдикална централа (UGT), с която СNT 
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изграждаше Alians obrera revolucionaria (работническо-революционен 
съюз) 

всички политически партии играеха юдинско хоро, като говореха 
за демокрация, разбирана като власт, от която всяка се стреми да докопа 
по-голямото парче 

Испания беше разпъната на кръст, разделена на две половини  Чуж-
дите сили си изпробваха оръжията и репетираха за началото на предсто-
ящата световна война 

т р а Г И Ч н И т Е  С ъ Б И т И я  С л Е д  П ъ р в И  М а Й , 
Б а р С Е л о н а  1 9 3 7  Г  

наскоро след отказа на кораба „Безиргян“ да разтовари оръжие за ара-
гонските дивизии и разигралите се събития в Пучарда, предстоеше най-
трагичната драма, напомняща за тази в Кронщад от март 1921 г  два дни 
преди Първи май 1937 г  на един от големите площади на Барселона ком-
партията беше изградила огромна арка, завършваща на върха с ембле-
мата сърп и чук  Под нея висеше огромен портрет на „бащата на народи-
те“ – Йосиф висарионович джугашвили – Сталин  С моя добър приятел 
Панайот Чивиков се спряхме и дълго коментирахме замисъла на арката  
дори влязохме в малък спор  той смяташе, че това е нормално, а аз – че е 
преднамерено и провокативно 

След като партийните агенти на Москва бяха проникнали в почти 
всички политически групировки и най-вече в консервативните (за да ги 
използува, разчитайки на тяхната омраза към революционните процеси), 
по нареждане от Кремъл те преминаха към осъществяване на заговора  
Испанските ни приятели ни предупредиха да държим близка връзка с ре-
гионалния комитет и да не се пръскаме, защото предстоят събития  на 
втори май бяхме уведомени да се явим в областния комитет на СNT-FAI  
раздадоха ни пушки, пистолети и по няколко отбранителни гранати  на 
групи се отправихме едни към крепостта Монжуих, а други, между кои-
то и аз, към височината тибидабо  Часът беше три следобяд  С трамвай 
стигнахме до въжената зъбчата железница (ferrocaril)  забелязахме, че по 
улиците и булевардите всички затваряха магазините и спускаха рулетки-
те пред вратите  Чуваха се редки пушечни и картечни изстрели  наши-
те приятели от патрул де контрол бяха заели кръстовищата на улиците 
близо до булеварда „Пасео де Грасиа“  Сменихме трамвая с влакчето по 
зъбчатата линия, водеща към върха на тибидабо  Бяхме под командата на 
испанските бойци, с които предстоеше да изживеем няколко тревожни, 
напрегнати и пълни с рискове дни и нощи  
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Когато стигнахме билото, се отправихме към огромната и още не-
завършена катедрала, превърната сега на истинска бойна крепост, от ко-
ято щяхме да имаме контрол над целия хребет, заграждащ Барселона  
отговорник на групировката бе мургавият около 40-годишен испанец 
Мартин – анархист, преживял не едно изпитание в борбата на СNT и FAI 
срещу социалните врагове  това разбрах по-късно в разговор с него  Пръв 
негов помощник беше „маестрото“, учителят от квартала на тибидабо – 
Хосе  от българите тук бяхме любен Цанков диков, Панайот Чивиков, 
Стефан Манов, никола Енчев (Керенски), Пульо Пулев, Христо табаков 

на връхната част на катедралата-крепост бяха разположени две 
картечници „Максим“ за отбрана срещу прелитащи неприятелски само-
лети  Панорамата към Барселона беше като от самолет  Комплексът ти-
бидабо предлагаше на посетителите места за отдих и забави, магазини и 
хотели  Богато залесените паркове и градини се сливаха с хармонията на 
природните дадености  не липсваха изкуствени езера и фонтани  Сега 
това естествено укрепление бе превърнато в бойно поле  другата укре-
пена височина, заграждаща града, разположена срещуположно на тиби-
дабо, беше крепостта „Монжуих“, където през 1909 г  е бил разстрелян от 
клерикалите големият педагог и анархист франсиско ферер, създателят 
на рационалните училища  Година преди избухването на Гражданската 
война тук беше проведено Световното търговско изложение 

Както на тибидабо, така и тук, освен нашите испански другари има-
ше и български анархисти, главно емигранти, дошли от франция  това 
бяха Стефан досев Граматиков (Степан), владимир Георгиев, Петър ди-
нев и Митю Киреча 

на Монжуих бе разположена брегова артилерия, готова за защита 
при евентуално нападение откъм морето 

Мълвата за подготвяния контрареволюционен бунт излезе вярна  
агентите на сталинска русия от рSUC оглавиха атаката сега  Първият 
обект за нападение беше сградата на телеграфопощенската станция  вра-
говете не можеха да се примирят този важен комуникационен център на 
двумилионния град да бъде в ръцете на анархистите  всеки новопристиг-
нал в Барселона се впечатляваше от огромното черно-червено знаме, раз-
вято на една от най-високите сгради на града  Шпионите на КГБ злобееха 
от невъзможността да да контролират разговорите и телеграмите 

на 3 май въоръжен отряд полицаи направи опит да превземе сгра-
дата  При престрелката загинаха няколко служители  Цяла Барселона бе 
вдигнат на крак  Планът за метежа бе разкрит  наши другари сигнали-
зираха, че на стратегически места по покривите на ъгловите сгради има 
картечни гнезда, откъдето пучистите са се нядявали да стрелят по мани-
фестиращи или големи групи хора, подобно на избиванията по време на 
Кронщадските събития в русия от 1921 г  този път обаче анархистите не 
излязоха да манифестират  трамвайните и тролейбусни работници неза-
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бавно издигнаха барикади  в помощ на пощенци пристигнаха въоръжени 
сили на СNT и бързо ликвидираха разбойническото нападение на поли-
цейските отряди  Градът потъна в мрак, но от височините на тибидабо 
ясно се виждаха огнените очертания на бомбени експлозии, а тътенът им 
бе допълван от картечни откоси 

По световните медии провокаторите разпространиха вестта, че 
анархистите се опитвали да извършат пуч срещу законното правител-
ство  това беше наглост по чисто гьобелсов образец  Какво основание 
имаха те да твърдят това, след като анархистите чрез СNT и FAI кон-
тролираха Барселона, цяла Каталуня и арагон? Икономиката, социалната 
сфера и културата се ръководеха именно от тях и те бяха първите, които 
преградиха пътя на военнофалангисткия преврат 

Планираната лъжа е била изработена по сценарий на католически-
те и сталинските централи и на разузнавателните служби  това разкрива 
не друг, а прекият ръководител на службите на КГБ в Испания по това 
време генерал Кривицки (орлов)  Години по-късно в книгата си „аз бях 
агент на Сталин“ той разкрива, че според плана предварителната инфор-
мация за световните медии трябвало да убеди общественото мнение, че 
в клубовете на анархистите и троцкистите са били намерени листовки на 
внедрени и проникнали в редовете им фалангисти и фашисти  листовки-
те са били подготвени предварително в чужбина, за да бъдат показани на 
любопитните журналисти, когато бъде овладяна Барселона  всичко, как-
то казах, е било подготвено в чужбина  Според плана генерал франко е 
трябвало да ликвидира своя съзаклятник и едновременно съперник – ге-
нерал Мола, застъващ още по-крайни фалангистки позиции, а силите на 
компартията в Каталуня е трябвало да се справят с анархистите, анархо-
синдикалистите и троцкистите от POUM  този план е бил добре известен 
на ръководните среди в англия, франция и Сталинска русия  След него-
вото осъществяване е трябвало да се стигне до примирие между агресора 
и жертвата – потърпевшия народ  това примирие е щяло да бъде нещо 
като Мюнхенското споразумение  Слуховете за този заговор, за който 
бях прочел в поверителния бюлетин на Конфедерацията, се потвърди-
ха практически  във франкисткия лагер бе инсценирана самолетна ка-
тастрофа, при която ген  Мола загина  външните сили, вдъхновители на 
този план, следяха зад кулисите хода на събитията 

анархистите провалиха плана на заговорниците като оказаха неза-
бавна съпротива, заеха входните артерии към града и оттам започнаха да 
стесняват обръча  Кръстовищата бяха блокирани от блиндирани коли и 
камиони, обвити с дюшеци  нощем от върха на тибидабо наблюдавахме 
потъналия в мрак Барселона и чувахме тракането на картечниците и бом-
бените експлозии  не се виждаше нищо  

Паролата при обход из района беше „диес и нуеве де Хулио“, т  е  
„деветнадесети юли“  ако през нощта срещнехме непознато лице или 
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група, която не отговореше на паролата, трябваше да стреляме на месо  
Мартин и учителят ръководеха нашите действия  През втората вечер бях 
извикан и изпратен с двадесетина испански другари в неизвестна посо-
ка  Пътувахме с три открити камиона, със заредени пушки и препасани 
около кръста гранати – лимонки и бухалки  Потеглихме  никой с никого 
не говореше  Минавахме през високи и ниски терени, покрай залесени 
хълмове и оголени поляни  След около 40-50 минути камионите спря-
ха  Слязохме тихо и наредени по двама тръгнахме след водещата трой-
ка  Спряхме пред тунел и след като преминахме през него спряхме пред 
задните входове на някаква двуетажна сграда  Пазехме пълна тишина  
застанахме зад няколко прозореца със спуснати тъмни завеси, през чи-
ито тесни процепи се процеждаше светлина  Пред входа около сградата 
патрулираха няколко въоръжени гвардейци от гуардиа сивил  Сега чак 
ни казаха, че тук се намира важен радиопредавател, който на всяка цена 
трябва да превземем  трябваше да сме готови да стреляме и да хвърлим 
бомбите през прозорците, за да ликвидираме охраната  трима от нашите 
се явиха при началника на охраната и като му обясниха, че сградата е 
обсадена и не трябва да се пролива излишна кръв, поискаха от него да 
заповяда постовете да се приберат без съпротива  Изглежда, че всички 
бяха в течение на развиващите се събития в града  Само след тридесети-
на минути ние спечелихме важна позиция, без никакви жертви за двете 
страни  напрегнатите минути за изхода от преговорите бяха вълнуващи  
допускахме и най-лошото, при което никой не бе застрахован за живота 
си  

още същата нощ единият камион, в който бях и аз, се върна в ти-
бидабо  През деня заедно с любен диков следяхме движението по асфал-
тираното шосе, застанали на терасата на крайпътната триетажна сграда  
ако забележехме хора или кола, идващи към Барселона, трябваше да уве-
домим щаба в укреплението  С любчо обсъждахме ставащите в момента 
събития  той беше колкото сериозен, толкова и шегаджия  неочаквано 
каза, че иска да пробва дали пушката му може да гърми  Секунди след 
това натисна спусъка и тя гръмна  Ехото от изстрела се понесе из низи-
ната  

– любене, защо направи тази глупост? – казах му аз и докато го 
хоках при нас дойдоха двама испанци  Уверихме ги, че всичко беше слу-
чайност и по невнимание  След около час по шосето от запад се зададе 
колоездач, когото постът спря  на въпроса от къде идва и за къде се е 
запътил в това смутно време, той наивно отговори, че не знае за събити-
ята в Барселона  не носел и никакви документи за самоличност  двама 
от испанците го задържаха и го поведоха към крепостта за по-обстойна 
проверка  Извикаха ме да вървя на пет крачки след тях със задържания 
помежду им човек  Испанците не бяха въоръжени  непознатият се обър-
на към мен и умолително заяви, че е случаен минувач и е невинен  опася-
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ваше се да не би да стрелям в гърба му  Уверих го, че нищо лошо няма да 
му сторя  вървяхме и през ума ми мина, че този човек, когото не позна-
вах, има жена, деца и близки  ако се поддаде на изкушението да побегне, 
бих ли се осмелил да стрелям? И пак мислено си отговорих, че не съм в 
състояние да сторя това, дори да ми бъде наредено да го сторя  за мене 
този човек не беше сторил нищо лошо, при това не беше въоръжен  По-
нататъшната съдба на непознатия не узнах 

Четири денонощия продължиха сраженията и размириците в 
Барселона  И след като силите на СNT-FAI и FIJL овладяха положение-
то, вместо на провокаторите да бъде потърсена отговорност и да бъдат 
наказани, националният комитет на СNT отправи апел за прекратява-
не на сраженията  Проводниците на заговора Хуан Коморера, съветник 
по снабдяването и член на компартията, артемио айгуаде, министър на 
вътрешните работи в Каталуня, член на католическата партия, и рамон 
Салас, директор на полицията, член на комунистическата партия, изчез-
наха  Последните двама се оказа, че са избягали  

Спешно бе свикано заседание на FAI  очертаха се две различни 
становища за по-нататъшната тактика след така развивилите се събития  
федерика Монтсени, която беше председател на националния комитет 
на СNT, пристигна специално от Мадрид и с някои от останалите члено-
ве застана зад тезата, че ако се разруши така нареченото (вече формал-
но) единство на антифашистките сили, победата на франко е неминуема  
разузнаването бе докладвало, че два военни кораба от английския воен-
номорски флот са се отправили към бреговете на Барселона, вероятно, за 
да го обстрелват  

След прекратяването на огъня централното правителство изпра-
ти няколко десетки хиляди полицейски каски от гуардиа де асалто  в 
същото време част от въоръжените сили на анархистите бяха готови да 
тръгнат от фронта, за да се справят с надигналата се реакция, но бяха 
възпрени  

По време на тези трагични за революционерите моменти заговор-
ниците избиха по домовете им редица видни дейци на СNT и FAI, кому-
нисти-дисиденти и особено троцкисти  на пети май през нощта от дома 
му бе извлечен и зверски убит видният италиански анархист професор 
Камилио Бернери – интелектуалец, с много трудове из областта на био-
логията и социологията  той редактираше по онова време вестник „Кла-
сова война“, орган на италианската анархистична бойна бригада на ара-
гонския фронт, наброяваща 3000 емигранти, избягали от Мусолиновия 
„рай“  вината на Бернери се състоеше в това, че той се осмели открито 
да изнесе във вестника на показ факти за задкулисните престъпления на 
сталинските шпионски служби, проникнали като октопод в живото тяло 
на републиканска Испания  той открито посочи, че е груба грешка от 
страна на СNT съгласието му да влезе в правителството с мотив да бъде 
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заздравен антифашисткият фронт  в навечерието на майските събития 
Бернери отправи изобличително писмо до работническото движение и 
мислещите хора по света да не се продават на тази коварна машина  И 
болшевишката сталинска ЧК не му прости  на 5 май чекистите нахлуват 
взлом в дома му, докато е работел и го съсичат зверски  няколко дни след 
това бе погребението му  Прочетох в „Солидаридад обрера“ къде, кога 
и в колко часа ще стане раздялата с Бернери и без да питам когото и да 
било, отидох да отдам почит на тази изключителна личност  траурната 
процесия мина по булеварди и улици  Италианските другари носеха тра-
урни черни знамена и бяха вдигнали десници, свити в юмрук  Шествието 
спря пред клуба на каталунските комунисти, станали оръдия и убийци на 
Бернери, отправяйки гневни проклятия към партията им 

П а р о л а т а  о т н о в о  Е  1 9  Ю л И ,  
н о  С  н Е И з в Е С т н о С т И

настъпваше най-страшното  възстановената полицейска машина, ръко-
водена и попълвана от „чекистите“, предприе истински лов на вещици  
Първо посегнаха на троцкистите от POUM  разгромиха техните клубове 
и обявиха партията им за незаконна  нейните ръководители, все стари 
комунисти, дисиденти като андре нин, Маурин и др  бяха арестувани 
тайно и после избити по най-жесток начин  Изплашени, болшинството 
привърженици на POUM потърсиха убежище и закрила в СNT  аноним-
ният чекистки апарат се опита да приложи репресии и спрямо СNT като 
цяло, но предвид нейната масовост сред работниците, те не посмяха да 
продължат  ограничиха се с избивания на отделни наши другари  в един 
момент, когато репресиите на „октопода“ се засилиха, мнозина приятели 
не спяха по домовете си  

При създалата се ситуация анархистите от СNT напуснаха прави-
телството на ларго Кабайеро, а той подаде оставка  По поръчка и препо-
ръка на Кремъл за министър-председател беше назначен десният социа-
лист д-р Хуан негрин, който стана най-здравата опора на провежданата 
болшевизация в Испания  Контрареволюцията беше започнала  Под па-
тронажа на негрин златото на испанската банка бе предадено на русия, 
в замяна на което тя изпрати остаряло и негодно оръжие, както пише в 
документалната си книга франсиско Моралес олая 

Годното оръжие се предаваше само на подразделенията (т  н  ин-
тернационални бригади), подчинени на болшевишките генерали  Голяма 
част от командния състав на интербригадистите по-късно загина в кон-
центрационните лагери в русия, изпаднал в немилост пред Сталин и об-
кръжението му  Ще напомня отново за книгата на Хесус Ернандес, секре-
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тар на Испанската компартия, носеща заглавието „аз бях министър на 
Сталин“, където той пише: „аз държах дулото на картечницата, опряна в 
гърдите на испанския народ, а пръстът върху спусъка беше на КГБ“  в нея 
Ернандес изнася потресаващи факти за ролята, която самият той и пър-
вите му помощници и резиденти – италианецът Палмиро толиати, поля-
кът Степанов, аржентинецът Копдевила и всички генерални секретари 
на компартии в съответните страни, са играли  в нея се изнасят факти 
от практиката и тактиката на Коминтерна по време на Испанската война 
и революция, която Сталин провали чрез агентурата си  а тази револю-
ция беше един уникален опит в човешката история за освобождението на 
хората  Ще спомена, че всички руски генерали и писатели, между които 
Г  Кривицки, артур лонон, Михаил Колцов, овсеенко, както и испански-
те генерали Ел Кампесино, Модесто, Хосе диас и др  – едни дошли като 
доброволци, а други изпратени от спецслужбите, – по-късно загинаха 
трагично като дисиденти, подозирани и обвинявани, че са заразени от 
„испанската болест“ – анархизма, от която Сталин така много се плаше-
ше 

Хесус Ернандес описва в своята книга това, което е преживял и про-
веждал като секретар на компартията по нареждане на нКвд  опис ва 
трагедията на голяма част от испанската имиграция в русия, която лично 
той извежда от Испания и настанява из затънтените райони на Съвет-
ския съюз при най-мизерни условия  По време на моето пребиваване в 
Барселона имах възможността да присъствам не само на митинги, събра-
ния и манифестации на анархистите, но и на други политически сили, на 
които оратори бяха Хесус Ернандес, долорес Ибарури и др  Спомням си, 
че на митинга в зала „Гран при“, те говореха, че в Испания се води един-
ствено националноосбоводителна война и се правеха на глухи и слепи 
за другата битка – за социални завоевания и освобождение на труда от 
капитала  всичките им усилия се свеждаха до провеждане на политиче-
ски шантажи, интриги, заговори и политически съюзи, угодни на руското 
вмешателство, против анархистите и техните постижения в областта на 
селското стопанство, промишлеността, социализациите  Стремежът им 
бе да овладеят командните политически служби, военните постове, по-
лицейския апарат, за да контролират народните маси и да печелят диви-
денти от продажбата на руско демодирано оръжие срещу златото на ис-
панската република  не се посвениха да поискат отварянето на църквите, 
за да се отслужват литургии в угода на католическата йерархия, с която 
си сътрудничеха  заговорниците на преврата – генералите, бяха в тесен 
съюз със земевладелците и кардиналите, а църквите и манастирите бяха 
станали складове за оръжие на фалангата 
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Интересно е, че след като сталинистите в началото ласкаеха ларго Ка-
байеро, наричайки го „испанския ленин“, по-късно го заклеймиха като 
предател и клеветник, защото след майските събития от 1937 г  на огро-
мен митинг той заяви, че е по-добре да сме в съюз с анархистите, които 
са честни борци срещу фашизма, отколкото да се продаваме на чужда 
държава  Известно е, че агентите на Сталин щедро плащаха и подкупва-
ха немалко от социалистическите и републикански лидери да им служат  
ларго Кабайеро обаче остана верен на убежденията и каузата си, не се 
продаде и не загуби уважението на народа  По-късно бе разстрелян от 
хитлеристите  

Ценностите, което Маркс завеща на своите последователи, бяха 
тези на йезуитите: клеветата, интригата, коварството и лицемерието  
още от времето на Първия интернационал Маркс ги прилагаше срещу 
своите опоненти – Бакунин, Гийом и реклю  По-късно въоръжените с 
този морал ленин и Сталин изградиха огромния разузнавателен и реп-
ресивен апарат, с който поставиха в подчинение и послушание народите 
вътре в страната си и компартиите по света, които хем вярваха, хем ли-
цемереха, че вярват на своите господари 

Под претекст за по-бързо спечелване на войната официалното 
правителство обяви създаването на единно командване  то подчини ар-
мейските подразделения и милициите, но уби ентусиазма на бойците по 
фронтовете, превръщайки ги от революционери единствено във войни-
ци  военизирани бяха и конфедералните милиции 

Колективизираните и социализирани предприятия в арагон бяха 
одържавени, арагонските колективни селски стопанства бяха разтурени  
разтурени бяха и органите на обществения патрул де контрол по бари-
кади и квартали  въпреки всички тези репресивни мерки и разпоредби на 
правителството, СNT, FAI, FIJL и Mujeres libres („Свободни жени“) оста-
наха реална сила в републиканска Испания  

Сърцето на народа бе с тях 
в поверителния бюлетин на СNT-FAI прочетох откъси от шифро-

ваните разпореждания на Сталин до болшевишкото представителство 
в Барселона, оглавявано от антонов-овсеенко, който бе разстрелян по-
късно след отзоваването му  разпореждането на Сталин гласеше: „напра-
вете всичко възможно да овладеете ключовите позиции в обществения 
и държавен апарат и да елиминирате анархистите от всички ведомства  
злепоставяйте ги и преодолявайте тяхното влияние“  в отговор антонов 
докладвал: „Масите от работници, селяни и служещи са под тяхно вли-
яние и отстраняването им е невъзможно  дълбоките промени в стопан-
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ската и социална сфери са плод на техните организирани сили“  „в такъв 
случай – повторно нарежда Сталин – обезсилвайте и дискредитирайте 
техните инициативи и реализации“ 

диктаторът от Кремъл не можеше да се примири с примера на ис-
панските анархисти, който бе различен от неговия тоталитарен комуни-
зъм  Придържаше се към Мойсеевата заповед: „нямай друг Бог, освен 
мен“  всичко това би било само забавен фарс, ако не се бе превърнало в 
истинска трагедия не само за испанския народ, но и за световното осво-
бодително движение 

С в Е т о в н И я т  К о н Г р Е С  н а  П И С а т Е л И т Е

След трагичните събития в Барселона, през месец юни на 1937 г  във ва-
ленсия се състоя Световният конгрес на писателите  освен антифаши-
сти, анархисти, пацифисти, социалисти и представители на други идейни 
движения, тук бяха дошли и емисари на Сталин от много страни  те уме-
еха да проникват навсякъде, където се устройват обществени форуми и 
чествания 

Като делегати на конгреса от България бяха дошли писателите лю-
дмил Стоянов, Мария Грубешлиева и Кръстьо Белев  на връщане от ва-
ленсия те се бяха отбили в Барселона  Стефан Енчев – даскала се позна-
ваше добре с Кръстьо Белев от годините, когато са били във варненския 
затвор  дадоха си среща в една кафе-сладкарница на Барселона  Бях по-
канен да присъствам и аз  Като стари приятели те споделяха и коменти-
раха развилите се тук събития и между другото Стефан каза: „Кръстьо, ти 
и твоите съмишленици (комунисти) трябва да знаете, че тук анархистите 
са огромна сила и могат да удавят противниците си със слюнка, но са 
великодушни и правят какви ли не компромиси все в името на антифа-
шисткото единство“ 

По-късно през 1941 г  отново се срещнахме с Кръстьо Белев като 
концлагеристи в Ени Кьой край Ксанти (Гърция)  След връщането си от 
Испания той беше написал брошура за колективизациите в арагон, като 
не пропуснал да спомене, че те били изграждани с насилие от страна на 
анархистите и прочие глупости  С Кръстьо бяхме в едно отделение и има-
хме възможност да говорим и спорим по много въпроси  Когато го запи-
тах защо пише за неща, на които не е бил нито свидетел, нито участник, 
(особено след като не е бил в арагон), той чистосърдечно ми изповяда: 
„Братче, нали знаеш, пишехме по поръчка отгоре, такава беше линията 
на партията“  тази линия подхлъзна в пропастта и партията му  По-късно 
Кръстьо еволюира и бе намразен от същата тази партия 
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незавидната роля на сталинистите в Испания най-добре е описал 
джорд ж оруел в книгите си „Почит на Каталуня“ и романа си „1984“  Са-
мият оруел е пряк свидетел на сталинския шантаж и престъпления през 
май 1937 г  в Барселона  да разгромят анархистите не можаха, но обявиха 
партията на троцкистите POUM за вражеска  Клубовете ѝ бяха разгроме-
ни, ръководителите – избити, а те бяха все измежду техните бивши из-
тъкнати личности като андре нин, Маурин и др 

неведнъж съм казвал, че сталинистите не бяха антифашисти, а 
проводници и защитници на интересите на съветската империя, която 
подведе, продаде и предаде интересите на световния пролетариат и иде-
ите за социална правда и свобода  Пред очите на цял свят само за 6 ме-
сеца след разгрома на републиканска и революционна Испания Молотов 
и рибентроп като външни министри на Сталин и Хитлер, подписаха по-
зорния договор за ненападение (23 август 1940) и втората световна война 
започна  Сталин развърза ръцете на Хитлер, снабдяваше го с петрол и 
храни  Мелницата в Каспичан в България мелеше руско жито за храна на 
хитлеровите армии, които след покоряването на Европа удариха и всемо-
гъщия си съюзник 

К а К  з л а т о т о  н а  И С П а н И я  Б Е  И з н Е С Е н о  в 
С С С р

След всички заговори, политически интриги и контрареволюционни 
действия на правителството, десницата и сталинистите, СNT напусна 
правителството на ларго Кабайеро и нейният авторитет укрепна още по-
вече  тя застана на принципни позиции 

Предстоеше откриването на мемориална плоча на легендарния 
Буенавентура дурути върху сградата на Комите рехионал на СNT-FAI,  
а бул  „виа лаетана“ също бе преименуван на „виа дурути“  на 10 юни 
1937 г  се състоя невиждан грандиозен митинг  Улици и булеварди, пре-
сичащи площада пред „Банко де Еспаня“ бяха в буквалния смисъл за-
дръстени от народ  огромни плакати с революционни призиви и преду-
преждения, както и гора от черно-червени развети знамена придаваха 
на обстановката особено вълнуваща атмосфера  Успях да стигна близо 
до трибуната, от която говореха Гарсия оливер, федерика Монтсени и 
рикардо Санс  Монтсени беше изключителен оратор и завладяваше ма-
сите  Гласът ѝ отекваше сред многохилядното море от хора, изпълнили 
плътно булеварда и площада  Гарсия оливер, сподвижник на дурути от 
групата на „лос Солидариос“ (Солидарните), бе не по-малко магнетичен 
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в словото си  рикардо Санс бе команданте на 26-а дивизия, носеща името 
„Колумна дурути“, и беше униформен  

друг голям митинг беше свикан в театър „олимпия“  С един испан-
ски другар отидохме доста по-рано от обявения час  театърът побираше 
няколко хиляди души  залата беше накичена с многобройни черно-чер-
вени знамена и лозунги, изразяващи гнева и възмущението срещу пъл-
зящата контрареволюция  заприиждаха на вълни хора на синдикатите, 
идейните организации, младежките групи, атенеумите  Местата бързо се 
запълниха и огромна част от идващите останаха на площада пред театъ-
ра  високоговорителите разнасяха в ефира химните на СNT и FAI „А лас 
барикадас“, „Ихо дел пуебло“ и Интернационала  Пред просторния поди-
ум висяха портретите на класиците на анархизма и падналите в борбата 
аскасо и дурути   ораторите жерминал Езглеав от FAI, федерика Монт-
сени от СNT и рамон лиарте от Juventudes libertarias бяха посрещнати 
ги с овации и възгласи  С вълнуващи думи ораторите се обърнаха към 
присъствуващите, към испанския народ и към световната общественост  
те описаха тревожната обстановка в страната в резултат от блокадата 
и мръсната роля, която играеха политическите демагози  Говорейки за 
външната интервенция и апетитите на вътрешните ѝ проводници, какви-
то бяха PSUC (обединената социалистическа партия в Каталуня – кому-
нисти), федерика Монтсени заяви категорично: „Испания няма да бъде 
нито рим, нито Берлин, нито Москва  Последваха бурни овации от мно-
гохилядното множество 

Безкрайно много са впечатленията и изживяните моменти от пре-
биваването ми в Барселона, Бадалона, Монреса, тортоса, тарагона, Бахо 
лабрегат, реус, Херона и др  каталунски градове и селища  незаличими 
остават и спомените от разговорите с обикновените работници, селяни, 
служещи и младежи  При тези контакти търсех не само външните ефек-
ти, а исках да се докосна и вникна в тяхната душевност и онова вътрешно 
чувство на солидарност и взаимопомощ, което характеризираше техните 
взаимоотношения, без които бяха невъзможни революционните пости-
жения  Синдикатът на строителните работници от СNT не само възста-
нояваше разрушенията от варварските бомбардировки, а имаше и широ-
ка строителна програма  Строяха се многоетажни жилищни сгради, нови 
заводи и най-вече съоръжения и плувни басейни на открито и закрито 
към старите и новите социализирани и колективизирани предприятия 
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Призивиите на СNT към другата синдикална централа – общият съюз на 
работниците (UGT) бяха да се изгради революционен работнически съюз 
(Alians obrera revolucionaria), който да бъде гръбнакът на новата иконо-
мика без държавна опека и капиталистическа експлоатация  Синдикал-
ното единство се изграждаше отдолу и ставаше сигурна гаранция за ус-
пеха на революцията  Силата и смисълът на тази революция се състоеше 
в това, че работниците, инженерите и техниците от всяко предприятие, 
завод, фабрика и учреждение, вместо да бъдат наемници на държавата 
или частните фабриканти, компании и банкери, станаха истинските пре-
ки регулатори на производството, снабдяването и разпределението на 
благата в самите предприятия, селища, квартали и градове  

за пръв път в историята работническата класа (такава има и тя ре-
ално съществува) в Испания направи ненужен бюрократичния апарат и 
паразитиращите посреднически структури на държавата и капитала 

заклетите политически противници на синдикалното единство 
между СNT и UGT сега ставаха ненужни и излишни, защото нямаше кого 
да „защитават“ чрез празните си брътвежи в парламента 

тук, в Испания, по това време комунистите нямаха синдикати  за-
това пък партията им направи всичко възможно с шантажи, подкупи, 
инфлитриране да разбие единството вътре в UGT  Хуан Коморера беше 
заклет враг на „Alians obrera revolucionaria“  Големият сатирично-хумо-
ристичен вестник „Критикон“ помести на първата си страница следната 
карикатура: работник от СNT и друг от UGT си подават ръце за взаимно 
единство  встрани до тях е застанал Коморера с вдигната в ръката сабя да 
разсече десниците  зад него е застанал друг работник с надпис на кепето 
FAI, който държи вдигната цепеница, готов да я стовари по главата на 
Коморера  тази карикатура изразяваше ясно ситуацията по това време 
и кой каква роля играе в събитията  Същият Коморера, играл толкова 
неблаговидна и коварна роля като агент на сталинското ГПУ, след пора-
жението на републиката избяга при католиците в латинска америка 

Мръсна роля изигра и небезизвестният генерал Енрике листер  
Комунистите се самопроизвеждаха в чинове на генерали, полковници и 
други звания от командния състав  Като командир на 11-а дивизия лис-
тер участва през 1938 г  в позорната роля на разрушител на колективи-
те в селското стопанство в арагон  той изтегли дивизията си от фронта 
по заповед военния министър Индалесио Прието, десен социалист, уж 
за почивка в арагонските села  И тук по най-вероломен начин неговите 
части нападнаха и разрушиха колективите на СNT, арестуваха беззащит-
ните служителки в канцелариите, задигаха архиви и материални ценнос-
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ти  След войната същият листер призна зулумите си, но се оправдава с 
министър Прието  а в книгата на Борис Попов (Бобчето) четем как този 
„герой“ препускал с една кобила и нападнал беззащитни жени в колекти-
ва  Същият автор по-късно не се посвени да окраде спомените на честния 
интербригадист генерал Стефан Кръстев, като си приписва негови учас-
тия в сражения и подвизи като свои  Мародерство от най-долна проба  И 
само той ли направи така?!

з а  М Е ж д У н а р о д н а т а  р а Б о т н И Ч Е С К а 
С о л И д а р н о С т

Солидарни с великата борба на испанския народ срещу развилнелия се 
хитлеро-фашизъм се оказаха милиони хора по света: с протестни писма 
и телеграми до посолства, със събиране на парични помощи, медикамен-
ти и храна  анархистите и анархо-синдикалистите по света помагаха с 
каквото могат  те нямаха голями материални възможности, но бяха без-
користни в своята солидарност 

Безкористна помощ в храни, медикаменти, дрехи и оръжие предос-
тави Мексико  Мексикански президент по това време беше генерал Кар-
денас, който позволи да се изпраща братска помощ, необвързана с ни-
какви предварителни условия  това е единственият случай, който знам, 
когато държавник се оказва по-свободномислещ и по-прогресивен, от-
колкото поданиците му  нещо повече, той разреши на нашите приятели, 
дейци от СNT, FAI и FIJL, да изпратят екипи от подготвени хора, които в 
продължение на 6 месеца изнасяха беседи и информираха мексиканците 
за анархистичните преобразувания и условията, при които водят битката 
срещу франко и покровителите му  за тази истински безкорстина помощ 
и подкрепа испанските анархисти се отблагодариха с изложби, лекции 
и печатни издания, с които запознаваха гражданството с мексиканската 
култура, бит и народно творчество  Мексиканската помощ беше в пълен 
контраст на „помощта“ от Сталин  Средствата на руските работници, съ-
бирана по предприятия и заводи, са се отклонявали от апаратчиците за 
задкулисните цели чрез специалните служби 

Б Е з  а л т Е р н а т И в а

След трагичните майски събития, за антифашисткото единство настъпи-
ха критични моменти  След подлото убийство на проф  Камилио Бернери 
от агентите на КГБ италианските бойци бяха потресени  те се изтеглиха 
от фронта  Групата „Приятели на дурути“ започна да издава седмичника 
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„Los amigos del pueblo“ и в  „Alerta“ (тревога)  тези издания подеха откри-
та критика към правителствените ходове на негрин  те излизаха в не-
легаланост и отправиха призиви за образуване на революционна хунта, 
която да поеме ръководството и отговорността за по-нататъшния ход на 
войната и революцията, като бъдат елиминирани решително политиче-
ските шантажисти от всякакъв род  тези другари бяха открити противни-
ци на колаборационизма, който видимо не даваше шанс за благоприятен 
изход от борбата  дали имаха, или не право на този избор в момента, 
ние не знаехме  от далечината на времето обаче мога да отбележа, че в 
тази гигантска битка между новото и старото остана светлият пример за 
възможността икономическият, социалният и културният живот да бъ-
дат градени на свободни бездържавнически начала, различни от всички 
практикувани досега модели на организация на обществото 

въпреки всички заговори, препятствия, интриги, инсинуации и 
убийства през целия този период на война и революция, синдикатите на 
СNT и UGT, аграрните колективи на СNT снабдяваха конфедералните 
милиции и народната армия с храни, дрехи, подръчно оръжие и друго 
продоволствие  отговорните дейци от СNT и FAI допускаха и очакваха 
да възникне конфликт в Средиземноморието между Италия, франция и 
англия, при което вниманието на световната дипломация, на политиче-
ските интриганти и на военните би било отклонено встрани от Испания 
и евентуално задушаващата я блокада да се смекчи  Подобно развитие 
на събитията би било благоприятна възможност за изход от задънената 
улица 

това обаче не стана  Хитлер и Мусолини, Чембърлейн и даладие, 
Сталин и франко маркираха своите ходове по шахматната политическа 
дъска и взаимно се дебнеха, надлъгваха и пазаряха къде явно, къде скри-
то за това кой какъв дял да вземе при едно бъдещо преразпределение на 
Европа със или без война 

в едно обаче те всички негласно се бяха споразумели  а то бе: първо, 
да бъде задушено испанското революционно гнездо, лош симптом, пред-
шестващ готвената от тях война за сфери на влияние, пътища, пазари и 
суровини  заговорът целеше отстраняването на анархистите от техните 
авангардни позиции по фронта, индустрията, транспорта и зеледелие-
то, за възстановяване на статуквото отпреди избухването на конфликта  
Подготвиха майската провокация срещу анархистите и инцидента с гене-
рал Мола като прелюдия към осъществяване плана, за който вече споме-
нах на предишните страници 
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П ъ т У в а н Е  в  а р а Г о н

С един млад бежанец антонио от гр  Малага заминахме за арагон  любен 
диков и Борис Мянков преди нас бяха включени във втори батальон при 
Куенка  антонио ми разказваше много интересни моменти от евакуаци-
ята при напускането на Малага, както и любопитни случаи от живота на 
аскасо, когото познавал отблизо 

нас ни зачислиха в 25-а дивизия, командвана от команданте виван-
кос, 15-а смесена бригада  По фронтовете цареше стравнително затишие  
заговори се за прегрупиране на частите  в близост до 25-та дивизия бяха 
разположени анархистични сили, чиито командир бе ортис  на фронта 
при Гвадалахара действаше полковник Сиприяно Мера, командир на 14-а 
дивизия  Под негово ръководство в сраженията беше пленена и разбита 
голяма част от 100-хилядната италианска армия, изпратена от Мусолини 
да се бие на страната на франко 

на фронта, където бяхме зачислени с антонио, се водеха откъс-
лечни престрелки с франкистки части  заговори се за скорошна атака с 
цел да бъде превзето укреплението Белчите и вила франка да Панадес  
Частите ни не разполагаха с авиация и танкове, а само с пушки, грана-
ти, бомби и картечници  оръдия имахме съвсем малко  въпреки липсата 
на модерно оръжие, се разчиташе на ентусиазма, бързината и изненада-
та  обещаната авиационна подкрепа закъсняваше  Белчите бе ключова 
позиция към града-крепост теруел, имащ стратегическо значение  три 
четвърти от бойците бяха наши момчета  франкистите имаха изграде-
ни здрави укрепления и очакваха подкрепления  атаката срещу Белчите 
започна с артелирийска подготовка  Когато пристигна авиацията, която 
трябваше да бомбардира позициите на франкистите, се получи странна 
конфузия  вместо по техните, републиканската авиация бомбардираше 
нашите позиции  Случайно или преднамерено беше това в момента не се 
разбра, но суматохата беше невероятна  започналата атака, обаче, про-
дължи  Боевете бяха ожесточени, кървави и страшни  десетки бяха уби-
тите и стотици ранените  Санитарните екипи непрекъснато прибираха 
ранените трупове  Моят приятел от Малага бе ранен тежко и изпратен в 
полевата болница  По-нататъшната му съдба не научих  Кинто, Белчите и 
вила франка де Паданес бяха овладени, фашистите прогонени  Победа-
та се дължеше на смелостта, всеотдайността, проявени от участниците в 
тази битка  Беше месец септември 1937 г  това завоевание на СNT и FAI 
намери широк отзвук не само в нашите среди, но и сред широката об-
щественост на цяла Каталуня и арагон  недоволни останаха гузните съ-
вести на политиците, които натрапчиво пускаха и разпространяваха ин-
синуациите, че анархистите „не желаят да се бият срещу франко“  нещо 
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повече, правителството на негрин и установилата се цензура се силеха да 
омаловажат тази победа, която не им беше по угодата 

Моето пребиваване и участие в тези боеве, както и при овладяване-
то на Кинто, също укрепено селище, продължи около три месеца 

Последва голямата победа при овладяването на важната крепост 
теруел  И тук три четвърти от бойците бяха от състава на конфедерал-
ните милиции  фашистката авиация разполагаше с над 300 самолета и 
градът минаваше ту в ръцете на едните, ту в ръцете на другите, докато 
най-накрая окончателно бе овладян от републиканските сили през сеп-
тември  теруелската победа намери още по-голям отзвук и вдъхна нови 
надежди не само на републиканска Испания, но и в чужбина  По ожесто-
ченост тази битка бе най-кръвопролитна и трудна  По случай теруелската 
победа в Барселона бил проведен голям митинг и огромна манифестация 
от СNT, FAI и други антифашистки сили  надеждите за близка победа 
обаче не се оправдаха  франкистите, усилено въоръжавани и подкрепяни 
от Германия и Италия, не закъсняха да си върнат отново теруел, благода-
рение на огромното превъзходство в авиация  След теруел републикан-
ската отбрана бе разкъсана и франкистите се насочиха към тортоса на 
Средиземно море  републиката бе разледена на две части 

заговори се за репатриране на участниците-доброволци и скоро по 
този въпрос бе постигнато официално споразумение  наложи се да зами-
на за Пино де Ебро, където намерих няколко българи, между които д-р 
Цончев от Плевенско 

нашите дейци от СNT-FAI поддържаха схващането, че техните 
бойци по фронтовете са достатъчни и че единственото, от което имат 
нужда е достатъчно и качествено оръжие и боеприпаси  те смятаха, че 
по-добра помощ бихме им оказали, ако упражним натиск над правител-
ствата в собствените ни страни да се отмени оръжейнто ембарго и да 
се позволи на републиканска Испания свободно да купува необходимото 
ѝ оръжие, за да се отбранява  на световните пазари срещу злато всеки 
щеше да ѝ продаде 

заминах за лерида  Исках да видя отблизо наши колективи, да се 
запозная с тяхната организация на труда и формата на заплащане  да раз-
говарям пряко с испанските селяни, още повече, че имах и необходимата 
подготовка, получена в опитното педагодическо училище в Шумен, как-
то и практиката, упражнявана в родното ми село още от малък  Прияте-
ли испанци от Пиня де Ебро ми дадоха препоръки до ръководството на 
колектива в село албеса, на около 10-15 км от гр  лерида, разположено 
между арагон и Каталуня 

Голямо селище е албеса  неговите тесни улици, застлани с камен-
ни плочи, са типични за испанските села  Къщите са покрити с плочи и 
оградени с каменни зидове  Електрически ток за осветление и промиш-
лени нужди ползваше от собствената си електроцентрала, задвижвана 
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от водите на местната река Секия  Главни отрасли тук бяха зърнените 
култури – пшеница, царевица, гарбансос (нахут), леща, фасул  от зелен-
чуците се отглеждаха пипер, домати, краставици и особено много цветно 
и обикновено зеле  Пъпешите и дините бяха в изобилие  от овощните 
насаждения преобладаваха ябълки, круши, смокини, лешници и особено 
маслинови насаждения  в селото имаше машини и резервоари за добив 
на зехтиново масло  

в колектива на СNT в селото членуваха три четвърти от жителите 
му  влезли бяха още през първите дни след началото на революционните 
събития  Бяха убедени в преимуществата на колективния механизиран 
труд, непозволяващ на посредници и спекуланти да обсебват добивите 
им на безценица 

Колективът притежаваше складове за съхраняване на реколтата и 
снабдителен магазин, от който членовете и семействата им се снабдяваха 
с необходимите стоки  Снабдяването на магазините ставаше чрез раз-
мяна и със заплащане (парично)  за селскостопанската работа ползваха 
катъри, мулета и волове, но имаха трактори и камиони  Ползваха общ 
краварник, конюшна, свинарник и птичарник  всяка ферма се обслуж-
ваше от подготвени мъже и жени  Групите от зърнопроизводството, зе-
ленчуковата градина, овощарството и пр  се сменяха при обработката на 
съответните площи  Свършената работа се отчиташе ежеседмично и се 
набелязваха задачи за следващата седмица  на редовните седмични общи 
събрания присъстващите предлагаха, критикуваха, отчитаха и набеляз-
ваха предстоящите задачи  вземането на решения ставаше не с вдигане 
на ръце, а гласно със „си“ или „но“  Силно впечатление ми правеше от-
критостта, откровеността и конкретността при повдиганите за решава-
не въпроси  редовен протоколчик записваше изказванията и взиманите 
решения 

Когато пристигнах в селото, естествено потърсих председателя на 
колектива  Казваше се Хосе алиет – здрав, едро сложен каталунец, със 
скулесто, набраздено и делово лице, добродушна усмивка, с нерпринудено 
държание  зарадван, че идвам от фронта и че съм от далечна България, за 
която нямаше ясна представа, той ме представи на първия си помощник, 
техник и организатор рамон Бош, среден на ръст, с излъчващо скромност, 
доброта и интелигентност лице  веднага се разбраха с алиет, че по време 
на престоя ми тук, ще квартирувам в дома на рамон  Съпругата му, млада 
и усмихната жена, веднага ме заведе в стаята, където ще нощувам  рамон 
имаше майка, която домакинстваше от сутрин до вечер и поддържаше 
домашния уют, готвеше и чистеше  Бързо се привързах към тях и те към 
мен, сякаш сме познати и близки от много години  любимо ядене вечер 
за мене бе добре свареното цветно зеле (колес), панирано леко с яйца и 
полято с асеите (зехтин)  наподобяваше ми на паниран мозък 
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Сутрин рано, преди още другите да са станали, Хосе алиет беше 
отишъл вече при катърите и мулетата да им почисти, макар и да не му 
беше точно това работата  Беше винаги сред хората от полето  Челядта му 
беше многобройна  знаеше кога да се шегува и кога да говори сериозно и 
дори да повиши тон, когато беше нужно  такъв го запомних този истин-
ски човек от народа, организатор анархист 

Като изучавал и познаващ счетоводната отчетност, бях приет и 
придаден като помощник на счетоводителя на стопанството  С него от-
крихме счетоводни регистри и карти за всяко семейство от колектива  в 
партидата на всяко семейство или индивид се отбелязваше внесеното и 
вложеното, както и полученото и изразходваното от него – имущество, 
труд или стоки 

Колективът имаше добре обзаведен стол, в който се хранеха же-
лаещите  това бяха най-вече младежите и бекярите  Петнадесет-шестна-
десетгодишните, пък и не само те, предпочитаха да се хранят в стола, не 
само защото храната там бе хем евтина, хем добра, а и защото мястото бе 
озвучено с грамофон  тук, както и навсякъде, на младите беше присъщо 
да се веселят, да играят, да пеят и танцуват, да палуват и мечтаят  Имаше и 
влюбени двойки, предмет на закачки и майтапи  тук бе и жуана – буйна, 
понякога и агресивна, и открито предизвикателна за любовна близост  
не останах незабелязан от погледа ѝ и аз 

в сградата на колектива освен канцеларията имаше зала за общи 
събрания, а до нея обширен салон с кафе-сладкарница и подиум за танци  
в предпразничен и празничен ден вечер тук се събираха семействата на 
приказки, кафе, чай и забава  на една такава вечер насъбралите се слу-
шаха с интерес дошлите от лерида артисти – певци и рецитатори  всяко 
изпълнение предизвикваше радостни аплодисменти  Създалата се заду-
шевна обстановка развълнува и мен  внезапно изпитах силно желание да 
изляза и да импровизирам нещо за моята далечна страна  Колко правил-
но или неправилно произнасях думите, не беше толкова важно, но когато 
подчертах, че хората навсякъде по земята са хора и имат нужда да бъдат 
свободни, нахранени, облечени и подслонени, но властниците и госпо-
дарите са ги разделили, за да ги владеят по-лесно, и след като добавих, 
че погледът на света днес е отправен към Испания – последваха бурни 
аплодисменти и възгласи „bravo“ и „muy bien es asi, es asi!“ вълнувах се и 
лицето ми гореше 

И за една друга празнична вечер, устроена в локала на СNT, искам 
да разкажа  възрастните бяха насядали около наредените покрай стени-
те маси  Пиеха кафе или чай и весело разговаряха помежду си  в същото 
време момченца и момиченца танцуваха в просторния салон  Седях край 
масата със счетоводителя и втренчено гледах танцуващите двойки  Гле-
дах, а мисълта ми се носеше далеч към родния край и някогашните наши 
забави, устройвани по мои инициативи  забелязало моята замисленост, 
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пред мен застана 13-14-годишно девойче и сладко зачурулика: „Hombre, 
en que piensas, vamos a bailar!“ (за какво мислиш, човече, хайде да танцу-
ваме!) Хвана ме за ръката и ме поведе към подиума  танцувахме танго, 
после румба, а погледът на Пепита (така се казваше момичето), непрекъс-
нато ме галеше и все нещо чуруликаше за раздумка  Бях само на 23 годи-
ни, а в младостта всички погледи и желания са нещо съвсем естествено 

з а  Ч Е р К в а т а  И  Б И т а  н а  Х о р а т а  в  К о л Е К т И в а

Когато генералите франко, Мола и Кепо де ляно замисляли преврата, 
те дълго и грижливо са го подготвяли  Изграждали са цяла мрежа сред 
цивилното население, освен сред военните среди  най-доверените им 
хора са били католическите духовници  И не случайно десетки и стотици 
църкви и манастири бяха превърнати в складове на оръжие, скрито зад 
олтарите и параклисите  такъв е бил случаят и с църквата в село албеса  
значителна по площ, в нея са били складирани различни видове оръжие, 
с което е трябвало да се въоръжат фалангистките групи в района, и този 
на алгуайре, родното селище на генерал Мола  нашите приятели навре-
ме са разбрали това и за часове нападат и завземат това оръжие  взри-
вят олтара и опожаряват църквата  Кюретата успяват да избягат и да си 
спасят кожите  в своя гняв селяните са си отмъстили за упражнявания 
над тях тормоз от страна на „божите помазаници“, които са се чувствали 
всесилни и от упълномощени Бог да се бъркат в душите на обикновения 
човек  за създалата се там обстановка рамон Бош ми разказваше много 
моменти от разигралата се драма  тази църква беше превърната в складо-
ва база на колективното стопанство  в нея имаше монтирани ярмомелка, 
роначка за царевица, сушилня и плодохранилище  Свидетел бях как мла-
ди и стари жени пееха, смееха се и се шегуваха, очуквайки слънчогледо-
вите пити и шушулките на узрелия фасул  не забелязвах и сянка от така 
наречената набожност, уж пословична, според „наблюдатели“, за испан-
ския човек  такава религиозност наистина е насаждана и внушавана през 
вековете и системно поддържана от кюретата и епископите, използували 
невежеството и страха от неизвеството след смъртта на човека  този ве-
чен съюзник на господарите – Църквата – продължава и днес, въпреки 
научния прогрес, да държи в страх и покорство народите, или както е 
казал Ботев: „Бой се от Бога, почитай царя “

в една от своите брошури видният белгийски анархист и интелек-
туалец Хем дей, когото имах случая да срещна в Барселона, разглежда 
този въпрос и обяснява защо църквите горят в Испания  в нея е описано 
как и защо те са били превърнати в редути на фашистите  трябва да отбе-
лежа, че благодарение на взетите спешни мерки от страна на дейците от 
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СNT-FAI е била спасена от опожаряване най-голямата катедрала в Барсе-
лона, където бяха съхранени ценни творби на изкуството 

знае се, че Испанската католическа църква е била винаги войнства-
ща и реакционна  По време на революцията кюретата се бяха изпокрили 
в миши дупки, за да се спасят от гнева на народа  И никакви литургии не 
се служеха  но през 1937 г  комунистическият секретар Хесус Ернандес 
издигна лозунга да се отворят църквите и да се служи литургия  това той 
направи, за да се хареса на калотическата църква и да я спечели за съюз-
ник по тактически съображения 

Б о М Б а р д И р о в К а  н а д  л Е р И д а

Беше неделя  реших да отида и видя град лерида  Придружаваше ме мла-
деж от FIJL  Стигнахме доста преди обяд и набързо обиколихме разполо-
жения в равнината красив град  разделен е на две части от протичащата 
през него река Сегре – един от притоците на река Ебро  Посетихме ре-
дакцията на тукашния анархистичен ежедневник в  „акрасия“ (Безвлас-
тие)  тук ми подариха голям испано-френски речник  Чудесна беше и раз-
ходката из алеите на големия парк „Елизе реклю“  И тъкмо да пресечем 
реката по огромния железен мост, сирените изреваха зловещо  за броени 
секунди като изневиделиця връхлетяха три бомбардировача, спускащи 
се ниско над града и в бръснещ полет обстрелваха неуспелите още да се 
скрият в скривалищата хора по улиците  Стана страшно и опасно  Като по 
чудо останахме незасегнати от картечния огън на немските машини  Бли-
зо до моста избухнаха бомби и скоро бомбардировачите отлетяха към 
Сарагоса  за нанесените щети и отнетите животи вестниците писаха на 
другия ден  Седмица-две след завръщането ми в албеса подобна бомбар-
дировка се повтори над близките до лерида селища и обекти 

Много и най-различни разговори и преживявания запазих за хо-
рата от това далечно село  трайно останаха в паметта ми образите и раз-
говорите на онези мили, скъпи и непорочни хора, които ме бяха приели 
като техен син  те се отнасяха с почит и уважение към мен, макар да бях 
само 23-годишен  По време на обедните почивки те се обръщаха към мен 
с думите „Oye Estoyan, como se llama en bulgaro… (Стояне, как се казва на 
български   ), и посочваха някакъв предмет, а аз на свой ред ги питах как 
се казва този или онзи предмет, място или действие на испански  веднъж 
по време на обеда, за десерт бяха сервирали грозде, дини и пъпеши  за-
питаха ме как се казва на български този или онзи плод  След мен те пов-
таряха наименованието  Изреждахме имената на грозде, ябълка, слива, 
круша, диня или любеница, и когато произнесох наименованието на пъ-
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пеша, който наричаме още „пипон“, всички избухнаха в смят  оказа се, че 
на испански пипон или пипонес се наричат женските гърди и т  н 

„Естоян“, се обръщаха те към мен, хайде поговори ни нещо на бъл-
гарски  И аз започвах бързо да им говоря каквото ми хрумне в момента  
всички ахваха в почуда как мога да произнасям толкова бързо толкова 
много думи и изречения, които за тях звучаха странно и непонятно и тол-
кова трудно от тяхна гледна точка  тези хора от народа бяха с душевност, 
близка до тази на нашите естествени и неподправени селяци – честни, 
добри, гостоприемни, отзивчиви и готови да се притекат на помощ при 
нужда на всекиго 

н а  П ъ т  з а  Б а р С Е л о н а

Пред Хосе алиет и рамон Бош споделих намерението си да замина за 
Барселона, тъй като повечето от приятелите ми, с които бях дошъл в Ис-
пания, са си заминали за България или други страни  те не ми възразиха, 
но изказаха съжаление и съчувствие  дадоха ми триста песети, а сестрата 
на рамон, която имаше хубави чувства към мен, ми подари специално 
извезана кърпичка  осигурен ми беше и превоз с лека кола, която щеше 
да пътува служебно до Барселона 

С хората от селото, които узнаха, че си заминавам, раздялата беше 
с чувство на добронамереност и болка, тъй като едва ли пътищата ни с 
тях някога ще се кръстосат  И защото предстоеше онази неизвестност, 
която по-късно щеше да прокуди мнозина от тях по непознати места в 
чужбина 

лекият автомобил се носеще плавно по асфалтовите пътища, а по-
гледът ми лъкатушеше ту вляво, ту вдясно, ту напред  Бях седнал на задна-
та седалка и ухото ми долавяше тревожните разговори между шофьора и 
пътуващия до него приятел от ла Коруня  доколкото разбрах, ла Коруня 
беше паднал в ръцете на франкистките погромаджии, които извършваха 
масови разстрели, изнасилвания и разрушения  тези двама млади хора 
бяха загрижени за своите близки, останали в града 

Колата навлезе в гориста местност и постепенно запълзя по един 
баир  намирахме се в смайващо красива местност на планината Монсе-
рат  навлязохме в зона, която е била забранена някога за простосмърт-
ните хора  обраслите в борови и смърчови гори склонове постепенно 
разкриваха своето великолепие и разкош  Спряхме край манастирски 
сгради с позлатени кубета  наоколо затревени алеи, бликащи фонтани 
и скулптури на големи майстори, напомнящи ми приказки от детските 
години  достъп до тези места преди са имали само богопомазаните от 
висшата католическа йерархия, която се е чудела как да заводоли при-



288

С т о я н  Ц о л о в

щевките си и извратените си чувства, описани тъй добре от октав Мирбо 
в романите „Гнило общество“ и „абат жул“ 

Съжалих, че половинчасовият престой не ми позволи да надникна 
в интериора на комплекса и да разговарям с почиващите тук осиротели 
деца 

в Барселона стигнахме някъде през следобедните часове  за мене 
не беше трудно да взема трамвая и изляза на площад „Каталуня“, а оттам 
до Комите рехионал не бе далече  С моите непознати спътници се разде-
лихме с ръкостискане и пожелание за сполука 

Първата ми грижа беше да разбера кои и колко от българските ни 
анархисти са тук, кой за къде е заминал  рабрах, че д-р таня василева, д-р 
Петър Митев и инж  Георги Хаджиев са си заминали за България  любен 
диков е бил пленен при обкръжение на 2-ри батальон от франикисти-
те при албаразин  Борис Мянков като по чудо успял да се измъкне от 
това обкръжение  асен Матуски и д-р Цончев бяха все още при Пина де 
Ебро  Керенски по-късно беше убит на фронта  Стефан Манов (Испане-
ца) и Стефан Бакалов ходеха с рибарски лодки навътре в морето  наме-
рих Степан (Стефан досев), който току-що се беше върнал от арагонския 
фронт  С него малко по-късно, преди моето напускане на Барселона, хо-
дихме до лерида с влак и по мое настояване посетихме отново с  албеса 
само за един ден  Степан почина през септември 1996 г  неговият живот 
е цяла одисея и легенда  

Със Стефан Енчев (даскала) се виждахме ежедневно  Човек посло-
вично скромен, с душевност на страдалец  живот на мъченик и борец, из-
пълнен с подвизи и героизъм, каквито малцина притежават  не си спом-
ням дали не разказах част от неговата одисея  Когато през 1922 г  попада 
във варненския затвор, е бил с две присъди – една малка и друга – до-
животна  Подготвя бягството си от затвора като в роман, използвайки 
бележка, дадена му от деловодството, от която се вижда, че присъдата 
(малката), е изтърпяна и той вече е свободен  докато управата на затвора 
се усети, той се качва на файтон, подготвен от приятели, и изчезва  ор-
ганизират му бягство и през граница  И една фатална подробност  Преди 
да попадне в затвора, той имал силна интимна връзка с една ученичка, 
дъщеря на неговата хазайка, която много скоро след присъдата се оженва 
за някакъв белогвардеец  Сърцето на Стефан е наранено до болка, която 
той ще носи през целия си останал живот  заминава за франция, а когато 
избухва войната в Испания, преминава Пиринеите и остава в Барселона 

След първата бомбардировка в Барселона, по време на сбирка меж-
ду двадесетина приятели, всеки разказа моменти от своята биография  
дойде ред на даскала  След като беше изслушал мнозина, той започна 
с дълбока въздишка, поемайки дима на догарящата цигара  разказваше 
за влудяващата го първа любов, за своята любима, която била всичко за 
него, но го изоставила и забравила  След разказа, изпълнен с вълнение 



289

С П о М Е н И

и омраза, той каза: „отвратен съм от жените и вярвайте, вече 15 години 
с ей това нещо – и той посочи цепката на панталона си – си служа само 
когато ходя по малка нужда“  думите му прозвучаха болезнено и саркас-
тично  той замълча, а някои, които не го разбраха, се позасмяха  разказът 
му силно ме впечатли и аз усетих, както никой от присъстващите, болка-
та, мъката, наранената гордост и самолюбие на този човек  вечерта спо-
делих пред Борис Мянков, любен диков, д-р Петър Митев, че даскалът 
рано или къно ще се завърне в България и ще убие тази жена и мъжа ѝ и 
с това ще извърши най-голямата глупост в живота си  всички ми се из-
смяха и ме упрекнаха, че мога да мисля така за човека-легенда и пример 
за подражание  но в този толкова умен, смел, съобразителен и предан на 
нашите идеи човек аз прозрях и убийствената му слабост – ревността  
Излязох напълно прав, но за това след малко 

По време на майските събития даскалът се намирал в „Ескулаио-
то“, грамадна, няколкоетажна сграда, бивша собственост на католически 
орден, експроприирана от нашите привърженици и превърната в школа 
за кадри на движението  тук се редактираше и отпечатваше „алманесер“, 
орган на анархистите  Изнасяха се лекции по принципните, тактически и 
идеологически въпроси, както и лекци по естетика, история и теория на 
изкуството, по икономиката и други научни дисциплини  

По време на сраженията в града Стефан Енчев се е намирал на по-
крива на тази заемаща стратегичесто място в града сграда  оттам е на-
блюдавал избухващите гранати и чувал зловещия лай на картечниците  
„неволно, споделяше ми по-късно той, усетих, че краят на живота ми на-
ближава и запях песничката „вълнува се тревата, широко и навред“  Бя-
хме застанали на около 50 метра от „Банко де Еспаня“, намираща се точно 
срещу тази на СNT-FAI  загледан към банката разбрах, че очаква среща 
с някаква руса жена, запознал се случайно с нея  И в момента, когато я 
забеляза и реши да тръгне, видя, че обувките му не са в ред  отказа се от 
срещата  Беше страшно изнервен, оплака ми се, че трети ден не е запалвал 
цигара  а беше страстен пушач  не могъл да си намери  Предложих му да 
се движим по булеварда и спрем в някое кафене  още с влизането в близ-
кия локал забелязах под свободната маса голям фас  наведох се и го взех  
не пушех и не се срамувах да взема фаса, но силно желаех да помогна на 
даскала да дръпне поне два-три пъти, белким се поуспокои  Изпихме си 
кафето и излязохме  Извадих фаса от джоба си и му го подадох  С трепе-
рещи пръсти той щракна запалката и засмука жадно дима  внезапно спря 
се раздразнено и ми каза: „Цолов, та това е йерба (трева)“  Последва още 
по-голямо разочарование и нервно напрежение  Продължихме разговора 
и неочаквано за мен той ме помоли да му направя важна услуга  „нали не 
смяташ да се връщаш в България“, ме запита той  Кимнах утвърдително  
„в такъв случай дай ми паспорта си – и без това не ти е нужен  ти и с него, 
и без него можеш да се върнеш, ако решиш все пак да се завърнеш няко-
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га “ Преди да му отговоря, казах, че трябва да си помисля  Имах намере-
ние да замина за Швеция или Мексико, но тревожната мисъл за баща ми 
не ме напускаше  Първо, скрих от баща ми, че заминавам за Испания, за 
да не го тревожа  Казал му бях, че отивам да следвам индустриална химия 
в тулуза  това беше една благородна лъжа 

не дадох паспорта си на даскала и това до известна степен охлади 
нашите взаимоотношения, макар да си останахме добри приятели  но за 
съжаление моето предвиждане се сбъдна  По-късно прочетох във вест-
ниците, че Стефан Енчев се е върнал нелегално от франция, убил изне-
верилата му жена, убива и нейния съпруг, и накрая, след престрелка с 
полицията, се самоубива 

р Е Ш Е н И Е т о  М И  д а  С Е  з а в ъ р н а  в  Б ъ Г а р И я

отидох в Швейцарското посолство и поисках виза с цел да посетя брат 
ми, който уж живееше и следваше в лозана  декларирах измислено пред-
варително една мнима специалност и адрес  Убеден бях, че проверка няма 
да направят  Издадоха ми виза за три месеца  Поставиха печат върху пас-
порта, макар на него да пишеше „Non valable pour l’Espagne“ 

въз основа на тази виза можах да получа транзитна виза от френ-
ското посолство в Барселона на път за Швейцария 

Бях напълнил два куфара с анархистична литература  друг особен 
багаж нямах  дрехите бяха на гърба ми и в един сак  Потърсих анхел, се-
риозен и отговорен приятел от „Бариада де Грасиа“, отговарящ за нашата 
секция  Исках да чуя мнението му по отношение перспективите за след-
ващите месеци и години  Без илюзии той ми довери, че нашите другари 
ще се борят докрай, но отсега се подготвят за най-страшното  С оглед на 
това подготвят и скривалища за оръжия, които ще потрябват при по-до-
бри времена  в специални кутии съхраняваха документи, ценни архиви и 
материали с историческо значение, които трябваше да бъдат предадени в 
международни институти по история, социология, хуманизъм и култура  
а такива имаше в Холандия, Швеция и Швейцария 

Потърсих съдействие от нашата международна помощна организа-
ция за солидарност  на испанско-френската граница разтворих куфарите 
и показах паспорта пред митническите служби  Младият служител хвър-
ли поглед върху книгите, кимна любезно с глава и аз затворих куфари-
те  През Перпинян и тулуза влакът летеше към Париж  в продължение 
на почти цялата нощ не заспах  рано сутринта пристигнах на парижката 
гара  С такси стигнах до ул  „дьо Кардо“ № 2, където се намираше париж-
ката секция на Международната помощна организация за солидарност 
(SIA)  Посрещнаха ме радушно  Интересуваха се за жестоката бомбарди-
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ровка над Барселона, в която беше разрушено едно училише и загинаха 
много ученици  

Първата ми грижа бе да напиша писмо до баща ми – да знае, че съм 
жив и здрав  рядко се обаждах, и то, както казах, чрез Щиляна лазаро-
ва в Кан  за обяд излязохме с 30-годишен французин, който ме заведе у 
тях със собствената си кола  Позвъни на вратата и ни отвори неговата 
хубавица  вместо да ме представи като гост, той награби жена си, а тя го 
запрегръща и разцелува – сеанс, който продължи повече от 2-3 минути  
Чудех се накъде да се обърна от неудобство, за да не гледам любовните 
им излияния  най-после се сафирясаха и ме поканиха да вляза  обядва-
хме, а след това се върнахме отново в канцелариите на SIA 

Същия следобед се свързах по телефона с Кирил радев, български 
химик-инженер от ловчанско  Чрез него се свързах и с незабравимия 
васил тодоров – васката или както го наричахме – „народа“  Като няко-
гашен отговорен редактор на в  „работническа мисъл“ през 1933-1934 г  
бе подведен под съдебна отговорност за инкриминирани от полицията 
материали  за да избегне полицейската разправа, той пое пътя на неле-
гален и вършеше къртовската работа по издаването и отпечатването на 
„Информационния бюлетин“ на фаКБ и други издания  С паспорт под 
чуждо име той се бе озовал във франция на път за Испания, но не успял 
да стигне по ред причини  С него ме свързат много спомени от онези бу-
рни години, а и по-късно 

васката ме информира за положението в България, а аз него за пре-
живяното и събитията в Испания  С васката обиколихме забележител-
ностите на Париж, които той бе опознал добре  Монмартър, айфеловата 
кула, Плас дьо ла репюблик, люксембулгската градина, Пантеона, лувъ-
ра, Музея на роден и ред други 

С него гостувахме няколко пъти у стария анархист емигрант Йоска-
та (бай Колю Чорбаджиев от Сливен)  неговата другарка лиа, полска ев-
рейка, ни посрещаше с отворени обятия и разговорите ни бяха нескон-
чаеми  Йоската поддържаше връзки с големите имена на анархистичното 
движение от онова време като августин зухи, волин, Махно, рогдаев и 
др  При връщането ни с васката от гостуването при бай Колю през къс-
ните часове на вечерта, се движехме по странична второстепенна улица 
и оживено разговаряхме  за момент той се спря и ми каза: „народ, забе-
лязваш ли в далечината двамата конни полицаи? те по всяка вероятност 
ще ни спрат и поискат „папиетата“ (документите)  запази спокойствие 
и нека не говорим повече по пътя“  така и направихме  Паспортът беше 
в сакото ми и правото ми да остана във франция бе до следващия ден  
в чантата си васката носеше чифт плетени обуща за работа, на каквато 
нямаше право  обувките бяха с калъпите и работата по тях недовършена  
Както в Кан, така и тук нашите приятели емигранти работеха в собстве-
ни регистрирани кооперации  С приближаването си до нас, полицаите 
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слязоха от конете си и любезно казаха: „Vos papiers, messieurs“ (докумен-
тите, господа)  Бръкнах в джоба и подадох паспорта си  „аh, vous venez 
d’Espagne?“ „оui, messieurs, je viens d’Espagne et demain je partirai pour la 
Suisse“, отговорих като по учебник и уверено аз  Полицаите ми отдадоха 
чест! а на васката, като видяха, че носи обувки в чантата си, поиската да 
покаже картата си право на работа  той набързо ги увери, че не работи 
и че тези обувки носи на негов познат като модел  Колко му повярваха 
не знам, но те отново козируваха се отдалечиха по улицата  васката ме 
предупреди да не се обръщаме назад, имайки предвид, че те могат да ни 
наблюдават след разминаването 

за да бъда спокоен и да остана тук повече време, приятелите ме на-
учиха какво трябва да казвам, когато отида да искам от българското по-
солство така наречения временен паспорт – „пасаван“  Посланик тогава 
беше г-н Батолов  явих се в канцеларията на посолството при секретаря 
и заявих, че съм студент в авиационното училище в Бордо и че още през 
първата вечер от пристигането ми в Париж съм си изгубил чантата с до-
кументите и паспорта  Секретарят ме заведе при самия Батолов, където 
ми бяха зададени няколко въпроса, на които трябваше да отговарям – кой 
ме издържа и къде живея  Бях си подготвил отговорите, но Батолов ме 
гледаше изпитателно, поклати глава и каза: „ти си бил или във френските 
легиони в алжир, или в Испания и ние ще проверим“  Казаха ми да подам 
молба до Префектурата, за да се установи дали евентуално документите 
ми са намерени и предадени там  Попълних формуляра, след което бях 
заведен в залата с намерени и предадени вещи и ценности  запитаха ме 
за цвета на чантата, като показваха съответно наредени с подобен цвят 
чанти  такава, каквато аз казвах, нямаше  С дадената ми от там бележка 
на другия ден се явих при секретаря на легацията 

Издаден ми беше пасаван (временен документ за пътуване), с който 
можех да се завърна в България  Срокът за пребиваване във франция бе 
един месец 

По време на посещенията ми в посолството за моя голяма радост 
срещнах колежката ми, с която бяхме учители в с  войника, ямболско – 
Софийка Панайот лолова  Почувствувахме се като най-близки приятели  
Покани ме да ѝ гостувам, но аз ѝ обясних, че не ми е възможно и че нямам 
време  По-късно съжалих, сбърках!

Можех да се движа вече свободно и без озъртане из Париж 
С васил тодоров освен забележителностите на Париж посетихме 

събрание, митинги и срещи с френски анархисти  Имах щастието да при-
съствувам на лекция на известния не само на франция, а и на световното 
анархистическо движение, голям оратор, социолог и философ Себастиян 
фор  той беше и голям педагог  в неговото свободно училище „Кошерът“ 
в рамбуйе, близо до Париж, беше учителствувал и известният не само на 
анархистите върбан Килифарски 
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С васката ходихме и на гроба на легендарния нестор Махно  По-
сетихме специално неговата жена, която ни подари наскоро излезлите 
негови мемоари  за съжаление, както книгата на Себастиян фор, така и 
мемоарите на Махно, наред с десетките книги и брошури с анархистиче-
ско съдържание, ми бяха иззети при обиска и арестуването на 16 декем-
ври 1948 г  от новите властници 

Гостувахме и на известния на мнозина от българските анархисти 
и антифашисти-въздържатели и есперантисти Йон Йонеско Капацана – 
румънец  той живееше в една мансарда с полегнал прозорец, от който 
можеше да се види целия Париж, залят нощем от милиони пъстроцветни 
крушки, заливащи улици и булеварди 

Капацанчето ни направи мамалига брънза по румънски  Симпатич-
но и умно момче беше Йонеско  С него се запознахме, както казах, на 
състоялия се въздържателен конгрес в Габрово, 1935 година  

дойде денят на моето заминаване за България  Унищожих паспорта 
си – не трябваше да има следи от моето пребиваване в Испания, тъй като 
съгласно забраната, наложена от междудържавните институции, можеше 
да бъдем съдени и лишени от съответното ни гражданство 

Багажът ми се състоеше от два куфара, пълни с анархистична лите-
ратура и сак с долно бельо, кърпа за лице, сапун и четка за зъби 

Б ъ л Г а р И я   о т н о в о  в  р о д н о т о  С Е л о

Преди отпътуването ми от Париж за България пожелах да се изкача на 
„Монмартър“ и от катедралата „Сакре Кьор“, която по време на Парижка-
та комуна е била седалище на комуналния съвет, да хвърля поглед върху 
безкрайно ширналия се световен град  Преди още да стъпя на тротоари-
те, криволичещи успоредно с асфалтовия път към върха, видях застанали 
като в шпалир млади дами с подчертано гримирани лица и ярки облекла, 
с артистични широкополи шапки, да протягат ръце към минаващите край 
тях господа и да раздават символични целувки  всички те предлагаха лю-
бов и удоволствие срещу пари и кой знае още какво  доближаваха се и 
до мен, като се предлагаха  някои ме хващаха за развятото пардесю, дру-
ги нахално ме дръпваха за косата  Познавах чия рожба беше тази живо 
предлагаща се стока и затова вървях уверено напред, чужд на съблазни 
от този род  Стигнах до върха и мислено си спомних за романа „Париж“ 
от зола, където е описан „Монмартър“ 

След обяд вече бях на гарата, снабден с билет за пътуването  Прия-
тели ме предупредиха при минаването през Италия да не говоря с нико-
го, а само да държа под око куфарите си  всичко мина благополучно, без 
произшествия  ден и половина след това влакът вече летеше през юго-
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славска територия  в драгоман не ми провериха багажа, но ми прибраха 
пасавана  вместо него ми дадоха служебна бележка, в която пишеше че 
съм и пристигнал от франция на еди-коя си дата 

в София пристигнах в 11 часа през нощта  Слизайки на гарата, се 
сблъсках с жалката и окаяна гледка на изкъртени сгради, замърсени ули-
ци, мъждукащи светлини  осъзнах, че съм в България, в София, която в 
сравнение с Париж бе само голям провинциален град  но това усещане 
продължи само докато свикна с обстановката 

добрах се до близкия хотел на лъвов мост  на другия ден намерих 
някои от старите си приятели, но в София не исках да оставам  Бързах 
достигна до родното си село Кара Михал, в бащината къща, при онези, 
които мислеха за мен и ме очакваха 

в Хърсово пристигнах с една каруца и спрях в общинското управле-
ние, където работеше моят братовчед Марин вутев дойнов  неочаквано 
още на стълбището се срещнах с непознатия още за мен нов полицейски 
началник на Исперих Ботю Ботев  С него слизаше и кметът Борис Бо-
гданов, Георги Попов (Гоши), Марин вутев и секретар-бирникът Георги 
Цолов  всички се ръкуваха и ме приветствуваха с добре дошъл, а Ботю 
Ботев, млад и наперен в началническата полицейска форма, побърза да 
каже полушеговито: „Махно, как стоят нещата на запад“ и прибави пред 
другите – „утре го очаквам да дойде при мен в Исперих, да се видим и да 
поговорим“  той беше информиран за мен и бързаше да каже пред други-
те, че познава кои са анархистите 

в родното ми село пристигнах още същия ден  намерих се в пре-
гръдките на баща, майка, сестра и братя  След вечерята разговорите про-
дължиха до късно през нощта  те разказваха за новините при тях в село, а 
аз за видяното и преживяното, но не и за Испания  тази тема беше табу 

на другия ден се явих в полицейското управление при Ботю Ботев  
той любезно ме покани в кабинета си, поръча кафе и бяло сладко и поже-
ла да чуе какви намерения и планове имам, ако остана в село  Казах му, 
че ще си потърся работа в кооперацията и че съм се върнал от франция 
поради финансова невъзможност да продължа образованието си  той по-
мълча  После сподели, че като ученик бил запален комунист и се познавал 
с много анархисти от Поповската гимназия, в която завършил средното 
си образование  напуснал партията и смятал, че в полицията щял да бъде 
по-полезен за хората  разбрах, че той се опитваше с такт и предразполо-
жение да спечели и обезвреди личностите с леви идеи, имащи влияние 
сред хората, за да не му мътят водата  да си кротуват  да избягват проя-
ви по време на избори и пр  Увери ме, че няма да ми пречи да си намеря 
работа, при положение че не създавам настроения против инициативите 
на властта  Спрямо мен Ботю Ботев удържа на думата си  разбира се, като 
служебно полицейско лице той си имаше информатори за лявонастрое-
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ните като Марин тинчев, Павел Петков и други комунисти от с  владими-
ровци, за мен и за другите свободомислещи в село младежи 

По това време в Кара Михал имаше отрицателни настроения про-
тив тогавашния касиер-деловодител на кооперацията димитър атана-
сов  наскоро бяха разкрити кражби и злоупотреби с храни, събирани 
като уем от кооперативната вършачка  за тези нарушения самият дими-
тър атанасов нямаше вина, но за проявена небрежност бяха подгонили 
и него  Като научиха, че съм се завърнал от франция и ще остана в село, 
хората от Управителния съвет на кооперацията, а и голямата част от на-
шите селяни, предприеха кампания за назначаването ми на мястото на 
димитър атанасов  заявих им, че не искам да кандидатствувам за мяс-
тото на димитър атанасов и не желая да се създава напрежение в село 
заради мен  С атанасов се уважавахме взаимно  той беше умен и кадърен 
кооперативен деятел и честен човек 

Скоро се случи нещо неочаквано  Бях прибрал на сигурно място 
донесената от Испания и франция литература и спокойно изчаквах въз-
можности за евентуална работа  Един ден бях полегнал за обедна почивка 
в стаята си и прелиствах един стар мой реферат, изнасян пред младежи, 
когато чух хлопане на външната врата  Излязох пред стоборчето и видях 
полицейския началник Ботю Ботев  любезно се ръкува с мен, влезе в ста-
ята ми без да поиска разрешение, повдигна възглавницата и взе тетрад-
ката с реферата  зачете: „драги младежи, вие сте бъдещето на страната“  
Спря, разгледа книгите върху етажерката с художествена литература и се 
хвана за книгата „Пол и характер“ от ото вайнингер  „Ще взема тази кни-
га, каза той, и след като я прочета, ще ти я върна “ тази книга и сега, както 
и тогава, беше библиотечна рядкост  По нейното съдържание, както и по 
схващанията на зигмунд фройд по сексуалните въпроси, се водеха го-
рещи спорове  вайнингер смята жената за нула  Според него тя добива 
стойност само тогава, когато пред нулата се постави единица или някоя 
друга цифра  намира, че жената е без характер и винаги непостоянна  
във всеки индивид, обаче, според вайнингер, има мъжки и женски еле-
менти  Чисто „М“ и чисто „ж“ елементи в даден индивид не съществуват  
в зависимост от съотношението на тези елементи в индивида се опреде-
ля и неговият характер  това са и верни, и неверни негови проучвания и 
изводи, които тук няма да коментирам  Книгата е и с доста силна антисе-
митска насоченост  тази книга Ботю не ми върна  Къде се намира сега, не 
ми е ясно, тъй като още в първите дни след 9 септември, той беше убит 
по пътя за Исперих, за да не издаде провокатори комунисти, замесени 
в убийството на друг нелегален комунист от с  дурач  но Ботю нямаше 
извършени зулуми 

След като взе книгата и размени няколко общи приказки как съм и 
какво правя, добави: „Цолов, в управлението се получи поверителна те-
леграма, с която искат да те препратя в Шуменската областна полицейска 
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инспекция  Предполагам, че това е плод на някакъв донос по твой адрес 
от някой ваш съселянин  вземи този запечатан плик и го предай на де-
журния при управлението  дал съм благоприятна характеристика за теб 
и се надявам да се завърнеш скоро обратно в село“  Какво бе написал и 
запечатал, не ми стана известно 

още на другия ден сутринта заминах за Шумен и се явих в поли-
цейската инспекция  въведоха ме при дежурния инспектор, който, след 
като прочете писмото от Ботю Ботев, каза: „вие сте арестуван “ Скъса 
писмото и ме предаде в арестантското отделение  Бутнаха ме в нещо като 
бункер с размери: дълбочина 1 м, ширина 80 см и височина 60 см  дупка-
та се затваряше с отвесно падащ железен капак – същински погребален 
ковчег  Пълна тъмнина  веднага по главата, ръцете и лицето ми запълзя-
ха дървеници  опитвайки се да ги отстраня от лицето си, често ги раз-
мазвах  Ужасно положение, отвратително и гадно  опитах се да отгатна 
причините за арестуването ми, но не можах  два часа по-късно дойдоха 
две ченгета, обискираха ме, взеха ми колана, вратовръзката и отново ме 
заключиха  ясно беше, че нареждането идеше от по-висша инстанция и 
не е плод на някакъв донос, както предположи Ботю 

Късно през нощта ме отведоха в някаква стая и не след дълго при 
мен докараха човек – брадясал, измъчен и с неузнаваемо на пръв поглед 
лице  

– Познаваш ли този човек – запита го груповият началник на след-
ственото отделение димитров (името му научих по-късно) 

– да, беше отговорът му 
– а ти познаваш ли го – запита и мен на свой ред палачът 
– да, познавам го – отговорих аз 
очната ставка беше между мен и верния ми приятел трухчо нико-

лов трухчев, с когото щяхме да обиколим по-късно затвори и лагери и 
след 9 09 1944 г 

Какво се беше случило? По време на изборите през 1937 г  прияте-
лите от фаКБ – федерация на анархистите-комунисти в България, бяха 
отпечатали позиви за бойкот на изборите, заклеймявайки фашизоидни-
те правителства  тези позиви и бюлетина на фаКБ са били разпратени 
чрез хора във федеративните съюзи в търново, варна, Горна джумая, 
ямбол, Пловдив, Сливен, Ст  загора, Плевен и др , като от тези пунктове 
на свой ред са препращани в по-малките градове и селища  Килифарчани 
изпратили от същите материали до Ески джумая (търговище) по влака с 
колетна пратка в кош със сливи за камуфлаж  Пратката обаче била раз-
конспирирана, извършени били арести на регистрираните от властите 
анархисти и започнало следствие за разкриване на организацията в гра-
да  По време на разпитите някой от задържаните, знаейки, че аз не съм в 
страната, споменава името ми и че през есента на 1936 г  съм бил в град 
Ески джумая и съм присъствувал на тяхно събрание  нещо повече – на 



297

С П о М Е н И

това събрание съм говорил за испанските събития и за ямболските съби-
тия от 1923 г 

никой от задържаните около 15-16 души не знаеше, че съм се завър-
нал в България и затова се постарали да хвърлят върху мен някои неща, 
за които аз и хабер нямах 

Именно по този повод полицейската дирекция в Шумен, тогава 
областен град, ме търсят настоятелно и нареждат задържането ми, а аз 
току-що се бях завърнал 

разпитите започнаха с въпроси, кога съм бил в Ески джумая, от-
кога се познавам с трухчо николов, на какви техни събрания съм при-
съствувал и пр  Целта на следствието беше да ме изкарат нещо като 
организатор-инструктор  такива неща фактически не съществуваха  По-
знанствата ми с част от задържаните датираха от ученическите години  
те бяха ученици в Мъжката гимназия на гр  Шумен, а аз в опитното пе-
дагогическо училище там  трухчо беше завършил варненската търговска 
академия и работеше като счетоводител в с  Бряг, близо до търговище  
Ето поименно задържаните по готвения тогава процес: трухчо николов 
трухчев, Иван Стоев Стойчев, аврам Ст  Йорданов, Стефан джамбазов, 
Стефан Цонев, Стефан желязов, Слави терзиев, Кирил Кожухаров, Благо 
драганов, Стойко Цеков, Боньо Купенов и самият аз  Следствието про-
дължи няколко седмици  най-жестоко и продължително бе инквизиран с 
бой трухчо николов, когото бяха поставили в центъра на процеса  Сла-
гали са го на висилка с главата надолу, като наред с това е бит по тестиси-
те с гумена палка  тези мъчения са го довеждали до загуба на съзнание  
на мен вързаха ръцете пред колената, зад които провряха метален прът, 
който двама от садистите вдигнаха на раменете си така, че се намерих 
увиснал надолу с главата  Свалиха ми обувките и чорапите и започнаха да 
ме удрят с все сила по ходилата с гумени палки, докато посиняха от кръ-
воизливи  виковете и охканията от болките не смущаваха палачите ми  
те изпълняваха нарежданията от началниците си, които по време на боя 
уж случайно минаваха и подхвърляха саркастично: „Ей, не го мъчете тол-
кова, той ще си признае и без бой“  такава беше „демокрацията“ тогава  
След завършване на тази процедура, ми донесоха кофа със студена вода, 
в която държах краката си около половин час  така синините се разнасят 
по-бързо, следите от палките изчезват и не могат да се освидетелствуват 
пред съда 

разпитваше ме груповият началник Ковачев  Искаше да узнае има 
ли в родното ми село някаква организирана група левичари  Кои са анар-
хистите и комунистите там  за моето задгранично още отсъствие не ме 
питаха  Убедиха се, че организационни връзки с групата от Ески джумая 
не съм поддържал и не поддържам, а за убежденията ми като анархист не 
можеха да ме съдят  Практиката, прилагана тогава, налагаше ежедневно 
да се докладва на прокурора и държавна сигурност докъде е стигнало 
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следствието (полицейското, разбира се)  разбрах, че прокурорът янчев и 
началникът на държавна сигурност Куманов не са останали доволни от 
моите показания  разпитвачите постоянно ми натякваха, че съм позна-
вал добре законите и съм умеел да се изплъзвам от ударите на различни 
членове на ззд (закона за защита на държавата)  

След няколко дни неочаквано за мен пристигна груповият начал-
ник димитров и ми поднесе опаковка с испански вестници, адресирани 
до кооперацията в с  Бряг, Ески джумайско, където трухчо николов беше 
счетоводител  Преди това още аз забелязах, че някои от прозорците в 
стаите и коридорите са облепени със страници от испанските наши вест-
ници „Ел Кампо“ и „Солидаридад обрера“ – същите, които изпращах от 
Барселона  Много от пратките полицията задържала или конфискувала 
при обиски на приятели  Споменах вече, че преди заминаването ми за 
арагон, временно опаковах, адресирах и експедирах издавания бюлетин 
на СNT-FAI, отпечатван на български и издаван от името на българската 
секция  за беда пишещата машина не беше наша, а на руснака воробьов, 
който си я взе и на мен се наложи да пиша на ръка адресите  Сега, при 
следствието се установи де факто, че почеркът е мой и клеймото върху 
опаковката – от Барселона  разбра се, че съм бил в Испания  При така 
създадените обстоятелства се наложи да давам нови показания  Писах 
как и къде съм бил в общи линии, което не засягаше следствието по про-
цеса  Прокурорът янчев и началникът на дС Куманов търсеха начин да 
ме подведат под отговорност заради факта на моето пребиваване и учас-
тие в испанската гражданска война  С привършване на показанията бях 
изпратен под арест при съдия следователя в гр  Ески джумая (търгови-
ще) 

закараха ме първо в Полицейското управление в Шумен, където на-
чалникът на дС, преди да ме въведе в кабинета си, ме спря пред вратата, 
на която пишеше „държавна сигурност – началник“  „Прочете ли какво 
пише тук, младежо – помпозно заяви той – докато не станеш приятел на 
държавната сигурност, бял ден няма да видиш!“ и ме върна в стаята при 
чакащия ме полицай, който щеше да ме придружи до съдия-следователя 
в гр  Ески джумая  такъв беше редът: след полицейските разпити и ин-
квизиции се явяваш пред съдебната инстанция, която ще постанови след 
разпит по какъв член да бъдеш подведен, съгласно конституционните за-
кони 

При пътуването се заговорихме с полицайчето, което се оказа от 
с  Бряг, Ески джумайско, където моят приятел трухчо николов беше ръ-
ководител на кооперацията преди задържането му от полицията  С него 
намерихме общ език и той ме придружи до самия съдия-следовател, на 
когото предаде плика с полицейското дознание  той внимателно изчете 
обвиненията срещу мен и ми каза: „за това, че сте се познавали със съ-
идейниците си от Ески джумая, не подлежите на наказание по чл  18 от 
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ззд  Колкото до това, че сте били в Испания като доброволец за борба с 
фашизма, законът предвижда лишаване от българско гражданство  този 
закон не може да се приложи спрямо вас, тъй като сте заминали преди 
той да бъде издаден и публикуван и няма обратна сила  Смятайте се за 
свободен“  Стиснах му ръката и му благодарих 

Излязох зарадван на пазарището, за да поръся някоя каруца от мо-
ето село и да се прибера колкото се може по-бързо  докато се оглеждах 
наоколо, видях бай димитър найденов от село, дошъл да купува малки 
прасета  за много неща говорихме по пътя, докато късно вечерта стиг-
нахме село  радостта на домашните беше изключителна, вълненията ни 
взаимни  от радост баща ми плачеше  от умиление се разплаках и аз  
Уви! тази радост не трая дълго  още на следващия ден отидох при бра-
товчед ми Стоян драев в с  Сини вир да ми помогне за устройване на 
работа  не бяха минали и два часа, спешно пристигна от село другият ми 
братовчед васил Колев Банчев и бързо ми съобщи тревожната вест, че у 
дома са пристигнали полицаи да ме арестуват и закарат отново в гр  Шу-
мен по нареждане на прокурора янчев  настоявал да бъда подведен по 
чл  18 – „знаел, но не казал“  Цялото село се вълнувало  всички говорели: 
„Стоян пак го откараха“ 

отново бях при съдия-следователя Маринов  той ме увери, че при-
съда не могат да ми издадат, но поради голямата амбиция на прокурора 
трябвало да бъда в затвора до насрочване делото на групата от търгови-
ще  Съдът беше излязъл в лятна ваканция и делото бе насрочено за късно 
през есента  в затвора като подсъдими заварих трухчо николов, Иван 
Стоев, аврам Йорданов, Стефан Пехливанов, Стойко Цеков, Стефан Цо-
нев и Стефан железов, когото скоро след това пуснаха  освободени още 
по време на следствието били и други, поради недоказана вина 

С л Е д С т в Е н о т о  И  з а т в о р ъ т  в  Ш У М Е н

Шуменският затвор е построен още през турското робство  С дебели 
каменни зидове, с железни масивни врати, цял комплекс от сгради, ра-
ботилници и килии, разположени в двата двора, разделени с вътрешна 
стена  в единия двор пускаха криминалните, в другия политическите 
затворници  По средата на разделителната стена – желязна решетъчна 
врата, отваряна и затваряна от постоянен дежурен надзирател  в двора 
на криминалните се намираха лавка, бръснарница, картонажна и дърво-
делска работилница 

не беше разрешено да четем вестници, но ние намирахме начин да 
се снабдяваме посредством криминалните, които имаха право да излизат 
навън  При внезапен обиск в килиите, ако намереха вестник, наказваха с 
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карцер и лишаване от разходка  за да не допуснем това, след прочитане 
на вестника го разкъсвахме и го размивахме с вода така, че да не остава 
следа от него  нашата група обитаваше 8-а килия – най-лошата, намира-
ща се в дъното на двора, вкопана до нивото на решетъчните прозорци  за 
да влезем в нея, преминавахме покрай вградената тясна килия на „смърт-
ните“  осма килия беше с размери 6 на 10 м  С циментов под и нареде-
ни покрай северната стена дъсчени нарове, застлани със сламеници  на 
метър и половина от тях бяха малките решетъчни прозорчета, от които 
можехме да наблюдаваме, макар и от разстояние, движението на хората 
по главната улица на града  Попадахме точно срещу прочутото кафе-рес-
торант „Кристал“ и ъгловата аптека  от градината пред „Кристал“ през 
целия ден и до късно през нощта звучеше музика от грамофон  на мода 
по това време бяха шлагерните песни „Продават се, мамо, белите мана-
стири“, „решила съм да му дам – черна ярка под юрган“, „докле е младост, 
всичко е шега“, „Граф Цепелина“, „Под липите съм самичък“ и т  н  денем 
четяхме книги, играехме на шах и провеждахме беседи на различни теми 
от идеен и общокултурен характер 

в лявата страна на втория етаж от тази бастилия бяха задържа-
ните комунисти, чакащи да дойде време да се гледа техният процес  тук 
бяха Георги Кумбилиев, Симеон Маринов, Балкански, димитър (Митьо) 
Пишлика и др  на едночасова разходка на открито ни пускаха два пъти 
дневно  Контакт помежду ни не разрешаваха, защото бяхме още следстве-
ни  въпреки това ние си разменяхме информации и новини чрез листче-
та, поставени под успоредката на двора  наблюдавахме се и с мимики си 
посочвахме кога и къде да търсим секретните новини 

По това време трухчо беше пълен вегетарианец  С разрешение май-
ка му донасяше през ден вегетарианска храна  Истинска майка беше баба 
Марийка, рускиня по народност, омъжила се за баща му, когато той ра-
ботил в Украйна като градинар  Баща му беше починал, а майката живе-
еше с двете му сестри Мара и Стефка, ученички в Шуменската девическа 
гимназия 

С държането си ние респектирахме надзирателите и те се отнасяха 
внимателно с нас  особено бай Митьо от Поповските села, който споде-
ляше, че в техните села имало доста анархисти 

И н Ц И д Е н т ъ т  С  в а р н Е н С К И я  в л а д И К а   
П р о Ц Е С ъ т  И  П р И С ъ д И т Е

владиката беше дошъл в затвора да ни държи назидателно слово като 
на „съгрешили пред Бога, Царя и отечеството“, както беше обичайно да 
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се казва тогава  този лозунг по-късно беше видоизменен като „сгрешили 
пред Партията и народа“ 

Строиха ни по групи на двора: комунисти, анархисти, криминални  
още в първите си слова владиката се обяви за наш „отец“, демек духовен 
баща  в този момент трухчо гласно му възрази, че ние си имаме бащи 
и не се нуждаем от неговата благословия  Пръв напусна строя трухчо, 
а след него и ние, останалите анархисти, и се отправихме към килиите  
това смути управата и през същия ден и следващия бяхме лишени от из-
лизане на разходка 

Процесът беше насрочен за късно есента и обвинителният акт ни 
бе връчен  трухчо николов и Иван Стайчев бяха обвинени като органи-
затори, а останалите като членове на организация  в обвинителния акт за 
мен пишеше, че съм знаел за съществуването на тяхната организация, но 
не съм съобщил за това на властите и още, че от Испания съм изпращал 
инкриминирани материали 

за защитници по делото чрез федеративния секретариат на фаКБ 
бяхме ангажирали адвокатите Стефан Манов от София, Крум Славов, 
виден адвокат от Шумен (социалдемократ), асен Ковачев, адвокат в тър-
говище, Стефан Пенев, известен адвокат, демократ от Шумен (малко по-
късно той стана областен директор на Шуменска област), Съби Писков, 
също известен шуменски адвокат с комунистически убеждения  По вре-
ме на Първата световна война баща ми му е бил ординарец, а той тогава 
е бил ротен командир 

до съда ни заведоха под стража  След прочитането на обвинител-
ния акт от страна на прокурора, последваха пледоариите на нашите адво-
кати  Пръв взе думата Стефан Манов (по убеждение троцкист)  в словото 
си той открито заклейми полицейското следствие, инквизиторските ме-
тоди, прилагани по време на следствието, и открито подчерта, че съдът е 
„класов“ и защитава имуществата на богатите и властимащите 

Стефан Пенев, наред с общата си пледоария в защита на всички 
подсъдими, подчерта, че дейността ни не е застрашавала реда и сигур-
ността на страната  Спря се на предвиденото обвинение спрямо мен и 
прилагането на чл  18 от ззд  този член, заяви той, гласи, че „лице което 
знае, че в страната се готви „преврат, бунт, изземане на оръжие и пр , и 
не съобщи за това на органите на властта, се наказва по този член до 3 
години затвор“  в моя случай е неуместно да се иска наказание  Що се 
отнася до обстоятелството, че съм бил в Испания, Стефан Пенев заяви: 
„ние трябва да се гордеем, че този младеж, вместо да ходи празноскитащ 
и да реве по стадионите или по хазартните и пиянски заведения, воден от 
идеализъм и с риск за живота си е отишъл да отстоява идеала си  законът, 
забраняващ отиването на доброволци в Испания, е излязъл след като той 
е бил вече там и няма обратна сила“ 
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Процесът продължи два дни  на трухчо николов и Иван Стоев да-
доха по пет години затвор, а на останалите до три и две години  някои 
осъдиха условно  аз бях оправдан и скоро пристигнах отново в родното 
си село 

К о о П Е р а Ц И я  „ И С К р а “

в кооперацията мястото за касиер-счетоводител беше още свободно  Бях 
назначен да изпълнявам тази длъжност, но титуляр се водеше моят бра-
товчед Марин вутев дойнов, който работеше в общината в с  Хърсово, 
към която се числеше и нашето село Кара Михал  не станах титуляр на 
длъжността, въпреки желанието на Управителния съвет и на почти ця-
лото село, тъй като от полицията отказаха да ми дадат „Свидетелство 
за честност и благонадеждност“  По-късно, по време на оф властта, се 
искаше бележка от оф, за да те назначат на държавна или обществена 
работа  Еволюция на порядките 

С директора на БзКБ – Исперих (Българска земеделска и коопера-
тивна банка) Пенчо власковски бяхме в много добри взаимоотношения  
той прие този вариант на „изпълняващ длъжността“, защото, въпреки 
желанието му, се страхуваше да ме утвърди като титуляр  не мога да не 
спомена, че в селото ни имаше група от 4-5 човека сговористи, които се 
занимаваха непрекъснато с доноси и дебнеха кой слуша вечер от чита-
лищното радио забранените станции ввС лондон и Москва  Страшното 
беше, че и Ботьо Ботев, полицейският началник, за когото ставаше дума, 
не се осмели да настоява да ми бъде дадено необходимото удостоверение 
за честност и благонадеждност  той често наминаваше през село, отнася-
ше се внимателно с мен и не ми създаваше пречки  

още през първите седмици и месеци като кооперативен деятел 
проведох редица стопански мерки, които станаха достояние не само в 
рамките на нашата община, но и в съседните селища  (за тази дейност 
малко по-късно) 

Мина доста време и сред селото, пред общинското управление, спря 
луксозен „Мерцедес“  Идваше от Шумен на път за Исперих  Беше някъде 
следобед  на пейката пред сегашната сладкарница и тогавашно читалище 
бяха насядали и разговаряха селяни, между които двама от „доносчици-
те“, които винаги се ослушваха кой и как ще коментира политическите 
събития  аз току-що излизах от дворчето на старата кооперативна сгра-
да, когато от мерцедеса излезе едър господин, облечен в модерно парде-
сю и мека шапка  Погледът му се срещна с моя  Усмихна се широко и ми 
подаде ръка  Беше областният директор Стефан Пенев, моят защитник 
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по делото на нашия процес  току-що беше назначен на този висок и отго-
ворен пост  След 9 9 1944 г  той беше осъден от народния съд и убит 

– Какво правиш, как си? – съвсем фамилиарно ме запита той  раз-
казах му, че съм назначен в кооперацията като касиер-счетоводител, но 
не утвърден като титуляр поради това, че не ми дават Удостоверение за 
честност и благонадеждност  на 3-4 метра от нас насядалите на пейката 
слушаха разговора  Стефан Пенев бръкна в портфейла си, извади визит-
ната си картичка и написа на гърба ѝ следното: „лицето Стоян Иванов 
Цолов познавам добре лично и може да бъде обществено полезен“  дата 
и подпис: Ст  Пенев 

След минути леката кола се понесе по пътя към Исперих  Седащите 
на пейката и други, случайно минаващи, ме заобиколиха и започнаха да 
любопитстват от кога и откъде се познавам с „височайшето началство“  
Интересното след тази среща беше това, че моите „доброжелатели“ вед-
нага станаха любезни и вежливи и поне за известно време престанаха 
да пишат анонимки по мой адрес  Какво да се прави – въртележката се 
върти в зависимост от това от коя страна духа вятърът 

визитната картичка изигра своята положителна роля  Когато се 
явих пред директора на банката Пенчо власковски и му я показах, той 
веднага ме помоли да му я дам, за да я сложи в служебното ми досие, та 
като пусне заповед за назначението ми като титуляр, с тази визитна кар-
тичка да се застрахова, ако отнякъде евентуално му поискат обяснение за 
случая  Пенчо власковски не се боеше, а търсеше кадърни хора за работа 
в сферата на кооперативното дело  По убеждение принадлежеше към ле-
вите земеделци  Беше кумувал на д-р Г  М  димитров  Прекрасен стопан-
ски и кооперативен деятел, който чрез БзКБ умело защитаваше интере-
сите на тогавашните кредитни и потребителни кооперации в Исперихска 
околия  ратуваше за създаване на свободни трудови кооперации  такава 
кооперация исках да основа в родното ми село и аз  това щеше да бъде 
третата поред в България, след тези в с  Стижерово, Свищовско и с  Пир-
не, Бургаско  Последната се ръководеше от агрономите анархисти Георги 
Хаджиев и Иван Бижев 

Моето преназначаване като титулярен касиер-деловодител ми поз-
воли да се хвърля с всичката си младежка жар и да направя от нашата ко-
операция „Искра“ и от читалището ни „Христо Ботев“ истински образцо-
ви средища за стопанска и културна дейност  Имах подкрепата на будната 
младеж и трудолюбивите ни селяни  тези две средища – кооперацията и 
читалището – бяха най-благодатното поле за дейност, в което можеха да 
се оплодят и нашите анархистични идеи за човешко щастие и материално 
добруване  от името на читалище „Христо Ботев“ изнасяхме вечерин-
ки с вход, като с част от парите закупувахме по-интересни художествени 
книги  така умножавахме и книжния фонд на читалищната библиотека  
вечерно време пред насъбралите се селяни, които предпочитаха чита-
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лищния бюфет, вместо миришещите на алкохол кръчми, ние им четяхме 
по-интересните статии от вестниците и страници от романи на известни 
автори  за четци пред вечерната аудитория се редуваха младежи от нефор-
малния ни кръжок  добре четяха андрей Христов, Христо драев, димо 
Цанов и др  По моя инициатива през 1939 г  десетина младежи, между 
които Георги Маринов, Чико Георгиев, васил Колев, Иван Колев, атанас 
Чиков, Цано Цолов и други, обиколихме селото и помолихме стопаните 
от всяка къща да дадат доброволно като помощ по някое и друго дърво  
това бяха дълги мартаци по 4-5 м, които товарехме на разтегната кола, 
теглена ръчно от самите нас  Събраните дървета складирахме в коопера-
тивния двор и после нарязвахме с бичкии, за да ги продадем по-късно на 
гара Самуил  С парите закупихме един радиоприемник за читалището  за 
онова време това не беше малко постижение  Можехме спокойно вечер 
да слушаме новините и правим съответни коментари на чутото  Бяхме 
внимателни, защото, както казах, имаше доносници  в по-късните часове 
през задния вход, при загасени светлини, скрито и тихо слушахме преда-
ванията на ввС лондон и радио Москва  През същата година аз успях да 
си купя собствен радиоприемник марка „Сиера“ – холандски, с батерии  
Изключително селективен  Читалищният радиоприемник беше марка 
„филипс“  други приемници тогава в селото още нямаше 

нашите трудолюбиви хора идваха привечер и в празничните дни 
в читалището, за да слушат песните на атанаска тодорова, Гюрга Пен-
джурова и вълкана Стоянова  от името на читалището подготвяхме и 
изнасяхме вечеринки с пиеси от наши и чуждестранни автори  Играехме 
ги освен в родното село Кара Михал, също и в околните села владими-
ровци и Хърсово  Играехме пиесите „По неволя доктор“ и „тартюф“ от 
Молиер, „Марион живее“, „Боряна“ и др  артисти на селската сцена по 
това време бяхме аз, Цвята вълчева, Йонка деньо-тотева, димо Цанов, 
найда димитрова, нейко димитров и др  Читалището беше абонирано 
за в  „Утро“, „заря“ и „зора“  С по-будните младежи – анархисти, кому-
нисти и земеделци – правехме излети из нашите близки гори и пасбища 
Паламаря, воюклишките поляни, Кьор Бунар и Совата  там прочитахме 
и някои неща, които не бяха за пред кой да е и къде да е 

Както подчертах, главно поле за стопанска работа беше кооперация 
„Искра“, която бе извървяла нелек път от своята история  Излязла от го-
лямата криза (1929-1930 г ), връхлетяла не само нея, тя беше укрепнала, 
но дейността ѝ бе все още ограничена 

Управителният съвет по това време се състоеше от нако Ботев, Ма-
рин вутев, Йото райков, вутю вълчев и васил драев  Магазинер беше 
ташо Колев ташев, рутиниран, тих и винаги внимателен към хората чо-
век  С него се разбирахме отлично и работата в кооперативния магазин 
вървеше добре  доставяхме стоки от разград, Шумен, варна и русе 
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С приближаването на войната, кризата се почувства и спекулан-
тите плъзнаха навсякъде  Чрез нашите преки покупки на едро и пряко 
продаване на дребно ние не позволявахме на търговците и спекулантите 
да си разиграват коня както те искаха  Между търговците, членуващи в 
търговския съюз и кооперациите, обединени в районните кооператив-
ни съюзи, се водеше сериозна борба  властта и правителствата, които се 
сменяха през годините, фаворизираха търговците  но Българската земе-
делска и кооперативна банка (БзКБ) отпускаше евтин кредит на коопера-
циите, те укрепваха финансово, развиваха успешна стопанска и кредитна 
дейност в защита на селските труженици 

нашата кооперация закупи още през 1927 г  трактор „Мак Кор-
мик“ и вършачка „Шлик никълсън“ с отпуснат от банката вараитен кре-
дит  за да се избегне катастрофата по време на голямата стопанска криза 
(1929 г ), кооператорите подписаха пред банката облигационен заем, кой-
то впоследствие, след стабилизирането, тя изплати под форма на дялов 
капитал 

за кооперативния трактор и вършачка главни грижи полагаше не-
заменимият честен, предан и компетентен машинист Иван Сейков  Със 
своята доброта той сплотяваше колектива по време на вършитбата  Свое-
временно набавяхме гориво, резервни части, смазочни материали, каиши 
и пр  работата вървеше като по вода, както се казва по народному  Хра-
начи-барабанджии бяха вечните шегаджии влъчко Иванов – Пушкара, 
димитър Станев, райко райков и Петър атанасов  редяха се и по двама-
трима четължии  След привършване на вършитбата в селото, машините с 
целия персонал се отправяхме към други селища, с които предварително 
бяхме сключили договори  такива селища бяха Пчелина, ашиково, айдо-
оду, Сини вир, Ембелер и др 

Моето превозно средство за придвижване до околните селища, до 
Шумен, разград, Исперих и др , беше велосипедът „Щаер“  С него от ран-
но утро до късна вечер обикалях, когато се налагаше  Пропътувал съм 
разстояния до 180-200 км  Щом работата налагаше, липсващата резервна 
част трябваше да бъде намерена  в напрегнати дни почивка няма! Успе-
хът и свършената навреме работа ме удовлетворяваше и радваше  Пък 
и какво значи да си уморен, когато силите на младостта напират и не ти 
дават покой? динамична беше нашата младост и ние се раздавахме без-
възмездно  да чувстваш, че си полезен на хората, да чувстваш и усещаш 
тяхната благодарност – ето наградата  Материалните изгоди не бяха наш 
двигател, макар да не сме били безразлични и към тях 

това, което успях да направя, особено в годините 1939, 1940 и част 
от 1941, до момента на моето арестуване и интерниране през м  септем-
ври с  г , не бе малко  Като кооперативен служител бях длъжен да водя 
изрядно и точно счетоводните записвания по приходите и разходите на 
парично-стоковите и материални ценности  С други думи да пускам еже-
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дневно операционните касови и безкасови бележки с прикрепени към тях 
оправдателни документи, да ги записвам в Главната книга и да разнасям 
по съответните спомагателни книги  да изготвям ежемесечните, триме-
сечните, шестмесечните и годишни баланси и равносметки и в срок да ги 
представям в БзКБ  Системата на двойно счетоводните записвания беше 
американското двойно счетоводство  Главната книга включваше редица 
сметки с дебитна и кредитна страна  започваше с оборот, каса, банка, 
спестовни влогове, кредитори, дебитори, общи доставки, общи продаж-
би, печалби и загуби, и разни др  сметки  

още в самото начало приучих родителите на децата да направят 
спестовен влог на всяко новородено дете  този влог трябваше да се на-
трупва, олихвява и расте с течение на времето до навършване на 18 г , ко-
гато ще може да бъде изтеглен  вноски с различни размери по тези детски 
влогове се правеха освен от родителите и дядовците на децата, също и от 
самото дете, получило пари при празненства или при работа в полето  за 
улеснение на детските спестявания раздадох специални железни касич-
ки, ключовете на които се държаха от родителите, и когато стотинките и 
левчетата се посъберяха в повече, касичката се донасяше в канцеларията, 
отваряше се в присъствието на детето и сумата се записваше в неговата 
партида и спестовна книжка 

на нуждаещите се кооператори се отпускаха краткосрочни или 
дългосрочни заеми срещу сравнително ниска лихва  

Главно приходно перо за кооперацията представляваше събирани-
ят „уем“ – заделена част от зърното при вършитба  този „уем“ се склади-
раше в големия кооперативен хамбар и оставаше там на съхранение до 
неговото извозване и продажба на гара Самуил  Кооперативният мага-
зин, чрез който селото се снабдяваше с разните видове промишлени и 
хранителни стоки при 6% печалба върху покупната фактурна стойност, 
винаги приключваше с положително салдо 

Бяхме приучили хората сами да донасят събраните кокоши яйца 
направо в магазина или на специално назначения кооперативен закупчик 
Йордан Христов Йолов  той имаше грижата да ги реди в специалните 
каси и да ги откарва за продажба на едро в разград или там, където цена-
та е по-изгодна  в края на годината от реализираната печалба се заделяше 
сума за раздаване като дивиденти на всекиму според броя на внесените 
яйца  тези дивиденти всяка домакиня можеше да получава и в натура по 
избор – бархет, хасе или друга стока по желание  По такъв начин ние ус-
пяхме да спрем идващите от околните села яйчари, прекупвачи и изно-
сители  Чрез специално назначени лица се изкупуваха и всички излишъ-
ци извън държавно-монополните храни, каквито бяха слънчогледовото 
семе, соята, рицина, тиквеното семе и др 
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Към кооперацията открихме кожухарска работилница с майстор-
ръководител Петър атанасов  от събираните овчи, агнешки и ярешки 
кожи се шиеха кожуси, калпаци и яки 

друга интереса и много важна дейност по моето време беше откри-
ването на кооперативната мандра  за тази цел ни бе необходимо подхо-
дящо помещение  Преценихме, че сградата на бившата мелница на Чико 
димов е подходяща  Сключихме съответен договор  необходим ни беше 
майстор-специалист мандраджия  такъв открих в Шумен  възрастен, 
тих, скромен човечец, по народност турчин  Уговорихме какво трябва 
да се закупи и осигури: тави, казани, сита, платно, гюмове и пр  С него 
сключихме договор и му осигурихме квартира за спане  И най-важното – 
осигурихме млякото  в селото имахме само няколко по-едри овчари със 
стада от по 60 до 100 овце, което беше далеч недостатъчно  С овчари от 
околните села Голяма вода, Богданци и владимировци също сключихме 
договори за мястото и начина на предаване на млякото  Купихме едно ма-
гаре, оборудвахме го със самар и големи гюмове и ангажирахме двама от 
най-добрите ни младежи – Иванчо димитров найденов и тодор Цолов 
Цанков  още преди да се е разсъмнало, те трябваше да обикалят стопа-
ните овчари от горните села и пренасят млякото до мандрата  за всичко 
останало майсторът имаше думата  

друга дейност беше закупуването на автоклав за зеленчукови кон-
серви  а чушки, домати, зеле, моркови и др  имаше във всяка селска къща  
Хората бяха много доволни, че през зимата имаха осиугрени разнообраз-
ни консерви  По онова време развита хранително-вкусова промишленост 
още нямаше, но нашата амбиция беше да посочим пътя, по който трябва 
да тръгнат нашите села  те трябваше да развиват местна промишленост 
и да преработват местните си суровини в полуфабрикати, готови стоки и 
сами да търсят пазари за пласмент  Хората ни бяха като пчелен кошер – 
работливи и общителни  не обичаха външно вмешателство  нашите бал-
канджии бяха истински републиканци – критични, справедливи и свобо-
домислещи, почти непринудени анархисти, без да си слагат това име 

Имах намерение да построим и модерна сушилня за плодовете, с 
които разполагахме в изобилие  При посещението на Пловдивския па-
наир окото ми се спря на едно интересно направено чепкало за вълна и 
парцали  И веднага реших, че то ще ни свърши голяма работа и ще носи 
добри доходи  Ще спестява губенето на време на хората, които тогава 
ходеха в града и чакаха с дни да им разчепкат вълна, стари дрехи или пар-
цали  на мой риск дадох 2000 лева капаро на предложителя с уговорка, 
когато се върна в село, да му преведа останалата сума срещу доставката 
на чепкалото  Сумата не беше малка  за голямо мое огорчение двама от 
Управителния съвет на кооперацията не се съгласиха с уговорената от 
мен сделка  не минаха десетина дни след завръщането ми от Пловдив, 
представителят на договореното и капарирано съоръжение пристигна в 
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село и ме потърси  обясних му създалата се обстановка и за да не остане 
неустойката и капарото в тежест за мен, той прояви разбиране и ми го 
върна  в противен случай трябваше да работя почти два месеца без пари  
Същото чепкало този човек продаде в друго селище на по-изгодна за него 
цена и хората там останаха много доволни  те излязоха по-далновидни 
от нашите, иначе нелоши хора от Управителния съвет  работата обърка 
председателят бай нако Ботев, който по-късно ми се извиняваше 

в р ъ з К И т Е  М И  С  о К о л н И т Е  С Е л а  П р Е з  т Е з И 
Г о д И н И

навсякъде в околните села си бях създал връзки не само с наши прия-
тели, но и с различно мислещи от лявоориентирани среди – комунисти, 
земеделци, демократи  в с  владимировци връзки поддържах с извест-
ния Марин тинчев, с Цвятко Йотов, Павел Петков, Цено Михайлов, с 
началника на тП станцията Кръстев и др  С учителката руска дончева 
(наша приятелка), връзките ни бяха по-специални  нейна ученичка тога-
ва беше дъщеричката на трагично загиналия във френските концлагери 
на маршал Петен васил тинчев  С малката тогава Цанка и нейната майка, 
кака велка, контактите бяха още по-деликатни, защото полицията сле-
деше кой и кога посещава нейния дом  в другото съседно село, Голяма 
вода, срещите ми бяха с учителското семейство Стефанка и Цоло Гетови, 
родители на две хубави деца, едното от които е днешната телевизионна 
журналистка Петя Цолова  от същото село контактите ми бяха и с Иван 
Йотов, Станчо василев, Георги Цолов  а от другото съседно село, Богдан-
ци, сходство в разбиранията имахме със Стефан новаков, уволнен пора-
ди левите си разбирания учител  Георги и начо новакови, притежатели 
на близката валцова мелница, бяха природно будни хора  Бяха родени 
техници и изобретатели  С Петко Пенчев, касиер-деловодител на коопе-
рацията от същото село, поддържахме отлични колегиални отношения  
Със селата дурач, Голям и Малък Поровец, Подайва, турсуните, лъвино 
контактите с кооперативния персонал бяха постоянни 

не мога да не спомена за една много мила, сърдечна и паметна сре-
ща през лятото на 1939 г , в с  Каба Кулак (Ушинци), на 6 км от разград  
тук имаше много приятели анархисти  Бяха ме поканили да ги навестя и 
споделя с тях впечатленията си от събитията в Испания  Срещата се със-
тоя на открито, вън от селото, сред бостаните  тук бяха Георги великов, 
димитър Панов, ангел Стоянов, Енчо Балабанов, Цанко, Калчо, бай Йор-
дан и др  Сладките приказки и разговори съчетавахме с ядене до насита 
на вкусни дини и пъпеши  Георги великов бе стар печатар и книгоизда-
тел, добре владеещ декоративното бояджийство  той издаде редица кни-



309

С П о М Е н И

ги на бай Иван рачев, измежду които „в защита на материализма“, „Сво-
бодното възпитание“ и др  регистрира библиотека „зидари“, а по-късно 
и книгоиздателство „Световна мисъл“  димитър Панов (Митко) по това 
време завършваше литература и български език  активно сътрудничеше 
в литературния анархистичен седмичник на Георги жечев – в  „Мисъл и 
воля“ и завеждаше рубриката „нови книги“, на които правеше критичен 
анализ  Подписваше се с псевдонима аристарх  неговата книга „разру-
шение на естетиката“ направи силно впечатление на литературните среди 
и изкуствоведи  По-късно, като гимназиален учител в Копривщица, той 
често посещаваше Пловдив и връзките ни в този град с него продължиха  
След 9 септември 1944 г  при мистериозни обстоятелства беше намерен 
мъртъв пред изходите на лъкатнишките тунели  неговият личен архив 
от ръкописи още не е видял бял свят  неговата „антология на българска-
та литература“ чака своя издател  Колоритна личност беше бай Йордан, 
заминал в Щатите още през Първата световна война, участник в борби-
те на миньорите, организирани в Съюза на индустриалните работници в 
света, с анархо-синдикалистични тенденции  той говореше по простоват 
начин невероятно интересни неща  Бе интересен и богат на преживелици 
човек и анархист  за Цанко няма да говоря  той стана доносник, видно от 
документите на бившата дС 

М о И т Е  И н т И М н И  М И Г о в Е

Сърдечната ми приятелка по това време беше от Шумен и по мое насто-
яване щеше да ми гостува около 20 дни  на квартира я устроих в дома на 
първата завършила гимназия до тогава девойка от селото найда дими-
трова, която симпатизираше на нашите идеи  По време на това гостува-
не дните ни с Мара протекоха при голямо разнообразие, много любов и 
незабравими мигове 

найда имаше сърдечна връзка с Кольо Христов от село, който по 
много недостоен начин по-късно я изостави, след като тя неочаквано се 
разболя от скоротечна туберкулоза  По молба на нейния баща аз я заве-
дох за преглед в русе и след усилено лечение с лекарства успяхме да я 
възстановим  Укрепна и стана отново пълноценен човек  Използвачът-
любовник отново я потърси и стана причина тя да се простуди и отново 
да изпадне в тежко състояние  С нея се видяхме само няколко дни преди 
да бъда задържан и пратен в концлагера „Галата“, варненско  разплака се, 
прегърна ме и ми каза: „той, Колю, ме уби!“ Сълзите я задавиха, тя закри 
лицето си и мълчешком си замина  Бях вече в концлагерите, когато нау-
чих, че е починала  Много умно момиче беше найда димитрова  Цялото 



310

С т о я н  Ц о л о в

село е било потресено, а кака дона и бай димитър, нейните родители, 
останаха непрежалими към нея до края на живота си 

н а в Е Ч Е р И Е т о  н а  в т о р а т а  С в Е т о в н а  в о Й н а

Както казах събитията в Испания отсрочиха избухването на втората све-
товна война, която години наред дипломати, политици и военни среди 
грижливо подготвяха  всъщност тази подготовка беше за реванш на по-
бедените през Първата световна война и срещу мирните договори, под-
писани във версай през 1919 г 

дипломатите трескаво шетаха из европейските столици, а в самото 
он задкулисно се вършеха срамни сделки, надлъгвания и споразумение 
между държавните мъже 

на посещение в Москва да се споразумяват бяха пристигнали ди-
пломати от англия и франция, за да подпишат договор, който трябваше 
да възпре все по-наглите претенции на Хитлер към данцигския коридор  
Чембърлейн и даладие се бяха примирили и бяха позволили на Хитлер 
да окупира Судетската област, а след Чехословакия дойде редът и на Пол-
ша  Сталин правеше сметките си как да надлъже другите и да спечели 
време  Стараеше се да отдалечи конфликтите, близки до неговата импе-
рия  наред с пристигането на англо-френската делегация обаче, негласно 
бяха пристигнали и емисари на Хитлер  Кой кого щеше да надлъже се 
видя малко по-късно 

Изборът бе направен  на 23 август 1939 г  светът осъмна със сен-
зационната новина – външните министри на нацистка Германия и бол-
шевишка русия – рибентроп и Молотов, бяха сключили договор за нена-
падение, насочен срещу „империалистическите държави“  Комунистите 
от цял свят, възпитавани години наред в непримиримост към фашизма 
и любов към „отечеството на пролетариата“, се намериха в трудна ситу-
ация, напълно объркани от тази скандална новина  на първа страница 
на техния легален вестник „Световна илюстрация“ бе поместена снимка-
монтаж на Кремъл и райхстага, а под тях вечеслав Молотов и фон рибен-
троп се ръкуват дружески  дълго време пазех тази снимка като позорен 
документ на едно преломно време, но после при обиските тя изчезна 

И нали са сляпо вярващи както всички религиозни фанатици, те 
бяха обработени от своите ръководсства да повярват, че това е за до-
брото на каузата им  особено пък като се имаше предвид, че стореното е 
мъдро решение на „бащата на народите“ Йосиф висарионович Сталин  та 
как е допустимо да се съмняват във „вожда и учителя“ на народите?! Бях 
свидетел как някои наши комунисти и управляващи реакционери запяха: 
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„дойчо и дядо Иван ще осъществят новия ред на земята“  Блажени са 
вярващите, пише в евангелието от лука 

на 1 септември 1939 г  хитлеристки войски окупираха Кьонингс-
берг, данциг и данцигския провлак  на следващия ден англия и фран-
ция обявиха война на Германия, съгласно договора им с Полша  Преди 
да сключат договор с хитлеристка Германия, болшевишките управници 
обвиниха запада, че действал мекушаво и нерешително и искал да тласне 
Германия във война със Съветския съюз  Какво лошо има тогава, ако ди-
пломатическият и политически ход на Сталин е съобразен с конкретната 
обстановка? а нали и ленин е казал, че може и „с дявола да станем орта-
ци, стига това да ни донесе изгода“?

Правилен или грешен беше този ход на Сталин, щеше да се разбере 
много скоро  Макар англия и франция да бяха обявили война на Герма-
ния, те не предприеха веднага военни действия  а нацистите не спряха до 
данциг, а навлязоха дълбоко в територията на Полша  Полската армия не 
бе в състояние да спре германската агресия 

Само две седмици по-късно, на 17 септември 1939 г , Съветската 
червена армия също нахлу в западна Украйна и западна Белорусия, вли-
защи по това време в полските граници  Претекстът беше, че някога това 
били нейни територии, отнети ѝ по време на Първата световна война  И 
сега бил моментът да си ги върне по молба на населението на тези земи  
така съветската дипломация обясняваше и оправдаваше своето нахлува-
не в Полша в дълбочина от 300 км 

фашистките и болшевишки армии си разделиха Полша и се раз-
браха кой докъде ще управлява върху нейната територия  Една част от 
полската армия беше пленена и депортирана в Сибир, друга – изпратена 
да строи укрепления на германо-френската граница, а трета беше избита 
или изпратена по концлагерите  По нареждане на съветското командване 
от командния състав на полската армия са били пленени 15 хиляди пол-
ски офицери, по-късно избити с изстрел в тила в Катинската гора и за-
ровени в масови гробове  дълго време това злодеяние беше прикривано, 
но след като беше разкрито, болшевиките го приписаха на хитлеристите, 
а хитлеристите – на болшевиките  образувани бяха международни ко-
мисии по линия на хуманитарни и червенокръстки организации за раз-
следване, без истината по това престъпление да стане достояние на об-
ществеността  Когато през 1955 година бяхме в килиите на Плевенския 
затвор, бай Евтим Стоицев, с когото станах много близък, съден заедно 
с трайчо Костов, още тогава ми довери, че това е дело на болшевишкото 
нКвд  знаел го от достоверен източник  Беше табу да се говори по тези 
въпроси тогава  ако изречеш подобна „лъжа“ т  е  истина, може и да за-
гинеш 

в томовете на съветската „История на дипломацията“ се описва по 
един наивно заблуждаващ начин, че съветските политици, дипломати и 
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генерали при всички случаи са се ръководили от високо хуманни чувства 
и съображения, включително и в случаи като този в Катин  та има ли в 
историята извършени злодейства, когато извършителите им да са се при-
знали за виновни?! 

След като източната част на Полша бе окупирана от сталинистите, 
а западната от фашистите, трябваше да се уточнят демаркационните гра-
ници между двата завоевателя  С Полша беше свършено  дойде редът на 
редицата други страни, народите на които, според Москва, все викаха и 
своите освободители 

на 28 септември 1939 година по същия сценарий, но поднесен на 
света като договор за взаимна защита при опасност от агресия от тре-
та сила, литва, латвия и Естония бяха напъхани в торбата на „големия 
брат“, за да не попаднат в лапите на агресора  Митът продължаваше да се 
представя като високо хуманитарен акт за оцеляване на общности и на-
роди  И странно, светът наблюдаваше безучастно имперските ходове на 
„великия кормчия“, а милиони сляпо вярваха в „справедливата“ му кауза 
и оправдаваха хитлеро-фашистките погромаджии  И това ги поощрява-
ше още повече  но и западната демокрация по това време не дремеше  
тя се беше окопитила, но още не влизаше в открит бой  нейните ресурси 
бяха вън от Европа 

на запад Хитлер беше с развързани ръце  на неговите ходове Ста-
лин ръкопляскаше по своеобразен начин  С мълчаливото съгласие на 
Хитлер пък и след анексирането на литва, латвия и Естония, на 30 ноем-
ври 1939 г  Сталин обяви война на финландия под претекст, че наруша-
вала договора за ненападение от 1932 г  Сталин поиска да му бъде отстъ-
пен намиращият се срещу ленинград от другата страна на финския залив 
гр  виборг под претекст, че това ще бъде изгодно и за самата финландия  
тя, разбира се, не прие  Цели четири месеца съветските войски атакува-
ха финландските отбранителни линии и срещнаха решителна съпротива  
Светът се възхищаваше на храбростта на финландците при изключително 
студената зима  заговори се, че съветска русия е „гигант с глинени крака“  
тази война не беше мотивирана и още тогава общественото мнение подо-
зираше, че болшевишка русия води политиката на руските императори  

Притесненията на Съветския съюз за сигурността му от север на-
лагали освен виборг да му бъде отстъпен и целия Карелофински залив с 
островите  в замяна на това Молотов обеща на финландците земи от съ-
ветските територии  заради несъгласието си, финландското ръководство 
бе обвинено в агресивни намерения и всичката тази шикания приличаше 
на приказката за вълка и агнето, което му мътило водата, макар да стои 
по-надолу по течението на реката  

на 12 март 1940 г  на финландия беше наложен един неблагопри-
ятен мирен договор  Много размисли събуди тази с нищо неоправдана 
сталинска агресия срещу „страната на белите лилии“, за която Григорий 
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Петров бе написал толкова хвалебствени слова  Казват, че моралът и 
етиката на финландците са далеч по-високи от тези на европейците и на 
много други народи 

След като се приберях вечер у дома, бързах да изслушам комюнике-
тата за хода на военните действия, предавани от ввС и „Хавас“ (франция)  
зимата беше люта и тежка  Снеговалежите бяха придружени с виелици  
Гнетеше ме мисълта за страданията на изпратените да се бият обикно-
вени хора от двете страни, без да е имало каквато и да било омраза по-
между им  възмущаваха ме коментарите от Москва, че тази война била 
„справедлива и хуманна“!? Симпатиите ми бяха към финландския народ, 
който, за разлика от другите, се беше осмелил да се противопостави на 
огромната империя на Сталин 

Хитлер бе предприел агресивните си военни походи из Европа  
След Полша прегази дания и насочи дивизиите си към норвегия  Стигна 
чак до северното пристанище нарвик  През април 1940 г , завладявайки 
дания и норвегия, подобно на Сталин, той заяви пред света, че това, ко-
ето прави, е в интерес на тези страни и ще запази тяхната териториална 
цялост и сигурност при евентуално „чуждо нашествие“  Каква наглост и 
каква срамна логика на един завоевател  та кой сатрап досега е казвал, 
че прави завоеванията си във вреда на народите?! И първата грижа на 
завоевателя е да назначи нови управници – угодници и проводници на 
намеренията на господаря-завоевател  наричаха ги „куизлинговци“, по 
името на норвежкия васал Куизлинг 

доста преди сключването на новия съветско-финландски мирен 
договор Съветският съюз беше сключил договор за ненападение и добро-
съседство с турция  Проливите и дарданелите бяха жизненоважни както 
за турция, така и за западните страни, и особено за огромната Съветска 
империя, която бе къща без врати и прозорци  Проблемът с проливите 
е бил от изключителна важност както за царска русия, така и за СССр  
турската дипломация поддържаше тактически отношения не само със 
западните страни (англия, франция и Германия), но и с русия  тя водеше 
умела външна политика с всички  Съзнаваше важността на стратегиче-
ското място и пространство, което заемаше между двата континента  а 
стремежите на всяка имперска сила винаги са били да овладее водните 
пътища и стратегическите височини, както и да осигури суровини и па-
зари за производството си 

Хитлерова Германия провеждаше настъпателни военни операции 
на широк фронт и се опитваше да блокира пътищата за англо-френския 
флот по море както на север, така и към ламанша  През май 1940 г  ар-
миите на райха предприеха настъпления срещу Белгия, Холандия и люк-
сембург  в тези страни те не срещнаха никаква съпротива  оттук танко-
вите колони се насочиха чрез обход към укрепленията на считаната за 
непревзимаема линия „Мажино“, за която франция бе хвърлила огромни 
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финансови средства и най-модерната си техника  Скоро се оказа, че това 
е било излишно и скъпо струващо мероприятие  ардените бяха заобико-
лени бързо и пространството до френската граница овладяно  не стана 
нужда линията „Мажино“ да бъде атакувана  Генералите Гамлен и жиро, 
главнокомандуващи френската армия, бяха настъпили на белгийска те-
ритория, за да отбиват немските армии  но след като те пробиха фрон-
та при Седан, френската армия се оказа безсилна да спре хитлеристкото 
настъпление  тук е мястото да отбележа нещо много важно  за бързата 
капитулация на франция незавидна роля изиграха и френските комуни-
сти, които вместо да призоват населението към съпротива срещу хитле-
ристите, написаха по стените на сградите в градовете и особено в Париж 
прословутия въпрос: „Pourquoi?“ (защо?) и „A bas la resistance! (долу съ-
противата!)“ С това те останаха верни на нарежданията на Москва, която 
беше станала най-важният съюзник на Берлин, съгласно договора им от 
23 август 1939 г  така френската компартия изигра отлично ролята си на 
„пета колона“  

С трепет и тревога следяхме военните комюникета за хода на воен-
ните действия в западна Европа  очаквахме, че френската армия ще даде 
решителен отпор на немската бруталност, но уви! във френското команд-
ване настъпи смут  Министър-председателят Пол рейно състави военно 
правителство, като на мястото на генерал Гамлен за главнокомандуващ бе 
назначен генерал вейган  Посланик на франция в Испания беше маршал 
Петен  Извикан по спешност, той беше назначен за заместник-председа-
тел, но само след два-три дни зае председателското място  Стана ясно, 
че е имало е предварителна уговорка за примирие с Германия  вестни-
ците съобщаваха за настъпилата паника във френската столица  започна 
бърза евакуация на населението от града  Привидно генералите говореха 
за решителна битка, а фактически се стигна до капитулация  в Белгия и 
англия имаше все още 200-хилядна армия  франция също имаше толко-
ва  освен за военните действия на белгийска територия, вестниците и 
радиостанциите съобщаваха за дипломатическите и политически ходо-
ве на външните министри и на министър-председателите на воюващите 
страни  През тези дни за министър-председател на англия бе назначен 
Уинстън Чърчил, а за външен министър – лорд Халифакс  Като съюзни-
ци, между англия и франция съществуваше споразумение за общо ко-
мандуване на въоръжените им сили, но все още всяка от тях действаше 
самостоятелно и провеждаше своя политическа линия  все още англия 
не бе застрашена пряко, докато за франция опасността сраженията да се 
водят на нейна територия тепърва предстоеше 

Междувременно, в края на май, Мусолини обяви война на франция 
и предяви претенции към Савоя и ница, както и към френска Сомалия  
Хитлер и Мусолини бяха вече не само политически, но и военни съюзни-
ци  американският президент рузвелт предлагаше на франция и англия 
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оръжейни доставки  задокеанските оръжейни производители и търго-
вци потриваха ръце, а заводите им бълваха смъртоносните оръжия, чрез 
които европейските страни щяха да се отбраняват при заплашващата ги 
опасност  Един по един европейските народи бяха въвличани във воен-
ния пожар  а златото на Европа скоро щеше да потече към американски-
те банки и към оръжейните доставчици  С това оръжие Европа щеше да 
бъде разрушена, а след приключване на войната, натрупаното злато щеше 
се върне към Стария континент под формата на заеми (планът „Маршал“) 
за възстановяване на разрушенията  

р а з в И т И Е т о  н а  в о Е н н И т Е  д Е Й С т в И я 

Главните военни съсредоточения на англичани и французи бяха около 
дюнкерк – Белгия, но още през май същата година английските дивизии 
се изтеглиха и този град-крепост и той остана да се отбранява от 200-хи-
лядната армия на французите  Белгийският крал леополд беше напуснал 
Белгия  Евакуирането на английските войски от континента се извърш-
ваше със стотици френски и английски кораби  вестниците се пълнеха 
със сензационни заглавия за победоносното напредване на хитлеровите 
танкови колони и бягството на съюзническите войски  

точно по това време се случи така, че заболях от гнойни сливици и 
вдигнах температура, в следствие на което прекарах дни наред в домаш-
на обстановка  Продължавах да слушам не само нашето радио, но също 
лондон и Москва  точно тогава чух лично едно позорно предаване на 
радио „Москва“, което гласеше буквално така: „Под напора на младите 
германски сили, се топят плутократските армии от нарвиг до дюнкерк“  
Болшевишките ментори бяха стигнали дотам, че да говорят с възхита 
за хитлеро-фашистките завоеватели, които проглушаваха по това време 
света с установявания от тях „нов ред на земята“  фашистките среди бяха 
надигнали глава и беснееха, а Хитлер говореше, че неговото господство 
ще осигури ред за 1000 години напред  но    историята му се подигра!

в родното ни село няколко цанковисти зорко следяха и донасяха на 
полицията кой какво говори и как коментира събитията  особено опасно 
беше да се каже хулна дума за фюрера  Когато Париж падна или по-скоро 
беше отстъпен без бой на германците през юни 1940 г , аз се намирах в 
разградската болница, където се наложи да ми пробиват гнойните сли-
вици, да ми слагат инжекции и гълтам „Пронтозил“ против евентуално 
отравяне възпалението 

С болка в душата посрещнах шумните съобщения за влизането на 
нацистите във френската столица  И неволно изплува споменът ми за 
онзи незабравим плакат, изобразяващ как смъртта като грозен скелет 
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гази с кокили из трупове и кръв в Испания, а от Париж се показваше кра-
сиво усмихната детска главица  надписът на плаката гласеше: „Hoy Es-
paña, mañana – el mundo“ (днес Испания, утре – светът)  в съзнанието ми 
изплува речта на голямата ораторка и анархистка на Испания федерика 
Монтсени, която пред многохилядна аудитория на „зимния стадион“ в 
Париж заяви: „французи, разберете ни и помогнете още сега на Испания 
с оръжие, а не с мляко и шоколад, защото утре ще бъде късно  Ще дойде и 
вашият ред“  Какво пророчество! това утре бе станало днес!

Маршал Петен предаде Париж и половината от страната на Хит-
лер, като сключи примирие с него  Самият той се премести заедно с пра-
вителството си във виши, изпълнявайки нарежданията на фюрера  но 
френската флота не се подчини на предателите и отплува в Средизем-
номорието – гр  тулон, минавайки под командването на генерал дарлан, 
който прехвърли френското командване в Северна африка  Генерал дьо 
Гол създаде щаб за съпротива в лондон  Говореше се, че е потърсил за 
съпротивата включително и федерацията на френските анархисти 

Мъчителната агония на свободна Европа беше започнала  Хитле-
ристки армии окупираха последователно австрия, Чехословакия, Унга-
рия и нахлуха в Югославия, която единствена им оказваше съпротива 
и забави тяхната по-нататъшна инвазия  тук немците оставиха няколко 
дивизии за поддържане на реда, а останалите насочиха към Гърция, за 
да завладеят островите Крит и Кипър  И тъй като оста рим-Берлин, към 
която по-късно се включи и токио, беше изградена, Мусолини предприе 
окупация на албания, а оттам и на западна Гърция  но тук опря на ка-
мък – албанците и гърците му оказаха сериозна съпротива 

в Унгария, Чехословакия и австрия се създадоха марионетни на 
Германия правителства, които ѝ предоставиха всичките си военни и ико-
номически ресурси  Пропагандата представяше немските окупатори като 
освободители и защитници на Европа, която била експлоатирана „от ев-
рейския и плутократичен капитал“  на тази антисемитска и расистка про-
паганда се беше поддал самият немски народ, обработван денонощно от 
радиото, пресата и киното  обещаваше му се „голямо благоденствие и 
велико бъдеще“ след войната  немската военна промишленост работеше 
на пълни обороти и произвеждаше най-съвършените за онова време оръ-
жия  немските войници, които маршируваха като роботи, пееха: „Герма-
ния, Германия над всичко“ и крещяха като истерични „Хайл Хитлер“ 

Беше трагично време за истински мислещите хора  от ввС съоб-
щаваха за публичните аутодафета на книги от световноизвестни авто-
ри като томас Ман, Хенрих Ман, Стефан Цвайг, рудолф рокер, Бертолд 
Брехт, Ерих Мюзам, Хайнрих Хайне и други  Изгарянията ставаха на 
публични места от фанатизирани и специално подготвени декласирани 
групи  Германският интелектуален елит бе потърсил спасение в далечна 
америка  Подобна история се повтори у нас през 1944 година, когато се 
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изземаха книги, списания и вестници и се пращаха за претопяване в Гор-
на Баня, какъвто бе случаят с книгата „заблужденията на марксизма“ от 
Пиер рамю и „Гола русия“ от Панаит Истрати  а през 1990-1991 г  ново-
излюпилите се „демократи“ горяха марксическа литература на площада 
пред все още съществуващия мавзолей на Г  димитров  

Естествено, главна причина за този реваншистки дух у германци-
те бяха несправедливите клаузи на версайския мирен договор, наложен 
от страните-победителки в края на Първата световна война  Според до-
говора на Германия се отнемаха колониите в азия, африка и латинска 
америка  Едрият финансов капитал обаче и военните тръстове Круп, 
Шнайдер и др  търсеха усилено пазар за произвежданите от тях оръжия  
в лицето на фашистката и нацистка идеология, индустриалният и едър 
финансов капитал виждаха своя най-сигурен защитник срещу надигаща-
та се революционна вълна  И той щедро финансираше партията на наци-
онал-социалистите 

война на Изток или война на запад, се питаха доставчиците на оръ-
жие  И Хитлер предпочете да я води първо на запад, избирайки за първа 
жертва Полша, а след нея последователно цяла западна и Централна Ев-
ропа  отвъд ламанша беше останала само англия  водното препятствие 
за Хитлер се оказа непреодолимо  Пускаха се разни вицове за фюрера как 
ходил до рим и разговарял със статуята на Мойсей от Микеланджело, от 
която искал да узнае как е минал през Червеното море    

Макар и сама, англия не беше изолирана от света  тя разполагаше 
с огромни богатства и суровини, контролираше стратегически важните 
проливи и пътища по света  зад нея стоеше америка, която беше готова 
да я снабдява с продоволствия, кораби, самолети, зенитни оръдия, тан-
кове и какво ли не 

втората световна война постави широките народни слоеве от насе-
лението пред изключително тежки условия на живот  народите заприли-
чаха на подгонени от хищници стада  лишенията следваха едни след дру-
ги  нарушени бяха възможностите на хората да се снабдяват нормално с 
храна, дрехи и обувки  въведен бе режим на осветлението, отоплението и 
пътуванията по пътищата  Евакуациите вследствие на бомбардировките 
водеха до смут и нервно напрежение, а училищата и болничните заведе-
ния не можеха да изпълнят своите предназначения  но тази война, както 
и всички войни, се превърна в златна мина за спекулантите, управниците 
и банкерите по света  Подпалвачите на войната и нейните крепители сно-
вяха по столиците все уж за мирното уреждане на конфликта, но вместо 
да затихват, военните действия по море, суша и въздух се разширяваха 
все повече и ставаха все по-интензивни  

Със затаен дъх слушахме комюникетата за хода на военните дейст-
вия, съобщенията за броя на ранените, пленените и убитите войници на 
„неприятеля“, за свалените самолети и потопени кораби  тези новини за-



318

С т о я н  Ц о л о в

почнаха да не правят впечатление на слушателите, освен когато броят на 
жертвите беше много голям  Чувствителността на хората беше притъпе-
на до такава степен, че голяма част от тях ахваха, само когато чуеха за хи-
ляди пленени, ранени и убити войници или за потопени големи кораби  
Броят на разрушените от бомбардировки градове нарастваше  Ковънтри, 
лондон, Бирмингам, Манчестър, Саутхемптън и др  отвъд ламанша де-
нонощно бяха обстрелвани от немските ракети „фау“  Същата участ спо-
летяваше и германските градове в рур – Есен, Хамбург, дуисбург, Хано-
вер, Бремен, дортмунд, Берлин и др , над които английската и френската 
авиация изсипваха килими от бомби 

Повтарям, че дипломати и политици продължаваха да се срещат, 
преговарят и дебнат, да дават цинични изявления като „защитници на 
мира“, за който работели непрекъснато  нещо подобно правят и сега, 
след разпаления конфликт в Босна и Херцеговина и в Персийския залив 

върху стените на кооперативната канцелария и читалището бях 
поставил по една голяма карта на света  навик стана след обедния или 
вечерен информационен бюлетин по радиото присъстващите да пожела-
ят да коментирам щекотливите въпроси  Съгласявах се, но внимателно 
подбирах думите си, обяснявайки положението или отговаряйки на пов-
дигнатите въпроси  разположението на воюващите сили се виждаше на 
картата  внимателно застъпвах тезата, че войната ще е продължителна и 
изходът от нея ще зависи от съотношението на силите, от техните човеш-
ки, морални и материални ресурси, а оттам и очертаващите се перспек-
тиви след този гигантски двубой  

Когато франция като държава бе престанала да бъде страна в кон-
фликта, вследствие на капитулантската роля на маршал Петен, Уинстън 
Чърчил заяви пред ввС лондон, че англия ще продължи битката срещу 
хитлеристка Германия до пълната победа над нея  няколкото запалени 
германофили, насядали по пейките в читалището, се изсмяха, а един от 
тях се провикна: „това ли островче ще победи велика Германия?!“ взи-
майки думата внимателно обясних, че зад „това островче“ се крие огро-
мна и неизчерпаема сила  неговите разклонения обхващат множество 
страни като Канада, австралия, нова зеландия, Сингапур, Индонезия, 
Индия, Египет и пр  Показалката, която държах в ръката си, шареше по 
меридианите и паралелите на картата и аз изброявах човешките ресур-
си, петролните находища, въглищата, черните и цветни руди и минерал-
ни находища, както и военноморския флот и авиация, с които разполага 
Британската империя  Млади и стари слушаха с интерес не само този мой 
коментар, а и такива по въпроси от друг характер  По-късно, когато се 
завръщах в родното ми село, бай Йото райков ме посочваше с думите: 
„Стоене, всичко онова, което ни казваше някога, че ще стане – стана!“

Югославия и албания оказаха сериозна съпротива на хитлеристи-
те  немските парашутни части направиха десант в Крит, прегазиха Гър-
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ция и завзеха Кипър  за да нахлуят в Югославия и Гърция обаче, войските 
на райха трябваше да минат през България, която в началото на войната 
беше запазила неутралитет, но под влияние на бързите успехи по фрон-
товете на германските армии българските германофилски настроени 
управници и министър-председателят Богдан филов побързаха да под-
пишат на 1 март 1941 г  във виена протокол за присъединяването на Бъл-
гария към тристранния пакт  С този акт се узакони официално навли-
зането на немските войски в България  Принудено, пък и от склонност 
към угодничество, германофилското правителство на България, не без 
знанието и съгласието на монарха Борис III, обяви на 13 декември 1941 г  
война на англия и СаЩ  Като награда за тази своя сервилна политика 
и за услугата на българския окупационен корпус в Гърция и Югославия 
на България бе възложена жандармската роля в така наречените „нови 
земи“  тя получи достъп до Беломорието чрез Солунското пристани-
ще, а градовете Гюмюрджина, Ксанти, драма, Кавала и др  останаха под 
българска окупация  По споразумение между Хитлер и Сталин Молдова 
беше отнета от румъния и предадена на Съветския съюз, а съгласно спо-
разумението от Крайова на България бе отстъпена Южна добруджа със 
Силистра, тутракан, дулово и добрич  земите в Македония с градовете 
Скопие, велес, Битоля, охрид и др  бяха пооставени под разпореждане-
то на българския окупационен корпус, който вършеше немалко зулуми 
по тези земи  Кражби, избивания, мародерства и изнасилвания не бяха 
спестени  този корпус си бе спечелил омразата на местното население  
Правителството на Богдан филов беше всецяло на услугите на герман-
ските гаулайтери като Бекерле и др 

И з т Е Г л я н Е т о  н а  т а н К о в И т Е  К о л о н И 
о т  Г ъ р Ц И я

Предоставяйки голяма част от териториите на Гърция и Югославия под 
български контрол, немското командване изтегли от там своите танкови 
колони и тежкотоварни блиндирани камиони и ги насочи на север през 
Стара планина към дунава  за мнозина този ход на моторизираните и 
механизирани нацистки дивизии беше непонятен  лично аз станах сви-
детел как стотици танкове минаха по шосето от Исперих за тутракан и 
Силистра  Стоях пред БзКБ в Исперих, където отчитах счетоводни до-
кументи  Беше петъчен пазарен ден през втората половина на месец май 
1941 г  Хората бяха застанали наредени по протежение на шосето, по ко-
ето се движеха боботещите тежки машини  Пълно мълчание цареше сред 
зрителите  никакви ръкопляскания или махане на ръце за поздрав  Само 
дебелият счетоводител от Популярната банка беше застанал крачка на-
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пред с вдигната по хитлеристки ръка  така остана, докато не мина и по-
следният танк от безкрайната колона  

не минаха и две седмици след това „танково шествие“ през Испе-
рих и от ввС лондон чух едно късо предаване, което гласеше (цитирам 
по памет) така: „в близките дни се очаква чудо, на което светът ще бъде 
свидетел“ и музикалното предаване продължи  загатваше се за изненад-
ващо нахлуване на войските на третия райх в нови пространства  за мен 
беше ясно, че предстои сблъсък между Съветския съюз и хитлеристка 
Германия 

Години наред болшевишката пропаганда тръбеше, че се готви ан-
тисъветска агресия от страна на капиталистическия свят, а светът стана 
свидетел на най-голямото предателство – съюзът между болшевишка ру-
сия и хитлеристка Германия  Казвам предателство, защото само благо-
дарение на този съюзен договор хитлеровите танкове премачкаха почти 
цяла Европа и само англия оцеля, благодарение непреодолимото водно 
пространство, макар нейните градове да пострадаха жестоко от непре-
къснатите бомбардировки и ракетите „фау-1“  Германия успя да извою-
ва тези победи благодарение непрекъснатото ѝ снабдяване от страна на 
Сталин с нефтопродукти, брашна и хранителни припаси, предоставяни 
от колхозите на безценица  Години наред болшевиките притежаваха най-
многочислената армия в света в мирно време (около 5 милиона) и непре-
къснато декларираха, че са готови „да посрещнат и нанесат съкрушите-
лен удар“ по всеки агресор, а се оказаха реално неподготвени  защо? 

Г Е р М а н И я  н а П а д а  С ъ в Е т С К И я  С ъ Ю з

на 20 юни 1941 г  нашата театрална трупа изнесе в с  Хърсово вечеринка 
и късно след полунощ трябваше да се връщаме обратно в село  Мнозина 
от „артистите“ ни изпозаспаха по нивите и полянките край местността 
„Баламата“  аз се прибрах у дома почти на разсъмване  И какво заварих 
в двора – 30-40 наши селяци се бяха събрали и ме чакаха  настояваха да 
включа радиото, за да чуят изненадващите новини  Първоначално вклю-
чих Букурещ и чух да говори диктаторът антонеско  новините на румън-
ски можех да разбирам добре  С приповдигнат тон румънският „първи“ 
говореше как армиите на райха са форсирали румъно-съветската и пол-
ско-съветската граници и как напредват безпрепятствено 

не се сдържах и на всеослушание заявих пред всички: „Сега Хитлер 
ще си счупи главата!“ още на другия ден тези мои думи са били съобщени 
от доносниците в полицейското управление Исперих 
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Към 8 часа по читалищното радио, в присъствието на множество 
хора от село, чухме на български сензационната новина и от този момент 
да чуят новините в читалището идваха много хора 

от този ден светът щеше да следи със затаен дъх голямата битка, 
която щеше да погълне живота на милиони хора, щеше да погребе надеж-
дите за мир и човешки напредък  

Хитлеристите прилагаха плана „Барбароса“, т  е  с внезапни удари и 
обсади на хиляди войници от съветските военни формирования неутра-
лизираха съветската отбрана и навлязоха навътре в страната 

Послушните на Хитлер у нас управници побързаха да вземат мерки 
и да неутрализират евентуално недоволство срещу немските нашестве-
ници 

нашите комунисти, които доскоро говореха в полза на съюза между 
дойчо и дядо Иван, не вярваха, че немските армии са навлезли толкова 
дълбоко на руска територия  Както се разбра по-късно, дори самият Ста-
лин не повярвал, че Германия е нарушила договора за ненападение  Из-
вестният топ разузнавач д-р рихард зорге беше предупредил Сталин за 
готвеното нахлуване, но сатрапът, вместо за вземе мерки, нарежда зорге 
да бъде арестуван като провокатор  Колко малко от „величията“, намира-
щи се на върха на пирамидата, могат да видят истината в очите и колко 
много от тях живеят с илюзията, че са вечни, неповторими и непоклати-
ми  те винаги са били заобикаляни с ласкатели, послушници, угодници и 
подлеци, защото това допада на тяхната психическа нагласа 

След коварното нахлуване на нацистите в просторите на русия за-
падните дипломати и политици започнаха усилени срещи и разговори за 
адекватни действия в новосъздалата се обстановка  веднага бе потърсена 
връзка със съветските дипломати  Чърчил и рузвелт не се заблуждаваха, 
че Германия в конкретния момент е по-голяма опасност за западната де-
мокрация от болшевишката система  те бяха реалисти и гледаха в перс-
пектива хода на събитията  народите на Европа се обединиха в борбата с 
третия райх и в една по-далечна перспектива везните на победата може-
ха да наклонят само в тяхна полза  Съпротивата обаче се организираше 
бавно и даваше много жертви  в Югославия тито бе създал територия на 
съпротивата и въоръжени партизански и армейски формирования  фран-
цузи, белгийци, поляци и чехи изграждаха бойни и партизански групи и 
извършваха саботажи в мините, жП транспорта и мостовете  Марионет-
ните правителства не се ползваха с доверието на народите си  

още преди войната Хитлер беше изградил концентрационни лаге-
ри, за които светът знаеше  Мислещият свят знаеше за тези лагери и ги 
разобличаваше  но далече преди него в болшевишка русия Сталин беше 
създал такива лагери за дисидентскии настроените и несъгласни с ре-
жима хора, но за тяхното съществуване и разобличения говореха един-
ствено анархистите  западноевропейските комунисти смятаха, че това е 
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клевета  а по-късно, когато някой от тях попаднеше в съветската страна 
и проумееше тази истина, беше вече късно – загиваше 

о т н о в о  а р Е С т У в а н   К о н Ц л а Г Е р ъ т  Е н И  К Ь о Й

Профашисткият режим в България също създаде концлагери, които по 
размах и жестокост не можеха да се сравняват с германските и съветски-
те, но целта им беше същата – неутрализиране на противниците  През 
юли 1941 година първата партида от „неблагонадеждни“ бяха въдворени 
в лагера в „Гонда вода“, асеновградско  

През септември същата година бяха извършени масови арести на 
стотици заподозрени по доноси на така наречената „обществена сила“, 
съставена от хора, поставили се в услуга на „държавна сигурност“  Бях 
нащрек и усещах, че обръчът около мен се затяга  Един албум с мои сним-
ки и снимки на приятели занесох в дома на братовчед ми андрю драев 
давидов с молба да ги съхранява за известно време  Книгите, донесени 
от Испания, както и отпечатаните от нашите анархистични издателства, 
събрах и опаковах в специален дървен куфар, добре изолиран отвътре 
срещу влага  Положих го в специално издълбано скривалище, близо до 
входната врата на плевнята  

в счетоводителската си дейност в кооперацията бях изряден  раз-
бирайки добре създадената военновременна обстановка не само в Евро-
па, но и у нас, аз се постарах да запася магазина с колкото се може повече 
и по-качествени промишлени и бакалски стоки, цените на които пред-
виждах, че ще се повишават неминуемо, а допусках, че и стоките може да 
изчезнат  

Без да създавам паника, внимателно подсказах на домакините да си 
понакупят в рамките на възможностите им бархети, хасета и прежди  И 
те ме послушаха  Години по-късно чувах да казват: „добре, че послуша-
хме Стоян“ 

дойде септември  Един ден в село пристигнаха двама конни полицаи 
и някакъв цивилен агент  Интуитивно почувствувах, че ми готвят някак-
ва примка  Кметският наместник Цвятко вутев, мой братовчед, надникна 
в канцеларията на кооперацията и ми кимна да си отида у дома  Сега бях 
вече наясно  Прибрах се бързо и предупредих баща ми за евентуалното 
ми задържане  След около час полицаите спряха пред нашата къща  Ко-
нете изцвилиха и се изправиха на задните си крака  запристъпваха на 
място  наблюдавах всичко това и излязох пред малката цветна градин-
ка  „Какво искате и кого търсите?“ – с привидно спокойствие запитах аз  
отговориха, че по нареждане от управлението трябвало да ми направят 
обиск  Първо влязоха в моята стая  Цивилният разтършува библиотеката 
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и обърна дюшека на леглото  не намери нищо компрометиращо  отидо-
ха в кухнята и започнаха да душат из кухненските кутии, в които имаше 
сол, пипер, ориз и захар  Може би търсеха да открият отрова? ясно ми 
стана, че има някакъв донос от „доброжелатели“  отведоха ме в канцела-
рията на общинското управление, а оттам в моята канцелария, където в 
присъствието на отговорни лица предадох ключовете на кооперативната 
каса, след като отчетох наличните пари  Съселяни се бяха насъбрали и 
гледаха преди да ме откарат 

– Стоян пак го откарват – проплака бате андрю 
– добрият човек не го оставят на мира – обади се Цайко вълчев 
– те ще си изядат главите, тези изедници – прокле ги кака Кула 
С баща ми и майка ми се бях сбогувал  Бях ги успокоил, че няма да 

е задълго, та да не се тревожат, но баща ми дойде с мен и стоя до моето 
качване в специалната кола за гара Самуил  видях го как с мъка сдържа 
сълзите си  

Слязохме в гара Хитрино  Предадоха ме в етапното комендантство  
още при отваряне на арестантската килия ме лъхна познатия неприятен 
застоял въздух  обитателят на тясното помещение стоеше прав, погледна 
ме разсеяно и започна да размахва ръка из рояка мухи край прозореца  
Мълчеше  Мълчах и аз  Помислих го за смахнат или че се прави на такъв  
вярно се оказа второто 

– И ти ли си за там? – запита моят съкилийник 
– Може би и двамата сме за там – отговорих аз, без да знам къде е 

това „там“ 
Минути по-късно и разбрах, че моят нов познайник се казва вичо 

атанасов, учител от с  дивдядово, Шуменско  Правел се на лапни муха, 
за да разбере дали не съм някой провокатор или слушалка  Бай вичо съм 
запомнил като голям шегаджия, дори в моменти, когато положението на-
лагаше да сме много сериозни  Късно през нощта с него се намерихме в 
пълния с „неблагонадеждни“ и „опасни“, пътуващи за варна 

Контингентът от арестанти бе от Североизточна България – Шу-
мен, търговище, Попово, осман Пазар (омуртаг), Преслав, разград, русе, 
Исперих, Кубрат и от околните им села  Мнозина се познаваха като съ-
идейници още преди задържането  други се срещаха за пръв път  Бли-
зостта помежду ни в началото беше и земляческа, и по политическа при-
надлежност, но най-вече по обща съдба 

С моя незабравим приятел и съидейник трухчо николов трухчев 
животът ни събра отново  него го бяха задържали в канцеларията на ра-
йонния кооперативен съюз в гр  Балчик, където той бе главен счетово-
дител  от групата, идваща от Шумен, още по време на пътуването ни с 
влака, младеж бе успял да избяга скачайки през прозорчето на тоалетна-
та на арестантския вагон в движение  това бе разгневило началника на 
охраната и полицаите се държаха доста строго с нас  нощта прекарахме 
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будни в една от стаите на комендантството  задушавахме се от недостиг 
на въздух  Стояхме прави по липса на място за сядане  По малка и голяма 
нужда ни пускаха един по един за броени минути 

рано сутринта по списък бяхме натоварени на специални поли-
цейски коли, без да ни се казва закъде ще пътуваме  След около час ни 
стовариха в една новопостроена почивна станция на 700-800 метра от 
курортното селище Галата до самия морски бряг  Пред нас се виждаше 
залива  разбрахме, че това ще бъде временен лагер  докога – не знаехме  
докарани бяхме, за да направим безплатно нов шосеен път, който щеше 
да свързва станцията с главната пътна магистрала  оказа се, че тази по-
чивна станция е предназначена за полицейските служители от Мвр и тех-
ните семейства  Прочетоха ни наредбата за реда  за всяко неподчинение 
и отклонение се предвиждаха строги наказания  обясниха ни в какво ще 
се състои работата по време на престоя тук  

на другия ден ни разпределиха по групи и ни зачислиха кирки, ло-
пати, лизгяри, чукове, варии, тарги и ръчни валяци  Едни трябваше да 
вадят камъни от разкритата кариера, други да ги трошат на чакъл, тре-
ти – да вършат изкопни и преносни работи 

започнахме  ние с трухчо трошахме чакъл  С началствата нямах-
ме проблеми  докато работехме, водехме оживени разговори де открито, 
де полугласно за създалото се положение в страната, по очерталите се 
военни фронтове на Изток и на запад  Пускахме си шеги и се майтапе-
хме  така времето минаваше по-леко  режимът тук не беше строг  През 
почивките играехме на шах, волейбол, четяхме книги, водехме разгово-
ри помежду ни  вечер, седнали край брега, наблюдавахме светлините по 
крайбрежието  вслушвахме се в плясъка и шума на вълните и често си 
запявахме „заточеници“ от яворов и известната на всеки тогава „Свет-
ла, ясна месечинко, кажи теб се моля, дали има друг кат мене в такваз 
неволя    дали има друго сърце, тъй тежко ранено, препълнено с тежки 
мъки и такваз неволя   “ И една друга песен, тази на прокудения: „тамо 
далече край Черното море, там има едно село, Галата се то зове    ой, ти 
роден край, що си тъй далече   “ Където и да се намира прокуденият човек, 
мъката по родния край, по любимата, бащиния дом и близки приятели, е 
безкрайно голяма  особено тежко ни беше вечер в тъмнината и тишина-
та, когато всеки се затваряше в себе си и мислено летеше през простран-
ствата  Без граници 

в един слънчев следобед, наредени край брега, забелязахме в да-
лечината движението на два немалки кораба, движещи се на близко раз-
стояние един от дург  Чухме отчетливо няколко приглушени експлозии  
Минути след тях единият от корабите се извъртя, после се наклони и за-
почна да потъва  След малко същото се случи и с втория кораб  По-късно 
разбрахме, че корабите са били „Шипка“ и „родина“, торпилирани от съ-
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ветска подводница  Какъв товар са носили, не ни стана ясно Много и най-
различни коментари се чуха помежду ни, но подробности не разбрахме  

два-три дни след събитието по-голямата част от нас бяхме извик-
вани поименно по списък с нареждане бързо да приготвим багажите си 
за път  в колона по трима следвахме движещата се пред нас полицейска 
тройка  Колоната се охраняваше от няколко полицаи  С нарамените ден-
кове, торби и куфари извървяхме 10 километра път до жП гарата на ва-
рна  някои не можеха да издържат и се налагаше да спираме  натъпкаха 
ни в конски вагони по 40-50 души в един  След мъчително няколкочасово 
чакане потеглихме в неизвестна посока  започнахме да гадаем къде евен-
туално ще ни депортират – в „стара“ или в „нова“ България, на остров 
Крит, тасос или Самотраки  Преобладаваше мнението, че ще бъдем ня-
къде из Беломорието  Както вече отбелязах, тези земи бяха окупирани от 
немците и поставени под контрола на нашия окупационен корпус 

в градовете драма, Серес, Кавала, Ксанти, Солун, деде агач, Гю-
мюрджина и други градове освен настанената българска администрация, 
като лешояди на мърша нахлуха всевъзможни „делови хора“ – търговци, 
борсаджии, спекуланти и мошеници от всякакъв калибър  те се пръкваха 
навсякъде, където можеше да се търси по-голям келепир  Подобно е по-
ложението и днес 

Късно вечерта разбрахме, че се намираме в Момчилград  в дале-
чината дочувахме военни команди  на другия ден натоварени като доби-
чета във военни камиони навлязохме в родопските масиви  Гледката ни 
ободри и прогони мрачните ни предчувствия  По обяд вече бяхме в Гю-
мюрджина  Името на този град ме върна назад в детските години, когато 
баща ми разказваше за боевете в Балканската и Първата световна война 
край лозенград, одрин, Селиолу, деде агач и Гюмюрджина  този път не-
говият син щеше стъпи по тези места, но вече като пленник в „свободна 
България“!

Колите спряха в двора на полицейското управление  Посрещна ни 
началникът  Беше любезен и след като ни провери по списъците заяви: 
„Свободни сте да обиколите града и да си накупите онова, от което се 
нуждаете, но в два часа след обед всички да сте тук“ 

докато той говореше, от малките приземни прозорчета на мазето 
се показаха бледи човешки лица с изцъклени очи, които умолително ис-
каха нещо  тези призраци на глада се навеждаха за всяко паднало листо 
от черничевото дърво и лакомо го сдъвкха 

Пръснахме се на групи из града и първото, което си купихме, бяха 
картички, листа и пликове  насядахме по пейките на градинката и зана-
реждахме: „намираме се еди-къде си    добре сме    вие как сте    не се тре-
вожете    засега сме живи и здрави“  И тъй като все още никой не знаеше 
къде ще бъдем окончателно въдворени, накупихме си хляб, консерви, 
плодове и бонбони 



326

С т о я н  Ц о л о в

двата часа изтекоха и всеки бързаше да пристигне навреме в поли-
цейското управление  Качихме се в камионите и потеглихме  Пътувахме 
през равнините на Гръцка тракия  в далечината отляво съзряхме очерта-
нията на остров тасос  Усещахме морската влага на Беломорието  вятъ-
рът развяваше косите ни и за миг забравих, че сме пленници  

Стигнахме в Ксанти  Колите спряха на площада в центъра под едно 
грамадно кедрово дърво  за всички ни стана ясно, че въдворяването ни, 
неизвестно за колко време, ще бъде в най-големия концентрационен ла-
гер на Балканите – Ени Кьой  тук някои щяха да престоят една, две или 
три години, а други и повече  

още с пристигането си бяхме заобиколени от десетки докарани 
преди нас концлагеристи  Едни бяха прехвърлени от концлагера „Гонда 
вода“, а други, наскоро докарани като нас, от други населени места  всич-
ки се интересуваха откъде пристигаме и какви последни новини носим  
Мнозина се откриваха като стари познайници  Голямата част от интерни-
раните тук бяха комунисти и техни симпатизанти  Малцина от тях обаче 
бяха партийни членове  немалко бе числото на безпартийните, прогре-
сивно ориентирани и свободомислещи хора – адвокати, лекари, учители, 
работници, селяни, занаятчии и студенти  С идейна анархистична ориен-
тация бяхме няколко десетки човека  Имаше също известен брой земе-
делци – пладненци и гичевисти и няколко троцкисти 

о Б С т а н о в К а т а  в  К о н Ц л а Г Е р а

най-старото име на селището е било гръцкото Ставрополе  През турско-
то владичество е наричано Ени Кьой, а по-късно преименувано на Кръсто 
поле  разположено е от лявата страна на р  Места над жП гара Беломор-
ци  двата бряга на реката, раздалечени, са съединени с дълъг солиден 
дървен мост  непосредствено откъм дясната страна на Места се спускат 
огромни, стръмни и високи скали  По билото и във вдлъбнатините им 
гнездят множество гигантски орли, които кръжат непрекъснато и на чи-
ито полети може да се възхити всеки минаващ по това красиво дефиле  

непосредствено над сгушената в ниското гара, се издига високо 
плато, върху което са разположени ред казармени сгради, които са били 
база на гръцката планинска артилерия  районът е заграден с дебели ка-
менни стени 

всичко това след немско-фашистката окупация на Гърция, както 
казах, беше предоставено на българските окупационни власти, респек-
тивно на Министерството на вътрешните работи, което бе преценило, че 
тук, далеч от погледите на българската общественост, е най-подходящото 
място за концентрационен лагер  а пък след 9 септември 1944 г  новите 
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тоталитарни властници неслучайно бяха избрали за концлагер изолира-
ния дунавски остров Белене  Сходство в мисленето 

за комендант на концлагера беше назначен майор Иван Папазов, 
кадър от старата полицейска служба в Бургас  негов заместник беше така 
наречения Котаран бей, едър, с широко засукани мустаци, лека усмивка, 
присвити очи и сравнително добродушен човек  По ъглите на оградния 
зид бяха монтирани картечни гнезда и караулки с по двама дежурни по-
лицаи  на три метра навътре от оградните стени беше очертана широка 
бяла ивица, зад която никой нямаше право да преминава 

С изключение на болните тук всеки беше задължен да работи нещо  
Бяха сформирани работни групи от готвачи, миячи, бакари, чистачи  Има-
ше няколко бръснари, лекари, шивачи, обущари, техници  По-значителни 
работни групи бяха формирани за обекти извън лагера  такава беше гру-
пата на градинарите, една от най-многочислените  те обработваха зелен-
чуковата градина  Черноработниците от каменната кариера чукаха камък 
за строителството и за пътни настилки  Групата на дърварите събираше 
и пренасяше дърво за огрев и разчистваше отсрещния бряг на Места от 
изсъхнали дървета  вечер с тенекии, дамаджани, бидони и стомни слиза-
хме в селото до голямата общоселска чешма за питейна вода, с каквато 
концлегерът не разполагаше  разбира се, придружавани с полицейска ох-
рана  вода за миене и по-общи нужди носеха със специална водоноска 

онези от лагеристите, които не участваха в групите, комендантът 
Папазов строяваше пред комендантството и ги повеждаше из района да 
чистят  Самият той участваше в уборката, с което предразполагаше лаге-
ристите и печелеше техните симпатии  Уважението беше взаимно и може 
би тъкмо заради това негово човешко отношение той скоро беше отзован 
и подменен с един типичен полицай – Милчев  той побърза да се заоби-
коли с доносчици, ласкатели и корумпирани нагажденци 

в концлагера, освен откритата официална администрация комен-
дант, заместник-комендант, старшини и полицаи, имаше и цивилни аген-
ти от дС, които често се мяркаха из помещенията и слухтяха за настрое-
нието на въдворените  Понякога идваха и по-висши началства  Постоянен 
гост в лагера беше един агент с прякор облака  Пазехме от него 

ж И в о т ъ т  в  К о н Ц л а Г Е р а  И  С П о р о в Е т Е  М Е ж д У 
К о н Ц л а Г Е р И С т И т Е

в 7 часа сутринта звънът на камбанката ни вдигаше от сън  до този час 
беше забранено да се излиза от помещенията  След сутрешния тоалет 
под строй отивахме на закуска  леко подсладена вода за чай, парче хляб, 
по някоя и друга маслина и по-рядко по парченце сирене  Следваше су-
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трешната проверка и веднага след това утринната молитва  След това 
трябваше да пеем химна на царя, който завършваше така: „Боже, Царю 
на царете, дай на царя светли дни“! никой не вярваше нито в Бога, нито в 
Царя, но ритуалът се спазваше точно  

лагерното ръководство се избираше измежду нас, но не без одо-
брението на коменданта и провеждаше неговата политика (на Милчев)  
в много случаи то си превишаваше и разширяваше правомощията, за да 
му угоди и да му се хареса още повече  Комунистите веднага негласно си 
избраха партийно ръководство, което пък посочи за лагерен отговорник 
пред началството димитър Илиев  той до такава степен се престараваше, 
че започна да лишава лагеристите от закуска и храна, само защото не тро-
пат в крак по налъми, когато отиват към столовата  застанали встрани 
от пътеката пред входа на трапезарията, заедно с помощника си лозан 
Стрелков (след 9 септември директор на Бта), димитър Илиев спираше 
и отстраняваше някой „непокорник“ от редицата – нещо, което започна 
да възмущава мнозина  Между негласното ръководство на партията и 
мнозина концлагеристи възникна конфликт във връзка с пеенето пред 
комендантството сутрин и вечер  ние, анархистите, не пеехме  С нас се 
солидаризираха и редица други въдворени, между които беше и видният 
общественик и антифашист, безпартийният д-р Прокопи Киранов  аргу-
ментът да не пеем бе, че ние като атеисти не желаем да прославяме бога 
по команда и нареждане  ако комендантът не желаеше да уважи нашето 
виждане по въпроса, ние просто нямаше да пеем и лицемерим, а щяхме 
да мълчим 

„Шефът“ димитър Илиев, или както някои го наричаха Императо-
ра, и неговото обкръжение не можеха да допуснат „провокации“ от този 
род  ние, казваха те, се намираме в устата на вълка и ако го дразним, 
може да бъдем изядени, т  е  разстреляни! нашият отговор беше следни-
ят: ако дойде нареждане отгоре да бъдем разстреляни, и задниците им 
да ближем, пак ще ни разстрелят  за нас, анархистите, въпросът беше за 
едно достойно държание, което може да уважи и нашият противник  Ко-
мунистите пък, за да ни уверят, че и те не правели компромиси, подчерта-
ваха че, при пеенето вместо „дай на царя светли дни“ произнасяли „дай 
на царя сетни дни“! ние с трухчо им се смяхме и им казахме, че приличат 
на онази курва, която казвала „той ме оножда, ама аз си го лъжа!“ Пазете 
достойнството си, казвах им аз 

всеки непредубеден антифашист, докаран в концлагера Ени Кьой 
заради своите убеждения, критични оценки и заклеймяване на герман-
ския фашизъм от онова време, не можеше да не забележи, че освен на-
ложения ни полицейски ред от службите и комендантството, тук се уп-
ражняваше и един друг тормоз над концлегаристите, този на българските 
болшевики  Стремяха се да монополизират мисленето на въдворените и 
да говорят с менторски тон по въпроси, засягащи всички ни  във всяко 
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отделение единоверците си назначаваха негласно тъй нареченото „пар-
тийно ядро“, което даваше характеристики за всеки в отделението пред 
„тайното висше ръководство“  Голямата част от самите комунисти не при-
емаха този начин на отношение спрямо другомислещите, но не смееха да 
се противопоставят открито на авторитетите сред тях и се подчиняваха 

нас, анархистите, те се опитваха да представят като дребнобур-
жоазни елементи, утописти, та дори провокатори и доносчици  това се 
внушаваше на по-младите от техните симпатизанти, за да не контактуват 
с нас, та евентуално да не изпаднат под наше влияние  тази им тактика 
даде обратни резултати  Мнозина, макар и по околен път или открито, ни 
търсеха и задаваха любознателни въпроси – как преценяваме изхода от 
войната, кое ни различава от партията, как разбираме преходния период, 
ролята на държавата и пр 

Често влизах в спор с техните теоретици по въпросите на фило-
софията, литературата, диалектическия материализъм, единния фронт и 
пр  При тези естествено възникнали спорове бях заобикалян от по около 
10-15 човека, повечето техни привърженици  разговорите и споровете се 
разгорещяваха и преминаваха в открит идеен сблъсък  доказваха ми, че 
марксизмът е „научно“ обосновано учение, но не с доводи, а априорни 
схеми и с цитати какво казал Кауцки, ленин и Сталин и прочие тълкува-
тели на Маркс-Енгелсовата теоретична трактовка за развитието на об-
ществото, природата и човешкото мислене  Чувствуваха се безсилни да 
оборят моите аргументи за марксовото плагиатство при писането на „ге-
ниалните“ му творби, преиначавайки фоербах, Морган, Ковалевски и др  
Маркс плагиатства, преписвайки „Манифеста“ си от този на виктор Кон-
сидеран, ползува творбите на Смит, рикардо, Прудон и други икономи-
сти, за да изопачи после техните схващания  Като цялостна политическа, 
социална и икономическа система, твърдях аз, марксизмът е априорно 
композиран и наукоподобен, логически добре построен, но в същината 
си – неверен  той е пример за съчинено учение, което е опровергано от 
реалния обществен живот, историята, природните факти и процеси  Ця-
лата ваша диалектическа схема, казвах им аз, Маркс е взел от реакци-
онния придворен философ Хегел и понеже тя била обърната „надолу с 
главата“, той твърди, че я изправил на краката ѝ  Маркс фалшифицира и 
клевети своите опоненти! доказвах им, че марксическите постулати са 
подобни на тези в теологията  Последователите на двете априорни шко-
ли са верски обучавани и следователно – религиозни  разликата между 
теологията и марксизма е тази, че първата борави със задгробни фикции, 
а втората с физическата абстракция 

веднъж, за да ме обори, маститият училищен инспектор от тър-
говище Гено се приближи до групата спорещи и заяви на всеослушание: 
„Марксизмът е бистра изворна вода, от която може да се пие със затво-
рени очи и с пълни шепи“ 
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Слушах този 70-годишен тогава човек и го запитах по какво се 
различава марксизмът от талмудизма, ако всичко е открито и доказано? 
друг път спорехме по така наречената „историческа необходимост“ и 
„диалектическите закономерности“, приемани от марксистите като акси-
оми  Бяха извикали изтъкнатия философ-диалектик тодор Павлов, който 
трябваше да ми докаже как диктатурата на пролетариата и пролетарска-
та държава, които били историческа необходимост, по-късно, по силата 
на диалектическите превръщания, щели да отмрат и да се превърнат в 
своите противоположности  той владееше много добре диалектическите 
доказателства и побърза предварително да подчертае какво не можели да 
разберат анархистите: „те, анархистите, също са революционери, но не 
могат да разберат и не познават законите на диалектиката и оттам идва 
техният скептицизъм за обективния ход на историческото развитие  И 
бай тодор продължаваше да доказва, че както новата пролетарска дър-
жава, така и диктатурата на пролетариата са преходни и временни форми 
и явления и по силата на обективните диалектически закони, присъщи 
на общественото развитие, неминуемо ще отмрат  Светът е свидетел как 
Маркс-ленин-Сталинската теория и практика тотално се провалиха по 
силата на ненаучните си предварително постулирани постановки  но то-
гава бай тодор Павлов доказваше пред малката аудитория спорещи как 
„от царството на необходимостта ще се намерим в царството на свобо-
дата“, което и марксисти, и анархисти желаели да осъществят  След при-
ключване на разговора той се опита да подчертае, че ми е „помогнал“ с 
доводите си да преодолея ограничеността на анархистичното разбира-
не за мястото и ролята на властта в историята  Благодарих му с думи-
те, че не ми е необходима неговата защита и го репликирах с думите, че 
не анархистите, а комунистите са ограничени и роби на схоластичните 
схеми и догми  И добавих: ако един ден имате щастието да дойдете на 
власт, мнозина от вашите последователи ще изпитат прелестите на ваша-
та „преходна власт“  И „щастието“ наистина ги сполетя 

обвинявахме ги с трухчо, че те не са комунисти, а проводници на 
съветската имперска политика, маскирала се като защитница на работ-
ническите интереси по света  Припомних им за погромите над Кронщад-
ските моряци, над анархистите и други революционери, над украинските 
селяни-махновци  напомних им за скалъпените от ГПУ процеси срещу 
изтъкнатите техни някогашни водачи и теоретици, каквито бяха Бухарин, 
зиновиев, Каменев, радек, Петяков, раковски, тухачевски и др  заболя ги 
най-вече, когато им казах, че не са антифашисти, тъй като са направили 
съюз с хитлеристка Германия и са подписали прословутия договор „ри-
бентроп – Молотов“ на 23 август 1939 г 

на тези спорове винаги присъстваха трухчо и Стефан Котаков от 
Пловдив  на трухчо много му се искаше да намираме начин да записваме 
тези спорове и тайно да ги изнесем навън  такова изнасяне на писани ра-
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боти ставаше в кошници или сандъчета с двойни дъна, но беше опасно и 
рисковано  Мнозина от старите комунисти, попаднали в концлагера след 
пребиваването им в СССр, знаеха за тази страшна действителност, но си 
мълчаха като риби, защото били предупредени, че ако разкажат истината, 
ще бъдат ликвидирани 

в Е С т т а  з а  р а з т У р я н Е т о  н а  т р Е т И я 
И н т Е р н а Ц И о н а л

неочаквано до нас стигна мълвата за разтурянето на третия интернаци-
онал (болшевишки)  тази новина бе изненада за всички, но за вярващите 
комунисти беше като гръм от ясно небе  Както и по-рано, когато бяха 
научили за договора между Хитлер и Сталин, така и сега комунистите 
заявиха, че това е лъжа и клевета  Корифеите по върховете на болше-
виките грижливо прикриваха истината, въпреки че я знаеха от сигурно 
място  новопристигащи концлагеристи я потвърдиха и тя стана публич-
но достояние  налагаше се обяснение и оправдание, което да задоволи и 
утеши „неукрепналите“ във всепобеждаващото маркс-ленинско учение  
тази неприятна и капитулантска позиция на „бащата на народите“ Ста-
лин, намери най-после начин да съобщи на световния пролетариат факта 
в едно специално комюнике, което бе разпространено сред нас от Стамат 
Иванов и дядо поп русинов  то се разгласяваше из всички групи и отделе-
ния и гласеше: „другари, както една майка, след като отгледа и уреди де-
цата си в живота, може да умре спокойно, така и Коминтернът (майката), 
след като създаде секциите и партиите (синовете и дъщерите), може да се 
разтури като ненужен, без това да им навреди“  Слушахме тези наивни и 
смехотворни обяснения за едно събитие, което говореше за състоянието 
и съотношението на силите по това време и за евентуалния изход от вой-
ната срещу Хитлер  Сляпата вяра в непогрешимостта на Сталин и всемо-
гъществото на Червената армия не позволяваше на нашите комунисти да 
анализират вярно действителността и видят истината, че русия гонеше 
и защитаваше имперските си интереси с комунистическа маска  тук „ди-
алектиката“ не можеше да им помогне и те се лутаха между шантажите, 
заблудата и лековерието, стигащи до наивност 

При нахлуването на хитлеро-фашистките армии в русия Гьобелс 
беше разтръбил, че войските им отиват да освободят народа ѝ  на тази 
Гьобелсова пропаганда се бяха хванали немалка част от хората в самата 
русия  в началото на нападението съпротивата беше почти незначител-
на  Когато обаче немските нашественици показаха истинския си образ на 
грабители, мародери, изнасилвачи и убийци на мирни граждани, започна 
реалната съпротива  започна отдолу, от градовете, селата и заводите  раз-
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бира се, официално дирижираната болшевишка преса представяше тази 
съпротива като резултат от обръщението на Сталин и ЦК на партията  в 
своя роман „Млада гвардия“ александър фадеев реалистично бе отразил 
съпротивата на младежта от Краснодар, а това важеше не само за този 
район, но придворните сталинови литературни критици разкритикува-
ха автора, че не показвал и не разбирал ръководната роля на партията 
и нейния всепризнат кормчия  тази чисто партийна цензура доведе по-
късно александър фадеев до самоубийство  Много преди войната съща-
та угодническа критика доведе до самоубийства на Маяковски, Есенин и 
Блок, както и до злата участ на ахматова, зощенко, Булгаков, Солжени-
цин, Синявски, дудинцев, Пастернак и много, много други интелектуал-
ци в Съветския съюз 

в концлагера Ени Кьой се водеха горещи спорове и по въпросите на 
литературата и изкуството  Болшевишките виждания се свеждаха в края 
на краищата до „партийността“ в изкуството, а това си беше вече чиста 
пропаганда и политическа агитация, но не и изкуство и литература 

в споровете си с партийците ние им припомняхме за излизащите 
през 1931-1934 г  литературни вестници „рлф“ и „Мисъл и воля“  „рлф“ 
беше партийно издание на комунистите, а „Мисъл и воля“ беше издание 
на анархистите и се редактираше от Георги жечев – писател и преводач  
в тези два вестника се застъпваха противоположни схващания за литера-
турата и изкуството  Комунистите бяха за партийното изкуство, а анар-
хистите, застъпваха тезата за изкуство и култура, необвързани с властта 
и придворните културтрегери  Изкуството, казвахме ние, цъфти само в 
градината на свободата 

о т н о в о  С в о Б о д Е н   о т н о в о  н а  С Е л о

отначало не повярвах, че в списъка на освободените фигурира и моето 
име  да прекараш седмици, месеци и години в концлагер, затвор или за-
точение, в лишения и неизвестност за утрешния си ден, е не само болка, 
мъка и изтощение за потърпевшия, но също за неговите близки и родни-
ни  а може би именно за тях, близките, страданието е по-трудно поно-
симо, защото те срещат както съчувствие от страна на околните, така и 
злорадството на някои 

не бях лишен от свобода поради извършено престъпление или 
причинено някому зло, а само заради това, че виждах, разбирах и вдъхно-
вявах хората около мен към по-доброто, към свобода и справедливост!

– всички, които си чуха имената, да отидат и да вземат багажа си и 
бързо да се строят пред коменданството – прозвуча гласът на служебно-
то лице 
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трухчо, Стефан Котаков, оник и бай Павел Шатев направиха по-
ръчките си  адресите си бяхме разменили предварително  знаех кому 
какво да кажа  в този пореден списък бяхме около петдесетина човека от 
различни краища на страната  в канцеларията ни уредиха необходимите 
документи, като ни накараха да подпишем и декларация, че няма да се 
занимаваме с противодържавна дейност  тръгнахме  Пътят до София бе 
с влак през драма, Серес, Кулата, Свети врач  С теснолинейката спряхме 
в радомир  Придружаваха ни полицаи  Преспахме в полицейското упра-
вление и на другия ден всеки замина към родния си край  в Кара Михал 
пристигнах след два-три дни  в София спрях при рачо Сомов и разбрах, 
че в опустелия град работа не се намира  арестите и проверките на запо-
дозрени лица продължаваха  още с пристигането си в село се почувствах 
щастлив да видя отново най-близките си в добро здраве и не по-малко 
щастливи, че съм отново при тях  в кооперацията на моето място работе-
ше вече друг  Прецених, че обстановката беше неблагоприятна за по-дъл-
го оставане  обикалях градините, нивите, горите и размишлявах  наясно 
бях, че за всяка казана дума по адрес на властта ще бъде съобщено в по-
лицейското управление  Бях повече от внимателен  Слушах от собстве-
ното ми радио новините и коментарите за хода на военните фронтове на 
Изток и на запад  нищо не ме изненадваше  Срещах хорското съчувствие 
и благодарност за съветите, които им бях давал 

Ч Е р н И т Е  р о т И

Без работа не се стои  Прецених, че в Пловдив ще успея да намеря такава 
и тръгнах  Исках час по-скоро да изчезна от погледа на доносчиците, ко-
ито слухтяха какво ще кажа, за да го донесат на исперихската полиция  

Първата работа след пристигането ми в Пловдив бе да намеря при-
ятелите и да ги информирам за състоянието, в което се намират бай Иван 
Корметев и Стефан Котаков  Сестрата на трухчо живееше в Пловдив и 
трябваше да я потърся и споделя какво е неговото желание  Скоро се 
запознах и с Петко (Пенко) теофилов, Марин добрев (Бакото), братята 
Ганчо и Минко от с  Баня, Карловско, които живееха тогава в Пловдив, 
с димитринка, Елена и други тютюневи работнички, все наши съмиш-
леници, които през почивните обедни часове се събираха при езерото в 
градската градина 

работа все още не можех да намеря  обикалях предприятия, бюра, 
канцеларии, но все без резултат  Случайно открих, че в гара Кричим, в 
частната фирма „троянка“ на тотю вълчев от троян, като диспечер ра-
боти Кръстю антонов, мой съученик от горните класове в пансиона Шу-
мен  Преди заминаването ми за Испания, в очакване да взема паспорта 
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си от областната инспекция, водихме дълъг разговор в квартирата му, 
където пренощувах  този прекрасен човек, по идеи комунист и по сър-
це анархист, щом ме видя, веднага разбра, че търся работа и възкликна: 
„оставаш при мен  Ще ми помагаш при изготвяне на спецификациите за 
експорта на буретата с пулп от грозде, моркови, круши и други плодове  
Износът е изключително за Германия  Съгласен си ли? заплащането не е 
лошо “

зарадвах се много, почувствах се дори щастлив, че ще стъпя на 
твърда почва, но това не трая дълго  открили са ми дирите и получавам 
нареждане да се явя в Исперих, за да получа заповед за мобилизация в 
трудови войски или както ги наричаха още „черни роти“  в тези части 
бяха събрани хиляди евреи и неблагонадеждни за властта  възлагаше им 
се за изпълнение черна и тежка работа – прокопаване на канали, насти-
лане шосета и друга неблагодарна работа  нямаше как  заминах отново 
за родното си село, а оттам, уж трудовак, а се оказа, че отново съм интер-
ниран  в сборния пункт „Св  врач“ пристигнах навреме  тук бяха събрани 
над 200 души  в специално съндъче-куфар носех одеало, чаршафи, бельо, 
дрехи и храна  тежестта надхвърляше 15 килограма  Командващия нари-
чаха Черния капитан  той нареди да се строим и потеглим към близките 
височини  Страшно пътуване  всеки беше понесъл багажа си както му бе 
по-удобно: на рамо, на гръб, в ръце  разпределиха ни по отделения и ни 
„въоръжиха“ с лопати, кирки и колички  облякоха ни в протрити, скъ-
сани и мръсни куртки и бричове  заприличахме на истински пленници  
Прихлупените смачкани шапки ни правеха на плашила  освен изкопната 
работа, се обучавахме на маршировка с лопатите при команди напред, 
наляво, надясно, залегни и пр  глупости  така ни готвеха да браним Бъл-
гария на чорбаджиите и патриотичните търговци и индустриалци 

Храната и водата докарваха в казани и бъчонки, возени с катъри  И 
всеки се редеше при разсипването на чорбата край баките с канчето си да 
получи по едни черпак  Цели хлябове не се раздаваха, а само разни пар-
четии и то изсъхнали  духаше силен и студен мартенски вятър  По време 
на обедните почивки се сгушвахме безредно, човек до човек зад малките 
хлътнатини  разговорите ни бяха изпъстрени с горчивина и проклятия  
вятърът сушеше кожата по лицата ни  неочаквано очите ми попаднаха 
върху втренчен в мене поглед  загледах се внимателно и аз  той стана, 
приближи се към мен и запита: „Стояне, ти ли си? – аз съм, отговорих, 
ама ти ли си, бай Иване?“ разпознахме се, макар и трудно  Беше моят пър-
ви братовчед от с  Брусен Иван Христов найденов, син на моята леля 
Милка, сестра на баща ми  Стана ни по-леко и радостно  разговаряхме 
за нашите родственици, за времето, когато аз бях още малко момче, а 
той дошъл в село да работи обущарство при баща ми, но не като чирак, 
а като съдружник  Коментирахме събитията и с увереност, че наближава 
краят на хитлеро-фашисткото господство в Европа  С моя братовчед се 
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бяхме видели преди да замина за Испания 1936 г  По подобен начин се 
открихме и с моя съученик от опитното педагогическо училище Иван 
Пройнов от новопазарско  Като ученик Пройнов минаваше за анархист, 
но по-късно беше минал в партията на комунистите  Към мен беше запа-
зил старото приятелско отношение  в дъсчените бараки, където нощува-
хме и съхранявахме багажите си, се открихме с 5-6 младежи от с  Бяла, 
варненско  Единият от тях се оказа кум на нашия стар и изпитан анар-
хист бай Сандо (александър Сапунджиев) – дългогодишен редактор на в  
„работническа мисъл“ и може би най-уважаваният от старата генерация 
анархисти през тридесетте години  апропо, с него и Сандето (алексан-
дър Парушев), преди заминаването за Испания, отпечатахме последния 
брой на „Хляб и Свобода“, нелегалния информационен бюлетин на фаКБ 
(федерацията на анархо-комунистите в България)  още тогава бай Сандо 
ми бе споделил, че ще се установи да живее в с  Бяла и ще заживее с жена-
та на починал наш приятел  Младежите, за които стана дума, се смятаха 
за наши симпатизанти и ми разказаха за успехите на лозаро-винарската 
кооперация, чийто председател от дълги години бе бай Сандо  тези раз-
говори с младежите от с  Бяла бяха оживени и интересни  в черните роти, 
беше докаран и Кирчо Черноколев, братът на по-известния от него титко 
Черноколев  Кирчо парадираше с комунистическите си възгледи и след 9 
септември 1944 г  зае ръководен пост в оф-то  заварих го в кабинета му 
на „витошка“ с 4 телефона на бюрото  той важно ми заяви, че имал много 
работа и бързал  Кирчо ми се видя много смешен в позата на големец без 
покритие  И това важеше не само за него 

След три месеца престой в черните роти получих някаква сърдечна 
криза и признаци за маларично заболяване  При явяване на лекарската 
комисия, съставена от мобилизирани трудоваци (лекари по професия), 
между които беше д-р телбизов (с троцкистки убеждения), бях освобо-
ден и отново се намерих в гара Кричим, Пловдивско  Междувременно, 
докато бях в черните роти, Пенчо власковски, някогашният директор 
на БзКБ в Исперих, за когото вече споменах, научил, че съм излязъл от 
концлагера Ени Кьой и ми написа да отида при него в гр  троян, къде-
то той бе директор на троянската банка  реших да се отзова на неговата 
покана и още през първата седмица пристигнах в Карлово  оттам през 
Кърнаре пеш, с големи усилия през прохода, стигнах до „Беклемето“ над 
троян  вървях от сутринта почти до вечерта  новият път се строеше от 
трудовите войски  това пътуване, макар трудно, беше и много забавно и 
интересно  Мислено си представях, че по тези места някога е минавал и 
апостола на свободата левски  Голям беше идеализмът на младото по-
коление през тези военни години  Готови бяхме на всичко  Парите не ни 
интересуваха, освен да оцеляваме  Каква огромна разлика със сегашната 
младеж, която сякаш няма други ценности, освен паричните  други да ѝ 
берат греховете, тя не е виновна за моралната си беднота 
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Пренощувах в хижа на „Беклемето“ и рано сутринта се намерих в гр  
троян  заварих власковски в кабинета му на разговор с кмета на троян 
Йоаким Балевски  И двамата се зарадваха, че съм се отзовал на тяхната 
покана  за какво ставаше дума? в отстоящото на 6 км от града село Кнежа 
(преименувано сега на Балканец) имаше горска кооперация, която освен 
магазин, притежаваше и работилница за преработка на букови трупи в 
шперплат  фабриката бе добре съоръжена и с перспектива да се разраст-
не и да стане голямо индустриално предприятие  ръководител и счетово-
дител на предприятието бил Иван Кокенски, който системно присвоявал 
от заработките на предоверилите му се кооператори  Сега новият предсе-
дател на УС – Балевски и директорът на банката власковски бяха свикали 
общо събрание на кооператорите от селото, за да им обяснят създалата 
се обстановка и събранието да одобри предложението  търсеха кадърен 
и честен счетоводител-касиер и се спряли на мен като на най-подходящ, 
макар че освен власковски никой не ме познаваше  Предварително той 
им е обяснил как съм успял в моето село да създам кооперативна мандра, 
консервна работилница, оборудвана с машина и автоклав  Кметът на тро-
ян ме прие също с надеждата да оправим бакиите на тази кооперация 

С удоволствие и малко поласкан от оказаното ми доверие приех 
предложението и започнах работа  за установените злоупотреби бивши-
ят ръководител и касиерът-счетоводител са били предварително отстра-
нени и начетени  назначението ми се оформи без много формалности 

технически ръководител на кооперацията беше нинуш, млад, опи-
тен, с техническо образование човек от село велчевско, близо до троян  
Приходните и разходни документи бяха осчетоводени, инвентаризаци-
ята извършена, планът за работа – конкретизиран  С нинуш се разбрах-
ме кой какви ангажименти поема  Уточнихме всички подробности по 
организацията на работния процес  за всеки отдел от гореизброените 
манипулации имахме работници и майстори  работещите бяха щатни и 
надничари  ведомостите за заплащане се придружаваха с потвърдителни 
бележки от техническия ръководител  фиктивни заработки, както преди, 
не се допускаха  въведен беше строг контрол при продажбите на гото-
вата продукция  Плащането от страна на клиента ставаше в брой или с 
платежно искане 

И резултатите не закъсняха  освен покриване на загубата, годината 
приключихме с печалба от над 200 хиляди лв 

освен успеха, постигнат за сравнително краткото време на прес-
тоя ми тук, с нинуш организирахме и електрифицирането на селото  Как 
стана това  тръгнахме от къща на къща да събираме бакърени съдове, из-
мервани и приемане срещу подписи и квитанции  Събрахме необходимо-
то количество, което предадохме срещу документ на производителите на 
жицата, необходима за електромрежата по електрификацията на домове-
те  ако не се лъжа, количеството жици получихме от ловеч или Плевен  
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Главната тежест изнесе нинуш, защото той познаваше като специалист 
сеченията на електропроводниците и свързочната техника и технология  
за осъществяването на тази отговорна инициатива бяха ангажирани и 
ред други служби и специалисти  резултатите бяха налице  Селото се сдо-
би с електрическо осветление  освен нашия принос за реализацията на 
това дело, не по-малка бе заслугата на Пенчо власковски и Йоаким Ба-
левски 

Случи се така, че през 1943 г  голямата шперплатна фабрика в 
с  Черни осъм беше опожарена  в района се създаде тревожна и напрег-
ната обстановка  жандармерийски части плъзнаха да търсят партизани-
те  носеха се най-различни версии за този пожар  в главата ми се въртяха 
неспокойни мисли  живеех на втория етаж на новопостроена къща край 
шосето  добри хора бяха хазаите ми  вечер се хранех у тях срещу запла-
щане към наема на квартирата  

неочаквано за мен през есента ме посети Митко Стоев от с  върба, 
радомирско  Младеж с приятна външност, любознателен и добродушен  
По убеждение анархист  С него се познавахме от Пловдив  Беше привър-
зан към мен и реши да ме открие къде съм се устроил на работа  По-
мислил беше, че евентуално може да остане тук на работа, но като видя 
трудностите, които понасят работещите на открито, се върна обратно в 
Пловдив 

Бях предпазлив  Слушах вечер новините, четях писаното по вест-
ниците и си давах сметка, че ако партизанското движение се пренесе 
по-наблизо, ще ми се наложи да напусна този край  власковски ме по-
знаваше добре  той знаеше идейната ми принадлежност, ценеше ме и 
би ме защитил при някаква неблагоприятна обстановка  отчасти беше 
споделил пред Кинчо Балевски за радикалните ми възгледи, но без под-
робности, разбира се  Като кмет на троян Йоаким Балевски се ползваше 
с име на културен и инициативен човек  лесно намирахме теми за разго-
вор  личеше неговата загриженост за доброто на кооперацията  Същият 
Балевски беше уверил власковски, че при евентуално донесение против 
мен би ме запазил  обстановката обаче се влошаваше от ден на ден и аз 
реших да бягам към Пловдив  Удовлетворен бях, че годишното приключ-
ване завърши благоприятно  Споделих обаче пред власковски мотивите 
за напускането ми и той ме разбра  Много съжаляваше, че ги оставям с 
Кинчо отново да търсят човек и че като мен друг едва ли ще намерят, но 
ми се налагаше да не оставам повече тук  Съжалявах много, че се разде-
лям с власковски, този прекрасен балканджия, предан на кооперативната 
идея, компетентен и с верен усет за практическа работа при всяка нова 
обстановка  Благодарих му за голямото доверие към мен и се сбогувах с 
цялото му семейство  отново се видяхме през 1966 година, когато с жена 
ми бяхме в почивната станция на зърнени храни край троянския мана-
стир  След 9 септември Балевски е бил съден за това, че е бил кмет на 
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троян, без конкретни доказателства за престъпления  Мотивът – чисто 
политически  научих, че той много е искал да узнае къде се намирам, за 
да свидетелствувам познанството си с него и как се е държал с мен, въ-
преки че е знаел за моите леви възгледи  Много съжалявах, че не можах 
да помогна с нещо за спасяването му 

И н т Е л Е К т У а л н И т Е  К р ъ Г о в Е  н а 
а н а р Х И С т И т Е

През 1943 г  войната бушуваше по всички фронтове на Изток, запад и 
Северна африка  Комюникетата продължаваха да съобщават за бомбар-
дировки над градове и пристанища  Потопяването на кораби, подводни-
ци и крайцери бяха ежедневие  Избиването на войници и цивилни сред 
мирното население вече не правеха особено впечатление  Хората се впе-
чатляваха само при изключително жестоките бомбардировки и при по-
топяването на големите океански кораби 

След присъединяването ни към тристранния пакт, бомбардиров-
ките над София, Пловдив и дупница не закъсняха и това шокира населе-
нието  Слуховете и вицовете се предаваха от уста на уста 

Партизанското движение се разрастваше в подбалканските райони 
и в Пловдивския край  наказателните жандармерийски дружини извърш-
ваха погроми над редица селища  на заловените нелегални и заподозрени 
лица се извършваха разстрели  атмосферата се сгъстяваше  в гара въча, 
Кричим, Бяга, Исперихово и Пещера имаме наши приятели анархисти и 
ние поддържахме връзки с тях  При срещите си обсъждахме създалата се 
обстановка, обменяхме информация за събитията у нас и чужбина  По 
това време често гостувах в дома на известния анархист д-р Константин 
Кантарев и неговата предана съпруга Елена  тук ставаха чести срещи и с 
нейните сестри жана, Магда, надка и вера – наши симпатизантки  Ид-
ваха и тяхните приятелки Маргарита и Стефанка, убедени анархистки  в 
Пловдив общувах и с други не по-малко известни анархисти интелекту-
алци: димитър димитров (Митко) и жена му Милка, гимназиални учи-
тели, артиста Петър василев, писателя вичо Иванов, моята приятелка от 
текето на върбан Килифарски росица ангелова, гимназиална учителка, 
архитектите Сугарев и неделев, артистите Сашо Симов и Мара Симова, 
младия художник и редовен оформител на рекламния плакат на театър 
„Пикадили“ в града Константин Матронов, скулптора Иван топалов и 
други 

това бе кръг от интелектуалци анархисти  освен с тях, не по-мал-
ко здрави връзки поддържах и с интелигентните работнички и работни-
ци от тютюневите складове в Пловдив и тези от консервните фабрики и 
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работилници в гара Кричим  Между тях бяха красивата рускиня Елина, 
димитринка и сестра ѝ величка, Петко теофилов, Марин добрев, Колю 
Караманов, Иван яков, известния деятел в Македонското революционно 
движение бай Петър Манджуков, Стефан Манов (Испанеца), инженери-
те в електроцентрала „въча“ (най-голямата тогава) Борис янев и Белчо 
Белчев и редица още други интересни личности  за поддържаните връзки 
и проявената дейност с горе изброените анархисти ще се спирам и раз-
казвам по нещо в зависимост от мястото и обстановката на срещите ми 
с тях 

в гара Кричим живееше Иван яков, интересна личност с участие в 
рисковани операции като анархист  Имаше добре оборудвана работил-
ница за изработка на дървен амбалаж  наскоро другарката му беше почи-
нала и той съумяваше да се справя сам с отглеждане на децата си, дома-
кинската работа и тази в работилницата  Подвижен, с живи очи, неговите 
думи бяха точни, премерени и съдържателни  връзките ни бяха трайни и 
с доверие  Квартирата по време на пребиваването ми тук беше в съсед-
ство с неговата къща 

Симпатизанти имаше в много от складовете и фабриките тук  раз-
пространявахме наша оцеляла анархистична литература – книги, брошу-
ри и списания  Стабилни връзки имахме с хора от голямата водна елек-
троцентрала въча, ръководена, както казах, от неоценимите двама наши 
инженери Борис янев и Белчо Белчев  С тяхно съдействие се разкри ме-
роприятие за прокопаване на тунели със специални пробивни бормаши-
ни  те създадоха работа за около 8-9 наши приятели, които работеха по 
10-15 часа в денонощието и живееха на напълно комунални начала  Про-
дукти си набавяха от село Кричим, като си готвеха сами  Хранеха се като 
едно голямо семейство  незабравим остава споменът ми от едно мое гос-
туване при тях  Сменяха се почасово при работата с пробивните ударни 
бормашини, четяха през почивките и се самообразоваха  Солидарност-
та и равенството се практикуваха непринудено и пряко  отговорник на 
групата беше Марин добрев (Бакото) от Плевен и прекият му помощник 
Стефан Манов (Испанеца)  

з а  К о р У П Ц И я т а  н а  т ъ р Г о в Ц И т Е 
И  С И С т Е М а т а    М о я т  р а Б о т о д а т Е л

Предприятието на тодор тевекелиев, където припечелвах прехраната си, 
печелеше добре, защото работеше за износ  Познавайки имената на ло-
зарите производители от Брестовица, Перущица и Куртово Конаре бай 
тодор им отправяше с моя помощ писмено любезни великденски бла-
гопожелания и Коледни послания за здраве, успехи и плодородие през 
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годината и щастие в семействата им  обещаваше да им осигури изгодни 
цени  отпечатвахме типовите писма и ги адресирахме по пощата до съ-
ответните стопани по селата  тази тактика даваше резултати  При изку-
пуването на гроздето и при предаването на пулповете при приемчиците 
от „Гевеко“ за Германия в нашите пристанища показател за качеството 
беше степента на захарния градус, а той се измерваше със специалния 
уред, наречен рефрактометър  По този градус се определяше и съответ-
ната цена  С всеки градус над или под базисната стойност, цената съот-
ветно се покачваше или намаляваше  Променливостта в градуса можеше 
да осигурява не десетки, а стотици хиляди лева печалба в зависимост, 
разбира се, и от количествата на стоката  Ще разкажа за номерата, които 
прилагаше бай тодор тевекелиев  например в спесификацията, по която 
ще се предават на „Гевеко“ бройките бурета, предварително се уговаряше 
с приемчика през колко поредни бройки ще се извършва маркировката 
на бурето, от което уж е взета пробата  Със същия приемчик е уговорено 
и възнаграждението, което ще му бъде дадено  в така набелязаните буре-
та се пълнеше пулп с много висока захарност и когато отивах в русе, лом 
или видин да предавам партидата за товарене в шлепа или кораба, пред-
варително предавах възнаграждението от 100 или 200 хиляди лева на 
приемчика  Една такава манипулация с високия градус захарност, която 
щеше да важи за цялата партида, донасяше няколко стотици хиляди лева 
извънредна печалба за фирмата  тук важеше поговорката: „И вълкът сит, 
и агнето цяло“  всичко е подкрепено с подписи и печати по предаването 
и приемането на стоката  По това време германските преработвателни 
предприятия на мармалади и др  нямаха време да вършат прецизни про-
верки  Приемаха каквото им предаде приемчикът „Гевеко“ 

такива похвати и колко още по-грозни стават днес при новите-ста-
ри порядки  та как иначе се става милионер и милиардер, ако не чрез 
далавери 

Когато се налагаше спешно получаване на образец №11 от дирек-
цията на външна търговия, евакуирана тогава в гара Белово, тевекели-
ев пълнеше чантата с луканки и суджук, предназначен за гладните като 
църковни мишки чиновници, воглаве с техния началник  вземах чантата 
и се качвах на сутрешния бърз влак за София  Слизайки на гара Белово, 
изкачвах бързо височинката и право в евакуираната дирекция  Щом ме 
зърнеха гладните за нещо по-така чиновници, си казваха: „на тевекелиев 
човека идва! Слагайте „образеца“ на машината “ Грабваха чантата и дока-
то сляза да се изкъпя в близко течащата река, всичко е готово  С обратния 
влак от София за Пловдив, към 12 часа съм в кантората  нещата се редяха 
като по часовник 

Пристига ревизор от Централна митница или от данъчното упра-
вление за проверки и редовност на фактури, декларации, товарителници 
и пр  Бай тодор тевекелиев пръв ги кани в кабинета си, разговаря с тях, 
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любезно и майсторски научава точния им домашен адрес  на шофьора 
Христо се нарежда спешно да замине в гара Кричим, откъдето наско или 
Минчо да сложат в багажника по някоя и друга щайга с най-подбрани 
плодове според сезона и когато съответният данъчен или финансов слу-
жител се върне за обяд, намира този „малък“ подарък от голямо значение 
в дома си 

Проверките минаваха бързо и нарушения не се констатираха  ако 
все пак се намереше някакво нарушение и неспазен срок, всичко се уреж-
даше толерантно и вежливо, без неприятни последствия по мълчали-
во споразумение за малката и голямата корупция  Подбудите са едни и 
същи – интереси и нужди  

Понякога се налагаше отпускането на голям кредит от „Банка бъл-
гарски кредит“ или пък просто се налага бързо получаване суми без чака-
не  Близък с главния шеф торуманов и с главния касиер Семов, бай тодор 
ми даваше чека с бележка до тях  вместо да чакам реда си, отивах при 
задния вход и срещу чека и бележката, получавах веднага пачките с пари  
Когато имаше нужда някой от семействата на въпросните банкови слу-
жители да замине на почивка до „Пампорово“ или другаде, по нареждане 
на тевекелиев, Христо с мерцедеса беше на тяхно разположение  Услуга 
за услуга 

з а  Б л а Г о д а р н о С т т а  н а  Ш Е ф а  К ъ М 
С л У ж И т Е л И т Е

След привършването на кампанията по изкупуването на реколтата, като 
израз на благодарност, бай тодор слагаше по някоя хилядарка в запеча-
тан плик, лично адресиран от него до съответния служител с пожелание 
за още по-добри успехи  Естествено всеки от нас оставаше доволен  С 
нас се държеше съвсем като с равни и приятели  Имаше нещо човешко и 
по-широко от търговския интерес, което помагаше на успехите му  той 
имаше усет, че за успеха на фирмата от изключително значение бе нашето 
умение и пъргавина в работата 

жена му, г-жа тодорка, беше сестра на жената на моя предишен 
шеф – бай Иван Грънчаров, но коренно различна от нея в семейството си  
Госпожа тодорка тевекелиева бе жена с изключителен финес, естествен 
и неподправен  в областта на културните им интереси тя превъзхождаше 
мъжа си 
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т р Е в о ж н И  С Е д М И Ц И  И  М Е С Е Ц И

опасни и тревожни седмици и месеци преживяваше Пловдив през 1943 г  
репресивната полицейска машина действаше бързо и брутално  от пло-
вдивските села се изселваха цели семейства из различни краища на стра-
ната, ако в семейството откриеха нелегален или партизанин  Пловдив-
ските вестници всекидневно публикуваха декларации на техни бащи 
и майки, че се отказват от синовете и дъщерите си, станали партизани 
и „родоотстъпници“  тази тъжна действителност беше факт и позорен 
срам за царщината ни  Подобни изнудвания за родителски декларации не 
знам дали е имало в някоя цивилизована страна 

България беше окупирана страна и наречена „велика“ във фиктив-
ни граници  Беше своего рода васал на Германия  златна беше обаче за 
блюстителите на реда, за оформилата се малобройна олигархия, която 
охолстваше  а народът в своята цялост живееше в страх, несигурност и 
очакване  живеех на площад „Преслав“ срещу кварталното пазарище  Ха-
заите ми бяха интелигентни хора  фамилията на бащата ангелов (адво-
кат) и съпругата му имаха дъщеря и син  Цеца се казваше дъщеричката с 
подчертано бадемови и топли черни очи, с фин профил, следваше право, 
а синът Щильо – инженерно-технически науки  Предоставената ми под 
наем стая на втория етаж гледаше към площада  всички се отнасяха с 
уважение към мен, уважавах ги и аз  неочаквано при тяхното и мое от-
съствие крадци се бяха промъкнали  от моята стая бе взет шлиферът и 
спалното бельо, а от тяхната – радиоапарат, фотоапарат и др  Съобщихме 
в полицейското управление, но от разследването не излезе нищо  По-
късно се подразбра, че това е обир със съдействието на агент от самата 
полиция и всичко се потули 

неведнъж работата налагаше да пренощувам в канцеларията на 
фирмата в гара Кричим, намираща се близо до пътя на открития мегдан  
Самият бай тодор тевекелиев се беше „евакуирал“ и устроил в жили-
щето си до складовата база, обградена отвсякъде със солиден каменен 
дувар  Имаше дори момент, когато тук прекарвахме повече от времето, 
особено при изкупуването на гроздето  нощувах в самата канцелария, 
добре обзаведена с бюра, столове, канапе и фотьойли  Имаше телефон и 
радиоприемник  Можех да слушам новини не само от нашите станции, 
но и предавания на български от атина и лондон  вечер, когато всеки 
се прибираше у дома си, аз се затварях в канцеларията, спусках щорите 
и пердето, вземах телефонната слушалка и врътвах в централата, къде-
то на дежурство оставаше телефонистката Катя, която имаше сърдечни 
връзки с приятеля ми Кръстю антонов, а с мен най-добри приятелски 
чувства  Интелигентна, точна и винаги предразположена за разговори 
на културна тема  С часове разговаряхме, рецитирахме стихове, четяхме 
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къси анекдоти, разказвахме си вицове и всичко това само между мен, 
нея и Кръстю антонов по специалната телефонна линия, която според 
нея никой не може да подслушва и по която не пречехме на редовните 
международни разговори  Катя съумяваше да разкрие особения си чар 
на жена интелектуалка и не беше лишена от духовитост  в разговорите 
по този триъгълник всеки от нас се стремеше да изненада другите с нещо 
по-интересно и непознато  По време на един подобен разговор Катя ме 
свърза с една нейна колежка от тП централата в гр  девин  Изненадан 
бях от артистичното изпълнение на яворовите стихове и тези на д  Бо-
яджиев – „все така съм тъжен, люсиен   “ Ето един случай, при който се 
влюбих „по жицата“  Гласчето, което слушах да пее и рецитира, бе на не-
познатата за мен нора  нейното име мигновено свързах с Ибсеновата 
героиня нора  Е, това вече беше шанс да видя отблизо това очарователно 
във въображението ми момиче и без да се колебая, още в първия праз-
ничен ден, реших да тръгна пеш от гара Кричим за гр  девин в родопите  
Катя беше ѝ наприказвала куп суперлативи за мен и нора ме очакваше 
с нетърпение  Пристигнах късно след обяд и моята непозната-позната 
нора се бе погрижила за пренощуването ми  Уви! Илюзорната представа, 
която си бях изградил за това момиче, не съвпадна с реалността  не че тя 
нямаше качества, а просто не беше търсеният от мене тип жена  Просто 
липсваше визуален магнетизъм  разговорите протекоха сдържано от моя 
страна и дистанцията за близост не се промени в очакваната посока  ос-
танахме добри познати 

върнах се отново в гара Кричим още на другия ден с камион, пре-
возващ дървен материал  заспах рано още същата вечер след завръща-
нето ми, като смятах с първия влак сутринта да замина за Пловдив  раз-
виделяването бе все още съвсем слабо, когато чух тежкото боботене на 
моторни коли до прозорците и вратата на канцеларията, в която спях  
леко погледнах през ъгълчето между пердето и щорите на прозореца и 
видях силуетите на двете полицейски коли, пълни с въоръжени до зъби 
униформени полицаи  Изтръпнах  През главата ми минаха какви ли не 
мисли  Само след две-три минути чух гласа на шефа тодор тевекелиев  
явно беше, че командващият полицейската група началник е негов по-
знат  на въпроса „Какво ви води насам?“, зададен от шефа ми, начални-
кът отговори доста ясно: „вършим си работата на място!“, т  е  убиват без 
следствие и присъда 

Пердетата, както казах, и щорите бяха плътно спуснати  вратата до-
бре заключена  Бай тодор знаеше, че нощувам в канцеларията  дали няма 
да почука да им отворя, помислих си за момент аз, но чух как вежливо ги 
покани да слязат от колите всички и им предложи нещо за почерпване в 
двора  разговорът между началника на полицейската група и моя шеф се 
чуваше съвсем ясно  разбрах, че полицейските (всъщност жандармейски-
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те) части са били в акция срещу партизани в Балкана и сега се връщаха  
отбили се, за да поемат дъх, след което щели да продължат 

Какво ги бе почерпил тевекелиев не видях, но след тяхното замина-
ване той наивно, простовато и малко угоднически заяви: „Кой на каквото 
си постеле, на такова ще легне“ и „да би мирно стояло, не би чудо видя-
ло“  от този момент станах по-внимателен и резервиран в приказките си 
с моя шеф  Успокоих се, че в гара Кричим няма да се предприема акция 
за прочистване 

заминах за Пловдив, но преди това с Марин добрев и с Пенко тео-
филов споделих чутото и видяното сутринта  налагаше се нова преоцен-
ка на обстановката и ние я направихме 

С  М а р И н  д о Б р Е в  И  П Е т К о  ( П Е н К о )  т Е о ф И л о в

С тези двама незаменими мои приятели поддържаните връзки бяха от-
лични  в ранната си младост и двамата са били ремсисти, но винаги са 
търсели отговори на редица въпроси, които не могли да получат от тех-
ния работническо-младежки съюз (рМС)  ръководството започнало да 
ги подозира и не закъсняло да им каже, че техните въпроси са „анархис-
тични“ и не в духа на марксизма  тези обвинения на комунистите ги под-
тикнали да търсят литература с анархистично съдържание и намерили 
такава 

общите ни проекти бяха свързани с първите възможности, които 
биха се открили за свободна изява след сриването на хитлеро-фашизма  
Мислехме да започнем издаването на независим обществен ежедневник 
със социална и свободомислеща насоченост  С редакторска колона „анар-
хизмът – вчера, днес и утре“  Смятахме, че така ще привлечем мислещата 
младеж и ще създадем интерес у хората, без да им натрапваме каквито и 
да било ограничения при избора им на политическа ориентация  Марин 
добрев от Плевен имаше в града дървообработващи машини – банциг, 
струг, фрези, абрихт, циркуляри, преси и др , които смяташе да продаде 
или да даде под наем  така щяхме да разполагаме на първо време с близо 
един милион лева  този план беше обмислен доста обстойно и смятахме 
да спечелим сътрудничеството освен на нашите приятели журналисти 
рашо Шоселов, Георги Енев, Кирил Каранов, Георги жечев и др , също и 
това на редица специалисти – лекари, инженери, агрономи, учители, ка-
квито имахме немалко по онова време  Преценявахме, че не само ние ще 
търсим сътрудниците си, а и самите те ще ни потърсят 

Уви! тоталитаризмът на болшевишко-сталинска русия провали не 
само нашия замисъл, но спря и отклони нормалния ход за развитие на 
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обществото у нас към справедлив и свободен живот на поколенията за 
близо половин век 

в гара Кричим се посъбрахме доста анархисти  Пенко се започна ра-
бота като отговорник по изкупуването на грозде и плодове във фабрика 
„Булгарплод“ заедно със Стефан Манов (Испанеца)  Иван яков с брата на 
починалата му жена работеха в тяхна собствена амбалажно-дърводелска 
работилница  ангел Мешекопаранов от Брацигово, завърнал се от еми-
грация, работеше в консервна фабрика „алка“ ад  няколко млади анар-
хисти от Стара загора се бяха настанили на работа в товаро-разтоварните 
групи в гарата  в един период тук работеха няколко пловдивдивски наши 
приятели, каквито бяха Кольо Карамански и величко (Цигуларчето) 

С комунистите поддържахме връзки, но без ангажименти за ор-
ганизационна структура  Предпазливи бяхме, защото наскоро тук беше 
арестуван комунистът Шегаданов, бръснар по професия, когото убиха в 
полицейския участък без съд  за това убийство се пусна мълва, че вина 
носят доносчици и провокатори  Симпатизираха ни чиновнички от мест-
ната поща, от медицинската служба, от предприятията на тевекелиев и 
„Маринов“ ад 

Моята колежка анастасия Христова наскоро беше завършила 
френския католически колеж в Пловдив  назначена като кореспондент-
ка на фирмата, тя старателно се справяше със служебните си задължения  
освен френски, ползваше немски и италиански  Сърдечна и разговорли-
ва, с финес при взаимоотношенията с другите, тя ми стана душеприказ-
чик и силно се привърза към мен  намирахме теми за разговор вън от 
служебните  външно не блестеше особено с осанката си като жена, но 
финесът ѝ се разкриваше при първия допир с нея  Сийчето ми чурулика-
ше със звънкото си гласче, произнасяйки думите с чисто френска интона-
ция, с характерното за езика „р“ 

Моят анархизъм тя възприемаше индиректно и сама прояви инте-
рес да прочете брошурите на Себастиян фор „жената“, „отговор на една 
вярваща“, „Свободата“ и др  възпитана в католически дух, по силата на 
института, в който се бе възпитавала и обучавала, тя бързо се освобожда-
ваше от насадените в главата ѝ догми  разсъждаваше напълно като свобо-
домислеща  Помолих я да ми преведе дълго съхраняваната от мен книга 
на Себастиян фор „La véritable révolution sociale“ (Истинската социална 
революция), който превод по-късно новодошлите болшевишки властни-
ци ми конфискуваха наред с други анархистични книги и брошури 

в съседство до нашата кантора над театър „Балкан“ работеше особе-
но интелигентен хърватски гражданин на име Кирилов  Между него, мен 
и Сийчето съществуваше пълен синхрон при оценка на хора и събития 
от това време  И нещо много интересно ще отбележа  Макар по социално 
положение колежката ми да бе дъщеря на обикновен продавач в магазин 
за червен пипер в града, тя дружеше с хайлайфа на пловдивските млади 



346

С т о я н  Ц о л о в

госпожици  в тази компания бяха жени табакова, дъщеря на големия тю-
тюнотърговец табаков, любка (швейцарката), дъщеря на известно швей-
царско по произход семейство, и още две-три пловдивски красавици  в 
тази компания те се събираха на кафе, шери-бренди, шеги и закачки  в 
разговорите помежду си моята колежка започва да им пробутва мисли, 
случки, събития и виждания, каквито те никога не са чували или пък са 
били табу за тях  Скоро анастасия става център на разговорите и оста-
налите започват да се учудват откъде научава такива неща  И колежката 
ми им разкрива „тайната“, като заявява, че това съм аз, нейният колега, с 
интересната си биография и философия  заинтересовани, нейните ком-
паньонки, до които не всеки можеше да се доближи, започнаха да идват 
до нашата кантора  Първо дойде жени табакова  Имаше снажна фигура 
и големи тъмнокафяви очи  дойде уж да вземе нещо от нея  След няколко 
дена намина и любка Швейцарката, която целият Пловдив виждаше да 
води по главната улица голямото си санбернарско куче  Самата тя беше 
горда, съзнаваща превъзходствата си пред другите 

Когато през август 1943 г  почина цар Борис III, всичко живо се 
беше облякло в черно  Моята колежка пристигна на работа с бяла рокля 
и високо декларира: „Колега, хайде след работа да излезем и се разходим 
заедно по главната улица, но на пук на тълпата да бъдем облечени в бяло  
ти с бял панталон и бяла риза, а аз с бяла рокля“  така и направихме  тя 
ме беше хванала под ръка и без да обръща внимание комуто и да било, ве-
село и шумно разговаряше с мен, усмихната, подхвърляйки ми епиграми 
за величието и сервилността на тълпата пред нас 

При лошо настроение моята колежка се усамотяваше в ъгъла вър-
ху канапето и започваше да чете и декламира „La vase brisée“ (Счупената 
ваза) от френския поет алфред дьо вини  После спираше, потъваше в 
унес и замлъкваше  разбирах я и бързо я извеждах от това ѝ състояние на 
меланхолия 

новата 1944 г  прекарахме преди обеда с колежката ми, Кирилов 
и аз в един близък до централната поща аперитив  Инициативата беше 
нейна  Седнахме в един ъгъл, който предразполагаше към празнично на-
строение  „Колеги, започна Сийчето, ще пием мастика“  аз не пиех, но по 
случай новата година и за хатъра на колежката реших да изпия две ма-
стики  още, повтаряше тя, и на петата чашка заспа  Хванахме я с Кирилов 
под ръка от двете страни и я занесохме до кантората  разположихме я 
върху канапето и я покрихме с две одеала  Спа момичето непробудно 2-3 
часа, след което я отведохме по снежните пътеки до дома ѝ  Майка ѝ ни 
почерпи по едно кафе и сладко и ни благодари за вниманието към дъщеря 
ѝ, независимо от създалата се малко неудобна ситуация 

През периода 1943-1944 г  за евреите в страната и Пловдив бе на-
стъпил тежък период  тодор тевекелиев назначи една млада еврейка, до-
бродушна и умна девойка на име Шела  за евреите имаше полицейски 
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час и те живееха в обстановка на непрекъснат страх и несигурност от 
евентуални още по-строги мерки  Газовите камери и погромите над пол-
ското еврейство и не само над него, не бяха мълва, а жестока реалност  
Малцина останаха живи свидетели на онова срамно и жестоко време, ко-
гато евреите бяха заставени да носят задължително жълтата звезда върху 
ревера си  всеки неприбрал се в дома си след обявения за тях полицей-
ски час, беше задържан, глобяван, малтретиран  Колежката Шела, едра 
на ръст, идваше винаги навреме, но не винаги с весело настроение  При 
такива случаи ние със Сия разсейвахме тревогата и връщахме доброто ѝ 
настроение  забравяше за носената задължителна жълта звезда и се чув-
ствуваше между нас като равна  При нея често пристигаше другата Шела, 
по-млада, с лъчезарна усмивка и невероятно гъвкаво, като на змиорка, 
тяло  С дяволито закачливите си очи тя ме предизвикваше и аз, няма да 
скрия, се подадох на нейното предизвикателство 

вечер, когато се налагаше да закъснеят, те сваляха жълтите звез-
ди от блузите и палтата си, хващахме се под ръка и стигахме безпрепят-
ствено до домовете им  Евреите в Пловдив не бяха малко  незабравима 
остана датата, когато към хилядите евреи, събрани от Беломорието и на-
товарени в специални вагони, на път за газовите камери в Полша и Гер-
мания трябваше да бъдат събрани и натоварени и пловдивските евреи  
Многохилядно множество граждани задръсти улиците и булевардите и 
не позволи на хитлеристите и техните български лакеи да осъществят 
пъкления си замисъл  Митрополит Кирил оглави протеста на пловдив-
ското гражданство и каза – не! Градът приличаше на разбунен кошер  
Готвеният погром над българските евреи беше провален и нареждането 
на висшестоящите власти бе отменено  това представляваше една своего 
рода успешно проведена пряка акция 

*  *  *

зенитът на немските завоевания и победи беше преминал  След битката 
при Сталинград и слепите трябваше да видят и проумеят, че идва нача-
лото на края  

След като армията на маршал Паулус при Сталинград бе плене-
на, навсякъде из страната се провеждаха молебени за спасението ѝ, а в 
родното ми село Кара Михал селяните, дошли да чуят новините от чи-
талищното радио, били накарани след прочитането на информационния 
бюлетин да коленичат и запазят едноминутно мълчание в знак на почит 
към загиналите германци  При поканата за коленичене, баща ми казал: 
„Че какво търсят там германците, нали този град е на руснаците?“ за тези 
думи веднага било донесено в полицейското управление в Исперих, от-
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където дощло нареждане за интернирането му в Свети врачко за срок от 
6 месеца 

Пораженията, понасяни от хитлеро-фашистите по фронтовете в 
русия и Северна африка, не пречеха на Гьобелсовата пропаганда да твър-
ди, че се касаело за прилагане на тактиката на „еластична отбрана“, а не 
за отстъпление и че победата над врага била близка  Може би немците 
вярваха и разчитаха на ракетите-чудо фаУ-1 и фаУ-2 

По гари, пътища и площади у нас се въртяха грамофонни плочи с 
прословутите текстове на песента „рим, Берлин и токио, влезли в борба-
та, скоро ще настъпи нов ред на земята“ 

Един шегаджия, който беше обул краката си с две различни обув-
ки – ходилото на едната от гьон, а на другата – от дърво, ходейки се про-
виквал: „стар ред – нов ред“ и иронично се усмихвал  той също беше от-
каран в полицията  При стария ред хората носеха обувки с кожа и гьон, а 
при „новия“ – изкуствена кожа с дървени ходила  народът вече не мъл-
чеше и не се боеше  вицовете се предаваха от уста на уста и както ви-
наги бяха най-точен израз на положението в страната  Ето един от тях  
знатна дама родила момченца близначета – като две капки вода  за да 
покаже привързаността си към режима, семейството ги кръстило Хитлер 
и Мусолини  за беда обаче при къпането дойката ги объркла и изпаднала 
в недоумение  Извикали една опитна гледачка, която, за да реши случая 
предложила да ги оставят бебетата голички на белия чаршаф и да ги на-
блюдават – което се посере първо да е Мусолини, а което второ се под-
риска да е Хитлер“  

Събитията следваха своя логичен ход  англо-американците, вече 
като съюзници на Съветския съюз, усилено го снабдяваха с оръжие и хра-
ни  През северното пристанище Мурманск денонощно корабите им сто-
варваха джипове, танкети, картечници, зенитни оръдия и най-вече дрехи, 
храни, консерви, съгласно договора „заем-наем“ между двете страни  фи-
нансовите средства по този договор в разходната му част достигна в края 
на войната до 16 милиарда долара, които по-късно, след войната, бяха 
опростени  разрушенията и жертвите, които понесе СССр, бяха неизчис-
лими  Градове и села бяха заличени от лицето на руската земя  над 20 
милиона бяха убитите войници и цивилни, да не говорим за осакатените, 
сираците, бездомните и безпризорните, както и за умрелите от глад 

а каква беше картината в западна Европа, Северна африка и в са-
мата Германия? Индустриалните градове бяха бомбардирани и разруша-
вани  Пътища, пристанища, мини, гари и заводи бяха негодни за полз-
ване  но кого ползуваше цялото това безумие? Кой народ сам по себе си 
би тръгнал да унищожава други, съседни нему народи, ако не беше тази 
камарила от негодници, които в алчния си бяс за трупане на печалби, не 
бе подработила чрез дипломатите и политиците, и чрез медиите подава-
щата се на обработка маса, изпращана на заколение за чужди интереси?! 
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И колкото по-големи биваха разрушенията, толкова по-големи ставаха 
възможностите на американския и на световния капитал и притежате-
лите му да се явят като кандидат спасители и възстановители на живота 
и имуществата на пострадалите народи?! та нали златото, изтичащо от 
европейските страни за доставките на разрушителните оръжия от едни 
или други страни, не се връщаше обратно, а попадаше в ръцете на дру-
ги притежатели, за да бъде инвестирано за възстановителни заеми, като 
този за плана „Маршал“ и като днешния Международен валутен фонд и 
Европейската банка за възстановяване и развитие  трагедията за народи-
те продължава и днес, а фабрикантите на новите системи смъртоносни 
и разрушителни оръжия потриват доволно ръце пред разрастващите се 
конфликтни ситуации в бившата Югославия и бившия Съветски съюз  
Подработваната маса от невежи е разделяна по принципа на етнически 
общности или на верска основа от техните „покровители и доброжела-
тели“!

С П о р а з У М Е н И я т а  в  я л т а ,  т Е Х Е р а н  И 
П о т С д а М

рузвелт, Чърчил и Сталин седнаха около кръглата маса, за да очертаят 
сферите на влиянието си, като всеки изхождаше от откриващите се пред 
правителството му реални възможности да защити и осъществи целите 
си  Светът е един, но с неравномерно разпределени в него подземни и 
надземни природни богатства и по значимостта на геополитическо раз-
положение на някои райони 

Сталин имаше амбицията да го подчини под егидата на болшевиш-
ката тоталитарна държава, скрита под маската на социализъм, но по съ-
държание този социално-икономически ред бе държавен капитализъм, 
ръководен от една тоталитарна партия, изградена по римски образец, 
съчетан с фараонско-теологична идеология 

Целта на Чърчил беше да запази след войната целостта на британ-
ската имперска мощ, простираща се по всички континенти, морета и 
океани  разчиташе на кадърността на дипломатическите кадри, военно-
морските сили на империята и военните бази в Гибралтар, Малта, Кипър, 
Суец, аден, Сингапур и Хонконг 

рузвелт пък се смяташе за продължител на политиката на Уилсън с 
неговите прословути 14 точки за мира, известени през януари 1918 г  раз-
читаше на прекомерно забогатялата със злато америка, на огромното ко-
личество стокови резерви от жито, промишлени изделия, кафе, плодове 
и консерви, на запасите от петролни продукти, въглища, цветни метали 
и най-вече разчиташе на работещите денонощно индустриални заводи за 
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производство на автомобили, кораби и самолети, машини с най-различ-
но предназначение 

за тези огромни натрупвания, плод на труда на безименните много-
милионни армии от наемни работници, експлоатирани от корпорациите 
още от времето на Първата световна война, за които натрупвания тряб-
ваше да се осигурят пазари, да се открият и завоюват източници на нови 
суровини и да се намери евтина работна ръка  в перспектива стремежът 
на СаЩ беше да изгради супермодерен океански флот, мощна авиация и 
чрез всички тези постижения да създаде съответните търговски и воен-
ни бази  И тя постигна тези свои цели с похватите на дипломацията, раз-
узнаването и добре платената наемна армия  Стремежът ѝ беше да стесни 
периметъра на съществуващите до втората световна война колонии като 
тези на Португалия, Холандия, франция и великобритания  далечен 
прицел на Щатите бе да елиминират Съветската империя  Към днешна 
дата замисълът на СаЩ е постигнат  днес те остават единствената супер-
сила и по необходимост всички трябва да се съобразяват с нея  не мога 
да не припомня, че в концлагера Ени Кьой единствен димо от раднево 
отстояваше тезата, че втората световна война ще я спечелят СаЩ, макар 
по онова време да нямаха редовна армия  демократ по убеждение, димо 
общуваше най-вече с нас, анархистите и се надсмиваше над мита за не-
победимостта на Червената армия  Боравеше с цифрови данни за прите-
жаваната икономическа и военна мощ на воюващите страни и бе убеден 
в неминуемия провал на третия райх  добре познаваше нашата история 
след освобождението от турско робство и се позоваваше на книгата на 
Симеон радев „Строители на съвременна България“ 

никоя от воюващите коалиции не беше наш идеал, но ние пред-
почитахме победата да наклони към демократичния свят, защото в него 
можеше да се отстояват идеите за индивидуална и социална свобода и 
благоденствие, докато при диктаторските тоталитарни системи пътища-
та за развитие към тези свободи е затворен завинаги 

амбициите на Хитлер и съюзниците му от рим и токио да подчинят 
Европа и азия очевидно се проваляха  Историята се надсмя над претен-
циите им за 1000-годишно господство, за каквото непрекъснато в про-
пагандата пророкуваха  не издържа дори десетилетие  но редно е да се 
запитаме – защо те започнаха тази втора световна война? отговорът бе 
прост  това беше опит за реванш на победените през Първата светов-
на война и връщане на загубените им колонии  Искаха обезсилване на 
версайския мирен договор от 28 юни 1919 г, възстановяване на старото 
статукво и     ново териториално разширение 

Съотношението на силите се очертаваше в полза на запада и СССр  
армиите на англичани, американци и французи напредваха в Северна аф-
рика и вървяха по петите на отстъпващите немски и италиански армей-
ски съединения  Паднаха крепостите тобрук и Ел аламейн по крайбре-
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жието на либия и Египет  режимът на Мусолини също падна и на негово 
място бе назначен Бадолио  Бе средата на 1943 г  През септември същата 
година Хитлер се опита да овладее положението в Италия  По-късно ду-
чето беше пленен и затворен в крепост, откъдето специални командоси 
на Хитлер го спасиха  След десанта на западните съюзници в Южна Ита-
лия Мусолини избяга и се скри на север  заловен бил да се крие, лазейки 
на колене сред стадо овце  разярени партизани го извлекли и обесили с 
главата надолу на място  така прогнозата на детегледачката за това кой 
пръв от двамата диктатори ще се провали, се сбъдна 

на 25 август 1944 г  румънският диктатор антонеску капитулира  
руските войски стигнаха до дунав  нужен им беше претекст, за да навля-
зат в България  Понеже в страната имаше немци, на 7 септември 1944 г  
Съветският съюз ни обяви война, а немците се бяха изтеглили по реше-
ние на правителството на Багрянов 

П р а в И т Е л С т в о т о  н а  Б а Г р я н о в

от 1 юни до 2 септември 1944 г  за министър-председател бе назначен 
Иван Багрянов, който от 1938 до 1941 г  бе министър на земеделието в 
кабинета на Георги Кьосеиванов  Багряновото правителство обяви „не-
утралитет“ спрямо воюващите и нареди хитлеристките войски да напус-
нат България  на партизаните бе дадена амнистия и те бяха приканени да 
слязат от планините и отидат по домовете си  Партийното ръководство 
обаче нареди на партизанските командири да засилят своите акции и да 
не приемат амнистията  в преобладаващите случаи действията на парти-
заните се ограничаваха в нападения над мандри и общински управления, 
където се изгаряха архивите на данъчните регистри и дела  за да се „ма-
совизира“ партизанското движение, партийното ръководство нареди на 
своите членове и симпатизанти масово да излизат и да потърсят връзка с 
намиращите се нелегални групи в Балкана  това стана през август 1944 г  

на връщане от гара Кричим за Пловдив във влака срещнах моя съу-
ченик от опитното педагогическо училище в Шумен запрян запрянов, на 
когото някога бях давал да чете брошури с анархистическо съдържание  
Като учител в родното си село край Смолян той току-що беше получил 
„партийно“ повиквателно да стане партизанин, без да е бил в предвари-
телна връзка с нелегални  Хвана се за мен и разтреперан се просълзи  
Когато го запитах за тревогата му, той ми показа мобилизационното пар-
тийно писмо  в случай, че не изпълни нареждането, очаквало го смъртно 
наказание  „Какво да направя, как да постъпя“, с умолителен глас ме за-
пита и продължи, че няма готовност да направи това  „Сам реши, но не 
ставай маша в ръцете на дурги“ – отговорих му аз, малко преди да слезе 
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от влака  Какво е станало после с него, не ми стана известно  но не мога 
да не спомена за съдбата и на един друг наш съученик, на когото също бях 
давал книги и брошури с анархистическо съдържание и за когото мога да 
свидетелствувам, че беше убеден анархист  това е дичо Петров  за него 
научих, че като школник, изпратен за командир на погранична застава в 
Гевгелийския район, в края на 1943 г  сам решава да напусне граничната 
застава заедно с поделението и да оглави военен въстанически батальон, 
с който през родопите към вътрешността на страната води сражения с 
жандармерийски части и загива някъде през май 1944 г  при гара Батулия  
никога дичо Петров не бе членувал в партията на комунистите  Когато 
нашият трагично починал скулптор анархист александър Гигов (Саша) 
по молба на близките на дичо Петров отишъл да направи бюст-паметник 
в родното му село, от неговия братовчед също научил, че дичо не е чле-
нувал в партията и че това, което се пише за него в енциклопедията, че е 
член на БКП, не отговаря на истината  но кое ли не бе фалшифицирано 
от продажните историци 

Правителството на Багрянов дойде на власт с намерението да про-
мени водената дотогава от Богдан филов прогерманска външна полити-
ка  Ще кажа нещо, което малцина от живите знаят, а именно, че самата 
програма и призив-манифест с декларацията за радикални промени в об-
ластта на земеделието, промишлеността, търговията и администрацията 
на страната, както и скъсването с Германия и търсенето на ориентацията 
към западните демокрации, бяха писани и редактирани с участието на 
нашия журналист Георги Енев  Понеже точно по това време българските 
комунисти изпълняваха директивите на сталинския екип, те не желаеха 
тези промени да се осъществят и направиха всичко възможно да ги про-
валят  По тези съображения през последните седмици преди 9 09 1944 г  
бе наредено тъй нареченото масово излизане в гората  достатъчно бе из-
лезлите да минат от единия баир на другия, за да се преброят като „хи-
ляди верни синове“ на народа  тук аз нямам предвид истинските борци, 
потърсили закрилата на Балкана, за да се спасяват от репресивните ор-
гани и от жандармерийския произвол  Масовизирането беше нареждано 
отгоре от политически заинтересовани диригенти  

Ето какво чух от устата на главния счетоводител на мелница „вап-
царов“ към „зърнени храни“ Стоян Караиванов при един разговор с него 
през 1958 г  „И сега съжалявам, каза ми той, че на 3 септември 1944 г , 
след като ме подканиха да изляза при партизаните, аз не ги послушах  
Иначе сега щях да бъда признат за „активен борец против фашизма и 
капитализма“  той бе варненец и от варна му била направена поканата да 
излезе при партизаните 

нашите комунисти, а и не само те, очакваха с нетърпение пристига-
нето на Червената армия у нас, за да се доберат до властта  те вярваха, че 
единствено чрез властта ще постигнат идеала си, а точно тя ги провали  
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отечественият фронт беше тактически ход на БКП, докато се овладеят 
всички ключови места на пирамидата  в него освен комунистите влязоха 
земеделци-пладненци, социалдемократи, звенари, радикали, „независи-
ми“ и „безпартийни“  формиран отначало като коалиция за политическо, 
стопанско, социално и военно ръководене на страната, след победата на 
съюзниците, оф стана удобният капан, в който попаднаха непознаващи-
те тънкостите на болшевишката тактика 

Пазарлъкът за наследството се водеше както между външните сили, 
така и между вътрешните политически сили и формации, все с аспирации 
да управляват 

а К Ц И я т а  в  К р И Ч И М

на 2 септември 1944 г  Багряновото правителство бе сменено с ново, 
оглавено от Константин Муравиев – гичевист, умерен и умен политик  
това правителство обяви война на Германия и ускори депортирането на 
германските части, които все още се намираха у нас  за Кайро тръгва де-
легация за преговори с англо-американски представители, но не успява 
да стигне дотам  Междувременно Съветският съюз ни обяви война на 7 
септември под претекст, че тук има германски войски и те трябва да бъ-
дат преследвани чак до Берлин 

Преминавайки дунава, Червената армия се разгъна в боен фронт и 
се движеше като завоевател до линията варна-Шумен-търговище  Къде-
то минеше, реквизираше коне, крави, коли, храни и пр  за нуждите на ар-
мейските си части  Срещу тази армия не бе изстрелян нито един патрон  
напротив, навсякъде народът я посрещаше с хляб и сол според обичая  
Батюшките, обаче, се държаха строго и резервирано  Минавайки през 
нивите и градините, те обираха и товареха плодове и зеленчуци, без да 
искат разрешение  на немалко места бяха изнасилени заварени в бос-
таните жени  реквизираните коне и каруци по-късно щабът нарежда да 
бъдат върнати на стопаните 

още на 7-и вечерта и рано на 8-и сутринта ние разгласихме свик-
ването на митинг на площадчето зад жП гарата  тук, в гара Кричим, как-
то вече казах, имахме немалко приятели и симпатизанти  Митингът бе 
обявен за 10 часа  от фабриката „Булгарплод“ дойдоха няколко десетки 
девойки и младежи с развети черно-червени знамена  дойдоха служещи 
и работници от пощата и от предприятията „Ст  тевекелиев“, „троянка“, 
„алка“, „тракия“ и др  Площадът се изпълни с народ  започнаха се из-
казванията: Пенко, величко, наско, Стефан говориха  всеки спонтанно 
изрази омразата си срещу полицейския произвол и фашизма  Изпълне-
ни и музикална програма, рецитирани бяха стихове  всички слушаха със 
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затаен дъх  такива неща никой не бе виждал тук  Събранието завърши и 
хората се разотидоха  никакъв полицай не се мярна  Комунистите бяха 
изненадани от нашата акция  те още нямаха нареждания отгоре и чака-
ха 

на другия ден, 9 септември, радио София съобщи за съставянето 
на новото оф-правителство, оглавявано от стария превратаджия (1923 
и 1934 г ) Кимон Георгиев  Същия ден по наша инициатива призовахме 
всяко предприятие да излъчи делегат за образуване на общ Гаров съвет  
нужно беше във всяко предприятие да се свикат общи събрания и на тях 
да се изберат представители, които да влязат в състава на разширен Гаров 
съвет, който трябваше да координира инициативите за дейност в района 
на гара Кричим  за комендант на гарата определихме Петко теофилов 
(Пенко)  С лично оръжие, пистолети и пушки, успяхме да се снабдим още 
през първите часове  С приятели от Перущица, Брестовица, Бяга и Ис-
перихово установихме преки връзки и не допуснахме опитите на някои 
криминални елементи да мародерстват за лични интереси и да изнудват 
търговците за пари  някои от тях се опитаха да прострелят и Пенко по 
време на отиването ни с камион до Перущица  Куршумът не засегна ни-
кого  тактиката, която приложихме в гара Кричим, беше подобна на тази 
в Испания през първите часове на франкисткия бунт срещу републиката 
1936 г  

Местните комунисти, макар някои от тях да подкрепиха нашите 
инициативи, побързаха да потърсят съдействие от Пловдив, за да бъдем 
изместени и отстранени  И тази помощ за тях не закъсня 

на 12 септември заминах за родното ми село  Спрях се да прено-
щувам в Казанлък у Ганчо и Пенка дамянови, наши приятели анархисти  
Споделих какво сме направили и се информирах какво те от своя страна 
са свършили в Казанлък и околните села, където влиянието ни не беше 
малко 

С пристигането си в гара Самуил тръгнах пеша по шосето за с  Хър-
сово  не минах и стотина метра и ето че от гората наизлизаха изплашени 
селяни, някои от които се оказаха мои познати  Бай Йордан Господинов 
от Хърсово беше между тях  от разговора ни разбрах, че наскоро тук са 
преминалите руски подразделения и са взели на кого кон, на кого крава, 
докато хората били на работа по нивите си  Сега не смеели да се оплачат 
за сполетялата ги беда  Успокоих ги, че добитъкът ще им бъде върнат, но 
трябва да уведомят за това общинските власти  разбрах още, че премина-
лите оттук военни части са били съставени от калмуци, таджики и други 
народности  Сваляли часовниците от ръцете на нашите селяни с думите: 
„Ето вам ненужно“  

Баща ми току-що се беше върнал от „въдворяването“, т  е  интерни-
рането му в Светиврачко  дълго говорихме с него за преживелиците си  
След обяд излязох до селския мегдан при паметника  заприиждаха хора 
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да се ръкуват с мен и с желание да чуят какво става и какво ще стане по-
нататък  веднага се появиха и хората, занимаващи се с доносите  личеше, 
че са гузни и очакват отмъщение от мен и баща ми  Когато по-късно се 
убедиха, че няма да има никакво отмъщение за техните мърсувания, те 
правеха не едно изказване за проявената от нас човещина 

на следващия ден по моя молба се свика общо селско събрание, на 
което споделих мисли за събитията и отправих апел към хората да не се 
делят помежду си, а да останат единни, защото интересите им са еднакви  
нямаше какво да делят, освен да работят сговорно, ако искаха селото да 
успее, а и те в него също  напомних им приказката за жалбата на гората, 
която брадвата посичала  Брадвата ѝ казала, че не е виновна тя, а самата 
гора, защото позволява от дърветата ѝ да се правят сапове, т  е  дръжки на 
брадви  Призовах селяните да запазят единството, каквото са имали ня-
кога при заселването си тук, и ги предупредих, че партиите ще се опитат 
да ги разделят и ако успеят, ще ги превърнат в плячка на нови изедници 

на 18 септември се завърнах отново в гара Кричим и научих, че 
след моето заминаване тук пристигнал „специален кадър“, начело със 
Сийка Чанкова или както я наричаше Стефан Котаков „Сийчето с кри-
вия задник“  Правили разследване какви са намеренията на анархистите 
и ги приканили да си предадат оръжието, ако имат такова  за разследване 
задържали около петдесетина души  И понеже ние не заговорничехме, а 
действувахме честно и открито, те не направиха нищо друго, освен да наз-
начат чрез съвета свои хора за бъдещи управници  С това нашето участие 
в деветосептемрийския преврат приключи 

П р о я в И т Е  н И  в  П л о в д И в

След настъпилите промени в Пловдив спечелихме нови млади хора  И 
понеже нямахме помещение, в което да ги съберем, за да се опознаят, 
предложих им да дойдат в ангажираната нова широка стая (все още праз-
на) за нуждите на кантората, в която работех  на всички им беше лю-
бопитно, интересно и ново  в разговора ни измежду младежите актив-
но се очертаха двама братя – еврейчета, които всички наричахме Сако и 
ванцети  През ноември 1944 г  в работническия квартал „Кючук Париж“ 
приятелите наеха клубно помещение, в което се провеждаха организаци-
онните и просветни събрания  Главен организатор стана всепризнатият 
масовик Стефан Котаков  впечатление правеше и участието на бай Иван 
Константинов Корметев 

въздържателното дружество „ведри небеса“, с активното участие 
на нашата жива и умна жана Кичева и приятелката ѝ Маргарита, свика 
просветно събрание в салона на Пловдивската централна поща  Посве-
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тено беше на годишнината от смъртта на асен златаров  в препълнения 
салон преобладаваха нашите приятели  тук се запознах с красивата и 
дръзка еврейка Сасонова  Комунистка по убеждения, тя бе изключително 
критична към протичащите събития и прояви жив интерес към анархис-
тичните идеи  наскоро по инициатива на д-р Константин Кантарев и учи-
теля димитър (Митко) димитров в салона до „Бунарджика“ проведохме 
просветно събрание, съпроводено с литературно-музикална програма  
лично аз прочетох откъс от есето „революцията“ на рихард вагнер  то 
е силен повик за бунт срещу всичко, което прегражда и задържа устрема 
към свобода и вечния копнеж към слънчевите простори 

в центъра на Пловдив имаше два киносалона – „Пикадили“ и „Бал-
кан“  Представителният рекламен плакат пред „Пикадили“ оформяше на-
шият млад художник Константин Матронов  дружбата ни с него продъл-
жава и досега  в „Пикадили“ по онова време се прожектираха интересни 
филми  незабравими за мен останаха: „о соле мио“, „При залез слънце“, 
„аз съм беглец“, „видение край езерото“ и др  на кино „Балкан“ прожек-
ционната кабина беше в съседство с нашата кантора  Симпатичният ки-
нотехник ангел винаги ни подканяше да гледаме гратис от кабинката 
въртящите се кинопрегледи и филми  така с моята колежка Сия не про-
пускахме нито един интересен филм 

Моят маршрут от Пловдив до Кричим и обратно продължаваше  
Бай тодор тевекелиев и не само той набързо станаха „патриотични тър-
говци и индустриалци“ след установяване на новата власт на отечестве-
ния фронт  живееха с илюзията, че скоро ще установим връзки с гр  оде-
са и Крим и ще започнем да експортираме грозде, ябълки, ягоди за там  
Предупредих шефа за това, което тепърва предстои да става у нас, и че 
е излишен лукс да живее с такива илюзии  По-късно, след като проучи 
нещата, той ми каза: „ти излезе прав“  Известно е как българските „па-
триотични“ търговци и индустриалци се надпреварваха да дават пари на 
новата власт, за да спечелят нейното благоволение  най-богатите даваха 
най-много и като фарисеите демонстрираха богатството си, но когато уда-
ри часът на „национализацията“, т  е  на одържавяването на имуществата 
им, те останаха като зашеметени  По-късно изтрезняха и се ориентираха 
към влизането в партията и в „патриотичната“ оф формация 

на 17 09 1944 г  в залата на съдебната палата се състоя митинг, на 
който Кимон Георгиев прочете програмата на отечествения фронт  тя 
засягаше стопанската, културно-просветната, финансовата и социалната 
политика, земеделието и кооперативното дело  определени бяха и поли-
тиката към армията, правосъдието и народното здраве  във всяка област 
бяха набелязани конкретни мерки – от хубави по-хубави  народът апло-
дира и одобрява  През първите няколко дни манифестациите и възтор-
жените викове „да живее свободата!“ и „Смърт на фашизма!“ заливаха 
улиците и площадите  те бяха спонтанен израз на надеждата към свобо-
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дата и добруването, от една страна, и отдушник на набралата се омраза 
и ненавист спрямо полицейските издевателства над широките народни 
слоеве  но те бяха и своего рода опиянение и заблуждение, произтичащо 
от непознаване на онова, което се задаваше  

населението на Пловдив, пък и на цялата страна, живееше с надеж-
дата, че най-после свободата ще позволи на всеки човек да говори това, 
което мисли, без страх и озъртане, за да не бъде чут от агентите на поли-
цията  фасадите на сградите по „Станционна“ бяха украсени с плакати и 
надписи, прославящи свободата и заклеймяващи фашизма  вечер сред 
разхождащите се по улиците с приповдигнато настроение пловдивчани 
забелязвах мъже по двойки, които оглеждаха прикрито лицата на раз-
хождащите се  вероятно бяха от първите скрити „разузнавачи“ на раж-
дащите се спецслужби  в полицейските управления и участъци смяната 
на караула беше станала  Старите кадри бяха изчезнали и на тяхно място 
се явиха нови  Гузните и приспособенците бързаха да се преориентират 
и нагодят  Ще посоча един конкретен случай, а такива бяха невероятно 
много  във фирмата за химикали „Медингер“ ад – гара Кричим рабо-
теше като организатор млад черноок човек с прическа и мустачки а ла 
Хитлер, с 5-сантиметров пречупен кръст на ревера, с къси гащета и спе-
циален нож на кръста  дали беше искрен и вярващ във фюрера не знаех, 
но ме изненада с държането си на първата Първомайска манифестация в 
София 1945 г  Минаващите по бул  „витошка“ манифестанти чакаха реда 
си да дефилират и приветствуват водачите на оф и партията пред три-
буната  Строените редици се бяха уморили да стоят прави и неподвижни 
под лъчите на горещото слънце и немалко от тях бяха приклекнали или 
поседнали върху бордюрите за отмора  Скоро долетя наперен отговор-
ник, с червена лента на ръкава, който започна да ги ръга и ругае, че са раз-
строили редиците, макар до тръгването им да имаше часове време  този 
„отговорник“ с червената лента на ръкава се оказа отявленият хитлерист 
от „Медингер“, прекръстил се набързо в червен оф деец  Приближих се 
до него и го попитах какво прави тук и защо ругае хората  той ме позна и 
изчезна „яко дим“  разчиташе, че дирите му ще се изгубят и че никой няма 
да го разпознае в София 

„Блажени са неведомите“, казваше един библейски текст  ние, анар-
хистите, нямахме илюзии за това, което ни очакваше, защото знаехме как-
во се бе случило с въстаналите моряцив Кронщад през март 1921 година  
тогава, на 18 март, в деня на Парижката комуна, по заповед на троцки 
бяха разстреляни около 15 хиляди души, които искаха да осъществят ис-
тински идеята за съветите  знаехме за погрома над Махновското движе-
ние в Украйна  за концлагерите в Соловецките острови, Сибир, астрахан 
и пр  осведомени бяхме за процесите срещу предишните техни светила 
като риков, Бухарин, тухачевски, радек, Петяков, раковски и пр 
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Сърцето ми беше свито, защото знаех какво ни очаква и не само нас, 
анархистите, но и целия народ  ленинско-сталинският сценарий щеше да 
се копира сляпо от нашите „комунисти“ при нови модификации 

но дори и сред нас, анархистите живееше някаква надежда, че все 
пак нещата са в процес на развитие и че ще бъде избягната пълна дикта-
тура  в началото на политическата сцена излязоха редица антифашистки 
формации – Българският земеделски народен съюз, Социалдемократи-
ческата партия, либералите, демократите, но много скоро свиха знаме-
ната си  

а н а р Х И С т И т Е  И  о т Е Ч Е С т в Е н о ф р о н т о в С К а т а 
в л а С т

По брой на жертвите срещу монархическите и реакционни режими у нас 
ние, анархистите, бяхме на второ място след комунистите  това бе из-
вестно на всеки що-годе просветен човек  И понеже имахме право на ор-
ганизационен живот в новосъздадената обстановка, ние бързо се органи-
зирахме в национален мащаб  Изникнаха групи и организации по градове 
и села: в София, Перник, Ески джумая, Горна джумая, Пловдив, Пазар-
джик, Кюстендил, радомир, дупница, Петрич, неврокоп, Свети врач и 
селата жабляно, земен, Пещера, трекляно, лъджене, в цялото Чепинско 
корито, Кричим, Перущица, Исперихово, Карлово и селата домлян, Баня, 
Хасково, Конуш, Сарафово, Стара и нова загора, ямбол, Сливен, Казан-
лък и селата Павел Баня, Енина, Крън, Мъглиж, Шипка, Секиречево, тър-
ничене, Карнобат, айтос, Бургас, варна, русе, Шумен, разград и Каба ку-
лак, дряновец, тръмбеш, Бяла, търново и селата – Килифарево, дебелец, 
лясковец, Иванча, темниско, Мекиш, тенча, Горна и долна оряховица, 
лом и селата – Прегорелец, войници, якимово, Попово и селата водица, 
Подгорица, в ловеч, Плевен, Берковица и др  в университетите и гимна-
зиите се формираха ученически и студентски групи и кръжоци на анар-
хистите  Изнасяха се лекции, реферати  Излязоха и първите 4 броя на в  
„работническа мисъл“ с редактор Георги Карамихайлов  още в началото 
на 1945 година аз се озовах в София и активно се включих в работата 
на федерацията на анархистите-комунисти (фаКБ)  тук бяхме с Христо 
Колев Йорданов, Георги Хаджиев, Георги Карамихайлов, д-р Иван Балев, 
Иван рачев Иванов, Стоян (теньо) Хубенов, васьо Михайлов, адреани 
валтер, диньо П  динев, Михаил Миндов, д-р Стефан Бочаров, д-р Цвят-
ко Петков, д-р велко Георгиев, д-р Слави Хайдутов, д-р Спиро Бойчев, 
д-р таня василева, д-р Г  Константинов, д-р николай николов, Слави 
Калайджиев и много още други  от анархосиндикалистите заварих Иван 
неделков, велко зидаря, Пантелей джумаков, Георги Енев, Кирил Кара-
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нов, никола Младенов, Методи Панчев, димитър даков, Иван Кралев и 
др  дни наред се събирахме вечер в дърводелската работилница на теньо 
Хубенов на ул  „дебър“, за да разискваме и приемем проектоплатформата 
на федерацията, която по-късно стана проектопрограма на същата  

всяка глава и раздел се четеше и разискваше, допълваше и прие-
маше  на тези срещи се реши и обсъди въпросът за свикването на на-
ционална конференция  тя бе насрочена за 10 март 1945 г  Състоя се в 
кв  „Княжево“, в къщата на адреани валтер  Присъствуваха 80-90 човека 
като представители на групи и организации от страната  Голямата част 
от делегатите бяха бивши политзатворници, концлагеристи и партизани  
Мнозина не се бяха виждали години наред и прегръдките помежду им 
бяха трогателни и вълнуващи  Ето и самият списък на присъстващите, 
макар и непълен, защото е съставен по памет на оцелелите и все още жи-
вите днес  Имената им са както следва (разбъркано):

Манол васев (Йордан Барлаков) – Хасково
Иван рачев Иванов – Павел баня, Софийско
трухчо николов трухчев – търговище
Борислав Мянков – Кюстендил
димитър василев – Перник
велко Стоянов зидаря – София
Стефан тонев – Перущица
Илия Петканов – с  тъжа, Софийско
Христо Карапетров – Павел баня, Софийско
Борис величков – София
Георги Карамихайлов – София
Иван Събчев – Казанлъшко
Пенчо райков – Килифарево
Константин Кочинов – ямбол
атанас Стойчев – ямбол
Пешо Пощаджията – София
васил Петканов – Голямо село, Казанлъшко
дончо Караиванов – с  турия, Казанлъшко
Георги Каралийски
Иван недялков – с  Габарево, Софийско
Стефан златев – ямбол
Иван Бижев – Горна джумая
Кръстю Енчев – Сандански
Стефан Ив  Котаков – Пловдив
адреани валтер – Княжево, Софийско
алексей алексиев – с  Извор, радомирско
желязко Петков – с  Каравелово, Елховско
Иван желязков – с  Сладък Кладенец, новозагорско
Енчо Мечков – лясковец
Христо Колев – Балван, в  търновско
Стоян Ив  Цолов – Кара Михал, Исперихско
никола Младенов – лялинци, Пернишко
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теньо Хубенов – Ст  загора
атанас Ценев – Брезник
Михаил Миндов – нова загора
андон домузчиев – ямбол
таня василева – София
Боян Мънгов – варна
Стефан Манов – София
Иван Калпачев – с  търничене, Казанлъшко
Пешо Камилата – Княжево
Марин добрев – Плевен
ангел Бирников – Чепинското корито
васил тодоров – тръмбеш
Стоян доклянков – Чепинци
Петър дим  Петров – Казанлък
Иван Борисов – Казанлък
Иван дойков
Боян Иванов
Боян нешев
Кирил Бояджиев 
димитър Гулев – неврокоп
Георги акълдашев – София, племенник на Славчо трънски

Имаше ученици и войници, които бяха пуснати веднага да си оти-
дат, имената им не зная 

Конференцията започна работата си с прочувствено слово от бай 
Манол васев, който прикани делегатите за готовност да отчетат състо-
янието на групите и организациите от страната и работата да протича 
делово и без загуба на време  Подчерта, че събитията се развиват бързо и 
трябва да бъдем на нужната висота  думата взе бай атанас Стойчев  

Малко преди единадесет часа през прозорците забелязахме да се 
придвижват непознати и неканени гости  домът бе заобиколен от ми-
лиционери  вратата се отвори и в помещението нахълтаха цивилни и 
униформени пазители на реда  Пръв застана на входа служебното лице 
от Мвр на участъка в Княжево  Поиска разрешителна заповед за събра-
нието  такова не му се даде, защото не се изискваше  разрешителни се 
даваха само за провеждане на открити публични събрания и митинги, с 
оглед да не се пречи на транспортни средства  Безцеремонно началникът 
на милиционерското поделение заяви, че сме арестувани и трябва да го 
последваме  

закараха ни в милиционерския участък Княжево  тук престояхме 
около два часа  Извикваха ни един по един за разпит  Име, презиме, мес-
тоживеене, работа и пр  войниците и учениците, както казах, бяха осво-
бодени 

Привечер, почти по тъмно, ни откараха с полицейски коли в дома 
на слепите, превърнат в следствено отделение и временен затвор  разпре-
делиха ни в няколко стаи без легла и завивки  неочаквано при нас дойде 
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генерал димитър Гръбчев в качеството си на инспектор  велко зидаря, 
който го познаваше, побърза да му напомни „Приказката за стълбата“ 
от Христо Смирненски  ние със Стефан Котаков също се познавахме с 
Гръбчев от времето, когато бяхме в концлагера Ени Кьой преди 9 септем-
ври 1944 година 

добре си спомням, че Гръбчев се бе мернал, още когато бяхме в кня-
жевския участък, но без да се доближи до нас, задържаните  на портала 
на княжевския участък дежуреше човек, когото със Стефан Котаков по-
знавахме от концлагера Ени Кьой  той стоеше кротко и явно личеше, че е 
служебно лице от княжевския участък  Котаков ми обърна внимание, че 
както Гръбчев, така и дежурният са се почувствували смутени по повод 
на нашето задържане  аз се позасмях и му казах, че и да не са съгласни, 
те ще изпълняват нарежданията на по-висшите си началници и нищо не 
могат да променят  

Христо Колев беше поставен в отделна стая, обитавана от полски 
младежи  С тях имал интересни разговори и научил интересни новини  
По водопроводните и парни тръби, преминаващи през стаите, поддържа-
хме връзка помежду си  

започнаха посещенията на нашите близки и приятели, които ни но-
сеха домашна храна  Писма, вестници и свиждания не ни се разрешаваха, 
но близките и приятелите бяха повече от изобретателни  върху външно-
то дъно на пълната с ядене тенджера те лепяха бележки с кратки съоб-
щения за това, което вестниците са писали по повод нашето задържане, 
за събираните помощи от семействата ни и за организираните делегации 
и петиции до министри, регенти и други инстанции  в наша защита се 
бе изказал и регентът венелин Ганев, който като юрист заявил следно-
то: „дали в една страна съществуват демократични порядки може да се 
съди по това, какво е отношението на властите спрямо анархистите“  „в 
страна, където анархистите се преследват поради техните убеждения, 
свобода и демокрация не съществува“  а венелин Ганев беше юрист със 
световна известност  неговите трудове са преведени на няколко езика  
той се осмели да се застъпи за нашето освобождаване, макар болшевиш-
ките сталинови прависти да не зачитаха тогава международните норми 
за човешки права и свободи 

Ентусиазмът между нас се поддържаше на високо ниво  това, че ние 
първи от антифашистките групировки бяхме станали прицел на консо-
лидиращата се оф-власт, не ни изненадваше  Чувствахме, че земеделци, 
социалдемократи, демократи и безпартийни не одобряваха репресивната 
мярка срещу нас, но не смееха да заговорят открито  Правеха си „пас“ и 
наивно вярваха, че това, което се прави в тези първи месеци, постепен-
но ще се променя към по-добро  Блажени са вярващите  те не познаваха 
скритите замисли, цели и тактика на диригентите на новообразуваната 
„коалиция“  наивни се оказаха не само оф-партиите, но също и част от 
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самите комунисти, които вярваха, че ще се строи „комунизъм“  Болше-
виките, на които Червената армия поднесе властта на тепсия, не бърза-
ха да декларират официално, че искат да я вземат самостоятелно, защо-
то България не беше още призната от съюзниците на СССр – англия и 
СаЩ  любопитно е да припомня какво заяви в речта си на 17 септември 
1944 г  новият министър на вътрешните работи антон Югов по случай 
прокламираната програма на оф  още във встъпителното си слово той 
заяви, че „не са случайни слуховете, които се разпространяват навън и у 
нас, че отечественият фронт си бил поставял за задача да установява ня-
каква комунистическа власт“  разпространителите на тези „слухове“ той 
определя като „мерзки души, продажници, които се стараят да оклеветят 
светлото дело на 9 септември“ 

Случи се така, че аз се разболях от гнойна ангина и не можех нито да 
говоря, нито да се храня  При прегледа в лицето на минаващия по стаите 
лекар разпознах физиономията на човек от въздържателното движение  
той също ме позна и веднага нареди да бъда откаран в Първостепенната 
болница „д-р рачо ангелов“ – срещу „бит пазар“, където евентуално да 
ми бъде направена операция  Бях придружен от милиционер, който но-
сеще и писмо от до отделението „Уши, нос и гърло“  Попаднах при завеж-
дащия отделението д-р Бойкикев, родом от Кюстендил  Като разбра, че 
съм арестант и по убеждения анархист, той прояви особен интерес освен 
като към болен и като към особен случай  Симпатиите му бяха съвсем 
определени  запита ме познавам ли и чувал ли съм нещо за известния 
кюстендилски гимназиален учител и анархист рачо Каранов  отговорих 
му утвърдително и с усмивка  Близостта помежду ни се създаде съвсем 
естествено и непринудено  внимателно и предпазливо той каза на сес-
тра Павлина Панчеревска да ме настанят в подходяща стая за по-про-
дължителен престой  С Панчеревска се сприятелихме  в разговор тя ми 
сподели, че като ученичка в дупнишката гимназия, когато класът им не 
се подчинявал на несправедливите нареждания, учителят им ги наричал 
„анархо-комунисти“ и „размирни елементи“  Съгласи се вечер, след визи-
тация и проверка, да ме извежда през страничен вход за 2-3 часа в гра-
да  тази възможност ми позволи да се свържа с Минко и димка Казан-
джиеви, които бяха на работа преди 9 септември 1944 г  в нашата община 
Хърсово – той като агроном, а тя като лаборантка  запознанството ми 
с тях датираше от времето на завръщането от Испания  По убеждения 
бяха убедени комунисти, но с явни симпатии към мен  След 9 септем-
ври Минко беше станал секретар на Българския лозарски съюз, а димка, 
завършила химия, завеждаше лаборатория в университета  обясних им 
случая с моето задържане и предстоящата ми операция  димка веднага 
се свърза с дъщерята на бай Спас задгорски – Герда, съпруга на никола 
начев  на свой ред Герда веднага отива при брат си николай задгорски 
(интербригадист), който работел в стопанския отдел на милицията  Уго-
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варя го веднага да направи всичко възможно за моето освобождаване  
николай направил необходимото, а Герда и димка ме уведомиха, че след 
операцията няма да бъда върнат в дома на слепите  операцията мина 
благополучно  направи я д-р Бойкикев, който нареди да остана под не-
гово наблюдение близо месец, за да не бъда върнат веднага обратно в 
ареста  Междувременно част от задържаните били пуснати, но повече-
то – въдворени в концлагера край дупница 

След излизането от болницата постъпих на работа при Минко Ка-
занджиев като счетоводител в лозарския съюз, на който съюз той беше 
секретар, а професор н  неделчев – председател  Само дни по-късно се 
върнах обратно в Първостепенната болница и в знак на благодарност 
поднесох на д-р Бойкикев току-що излязлата от печат книга на П  Кро-
поткин „Хляб и свобода“  С лека усмивка той я прие и ми благодари  Пов-
торно му благодарих и за проявеното човешко чувство 

в лозарския съюз, който се намираше на ул  „Ст  Караджа“ 3, освен 
счетоводната работа, вършех и техническата по отпечатването на в  „ло-
зар“ и сп  „лозарски преглед“  

връзките ми със свободните анархисти, които тичаха по издаването 
на в  „работническа мисъл“, бяха дискретни, но здрави и делови  Имахме 
групи и организации на работници, студенти и ученици в много градове 
и села от страната, както и в самата София  Ще изброя по памет по-ак-
тивните студенти и младежи по онова време в София: желязко Петков, 
Славейко Павлов, любен янкулов, трендафил Марулевски, дончо Кара-
иванов, Петър Петров, Константин Кочинов, желязко Миланов, нико-
лай Йовчев, Христо Карапетров, Костадин захаринов, Борис ризов, Пен-
чо райков, Иван Пимпирев, Кирил Павлов, Илия Байчев, Христо яков, 
Пантелей Попов, Иван желязков, васил зарзалиев, теменужка, Ганка, 
Емилия, Мария Гацова, нанка, николинка, тинка, зойка, диана, лалка 
Петканова  Много от девойките работеха в Централната поща, други в 
печатниците, трети в текстила 

в пощенската централа като техници работеха Илия Петканов, Бо-
рис Симеонов и Христо ташев  десетки бяха лекарите анархисти в София 
тогава: д-р Иван Балев, Слави Хайдутов, велко Георгиев, Цвятко Петков, 
Спиро Бойчев, таня василева, николай николов, александър Констан-
тинов, Стефан Бочаров и др , а в провинцията ще спомена имената на 
Бояджийски, Хинков, филев, Константин Кантарев, ал  Караилиев 

от по-старата генерация анархисти, с които поддържах връзки и 
общувах, ще отбележа на първо място александър Ив  Сапунджиев, Пе-
тър лозанов, васил Михайлов, атанас Стойчев, Стефан златев, Христо 
Колев, атанас Герчев, Гено даскалов, Къньо Бабеков, васил тодоров, Ге-
орги Хаджиев, Стайко Писарев, както и ветераните, останали живи след 
9 септември – Михаил Герджиков, никола Стойнов, антон Стратиев, 
Кирил Георгиев, бай Йордан (обущаря), Манол васев, делчо василев, 
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Кольо антонов, бай Милчо обущаря, Стоян Хубенов, Пешо Камилата, 
александър Куюмджиев, Петър Букурещлиев, Марин Бързаков, Христо 
Манолов 

Софийската работническа група се състоеше от ватмани, печатари, 
строители, ел  техници, текстилци и др  тук са Илия Петканов, Борис Си-
меонов, Борис Кириза, Станчо Кърпаров (Монтьора), Стоянчо доколян-
ков, Славчо Бошов, Иван Керелезов, Иван Кралев 

Печатари и издатели бяха Георги великов, александър Парушев, 
Михаил Миндов, Методи Панчев, никола Младенов 

немалко бяха гимназиалните учители като Иван Иванов рачев, 
Слави Калайджиев, Митко димитров, Иван Копринков, Иван Пимпирев, 
Борис Марковенски, Илия данев, веса лясова, Борис Георгиев 

Художници като веселин Стайков, Петър дачев, александър Гигов 
(скулптор), тодор Хаджиниколов, карикатуристът Константин Матро-
нов, както и определено симпатизиращият на нашите идеи Илия Бешков, 
говорят достатъчно ясно за нашето влияние 

Писателите Георги жечев, вичо Иванов, витош таджер, велко зи-
даря, Панайот Чивиков, лалю Маринов – ламар, Иван василев, недял-
ко Месечков, Пеньо русев, делчо василев и др  бяха все известни имена  
Имахме и добри журналисти като Георги Енев, рашо Шоселов, Кирил Ка-
ранов, Георги Карамихайлов 

Ще изброя само някои от многото агрономи наши привърженици 
в страната: Георги Хаджиев, Иван Бижев, Иван Хвърчилков, вельо Цвет-
ков, радко Кайтазов и др  а имената на нашите инженери анархисти като 
Борис янев, Белчо Белчев и Иван янков могат да се посочат като нацио-
нални величини 

за задържаните и изпратени в концлагерите наши другари бе нужна 
бърза и ефикасна помощ – материална и морална, на тях и на семейства-
та им  тук трябва да посоча имената на нашите другарки в движението – 
предани жени като Ева Балева, лалка Петканова, Събка Ковачева, тинка 
зафирова, зойка, Мария, дияна  те приготвяха и изпращаха колетите с 
храна, сладкиши и плодове, буркани с мед, мармалад и компоти  отнася-
ха ги лично на задържаните в дупница и Куциян  за да се наберат парични 
средства, решихме да отпечатаме помощни марки  негласен ангажимент 
по отпечатването им поех лично аз  намерих първо подходящ цинкограф, 
на който заплатихме за изработването на клишето  По моя идея адре-
ни валтер изобрази върху лист мъж, жена и деца, силуетите на които се 
движат в големия град и търсят помощ и защита поради преследване  
на доверен печатар обясних, че искаме марките да се комплектоват във 
вид на кочани с перфорация, а цените им да бъдат от по 5, 10 и 20 лева  
Кочаните с марките бяха номерирани и подпечатани с печата на фаКБ  
общата стойност на марките беше от порядъка на неколкостотин хиляди 
лева, а може би и милион, но точната цифра не си спомням  Специално 
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назначена комисия ги предаде за съхранение и разпределение на Помощ-
ния комитет, в който влизаха трухчо николов, Илия Петканов и Христо 
Ковачев  на тяхно разположение бяха млади хора, главно студенти, ра-
ботници и ученици  водеше се точна отчетност  всяка продадена марка 
се откъсваше от перфорирания кочан и се закъсваше, за да не се препро-
дава  за приходите и разходите на набираните суми се водеше специален 
регистър  на семействата на намиращите се в концлагерите другари и на 
заболелите и нуждаещите се наши безработни се осигуряваше безплатна 
медицинска помощ и безплатни лекарства  лекарите бяха на наше разпо-
ложение, достатъчно беше да се каже кой им праща пациентът  

взаимопомощта и солидарността в нашите среди беше на необхо-
димата висота, поне до масовото ни задържане през декември 1948 годи-
на  тази взаимопомощ и солидарност се прояви и по-късно към затвор-
ниците и концлагеристите и тя се коментираше от приятели и врагове, на 
които бе направила силно впечатление  

това, което ни ентусиазираше и повдигаше духа и настроението ни, 
бе желанието, с които се хвърлихме, за да направим нашите идеи досто-
яние сред широката общественост  всеки даваше според възможностите 
си  за разлика от наникналите партии и от БКП, които се бяха устреми-
ли към постовете по държавната пирамида, ние единствени не търсехме 
служби и облаги, а пропагандирахме, че само чрез организираност на хо-
рата по местоживеене и месторабота ще се решават проблемите им като 
граждани и производители  зад нас не стоеше държава, от която да очак-
ваме финансова помощ  разчитахме на личната си пожертвувателност и 
взаимната помощ сред нашите среди 

н а  р а Б о т а  в  л о з а р С К И я  С ъ Ю з

Както отбелязах, освен задължението ми като счетоводител в съюза, 
станах и уредник по отпечатването на в  „лозар“ и сп  „лозарски пре-
глед“  Самото списване на горните издания бе поверено на секретаря на 
съюза Минко Казанджиев, председателя професор неделчо неделчев и 
сътрудниците Минчо Кондарев и Куньо Стоев, всички ерудирани и до-
бри специалисти по лозарство и винарство  Моята работа беше коорди-
национна – трябваше да следя ръкописите, да ги нося в печатницата и 
да правя коректурите  техническият ръководител в печатницата се оказа 
наш приятел, вуйчо на мой съученик от по-горните класове в опитното 
училище – никола василев от с  Хасан фъка, османпазарско  Беше мно-
го скромен, не манифестираше идейните си възгледи, но бе истинско тя-
хно въплъщение  той помогна за отпечатването на нашия анархистичен 
Календар на свободата  техническото оформление беше негово дело  в 
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календара бяха отбелязани рождените дати и години на всички световно-
известни анархисти, на велики откриватели, дейци на науката, изкуство-
то, както и по-важните революционни събития в историята на света  над 
всеки месец бе вписана по една безвластническа сентенция Под черно-
червения титул се очертаваше фигурата на работник, разкъсал веригите 
на робията, зовящ към свобода  фигурата на работника бе нарисувана от 
известния наш график веселин Стайков, подписана с инициалната буква 
„в“  

духът на солидарност и взаимопомощ се почувства не само при 
задържането ни в дома на слепите и концлагера край дупница, а и по-
късно, когато в затворите и концлагерите попаднаха стотиците анархи-
сти под претекст, че пречат и смущават законния ред на установилата се 
„народна“ власт  

През годините 1944, 1945 и 1946, както казах, все още у нас бол-
шевиките не бяха всичко и навсякъде  те държаха сметка за това, че не 
бяха признати още от западните демокрации, а и предстояха изборите 
за народно събрание и гласуване на закона за нова Конституция и пр  
но това, което те умееха да правят, бяха „спонтанните“ манифестации, 
с които се искаше смърт за „виновните за националната катастрофа“, а 
малко по-късно не само за тях, а и за „конкурентите“ в оф-правител-
ството, когато довчерашните им съюзници започнаха да претендират за 
самостоятелност в управлението на страната, за свои идейни виждания, 
стопански живот и култура  такива бяха земеделците, социалдемократи-
те, радикалите, звенарите, демократите, независимите и др  те станаха 
опасни за готвещата се за тотално господство партия, „защитница“ на 
пролетариата 

да се крещи по улиците и да се развеждат жени с черни забрадки, 
които наистина носеха скръбта в сърцата си по убитите от фашисти и 
жандармеристи техни близки, беше лесно и много удобно за режисьорите 
на тези спектакли  Истинският замисъл на сценария обаче беше друг – да 
се поддържа омразата срещу всеки, който се опита да внесе разногласие 
в единството на оф 

за да не се допусне това, още в началото, внимателно и методично 
БКП започна да внедрява свои хора в различните антифашистки сектори, 
които изброих току-що по-горе  търсеха се и се създаваха продажници 
във всички среди  намираха ги със заплахи, шантаж, обещания за служби 
и постове, с пари и облаги от всякакъв род  рецептата беше изпитана от 
„големия брат“  Комунистите имаха школувани кадри за всичко  врагове-
те трябваше да се търсят и откриват дори там, където не съществувха 
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той излезе в края на 1944 г  като седмичник на фаКБ под редакция-
та на Георги Карамихайлов  отпечатани бяха последователно четири 
броя, след което вестникът спря поради недостиг на хартия  всъщност 
по негласното нареждане на Партията хартия не ни се даваше  всички 
постъпки за отпускането ѝ удариха на камък  задържаннето на около 90 
делегати на конференцията в Княжево, осуети временно излизането на 
вестника  Протестирахме срещу задържаните анархисти и пречките за 
излизането на вестника  Изразявахме протеста си с позиви и телеграми 
до отговорните инстанции, като ги изпращахме за публикуване и във все 
още излизащите „народно земеделско знаме“ и „Свободен народ“, които 
ги отпечатваха  нашите приятели организираха протестни събрания по 
градове и села  Едва през есента на 1945 година успяхме да организираме 
новото и подобрено издание на в  „работническа мисъл“, вече в голям 
формат  отговорен редактор стана диньо П  динев, а редакционната 
колегия включваше Георги Хаджиев, Христо Колев, Иван рачев Иванов, 
Иван недялков и мен самия  не бяха малко сътрудниците ни от София 
и провинцията  Интересът към вестника беше изключително голям  Че-
теше се от работници, студенти, ученици, войници и интелектуалните 
среди  И докато първите 4 броя излязоха в тираж 7000 бройки, то сега 
тиражът надхвърли 30 хиляди екземпляра и се очакваше да достигне до 
60 хиляди, ако не бе наложено спирането му  разпространяването чрез 
агенция „Стрела“ бе моя заслуга  Имах връзки с директора на агенцията 
Георги лажев, с когото се познавахме от концлагера Ени Кьой отпреди 9 
септември 1944 година  лажев беше благоразположен към нас с трухчо 
николов  Когато отидох при него, той без уговорки заяви, че въпросът 
ще се уреди  Съдействие за разпространението ми оказа и един прекра-
сен човек на име тахчиев – комунист с анархистично мислене  С него се 
познавахме от времето, когато работех като счетоводител в гара Кри-
чим – той във фирмата на Стоян тевекелиев, а аз при тодор тевекелиев  
този човек бе пряко отговорен за разпространение на печата чрез аген-
ция „Стрела“  от опит съм се убедил, че добри и честни хора могат да се 
срещнат навсякъде, както могат навсякъде да се срещнат и хора злобни и 
подлеци  нужен е контакт и такт с хората и търсене на онова у тях, което 
ни сближава, стига тези хора да не са се продали за пари, власт и груби 
интереси 

във всеки брой на вестника имаше и по една моя статия: „отно-
шението ни към изборите“, „Управляващи и опозиция“, „наши борци“, 
„Буенавентура дурути“, „нюрнбергския процес“ и др  Силно впечатление 
направиха отпечатаните документи на федерацията, каквито бяха „Ма-
нифест към българския народ“, „Платформа на фаКБ“, уводната статия 
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„Бойкот на изборите“ и др  освен разпространението чрез „Стрела“ има-
хме и ръчна продажба по улиците  нашите девойки и младежи с топове 
под мишниците се движеха по булевард „Цар освободител“ и се провик-
ваха: „работническа мисъл“    органът на анархистите    „Бойкот на избо-
рите!“, „Изборите са фарс“    ние се движехме по двама-трима встрани 
от нашите продавачи и наблюдавахме какво става и как хората купуват 
вестника, като не дочакваха да им се върне рестото, ако бяха наддали 
левче или два над цената 

Смели и дръзки млади хора имахме тогава, особено сред студент-
ството  техните акции в аудиториите по време на гласуване на закона за 
висшето образование бяха раздвижили студентството 

Смела акция проведохме по случай честването на студентския 
празник – 8 декември  аз бях записал стопански и социални науки в Сво-
бодния университет  Сборен пункт за чествуването беше в градината 
край езерото – ресторант и сладкарница „ариана“  Броят на присъства-
щите беше може би над 500 души  След почерпката, след произнесените 
слова, някъде след 10 часа вечерта колоната в редици от по шест човека 
тръгна с плакати и черно-червени знамена по булевард „Цар освободи-
тел“ от орлов мост към народното събрание, пеейки „жив е той, жив е!“ 
Скандирахме „долу диктатурата“, „да живее свободата“ и др  точно след 
завоя при университета ни посрещна конната милиция  С извадени саби 
и размахани камшици, милиционери се насочиха срещу нас и странично 
от редиците, за да ни разпръснат  възгласът „долу диктатурата“ ехтеше 
по булеварда, примесен с цвиленето и тропота на конете  всичко това 
силно впечатли движещите се граждани по булеварда през тази празнич-
на късна вечер 

на 2 юни 1946 година в кино „рекс“ се бяха събрали стотици офи-
циално поканени гости и граждани да чествуват празника на революци-
онера, предтечата на анархистите, Христо Ботев  той трябваше да бъде 
представен на обществеността като марксист-комунист, който, ако би 
бил жив, щеше да поздрави не Парижката комуна, а новата оф-демокра-
тична република  Комунарите на Париж тогава, пък и сега, се представяха 
като предтечи на диктатурата на пролетариата  такова беше ленинското 
тълкувание на Парижката комуна  Цола драгойчева беше един от ора-
торите  Инерцията на комунистите да говорят пред хората каквото на-
мерят за изгодно, а истините да бъдат преиначавани и фалшифицирани, 
беше голяма  ние бяхме отпечатали листовка със заглавие „анархистът 
Христо Ботев говори сам за себе си“  Следваха мисли на Ботев, както той 
ги е изрекъл за властта, правителствата, държавите, поповете и владици-
те, божествата и господарите по света и у нас, разделението на народите 
от техните управници и пр 

Бяхме около 5-6 души, разпределени на различни места по балко-
ните в киносалона  И тъкмо когато ораторът се силеше да каже, че ако 
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Ботев беше жив, щеше да поздрави сегашната оф-власт, полетяха стоти-
ци листовки от балконите  всеки от насядалите в залата долу се стремеше 
да хване и прочете писаното в тях  докато официалните на сцената се 
усетят, ние бяхме изчезнали  акцията беше много успешна и ефектна, но 
силно разяри властта  Същата листовка младежите ни бяха разпростра-
нили по време на тържествата на връх вола и околчица 

Ч Е С т в а н Е т о  н а  П ъ р в И  М а Й

И по случай Първи май ние не се примирихме да гледаме как се кощун-
ства с тази светла и трагична дата  През 1886 година в Чикаго анархи-
стите Шпис, Парсон, фишер, Енгел и линг, говорили на хиляден митинг, 
заплатиха с живота си дързостта да кажат на господарите: стига безми-
лостна експлоатация на детския и работнически труд по 14 часа срещу 
една мизерна надница  Партийните самозванци не се срамуваха да стро-
яват всичко живо от предприятията и кварталите, за да минава на покло-
нение пред „вождовете“ на партията  

Макар и с ограничени възможности, ние пръскахме нашите пози-
ви и листовки, в текстовете на които можеше да се прочете и узнае за 
истинския произход на този паметен ден, превръщан не за пръв път от 
вчерашни чорбаджии и днешни господари в маскарад 

Службите от държавна сигурност ни привикваха както преди, така 
и след празника  в първия случай да ни предупредят да стоим мирно и 
не нарушаваме единството, а във втория – да узнаят кои са лудите глави, 
дръзнали да нарушат строителството на „новия живот“ 

Сериозно се смущаваха новите господари от нашите оценки и виж-
дания за миналите и в момента ставащи събития по света и у нас 

т а К т И Ч Е С К И т Е  К р И в о л И Ч Е н И я  н а 
С т а л И н И С т И т Е

Известни са тактическите криволичения на болшевиките спрямо съю-
зниците и противниците им  ленин ги учеше, че за да се доберат до влас-
тта и „ортаклък с дявола“ могат да направят  С други думи йезуитската 
максима „Целта оправдава средствата“ е приемлива и приложима  лъ-
жовните „доказателства“ на последователите на Маркс се оказаха една 
измама  С очите си видяхме как „построеният социализъм“ се трансфор-
мира в чиста проба капитализъм, как довчерашните „комунисти“ пак 
са тук вече като приватизатори и капиталисти  но тук не става въпрос 
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за някаква грешка, а за една огромна историческа измама, граничеща с 
престъпление!

С политическите партии и стремящите се към властта и държавни-
те постове комунистите смятаха, че работата е по-проста  Идеолозите им 
казаха: ще се съюзяваме, ще ги надхитряме, ще ги подкупваме и    ще ги 
изолираме, ако не ни слушат  С анархистите, които никога не са търсили 
политически постове, привилегии и имущества, работата на овластената 
партия беше по-трудна  от на бай Марин Бързаков и бай атанас Стойчев 
знам, че малко след идването на Червената армия руското командване се 
е интересувало какво е влиянието на анархистите сред народа и неговото 
отношение към тях  не беше тайна, че някои червеноармейци си купу-
ваха и четяха нашия вестник „работническа мисъл“  нашите комунисти, 
макар да не го заявяваха публично, се страхуваха от разпространението 
на анархистичните идеи в страната  те усетиха бързото възстановяване 
на нашите групи, организации, съюзи и започнаха да ни пречат при от-
криването на наши клубни помещения, за издаването на вестника и книж-
нината  въпреки това ние бяхме успели да открием клубове в Пловдив, 
София, Казанлък, русе, Стара загора, Хасково, Перник, дупница, Кюс-
тендил, радомир, Карлово и др  в София, на мястото, където е сега ЦУМ, 
имаше разрушени от бомбардировките сгради, в една от които наши при-
ятели изградиха салон, побиращ около 150 човека  Събирахме се в опре-
делени дни и вечери, изнасяхме беседи и лекции по въпросите на нашата 
теория и практика  Срещите и събранията преминаваха много оживено и 
будеха интерес сред присъстващите посетители  лектори бяха д-р Иван 
Балев, Иван рачев, Христо Колев, Георги Григоров, Иван недялков, Пет-
ко теофилов, Митко Стоев и аз включително  внимателни бяхме да не 
допускаме провокационни изказвания при разискванията и позициите, 
които се отстояваха  знаехме, че на тези общи събрания присъстват и 
хора от изградените вече „специални служби“ от дС 

С р Е Щ У  С М ъ р т н И т Е  П р И С ъ д И  н а  2 2  И С П а н С К И 
а н а р Х И С т И 

на 15 ноември 1945 година телеграфните агенции съобщиха, че във 
франкистка Испания са осъдени на смърт 22-ма анархисти, дейци на на-
ционалната конфедерация на труда (СNT)  ние незабавно насрочихме 
публично протестно събрание против готвеното от фашистите престъ-
пление  Същия ден, след дългогодишното си изгнаничество, пристигна 
от Москва Георги димитров  По този повод болшевишката партия и оф 
бяха насрочили открит митинг на площада пред народния театър, къде-
то димитров трябваше да говори  допуснахме, че на нашето протестно 
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събрание ще дойдат съвсем малко хора предвид разгласения митинг на 
партията и оф  Събранието ни трябваше да се състои на площад „въз-
раждане“ в салона на Еврейския дом  в уречения час обаче неочаквано 
стотици хора запълниха всички места в залата  Приятели и гости, сим-
патизанти, бяха дошли да чуят протестния глас на анархистите  на това 
събрание говориха Георги Хаджиев, Манол васев, атанас Стойчев и са-
мият аз  Събранието бе председателствувано от бай Колю антонов, стар 
изтъкнат деец от Казанлък  Хаджиев говори от името на федерацията, 
като очерта събитията в Испания по време на войната и революцията  
Манол васев очерта ролята на работническата класа в Испания и у нас и 
със своя библейски език предизвика възторг сред слушателите  Иван не-
дялков подчерта значението на синдикалното движение, вдъхновявано от 
мощната СNT и необходимостта да се създаде такова движение и у нас  
атанас Стойчев говори за борческия път, извървян от анархистите в Бъл-
гария  от името на младежкото анархистично движение у нас говорих аз, 
като очертах ролята на трите мощни клона на испанското анархистично 
движение, а именно СNT – масовата анархо-синдикална организация на 
работничеството, FAI – идейната анархистична иберийска федерация и 
FIJL- федерацията на анархистическата младеж в Иберия  

По повод на това събрание, болшевиките сметнаха, че целта му е 
била да отклони вниманието на хората да посрещнат за пръв път Георги 
димитров, което, разбира се, не беше вярно  нашето събрание бе обяве-
но с афиши два дни преди тяхното съобщение  Протестни събрания про-
тив присъдите в Испания станаха и в редица други градове на страната 
като Казанлък, радомир, дупница и др 

Интересът към нашето движение, както казах, растеше и това сму-
щаваше болшевиките  Страхуваха се да не би младите хора да попаднат 
под наше влияние, а те ревниво ги пазеха  от тези съображения те по-
бързаха да ни обявят война  Пръв в това отношение се прояви титко Чер-
ноколев като деец на рМС 

Преди 9 септември 1944 година комунистите излязоха като парти-
зани, едва когато Хитлер обяви война на Съветския съюз  дотогава, 21 
юни 1941 година, те хвалебстваха по адрес на дойчо и дядо Иван, ко-
ито единно се борили срещу плутократите от запада  нещо повече, те 
аплодираха фашистките успехи по европейските и африкански военни 
фронтове  Сега, след 9 септември 1944 година това не им пречеше да се 
представят като единствени борци срещу фашизма  всъщност анархи-
стите са оказвали съпротива на реакцията и милитаризма още по време 
на Първата световна война, по време на превратите от 9 юни 1923 годи-
на, септември същата година, април 1925 година и 19 май 1934 година  
Известни са четите на Стефан Иванов, васил Икономов, тинко Симов, 
братя тумангелови, васил Героя, Георги Попов и др  да не говорим, че в 
много от партизанските формации на комунистите имаше немалко анар-
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хисти, които станаха жертва не само на жандармерийските палачи, но и 
на самите комунисти  такъв е случаят с нашиия другар радко Кайтазов, 
когото комунистите убиват подло, дни преди отрядът да слезе от Костен-
ския балкан, страхувайки се от неговото обаяние като агроном и учител 
на младежта от този район  Преобладаващата част от ятаците бяха от се-
лата и с ориентация към БзнС 

в стремежа си да преиначават и фалшифицират историческите съ-
бития и фактите, комунистите остават ненадминати и до днес  те плащат 
скъпо и прескъпо на учени, философи и историци да пишат, доказват и 
обосновават колко велика и научно доказана е верността на марксистко-
ленинското учение, което завърши с идеологически и практически фа-
лит 

Какво представляваше отечественият фронт, създаден от кому-
нистите  той бе замислен, съчинен и програмиран отвън, в СССр  ние 
знаехме, че това творение е продължение на идеята за „единния фронт“, 
необходим за добиране до властта  в него безспорно бяха ангажирани 
немалко честномислещи хора, които наивно вярваха, че това е път към 
свободата и благоденствието  Уви! до последния момент на своето съ-
ществуване той си остана прикритие на партията, която чрез оф се стре-
меше да контролира широките народни маси  

на оф комитетите беше възложена „полицейската роля“ да из-
дават „Служебни бележки“, без които никой не можеше да постъпи на 
работа в обществена или държавна структура  тези бележки бяха нова-
та модификация на старите „Удостоверения за честност и благонадежд-
ност“, които се издаваха от полицията преди 9 септември 1944 г  немалко 
хора останаха без работа по причина, че не им се даваха необходимите 
„удостоверения“ и „бележки“ за отделите „личен състав“ в съответното 
предприятие или учреждение  тези характеристики бяха и продължават 
да бъдат отлично средство за пречупване и подчинение пред властима-
щите  този подход раждаше другия подход – семейството да учи детето 
си да слуша, да вярва, да мълчи   , макар да не е убедено в това, което му 
се говори в училището, в клуба на оф и пр , да се преструва, че вярва, 
т  е  да лицемери, за да успее  така започна изграждането на „новия чо-
век“ в „новото лицемерно и притворно общество“  така започна провала 
на социалната идея, за която дадоха живота си хиляди честни борци, 
включително комунисти 

напрегнат и неспокойна беше 1946 година и ние проявихме много-
странна дейност  Преднамереното наложено спиране на вестника ни под 
претекст, че нямало хартия, ни принуди да обикаляме и да търсим съдей-
ствие от различни инстанции  С протестни телеграми отвсякъде, където 
съществуваха наши групи и организации, изказвахме нашето възмущение 
срещу негласната цензура  нашите протести се отпечатваха във вестни-
ците „народно земеделско знаме“, „Свободен народ“ и „знаме“  Посега-
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телствата и пречките не закъсняха и спрямо първите два вестника  вла-
стите инспирираха нападения над редакциите им и отправиха заплахи 
срещу персонала в печатниците  но нашите печатари анархисти, каквито 
бяха Михаил Миндов, васил тодоров, Иван златков, Мария доганова, 
васка, николинка и др , не се плашеха и отпечатването им продължи 

освен с протестните ни телеграми до разни инстанции, ние реши-
хме да посетим и връчим писмено протест до министъра на информаци-
ята и печата димо Казасов  документът беше редактиран и мотивиран и 
носеше подписа и печата на федеративния секретар  делегацията беше в 
състав: д-р Иван Балев, Христо Колев, диньо динев, атанас Герчев и аз – 
Стоян Цолов  в приемната чакаха и други делегации  влизайки в кабине-
та на Казасов, ние се представихме и устно го уведомихме за предмета 
на нашето посещение и му връчихме писменото изложение  вместо пряк 
отговор, той побърза да ни заяви, че познавал в миналото много анар-
хисти от трявна и търновския край  Мотивира се, че вестникът не бил 
спиран, но липсата на хартия не позволявало редовното снабдяване на 
печатниците със складови наличности  репликирах министъра и казах, 
че разбираме трудностите по проблема с хартията, но не е очевидно как 
тази хартия най-разточително се пилее за какви ли не глупави издания, 
а това, което искаме ние, с нищо няма да утежни проблема с хартията  
още повече ние сме движение, което е дало свидни жертви в борбата 
срещу реакцията и фашизма  И след като той взе да го усуква, аз му зая-
вих прямо: „Г-н Министре, след като вие оглавявате едно министерство 
и сте отговорен за порядъка в него, ако не сте само поставено чучело, 
защо не ни кажете истината, а увъртате нещата?“ жегнат, той стана тихо 
от стола си, излезе пред катедрата и прошепна: „Почакайте още малко   “ 
за нас това беше достатъчно признание и то много важно, защото харак-
теризираше обстановката, създадена пред тогавашните предстоящи из-
бори  очакваше се изборите да се отложат под натиска на американския 
представител Итрич и комунистите да се откажат от намерението си да 
бъдат монополисти  такива бяха желанията и илюзиите на огромна част 
от хората с нормално мислене, но те не познаваха хода на събитията и 
не разбираха какво всъщност представлява новоустановяващият се ме-
ханизъм на властта  С илюзии живееха и ортаците, ангажиралите се да 
делят власт със стремящия се към тоталитарност болшевишки елит на 
България  този елит застана под патронажа на СССр и на нейната Чер-
вена армия 

такива илюзии имаха дори някои анархисти, които иначе по-добре 
от всички познаваха историята, философията и идеологията на болше-
визма 

Като анархисти бяхме поканени на среща в зала „България“, където 
се бе събрал активът на земеделския съюз  Бяхме не повече от 10 човека: 
д-р Иван Балев, Иван Ив  рачев, Христо Карапетров, диньо динев, Ми-
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хаил Миндов, Христо Колев, Георги Хаджиев и аз  По време на вечерята 
при нашата маса дойде самият никола Петков, ръкува се с всеки поот-
делно, седна и в дружески разговор подчерта, че грешка, каквато е напра-
вил БзнС на 26 март 1923 г  в ямбол, никога не трябва да се допуска  С 
държанието си той остави повече от отлични впечатления у всички ни  
Беше най-неподкупният от земеделските лидери и може би точно затова 
беше нарочен за жертва 

Х У л И т Е  И  К л Е в Е т И т Е  С р Е Щ У  н а С  з а П о Ч н а Х а

Специални агитатори и лектори тръгнаха из страната да представят 
анархизма като „дребнобуржоазно учение“, а анархистите като „дребни 
буржоа“  най-ревностни анархистоядци между другите бяха рубен авра-
мов-леви и титко Черноколев  рубен леви беше в Испания и знаеше как-
ва реална сила бяха анархистите там, но нали трябваше да се издигне в 
партийната върхушка, се захвана с тази „научна“ задача  По-късно беше 
издигнат до министър на науката и културата  в дупница, откъдето е 
родом, рубен леви направи публично събрание, за да охули, оклевети и 
фалшифицира борбата на анархистите в Испания и у нас  Седмица след 
тази негова лекция, на която не са били допуснати никакви изказвания и 
въпроси, анархистите в града свикали голямо публично събрание и отго-
варят на всички инсинуации на рубен леви  аанархистите имаха голямо 
влияние не само в дупница, но и в околните села  След този случай р  леви 
побърза да организира събрание в софийския киносалон „д  Благоев“  за-
лата беше препълнена  Голяма част от посетителите бяха наши приятели 
и симпатизанти  немалко бяха и любопитните  Естествено, имаше и не-
малко болшевики  р  леви отново говори по начертаната схема: Испания 
била слабо индустриална страна и затова там анархистите намерили бла-
гоприятна почва, а що се отнася до колективизациите, те били насилстве-
ни  анархистите били против индустриализацията  лекцията му бе пъл-
на с противоречия и често апострофирана от присъстващите  Позволено 
беше да се задават въпроси  започнахме да оброваме фалшификациите 
на леви за събитията в Испания  зададоха въпроси от различни места в 
залата  Поисках думата и аз  Попитах рубен леви може ли да обясни, след 
като твърди, че само в изостаналите райони на света и в самата Испания 
анархизмът е намерил почва, как и защо тъкмо в най-индустриализира-
ния район на Испания – Каталуня, анархистите се ползваха с най-голямо 
влияние  И как само за 24 часа франкистите бяха разбити от анархистите 
точно в този най-развит район  И защо комунистите станаха съюзници с 
дребната буржоазия против постиженията на анархистите? Какво дреб-
нобуржоазно има в това, че именно анархистите организираха транс-
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порта, химическата промишленост, текстила, дървопреработването, во-
доснабдяването, металургията, военното производство за нуждите на 
фронта срещу франко  рубен леви не можа да даде никакво обяснение и 
никакъв отговор  в залата гръмнаха аплодисменти, а събранието набързо 
бе обявено за закрито  Спорът обаче се пренесе на улицата  движението 
на трамваите по ул  „алабин“ бе временно спряно от спорещите групи и 
заобиколилите ги плътно слушатели  отзвукът от това събрание, свикано 
по инициатива на р  леви и партията, беше в наша полза  оказвайки се 
безсилни да доказват с аргументи правотата си, те прибягнаха към терор 
и насилия, за да ни вкарат в пътя  По подобен начин завърши и едно друго 
такова събрание в гр  Павел Баня с лектор партийния функционер Иван 
Кънев  тенденцията бе събранията срещу анархизма и анархистите да се 
превръщат в бумеранг срещу организаторите им  те станаха неволни раз-
пространители на нашите идеи и събудиха интерес сред другите среди 

По същото време анархистите в Хасково работеха активно и от-
крито  легендарният Манол васев, тютюноработник, който от 22 години 
живееше под друго име, беше техен вдъхновител  Истинското име на този 
човек беше Йордан Сотиров върлаков  друг любим работнически лидер 
на хасковските работници и гражданство бе писателят публицист делчо 
василев  По различно време имах възможността да се срещам и да разго-
варям с тези големи и интересни личности  С бай Манол, освен разгово-
ри в свободния живот преди и след 9 септември 1944 г , имах възможност 
да разговарям и да го слушам в килиите на Софийския затвор през есента 
на 1949 г  и в Плевенския през 1956 г 

на 10 септември 1946 г  в София организирахме нелегална наци-
онална конференция на фаКБ  Мястото беше в шивашкото ателие на 
александър Куюмджиев, ул  „леге“  Куюмджиев бе стар анархист, родом 
от търновския край, участник в септемврийските събития, бевш еми-
грант в румъния  Присъстваха 56-57 делегати  Конференцията продължи 
два дни и две нощи  докладчик по вътрешното положение беше Георги 
Хаджиев, а прегледът по международното положение и състоянието на 
анархистичното движение по света изнесох аз  делегатите информираха 
за нещата по места и набелязваха начините на работа при новосъздалата 
се обстановка  Мирно и тихо, двама по двама, последователно хората си 
излизаха и се разотиваха 

Информация за състоянието на нашето движение по света черпе-
хме от получаваните на ул  „Парчевич“ 41 наша преса от чужбина  на този 
адрес живееха диньо П  динев и жена му Маргарита и още един наш дру-
гар – Михаил Миндов  вестниците и списанията минаваха през моите 
ръце  През тези години, непосредствено след войната, анархистичното 
движение по света бележеше успехи  в нашия седмичник имаше заделена 
цяла страница за външните новини и те будеха интерес у читателите 
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виждахме се често с Иван рачев, който пишеше материали по пе-
дагогическите и идейно-социологически проблеми  През неговата квар-
тира ежедневно минаваха хора от различни среди, за да споделят мнения 
и преценки по текущите събития у нас  редовно се срещахме и с доктор 
Иван Балев – неуморен в работата си като лекар-хирург, за когото анар-
хизмът като хуманитарна идея бе слят с медицината 

Посещенията на лекциите в университета не бяха задължителни и 
аз посещавах по-важните от тях, но изпитите по различните дисциплини 
вземах редовно  Професори и доценти като Цеко торбов, димитър ди-
митров, н  Сираков, жак натан, Гълъбов и др  бяха на ниво 

за да се издържам материално станах пласьор на книги, издавани 
от книгоиздателството „Чипев“, а с издателство „Петър Иванов“ работех 
на процент върху набраните поръчки  освен с тези издателски къщи, ста-
нах разпространител и на художествени репродукции, които нашият до-
бър идеен приятел Георги Балабанов притежаваше 

През есента на 1947 година обиколих всички градове и по-големи 
селища, разположени в дунавската равнина  Успоредно с поръчките от 
книжарниците посещавах всички гимназии и средни училища  търсех 
учителите по литература и по рисуване  на първите предлагах каталози 
с художествена литература и произведенията от учебните програми  на 
учителите по рисуване предлагах носените от мен репродукции-мостри  

р Е ф Е р Е н д У М ъ т

въпросът за това каква да бъде България – република или монархия – 
силно вълнуваше населението на страната  решението за провеждането 
на референдум възбуди духовете  ние, анархистите, бяхме решително 
против монархията, но за каква република бяхме? Естествено, не за каква 
да е република, защото историята е показала, че много републикански 
управления често са по-тиранични от някои монархии с относително по-
либерални конституции 

няколко дни преди този референдум, който беше предвиден за 8 
септември 1946 г , бях отишъл до родното си село Кара Михал да видя 
родния дом, близки и познати  Както при всяко друго мое завръщане, 
така и сега, бях посрещан с много любов и уважение  за референдума 
партията и отечественият фронт бяха разпратили готовите образци бю-
летини с текста „за“ и „Против“  Хората се вълнуваха как да постъпят и 
се възползуваха от моето присъствие да им дам съвет  Питаха ме каква 
бюлетина да пуснат в урната  Казах им, че ние категорично сме против 
монархията, но сме за свободна трудова република  И се получи така, 
че всяка махала си отпечата на ръка или с пишеща машина, моята „паро-
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ла-лозунг“ с текст „Свободна трудова република“  Когато вечерта, след 
приключването на гласуването, започна преброяването под председател-
ството на учителя васил Байчев, на 3/4 от пуснатите листовки пишеше 
„за свободна трудова република“!

този резултат от референдума в родното ми село беше предмет на 
коментари от управляващите в околията, а по-късно, по време на след-
ствието, беше част от предмета на обвинението, че съм подстрекател за 
промяна на официалния текст, който гласял само „за републиката“  Гла-
совете, дадени за „свободна трудова република“ се смятали за невалидни 
и „вражески“ 

за нас, анархистите, свободата като възможност на човека да 
живее без страх в обществото и да мисли свободно, без да причи-
нява другиму зло и без да упражнява насилие над когото и да било, е 
позиция, която отстоявахме  това е и нашата норма на поведение спрямо 
другите  Свободата за нас не е абстракция, а реална възможност за всеки 
член на обществото да задоволява своите потребности от храна, покрив 
и социални отношения, без за това да е нужно да превива гръб пред ви-
шестоящи и да зависи от парите или служебното положение на други  
тези наши прости и ясни позиции не се приемаха от господствуващата 
партийна върхушка и нейните следовници, защото те имаха друг модел, 
продиктуван от бъдещия имперски господар у нас 

Манията им за тотална власт не допускаше хората да бъдат оставе-
ни да вървят със собствените си крака, нито да мислят със собствените 
си глави  те се вмесваха дори в интимните им отношения и се опитваха 
да учат народа как да държи лъжицата 

Изборите, насрочени за есента на 1946 г , бяха отложени  Причини-
те за това бяха външни и вътрешни и болшевиките все още не можеха да 
действуват както искат  това ги озлоби и те започнаха да прилагат репре-
сии спрямо довчерашните си съюзници – земеделците и социалдемокра-
тите  никола Петков и Коста лулчев не приеха диктата на рП (комунисти) 
и излязоха в опозицзия на оф  на площада между двореца и народната 
банка (партийният дом го нямаше още) бе свикан грандиозен митинг, на 
който говориха никола Петков, Коста лулчев и Петко Стоянов  Имаше и 
други оратори  в изказванията се посочваха фалшификациите по време 
на изборите, безскрупулните действия на милицията, ширещата се ко-
рупция и явното нарушаване на човешките права 

този митинг беше заклеймен като провокационен спрямо партията 
и ораторите бяха обявени за „предатели и врагове на народа“  Като такива 
щяха да бъдат обявени по-късно и всички, които не се подчиняваха на 
командите от Москва, проводници на които по онова време у нас бяха 
Бирюзов и вишински 

за всички нарушения и произволи, извършени от властите, никола 
Петков, Коста лулчев и Петко Стоянов (независим интелектуалец) бяха 
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направили оплакване до Контролната съюзническа комисия в страната и 
до западните страни с искане да се намесят и да не признаят за законни 
изборите и да протестират срещу грубото погазване на човешките пра-
ва и свободи в България  това изложение бе характеризирано от новите 
властници като „махзар“ и „вмешателство“ в нашите „вътрешни работи“ 

Генерал Бирюзов, а по-късно и вишински, привикваха никола Пе-
тков и го призоваваха да бъде „послушен“, в противен случай го заплаш-
ваха да бъде ликвидиран 

Поради това, че н  Петков беше останал непреклонен, той бе обви-
нен, че подстрекавал към бунт, че призовавал да се палят снопите и да се 
унищожава реколтата  намериха се „свидетели“, които да дадат показа-
ния в подкрепа на тези обвинения, макар да знеха, че това е лъжа  Беше 
осъден на смърт чрез обесване  Свикаха се поръчани митинги, на които 
подстрекаваната тълпа ревеше неистово: „Смърт на предателя!“, „Смърт 
на изменника!“ Подло време настъпи  Машината заработи на още по-ус-
корени обороти, а обикновените хора си спомниха поговорката на роба 
„преклонената главичка – остра сабя не сече“  Много от тях се свиха, за да 
не станат жертва на репресии, но техният страх не беше начин на поведе-
ние за такива като никола Петков   

П о л И т И Ч Е С К И т Е  П р о Ц Е С И

Съдебните процеси от т  н  „народен съд“ над виновните за националната 
катастрофа, за присъединяването ни към фашисткия блок и обявяването 
на символичната война на великобритания и СаЩ, с което предизви-
кахме жестоките бомбардировки над София, Пловдив, дупница и други 
градове, бяха приключили  Специалните служби на Мвр по поръчка от 
висшите инстанции заплетоха и подработиха като по сценарий редица 
процеси срещу партии, групировки, религиозни общности, лица и сре-
ди, неудобни и за новата система  Кампании бяха подети срещу писателя 
трифон Кунев заради неговата сатирична и критична към управляващите 
рубрика „Ситни, дребни като камилчета“ във в  „народно земеделско зна-
ме“, срещу Коста лулчев за статията му „не ме изкушавайте лицемери!“, 
отпечатана в „Свободен народ“, срещу дамян велчев във връзка с 4-ото 
постановление за армията, срещу Г  М  димитров като американски агент, 
защото неговото влияние и обаяние след завръщането му от емиграция 
бе особено голямо  той имаше присъда от фашисткия режим още преди 
9 септември 1944 г  Последваха скроените процеси срещу организацията 
„неутрален офицер“, срещу пастори, баптисти, евангелисти и пр 

всички процеси си приличаха в това, че обвиняваха осъдените, 
като „злостни врагове“, „саботьори“, „шпиони“, „заговорници“, „изроди“, 
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„гадове“ и пр  квалификации  за оформянето и узаконяването на мон-
тираните процеси се прилагаха най-различни хватки и способи – „само-
признания“, „свидетелски показания“, „факти без покритие“  Създаде се 
атмосфера на несигурност, подозрение, шпиономания, страх, лицемерие, 
доносничество и пр 

С М ъ р т т а  н а  М И Х а И л  Г Е р д ж И К о в

Името на Михаил Герджиков е известно не само в България, а и в мно-
го страни по света  деец от голяма класа в анархистичното движение у 
нас, той е един от видните дейци в Македоно-одринското освободително 
движение, сподвижник на Гоце делчев, ръководител на Преображенско-
то въстание, което е вдъхновено от нашите идеи за комуналност, федера-
лизъм, солидарност и социално освобождение 

Само няколко дни преди да почине на 18 март 1947 г  с д-р Иван 
Балев го посетихме в Първостепенната болница „д-р рачо ангелов“, къ-
дето Герджиков бе настанен за лечение  лека усмивка засия по лицето му, 
надигна се от леглото и подаде ръката си за добре дошли  д-р Балев го 
запита как се чувства  Провери пулса, измери кръвното налягане, преслу-
ша го с традиционната слушалка и сложи приятелска ръка на рамото му  
разговаряхме кратко, след което, преди да полегне, Михаил Герджиков 
заключи: „Ще трябва да се прибера в бърлогата си (т  е  у дома)“  оплаква-
ше се от силни болки в гръбначния стълб, най-вече в шийните прешлени  
дни след тази среща дойде съобщението за смъртта на човека, револю-
ционера, общественика, оратора и журналиста Михаил Герджиков 

знаменателно бе, че неговият жизнен път завърши в деня на Па-
рижката комуна – 18 март  Печалната новина бързо стана известна на 
всички анархисти, млади и стари, и не само на тях 

некролозите на Михаил Герджиков отпечатахме нелегално в печат-
ницата на ул  „Иван вазов“  така, милицията не успя да ни възпрепятства 
или да ги изземе  взехме ги късно през нощта и веднага ги предадохме на 
наши младежи, които бързо ги разлепиха из цяла София  Георги жечев, 
който бе близък с печатаря, свърши деловата работа  Кой и къде е отпе-
чатал некролога се разбра чак през 1949 година, по време на масовите ар-
ести и следствия срещу анархистите от страната, за което ще стане дума 
по-късно 

Погребалното шествие тръгна от дома на Герджиков на ул  „6-ти 
септември“, близо до петте кьошета  освен анархисти, тук се бяха съ-
брали представители на Македоно-одринското и тракийското културни 
дружества, както и негови почитатели от културната общественост  тра-
урната процесия изви по „раковски“, по „Граф Игнатиев“ и се вля в цен-
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тралния булевард „Мария луиза“  Много венци и траурни ленти следваха 
голямото черно-червено знаме, което спираше погледите на граждан-
ството  Хиляден народ следваше катафалката  встрани от проточилия се 
кортеж се движеха конни милиционери, чийто шеф тогава беше веселин 
Георгиев  опитаха се да ни внушат, че черно-червеното знаме трябвало 
да се свие  то ги стряскаше  Как може посред бял ден анархистите да 
правят демонстрация и пропаганда по софийските улици! на известни 
разстояния кортежът спираше, произнасяха се речи и фотоапаратите не-
прекъснато щракаха  Една подробност – лентите с фотографиите бяха 
дадени за проявяване във фотоателието „Балкански“ на ул  „Граф Игнати-
ев“  Когато след няколко дни аз отидох за снимките, шефът ми отговори, 
че спецслужбите са ги иззели, за да идентифицират ораторите и по-из-
тъкнатите лица, организатори на това погребение  то, макар и печално, 
беше гордост за нас и неприятен факт за онези, които се бояха от всяка 
проява на волнодумство и неподчинение 

М И л И Ц И я т а  М Е  т ъ р С И

в пощенската си кутия получих съобщение: „явете се в 10 часа в дирек-
цията на милицията за справка“ 

дежурният милиционер подаде сигнал, че съм се явил и след малко 
придружител ме отведе на по-горните етажи в стая, където около маси 
седяха четири цивилни лица  След няколко общи приказки шефът на гру-
пата Марин Гинев (името му разбрах по-късно) ми заяви: „Цолов, ние те 
викаме и искаме от теб, като един от изтъкнатите анархисти, да ни бъдеш 
полезен  водите пропаганда с вестника, чрез лекции в клуба и пр  Искаме 
да ни съдействаш да узнаем кои във вашите среди са с вражески отноше-
ния към нашата власт, към нейните мероприятия  не ти забраняваме да 
правиш пропаганда, но искаме да ни сътрудничиш  ти си с разбирания, с 
авторитет и възможности  Ето ти бележка, с която, като дойдеш тук ще 
те пуснат да дойдеш при нас  в срок от два-три дни чакаме отговора ти  
знай, че при отказ ще те изселим от София“ 

Излязох като зашеметен  разбрах какво ми отреждат Специалните 
служби  добре знаех каква е тяхната роля  още след излизането си се 
свързах с Христо Колев и споделих случая по моето повикване  Побър-
зах да отида и при желязко Христозов, когото познавах от концлагера 
Ени Кьой и който беше секретар на тодор Павлов в регентството  Бях-
ме в дружески отношения  виждахме се често в Пловдив (той беше от 
асеновград)  неговата сърдечна приятелка тогава беше сестра на моята 
колежка анастасия Христова, с която работехме във фирмата на тодор 
тевекелиев  в концлагера желязко беше зъболекар концлагерист  По 
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убеждение – свободомислещ комунист  обясних му откъде идвам и как-
ви закани са ми отправили Гиневци  желязко веднага завъртя телефона 
на руси Христозов, тогавашен директор на милицията  „руси, обади се 
желязко, при мен е Стоян Цолов, когото познаваш от Кръсто поле (Ени 
Кьой)  Изслушай го и не позволявай никакви „игри“  отговорът на руси 
беше да отида при него откъм страничния вход, откъдето ще ме пуснат, 
за да се явя лично при него  явих се незабавно  Беше сам в кабинета си  
обясних му „офертата“ на подведомствения му отдел, като му заявих 
ясно и категорично: „Христозов, познаваш ме добре още от концлагера 
в Гърция и мисля, че няма да допуснеш подобно издевателство над мен  
По-добре да бъда разстрелян, отколкото да приема тази позорна роля“  
руси дори не ме доизчака да кажа всичко и побърза да каже: „Иди си и 
бъди спокоен  това няма да допусна, но иди и върни бележката, която 
са ти дали, в същата стая“  ориентирах се за мястото и след като почу-
ках, влязох и оставих бележката на Марин Гинев и на неговите помощ-
ници  Единият от тях явно личеше че е съветски агент-чекист  руси ги 
беше предупредил и те бяха явно сконфузени, но позеленели от злоба  
не посмяха да ми кажат нищо  те не предполагаха, че техният директор 
ще ги отреже така безцеремонно  След две години тази моя дързост към 
чекистите трябваше да платя скъпо  още тогава се убедих, че те усилено 
ще търсят да внедрят свои хора в нашите среди и сигурно бяха вече на-
мерили такива, но може би сред нас са постигнали най-слаб успех  да, в 
немалко от нашите приятели по време на следствия, лагери и затвори те 
търсеха да ангажират сътрудници 

И н ф о р М а Ц И о н н И я  Б Ю л Е т И н ,  К о Й т о 
И з д а в а Х М Е

нашата дейност през 1946 и 1947 година с лекции в клуба и с вестника, 
макар с прекъсване, продължи, но ние се ориентирахме и към издаването 
на „Информационен бюлетин“ – циклостилно издание  Главната тежест 
по неговото отпечатване падна върху желязко Петков  Печатането ста-
ваше в една от стаите на търговския дом срещу съдебната палата  тогава, 
както и сега, тук работеха адвокатски бюра  Похватите на държавна си-
гурност срещу нас и нашата дейност бяха различни  те виждаха, че ние 
имаме принципни позиции и критиката ни не е реставраторска и затова 
по-трудна за така нареченото „законно преследване“  И тъкмо това сму-
щаваше „законодателите“  ние сочехме злоупотребите, кражбите, коруп-
цията, разхищенията, незаслужените привилегии и пр  нередности  офи-
циално комунистите не можеха да ни наложат забрана със закон, затова 
се опитваха да провокират действия, за да станем уязвими законно 
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С т У д Е н т С К И т Е  а К Ц И И  П р Е з  д Е К Е М в р И  1 9 4 7  Г  

те бяха насочени срещу закона за висшето образование, който предвиж-
даше дискриминационни мерки и ограничения при приемането  акциите 
се проведоха съвместно между анархисти, социалдемократи и земеделци  
тези акции разтърсиха университетите и силно изненадаха властите  за 
смазването им се предприеха безмилостни чистки, обиски по домовете 
и арести на всички, дръзнали да не се съгласят с въведените нови поряд-
ки във висшите училища  И през юни 1948 година последваха масовите 
изключвания на почти всички наши студенти анархисти  акциите бяха 
проведени по факултети и имаха голям отзвук 

През есента на 1947 година под влияние на нашите приятели, ра-
ботници в тютюневите складове и фабрики в Пловдив, работниците из-
лязоха на улиците с искания за по-добро заплащане и подобряване на 
трудовите им условия  тази дързост на работниците да стачкуват срещу 
„работническата власт“ смути антон Югов, който някога минаваше за 
тютюнев експерт, а сега министър на вътрешните работи  той бе прину-
ден да отиде лично в Пловдив и обещае да задоволи техните искания  
Пряката акция за извоюване справедливи искания и този път даде своите 
резултати 

Принципът „разединявай, за да владееш“ започна тотално да се 
практикува за укрепване на системата  Свободомислещите хора трудно 
се управляват и още по-трудно подчиняват  наложи се те да бъдат про-
тивопоставяни един на друг, а след това насилствено обединявани в про-
диктувано и наложено единство  за целта партията (разбирай нейните 
апаратчици) трябваше да внедри свои хора послушници във всяка гру-
пировка, партия, кръг и пр , които да са око и ухо и донасят какво става 
там, кои са „лошите“ и кои „добрите“  И такива послушници тя си намери 
най-вече измежду бившите хора и нагажденците използвачи  а „бивши-
те“ знаят къде е на баницата мекото и бързо предлагат услугите си, те са 
хитри и коварни  движат ги грубите им интереси и се продават лесно 
срещу пари, титли, почести и пр  тази категория хора умее да ласкае, ве-
личае и използува този, от когото зависи в дадения момент  Партийните 
редици бързо набъбваха  в тях се вляха освен добронамерено вярващи 
и честни хора, най-вече и онези, на които кредото бе „интересът клати 
феса“  И още, защото както беше казал Ботев: „    и в черквата затуй влиза, 
че черквата е търговия“    перефразирано сега това означаваше: „и в пар-
тията затуй влиза, че тя ще дава благините“  Към всичко бяхме и свиде-
тели как много партийни шефове се разведоха със старите си и измъчени 
съпруги и взеха жените и щерките на бившите големци, защото бяха по-
млади, красиви и    хитри  Корупцията бе заложена видима и невидима 
още от самото начало  възможностите на новата власт бяха неограни-



383

С П о М Е н И

чени  Парите, с които разполагаха, можеха да подкупват, а с репресив-
ния апарат, да държат в страх и покорство  разбира се, тези пари и този 
апарат не биха били достатъчен фактор, ако не беше чадърът, под който 
укрепна силата им, т  е  великият Съветски съюз  Сляпата вяра, че Черве-
ната армия носи свободата и социалната справедливост на щиковете си, 
беше не по-маловажен фактор при утвърждаващата се система  но нека 
се върнем към „разделението“ 

Известно ни беше, че Георги трайков още преди 9 септември 1944 
година е искал да влезе в партията (рП), но не му е било позволено  Мяс-
тото му е било да остане в БзнС и да играе ролята на троянски кон  И 
тази роля той игра умело до края на живота си 

Когато през 1945 година в „театъра на младежта“ на бул  „дондуков“ 
се провеждаше конгресът на БзнС, запристигаха делегати от различните 
дружби от села и градове  И аз реших да отида и видя моя братовчед Сто-
ян драев, дошъл като делегат от Синивирската дружба  Изчаках го пред 
входа на театъра  любопитно ми беше да наблюдавам хората с калпаците, 
шаечените гащи и потури  не бяха малко облечените по градски  върху 
реверите на всеки делегат и гост висеше оранжева лентичка  за моя из-
ненада съзрях някогашния си съученик от по-горните класове на нашето 
опитно педагогическо училище – Шумен Петруш Петрушев  оранжева-
та лента грееше върху ревера му  той добре ме познаваше, както и аз него  
аз, анархистът, и той, комунистът, се бяхме срещали преди 9 септември 
1944 година и си бяхме разменяли нелегални издания – вестници и бю-
летини  давал съм му наши, а той – техни издания  на моя въпрос какво 
прави на този конгрес с тази оранжева лента, той усмихнато и явно ше-
гаджийски ми отговори, че е делегат на „оббовия“ БзнС от оряховския 
край (беше родом от този край, но живееше в София) и че сега щели да 
превземат конгреса  не скри от мен, че като него са дошли много делега-
ти „троянски коне“, които, ако не успеят да го превземат, ще го провалят  
това и стана  Целта, която си бяха поставили, беше постигната  д-р Г  М  
димитров (Гемето) бе изолиран  Скроиха му след това обвинение и го 
принудиха да емигрира отново вън от страната  на този конгрес до из-
вестна степен никола Петков беше използван, за да го обвинят по-късно, 
че с определен кръг военни, обработени предварително от службите на 
Мвр, е подготвял преврат и призовавал селяните да палят реколтата по 
нивите си  това абсурдно обвинение бе разгласено тогава в пресата и по 
улиците изкараха хиляди работници, служители, учащи и войници с ви-
кове: „Смърт на предателя, смърт на никола Петков“ 

И той бе обесен, за да бъде парализирана всяка опозиционна дей-
ност от страна на доскорошния им съюзник БзнС и другите партии от 
опозицията  никола Петков загина като упорит и убеден демократ, макар 
и с доза илюзии, че западните демокрации в лицето на англия и СаЩ 
ще подкрепят борбата на демократичните среди у нас  това не се получи  
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народите бяха продадени и предадени от тези „демокрации“ още по вре-
мето на ялтенските споразумения, Потсдам и техеран, доста преди да бе 
победен хитлерофашизмът 

в спомените си Уинстън Чърчил припомня срещата си с генерали-
симус Сталин в Кремъл, състояла се на 9 октомври 1944 година, по време 
на която поднася бележка как той вижда разпределението на сферите на 
влияние от победителите съюзници  в нея е било написано: 90% за русия 
и 10% за запада – в румъния; 90% за англо-американците и 10% за русия 
в Гърция; по 50% за едните и другите в Югославия; а в България – 75% за 
русия и 25% за запада  такива са предложенията за подялба на Балканите 
от страна на Чърчил  И след като Сталин одобрява предложението, Чър-
чил добавил „    не е ли цинизъм да делим народите, без тяхно съгласие“? 
Съвсем скоро след войната американците (военни, дипломати и полити-
ци) се съгласяват България да остане 100% под болшевишка окупация и не 
само България  така са диктували имперските интереси на СаЩ тогава и 
те никога не си мръднаха пръста за реална (освен пропагандна) помощ на 
потиснатите народи в която и да било страна от Европа или другаде  

десетилетия наред двете СаЩ и СССр се дебнеха, сближаваха, раз-
деляха и отново се търсеха, за да си гарантират взаимните политически 
интереси, както и тези на военния бизнес и финансовия капитал  двете 
суперсили се превъоръжиха няколко пъти за „защита на мира“ и непре-
къснато изсмукваха жизнените сокове на народите, като ги шантажираха 
и ограбваха под претекст, че ако не се въоръжават, ще загинат 

Кой всъщност заплашваше мира, ако не същите негови „защитни-
ци“, чиято основна и истинска цел бе власт – политическа, икономическа 
и религиозна? така започна и бе поддържана студената война 

за съжаление днешното политическо положение в света е много 
сходно с това от края на втората световна война, когато англичаните 
трябваше да се оттеглят по необходимост от Сингапур, Суец, Червено 
море и да предоставят на СаЩ празно пространство  По същия начин, в 
резултат на безсилие, болшевишката империя трябваше да изтегли сили-
те си от Източна Германия, Полша, Унгария, Чехословакия и пр  настъп-
ва времето за прилагане на „новия план Маршал“ за сринатите в мирно 
време икономики, поради неспособността на маркс-ленинския държавен 
капитализъм  Ще успеят ли обаче СаЩ да установят трайно господство 
чрез парите си? не вярвам, но който бъде жив, ще види!

въпреки етническите, националистични и религиозни сблъсъци и 
разделения, умело подклаждани, финансирани и насочвани, тяхната без-
смисленост ще се проумее от народите рано или късно, защото социал-
ният въпрос е този, който продължава да бъде неразрешен  земята ще 
продължи да увеличава населението си, което ще търси правото си на 
живот  Кризата ще се задълбочава, безработицата ще расте, а пазарната 
икономика ще продължи да бъде за едни майка, за други мащеха  Ще на-



385

С П о М Е н И

стъпи неминуемо времето на социалните сблъсъци, които, ако не бъдат 
организирани и осъзнати, ще доведат отново до тоталитарните системи 
и диктатури, което ще означава връщане към миналия негативен истори-
чески опит, но в условията на компютърната епоха 

П о л о ж Е н И Е т о  П р Е з  1 9 4 8  Г о д И н а 

След спирането на вестник „работническа мисъл“, затварянето на клуба 
ни и невъзможността с Г  Хаджиев да издаваме бюлетина на фаКБ, за-
почнахме да пускаме по пощата до различни адресати измислените от 
нас „Писма на овчаря“  овчарят Х чете вестниците, слуша новини и пра-
ви коментар на събитията  в критичен тон, с доза оптимизъм и примес 
от ирония, той съобщава кратки новини и прави прогнози  разпращахме 
тези писма на познати нам адреси  това продължи кратко време  Полу-
чаваните от чужбина наши издания на адреса на диньо динев и Михаил 
Миндов на ул  „Парчевич“ 41 бяха под строг контрол  не се пропуска-
ше нищо  диньо бе заплашен и скоро замина за родния си край – Крива 
Круша, новозагорско  След две-три седмици той пристигна облечен в 
народната носия на тракиец – потурки, бяла риза, червен пояс и калпа-
че  отседна да нощува при нашия зъболекар лангов  Изпратих диньо по 
таен канал за франция и повече с него не се видяхме  той не доживя да 
се върне в България и да види прекрасната си Маргарита и техния син 
Петрони  Почина някъде в Южна франция от левкимия  Скърбя и тъжа 
за него, незабравимия  С диньо и още трима приятели членувахме в не-
формална анархистична група „нерв“, която действаше, без да шуми и 
без да се афишира 

въпросите, които още тогава си задавах, бяха:
– защо още след сразяване на хитлерофашизма победителите пред-

приеха разделението на Германия, австрия, а по-късно и на Корея?
– Искрени ли бяха американските политически лидери, когато 

твърдяха, че чрез плана „Маршал“ имат за цел да възстановят разруше-
нията от войната в англия, франция, Белгия и Холандия?

– защо оставиха непокътнати диктатурите на франко и Салазар 
след като се клеха, че воюват срещу фашизма?!

– Каква беше целта на взривяването над нагасаки на атомна бомба, 
която отне мирния живот на 250 хиляди души само за няколко секунди? 
Срещу кого всъщност беше насочен атомният шантаж?

– защо се продължи и предприе още по-луда надпревара във въо-
ръжаването, след като светът бе освободен от хитлерофашистката чума?
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– не са ли лъжа и прах в очите на народите непрекъснатите конфе-
ренции и форуми за мир и разоръжаване, свиквани от същата категория 
дипломати, политици и военни, които организираха и войните?

– Може ли да се приеме за нормално непрекъснатото промиване 
мозъците на хората, като ги шантажират, че са заплашени от външни вра-
гове, без да се назовават конкретно кои са те?

– на какво се крепят господствуващите класи, касти, капиталисти 
и притежателите на огромната финансова мощ на олигархията в света, 
ако не на държавата с нейния огромен узаконен апарат?

в родното село пристигнах в края на лятото на 1948 година, след 
като си бях взел успешно изпитите в университета за шестото полугодие 
на държавното висше училище за финансови и административни науки  
отново бях в прегръдките на близките в семейството ми 

в един късен септемврийски ден, заедно с баща ми, потеглихме с 
натоварената със сено кола за гара Самуил  за пръв път от много годи-
ни разговаряхме с него по какви ли не въпроси и случки от изминалите 
години  И двамата се чувствахме щастливи, че сме заедно  той усещаше 
моята синовна обич и благодарност, аз – неговата бащинска загриженост 
за трудностите, които ми предстоят  на гарата пристигнахме почти при 
разсъмване  разделихме се с прегръдки  той остана да продаде сеното, аз 
отидох да чакам пристигането на влака за София, като си обещахме ско-
ро да се видим  Уви! У дома се завърнах едва след 8 години 

о т н о в о  в  С о ф И я 

Бях сменил квартирата си с близка до руски паметник  Постъпих на ра-
бота като счетоводител в дирекция на строежите на площад „Славейков“  
Шеф на тази дирекция беше моят познат от концлагера Георги Патронов  
Беше с приятелско чувство към мен и трухчо в лагера  намирахме общ 
език с него – той като комунист, ние като анархисти 

С писателя Георги жечев редовно споделях новините, които нау-
чавах при контактите си с други хора  жечев пък ми разказваше новини 
от Клуба на писателите  веднъж ми разказа анекдот, който чул от устата 
на наскоро завърнал се емигрант от Съветския съюз  Първата задача на 
установилата се болшевишка власт била да свика хората на изкуството и 
им постави нови задачи, които да бъдат в съзвучие с новите изисквания 
на партията  С другите се явил и един особен музикант, който можел да 
изпълнява всякакви мелодии    пърдейки  Пиронът в програмата му бил 
„Химн за царя“  Партийните другари обаче му обяснили, че химнът вече е 
забранен и на негово място трябва да свири Интернационала  Музикан-
тът поискал време да разучи произведението  Като се явил пред коми-
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сията обаче бил притеснен и казал, че има проблем с Интернационала  
Комисията настояла да чуе  той започнал, но като стигнал до мястото, 
където се пеят думите „с Интернационала света ще обновим   “, спрял  
Продължавай, казал председателят на комисията, защо спираш? не мога, 
отговорил изпълнителят, като стигна до обновяването вместо звук изли-
за лайно  явно още тогава хората на изкуството са знаели, че светът не ще 
се обнови чрез диктатурата на пролетариата, която стана диктатура над 
пролетариата 

С Георги жечев продължихме общуването и след излизането му 
от сталинските концлагери, а аз от Плевенския затвор през 1956 година  
Свидетел и участник на бурни събития, животът на жечев не беше само 
негова лична негова съдба, а и съдба на цялото анархистично движение 
от времето на Георги Шейтанов, на когото той е бил сподвижник като 
нелегален  През легалния си живот той вече е редактор и издател на ли-
тературния седмичник „Мисъл и воля“ от 1931 до 1935 година  Беше от-
личен преводач от френски на Мопасан, Молиер, Шатобриан и др , и от 
руски на толстой, Пушкин и Шолохов  Почина през август 1968 година от 
рак  Последната му стихосбирка „Говорят низините“ звучи пророчески и 
днес 

У д а р ъ т  С р Е Щ У  а н а р Х И С т И т Е

още по времето на престоя ми в родното село, получих писмо-картичка 
от Г  Хаджиев, с която ме молеше да се прибера в София, тъй като имало 
да се вършат спешно някои неща 

Както отбелязах, ние бяхме затруднени и нямахме възможности 
да поддържаме връзки с нашите приятели вън от страната и най-вече 
с тези от франция  Бяхме получили лекарства и по-специално пеници-
лин, който беше рядкост по това време, а имахме болни другари, които 
се нуждаеха от лечение  Прекъснатата връзка, наложена от цензурата в 
пощите, ни постави в невъзможност да следим развитието на анархис-
тичното движение по света и особено испанското в емиграция, пръснато 
по света, главно в Мексико, франция, англия, аржентина и други страни  
Интербригадистите у нас свикваха по комунистическа линия от време 
на време събрания, които ние посещавахме като гости  тези събрания се 
посещаваха и от представителите на имигриралото Испанско републи-
канско правителство у нас, след като франко установи фашистка дик-
татура  на тези събрания научихме, че културният аташе по печата на 
антифранкистко републиканско правителство се намира в хотел „Бълга-
рия“ и при него се получавали всички вестници и списания, издавани от 
испанската емиграция по света  С Георги Хаджиев потърсихме аташето, 
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представихме се, че сме били в Испания по време на гражданската война 
на страната на републиката и казахме, че бихме желали да проччитаме по 
нещо от получаваните при него издания  той се съгласи с удоволствие  
Имаше републикански, социалдемократически, комунистически, анар-
хистични и други демократични издания на френски и испански  Педро 
Ирухо, така се казваше културният аташе, беше доволен, че освен с кому-
нистите, ще поддържа връзка и с други антифранкистки среди, каквито 
бяхме ние, анархистите  Посетихме го на два пъти за около час  знаехме, 
че посещенията на чужденци се следят от нашите властници „интерна-
ционалисти“ и затова бяхме много внимателни в разговорите си с този 
чужденец, когото властите смятаха за свой човек  в един от броевете на 
„Солидаридад обрера“ силно впечатление ми направи карикатура, изо-
бразяваща две камари с човешки трупове  върху едната купчина бе сед-
нал генералисимус франко, а върху другата – генералисимус Сталин  Со-
чеха с пръст един срещу друг  Сталин наричаше франко палач, а франко 
Сталин  – убиец  всъщност такива бяха и двамата 

Интересни данни се изнасяха в нашите испански издания за съвет-
ските концлагери, за минния басейн „Караганда“, за „самоубийството“ на 
секретаря на Испанската компартия Хосе диас, който уж се бил хвърлил 
от VI етаж на сградата в тифлис като умопомрачен  а то си беше дело на 
нКвд над прогледналите испанци, потърсили убежище в „отечеството 
на пролетариата“  И какво още прочетох:

След като Йосип Брос тито беше изгонил съветските съветници 
и специалисти от страната си и бе скъсал с Коминтерна, анархисткият 
седмичник „Солидаридад обрера“ бе публикувал статия от Хуан Гарсия 
Прадас, в която авторът пишеше, че това, което прави тито, е бунт на 
сателитите, който скоро ще се прояви във всички страни от т  н  „социа-
листически лагер“, а накрая – ще се появи и в самия Съветски съюз  това 
бе писано през 1948 година, есента  Какво пророчество и прозорливост! 
нима не стана точно това близо 40 години по-късно 

отношенията между великите сили явно се влошаваха  заредилите 
се политически процеси през 1947-1948 години над опозиционните лиде-
ри от БзнС и БСдП сочеха, че съветският сталински курс на партията 
набира ускорение и репресиите над другомислещите ще се разширяват 
и задълбочават  обесването на никола Петков при явно скалъпени об-
винения, трябваше да накара и слепите да прогледнат и разберат в каква 
посока ни води партията  осъдените по бързата процедура Коста лулчев 
и Кръстю Пастухов бяха последвани от редица военни, католически и 
протестантски пасторски процеси и измислени диверсантски групиров-
ки, на които се вменяваха обвинения, че били шпиони, врагове на народа, 
кулаци, агенти на чужди разузнавания и пр 

По същото време към страната ни бяха предявени искания за на-
несени щети по време на окупацията от нашия корпус в Югославия и 
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Гърция  обвинени бяхме за сляпото ни присъединяване към оста рим-
Берлин-токио, както и за обявената от страна на правителството сим-
волична война на англия и америка  репарационните претенции на на-
шите съседи бяха основателни, но нашите нови управници бяха станали 
сателити вече на друг господар и не искаха да зачитат каквито и да било 
обвинения и искания  

в партията на комунистите се водеше остра борба за надмощие 
между три групи – тази на дошлите от Съветския съюз, начело с дими-
тров и Коларов, водилите вътрешната съпротива в страната (партизани, 
политзатворници и концлагеристи) и част от интербригадистите и оце-
лелите от Сибир 

от партийните среди дойде до ушите ни, че срещу нас се готви то-
тален удар  Макар да го очаквахме, все не ни се вярваше, че ще е толко-
ва близък и така жесток  Споделяхме помежду си, че пред квартирите и 
домовете ни стават подпитвания от съседи и хазаи, кой кога се прибира, 
какви близки ни посещават, какви изказвания правим и пр  По-късно се 
разбра, че ударът е бил замислен, подготвен и проведен по указанията на 
висшите ръководни кръгове на руското разузнаване  

Часът беше ударил! на 16 декември 1948 година по даден знак, точ-
но в четири часа сутринта по села и градове, службите на Мвр извършиха 
обиски в домовете и квартирите на анархистите, конфискуваха цялата 
анархистична литература от личните библиотеки, задържаха „опасните“ 
и ги отведоха в най-близките милиционерски участъци, а от там – в тво 
и концлагерите росица, Белене, ножарово и др 

на 15 декември 1948 година, след разходка и разговор с един наш 
приятел – васил зарзалиев, се прибрах в квартирата си на ул  „димо Ха-
джидимов“ №6 към 11 часа вечерта  Чувствах се уморен и бързо заспах  
непробудно, потънал в дълбокия сън, сепнат усетих силно почукване на 
порталната холна стъклена врата  Станах бързо и леко открехнах врата-
та  Беше хазайката, която тихо ме уведоми, че при хазаина има цивилни 
и униформени милиционери  разговаряли за мен  Мигновено сграбчих 
двата кочана с помощните марки и книгата на артур Кьослер, „от нула 
до безкрайност“ и ги напъхах откъм вътрешната долна страна на гарде-
робния цокъл  вратата се отвори и в стаята влязоха неканените гости  
По нареждане сме дошли да направим обиск, заяви началникът на гру-
пата  запрелистваха книга по книга в библиотеката ми  всички книги от 
Кропоткин, Бакунин, Малатеста, рокер, фор и други чуждестранни анар-
хистични автори се наредиха в два успоредни купа  Имах най-последни-
те новоизлезли анархистични издания на автори от Мексико, франция, 
Швеция и англия  вързаха книгите в два вързопа, наредиха да се облека 
и да тръгна с тях за разпит в дирекцията на милицията  Слязохме в пар-
тера  Пред входната врата ни чакаше лек автомобил  Качихме се и спрях-
ме пред дирекцията на лъвов мост  Придружител ме поведе по един от 
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коридорите и ме остави в стая, в която заварих двама задържани като 
мен  доктор Иван вампирски беше единият от тях, земеделец-планинец, 
съпруг на Светла даскалова  другият беше Кирил андреев, легионер по 
убеждение  задържането на вампирски, по думите му, бе отпреди месеци  
Сподели ми, че добре познава наши анархисти като Христо Колев и д-р 
Балев  Сподели ми също, че неговият съкилийник Кирчо не е чисто мом-
че  Бил е с присъда и сега е поставен при него като „слушалка“  дС вер-
буваше хора с присъди да доносничат, като им се обещаваше предсрочно 
пускане и други награди  задачата на тези „слушалки“ е да разговарят със 
задържания подследствен и да дават вид, че също са подследствени  По-
сле да донасят чутото от новозадържаните, като си позволяват псувни 
и ругатни спрямо властта, за да предразположат и другия да започне да 
псува или довери нещо, без да се самоцензурира  

След два дни ме извикаха за разпит пред четирима следователи, на-
сядали зад бюрата си  влязох и застанах зад вратата на стаята  Погледите 
на всички се насочиха към мен  Първият въпрос, който ми зададе начал-
никът на групата, беше: „Е, Цолов, как се чувстваш, борбата продължава 
ли?“ доколкото по-късно разбрах, това бе Марин Гинев, занимаващ се 
специално с анархистите  отговорих му, че ако има причини, пораждащи 
нередности, борбата ще бъде естествен продукт и значи ще продължи  
„така ли мислиш“ – многозначително и с ирония продължи Гинев, като 
добави: „той и никола Петков ги декларираше такива, ама го обесихме! 
Ще обесим поне двама от вас, за да мирясате“  „ако с това нещата ви се 
оправят, направете го – добавих аз, без да се страхувам  И добавих – „С 
убийства и бесилки социализъм не се гради“  След като млъкнах, Гинев 
побърза да каже: „ти сега говориш така, ама като видиш пред себе си бе-
силката, ще промениш тона си“ 

– Цолов, подхвана важно главният следовател, не забравяй, че ти си 
ни длъжник и ние сме те извикали не да спорим, а да ни се издължиш  за 
всичко, което си правил, говорил, агитирал, ще ни дадеш сметка и запом-
ни добре, сега го няма руси Христозов да те спасява и на никого не мо-
жеш да разчиташ  замълчахме всички и той нареди на един от присъст-
ващите да ме отведе в една друга килия  останах сам  Стана ми ясно, че 
„справката“ ще продължи неизвестно дълго време  размерът на килията 
беше два на три метра, без легло, маса и стол  Голо дюшеме, четири стени 
и с малко прозорче горе в дъното  По протежение на дългия тесен кори-
дор се редяха много други такива килии, запълнени с хора за следствие  
Поединично от всяка килия задържаните се пускаха по за две-три минути 
да се измият сутрин и в тоалетните  Следваше разнасянето на подсладе-
ната, леко топла водица, наречена „чай“  зачислиха ми алуминиево канче, 
чиния и лъжица  някаква чорба-помийка ни се разсипваше с черпак за 
обяд и вечеря  вода за пиене се даваше веднъж на 24 часа 
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от единия край до другия на коридора през цялото денонощие се 
играеше „футбол“ с празна консервена кутия, която стоящият в началото 
на коридора изпращаше до този в дъното на същия  в първите часове 
помислих, че това милиционерите го правят от простотия но скоро раз-
брах, че е планирано от „специалистите“, за да дразнят нервната система 
на задържаните тук жертви 

два дни след масовото арестуване на стотиците анархисти от стра-
ната, на 18 декември 1948 година, се откри V-ият конгрес на БКП  нашето 
задържане беше предупреждение към онези комунисти, които биха дръ-
знали да мислят „недисциплинирано“, т  е  биха се отклонили от „генерал-
ната линия“ 

от потърсените над 1000 анархисти по досиетата им още от фа-
шистко време, арестувани бяха над 600, а останалите станаха нелегални 
или потърсиха спасение в чужбина 

При развеждането ми от килията до кабинета на т  нар  „следова-
тели“ високоговорителите огласяха коридорите и етажите с произнася-
ните речи и изказвания на ораторите и делегатите в конгресната зала  
Чух задъханата реч на „вожда и учителя“ Георги димитров, на „железния 
секретар“ трайчо Костов и на някои други делегати  ръкоплясканията и 
маршовата музика често се преливаха и разнасяха като ехо навсякъде  
И странното за мен по време на едно от извежданията ми беше да чуя 
дикторът да произнася следните думи: „    и тогава американското право-
съдие издаде смъртни присъди чрез изгаряне на електрическия стол на 
двамата италиански антифашисти Сако и ванцети, фалшиво обвинени в 
неизвършено престъпление и държани години наред в мрачните затво-
ри   “ Сепнах се за миг и почувствувах цялото лицемерие и кощунство, 
с които си служат Сталин и неговите сателити, като използват паметта 
и случая с нашите жертви за постигане користните си цели  в същия 
момент дС бе започнала разправата у нас с последователите на мъче-
нически умъртвените в СаЩ наши дейци, каквито бяха никола Сако и 
Бартоломео ванцети, реабилитирани по времето на Картър като неспра-
ведливо обвинени  

Първите няколко разпита преминаха във форма на разговори и „до-
казателства“, че анархизмът бил утопично и дребнобуржоазно учение  Че 
бил вреден за интересите на пролетарската диктатура и работническите 
интереси  Убеждаваха ме, че ако се откажа от тези „вредни“ идеи, ще ми 
осигурят бъдеще, за каквото сега мога само да мечтая 

– Погледни, Цолов, какви са вашите анархисти – все дребни зана-
ятчии: дърводелци, обущари, книжари, лекари, учители, но работници 
нямате  И ми изброяваха имената на теньо Хубенов, бай Милчо обущаря 
(димитров), Иван златков, докторите Балев, Хайдутов, Петков и пр 
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– та вие какви работници сте, възразявах им аз, не сте ли ангажи-
рани в апарат, който не е от сферата на производството, далеч от фабрич-
ния труд 

– не упорствай, изръмжа един от тях, а помисли за бъдещето си  
Искаме да ти помогнем, защото преценяваме, че си умен, кадърен и мо-
жещ човек, ще те издигнем до върховете, когато станеш наш 

– Благодаря ви за грижите, отговарях аз, но как може човек да се 
отказва от нещо, което е дълбоко негово убеждение, за което е дал мла-
дините си  в името на тези си идеи аз съм се борил, страдал по лагери и 
затвори, както и вие за вашите, ако наистина сте комунисти по убежде-
ния  Идеите са вътрешна същност и потребност и на щик не се бодат  за 
пари и ордени не се продават, казвах им аз 

– но, Цолов, казваха ми те, сега времето е друго, властта е наша, ние 
искаме да унищожим враговете, а вие с вашата пропаганда, ни пречите 

– ако това е вярно, забранете със закон дейността на анархистите 
и те ще се съобразят с тази забрана – възразявах им аз 

– това не можем да направим  такъв закон не можем да издадем  
това ще противоречи на конституцията  ние искаме вие да подкрепи-
те нашите мероприятия, каквито са индустриализацията, бригадирско-
то движение, ударничеството, кооперирането на земята, за да догоним 
и надминем капитализма  вие ни критикувате злостно  И в този дух ми 
сочеха още доводи 

– вие може да имате основания от ваша гледна точка, отговарях 
им аз, но знаете, че ние имаме собствени становища по тези въпроси  
ние сме за социализация, а не за одържавяване, за доброволно, а не за 
налагано отгоре коопериране на земята, за интензивно индустриално 
производство, ръководено от трудовите колективи, без външна опека и 
намеса, за сдружения по професии, извикани от нуждите на живота, а 
не планирани и налагани отгоре и без да са съгласуване с тези, които ще 
ги изпълняват  И в този дух им заявявах, че ние, въпреки идейните си 
различия, никога не сме пречили и няма да пречим на разумните и на-
родополезни начинания, но без насилия и произвол  Искаме да си запа-
зим правото да критикуваме злоупотребите, разхищенията, корупцията 
и спекулата, които се ширят и оправдават, когато са извършени от ваши 
хора  Приемете нашата критика като коректив на пороците, откъдето и 
да идват те  от такава критика социализмът няма да загуби, напротив, тя 
е нужна и полезна  Според нас, продължавах аз, грешката, която правите, 
идва от това, че прекалено подражавате на Съветския съюз  Подражавате 
и копирате неща, които отдавна са отречени от много комунисти в съюза 
и по света  При споменаване за „грешки“ в СССр, те силно се жегнаха и 
скочиха със закани срещу мен:

– ти си с „вражески оценки“ и отношение към съюза и си правил 
изказвания, за които ще отговаряш, когато му дойде редът – закани се 
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единият от следователите  в този дух протичаха разговорите, докато в 
един момент обстановката коренно се промени  Бях винаги нащрек и 
очаквах тази промяна  знаех, че целта им не е да ме убеждават, а да ме 
предизвикват и изтощават  това беше въведение към поставената им по-
друга задача от висшата инстанция 

След униженията, апаратът и апаратчиците смениха коренно так-
тиката и започнаха да действуват брутално и безмилостно, защото апа-
ратът беше безмозъчен 

започваха да задават въпроси и ме връщаха в килията да мисля 
каква вражеска дейност към вършил след 9 септември 1944 година  Кога, 
как и с кого съм бил съучастник 

разбрах, че се намирам не между комунисти за разговор и спор, а 
вкаран в „зверилница“, където се правят експерименти с поставените въ-
тре хора  дресировката, започнала леко, постепенно засилва дразненията 
и ако „плененият звяр“ не се поддаде на внушенията на дресировчиците, 
ще бъде смачкан и сведен до психическа и физическа негодност за съпро-
тива  неволно си спомних за наскоро прочетената книга от унгарския пи-
сател и комунист артур Кьослер под заглавие „от нула до безкрайност“  
в нея авторът разкрива начина, по който се изтръгват „признанията“ на 
обвиняемите по политически процеси от тридесетте години, съратници 
на ленин и видни комунисти в СССр, обвинявани в предателство, враже-
ска дейност и заговори срещу социалистическата държава  жертвите са 
несъгласните със Сталин и политиката му негови довчерашни съпартий-
ци, със заслуги и почетни звания  описани са Каменев, Бухарин, зинови-
ев, Петяков, риков, раковски, томски и др  фигуриращи в романа не със 
собствените им имена, а с числа   

Преместиха ме в друга килия, където заварих увит на пашкул, с ка-
чулка на главата, млад човек  С влизането ми той вдигна глава и запита 
„ти враг на народа ли си?“ И без да чака отговор, ми заговори: „аз се 
казвам николай  Баща ми е янко Иванов, пастор на методистка протес-
тантска църква  обвинен е, че поддържа връзки с чужденци  аз написах 
всичко, което искаха от мен и вече имам право на свиждане с майка си и 
да получавам храна от къщи, каквато искам“ 

така, волно или неволно, николай, синът на янко Иванов, бе станал 
прокурорски свидетел по делото на баща си и пасторите  Присъдата на 
янко Иванов бе 20 години  С него се открихме в Плевенския затвор през 
1954 година, където между другото му разказах за срещата ми с неговия 
син николайчо  за нова година николай получи деликатесна храна и по-
бърза да отдели за мене немалък дял  добродушен и весел младеж беше 
николай, но скоро ни разделиха  Може би го пуснаха! не знам 

огромната част от задържаните анархисти, както разбрах по-къс-
но, бяха изпратени и въдворени в така наречените тво – трудови въз-
питателни общежития в росица и Белене  от задържаните подбраха за 
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скалъпване на процес около десетина човека, в това число и мен, без да 
сме имали някакви организационни връзки помежду си  за монтиране на 
процеса по сценарий се търсеше нещо „общо“, по което да се изгради ня-
какво цялостно обвинение по дейност, която беше подсъдна при тогава 
съществуващите закони  И те я намериха  всеки по своему и в различ-
но време е изказвал критични виждания за това, което става у нас след 
9 септември  засягал е отношенията на България със Съветския съюз и 
кой какво знае за избягалите зад граница наши другари, какви са връз-
ките ни с младежите, синдикалните и идейни наши групировки, които 
съществуваха и работеха легално до момента, когато властта започна 
открит поход с хули и клевети срещу анархистите в страната  до този 
момент нашата дейност беше открита, легална, както за всички антифа-
шистки и демократични среди у нас  в наше лице, както казах, новите 
властници видяха „опасния враг“, след като установиха, че нашето влия-
ние се почувства сред работническите, студентски, ученически и младеж-
ки среди от градове и села  Клубовете ни растяха, вестник „работническа 
мисъл“, като седмичник, бе стигнал 30-хиляден тираж  Ще повторя, че 
ако не бяхме ударени от властта, имахме готвност да го тиражираме в 60 
хиляди  вестникът се четеше и от войничетата от Червената армия, а това 
беше вече най-опасното  такава зараза не бива да се допуска  Интелекту-
алният ни потенциал не беше малък: учители, лекари, агрономи, инже-
нери, лесовъди, журналисти, кооперативни дейци, пощенски служители  
работническата група в София включваше ватмани, железничари, строи-
телни работници, печатари и др  това положение с основание стряскаше 
претендиращата за монопол над всички обществени формации партия  
но за да бъде елиминирано нарастващото ни влияние, трябваше да се 
скроят и измислят поводи за „вражеска дейност“  По сведения на хора 
от самата партия научихме, че още през 1945 година на пленума на ЦК 
Цола драгойчева е изразила тревога от бързото разрастване влиянието 
на анархистичното движение и е заявила, че ако не се вземат сериозни 
мерки, по-късно борбата с анархизма ще е трудна  а титко Черноколев 
като секретар на работническия младежки съюз (рМС) на публично мяс-
то заяви, че враг № 1 са анархистите  рубен леви бе започнал да изнася 
лекции, в които клеветеше анархизма като идеология и практика  Самият 
антон Югов като министър на вътрешните работи разпорежда строго да 
бъде следена дейността ни  веднъж с атанас Стойчев и с още един другар 
посетихме руси Христозов в качеството му на директор на народната 
милиция и поискахме от него по-облекчен режим за въдворените в лаге-
ра в дупница, както и да позволи получаването на колети и книги за тях 
(което искане той удовлетвори)  на излизане той ми довери, че ЦК е взел 
решение да бъдат предприети мерки за ограничаване на влиянието на 
анархистите, тъй като идеите ни са намерили широк отзвук сред младеж-
ките и работнически среди  По моя лична преценка руси не беше враж-
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дебно настроен против нас, но мястото, което заемаше като директор, го 
задължаваше да изпълнява указанията на висшестоящите органи 

Шпиони и доносчици бяха тръгнали по петите ни  Слушаха следяха 
и отблизо нашите събрания и публикации  те виждаха и бяха убедени, че 
не правим заговор, а търсим контакт с хората и форми на изяви за лан-
сиране на нашите идеи пред обществеността  И понеже сталинистите не 
искаха да имат идейни конкуренти и се смятаха за единствените носите-
ли на идеи за освобождението на обществото от експлоатацията и потис-
ничеството, те ни обвиниха, че „обективно“ сме станали проводници на 
западния капитализъм 

от отговорите и „признанията“, които щяха да изтръгват от след-
ствените, те се готвеха да съшият с бели конци обвинения, с които да 
докажат, че сме били инструктирани и насочвани от външни сили да 
действаме против строящия се социализъм и да бъдем в услуга на чужди-
те разузнавания  Службите бяха подбрали хора измежду нашите среди, с 
чиито „показания“ трябваше да се стигне до подготвянето на процес 

от живеещите в София по-известни деятели в движението като 
Иван рачев, Христо Колев, Георги Хаджиев, трухчо трухчев, диньо ди-
нев, д-р велко Георгиев и др  бяха заминали или зад граница, или бяха 
вкарани в лагерите  за централна фигура в старателно подготвяния сре-
щу нас политически процес гласяха д-р Иван Балев, но тъй като той не се 
занимаваше с организационните ни въпроси, а се проявяваше само като 
лектор и просветител, се отказаха  а и ние съзнателно го пазехме от та-
кива ангажименти  Специалността му като лекар хирург поглъщаше дос-
татъчно свободното му време 

лично аз имах всички възможности да замина зад граница, но не 
сторих това съзнателно  Исках да остана при народа и близките си  не 
допусках, че тези, с които съм бил по лагери, затвори, черни роти и Испа-
ния преди 9 септември 1944 година и след като баща ми беше интерниран 
по политически причини, ще постъпят така жестоко и коварно с мен  Бях 
всецяло отдаден на просветната и организационна работа в движение-
то и се стараех да не се допускат никакви провокационни прояви, които 
да дадат поводи за евентуални репресии  Стараех се да бъда в близост с 
работниците, с хората от селото, с младежта и интелигенцията, търсеща 
нещо повече от „материални изгоди“ и „служебни постове“  Може би тези 
ми качества станаха причина да попадна във фокуса на полезрението на 
репресивната машина  тези мои докадки се оказаха верни, но това се из-
ясни по-късно 

След като следователите се убедиха, че моите показания не могат 
да послужат като основание за съдебен процес, те открито ми заявиха: 
„Цолов, ако не можем да те осъдим, ще те изпратим за 10 години в ла-
герите  но ние отново настояваме да се откажеш от анархистичните си 
идеи и да дойдеш при нас “
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отказах да отида при тях 

И н К в И з И Ц И я т а

Сложиха ми железни белезници на извитите зад гърба ръце  Преди това 
часове наред ме държаха прав с лице към стената и опрени върху нея пръ-
сти под наклон  започнаха денонощен разпит  Шест различни следовате-
ли последователно се изреждаха през четири часа, за да ми задават едни 
и същи въпроси, на които давах едни и същи отговори  Почивката траеше 
броени минути, докато изпивах голия чай сутрин и изяждах обедната и 
вечерната чорба с парчето хляб  ясно ми беше, че целта е да ме доведат 
до силно изтощение на нервната система и да отговоря на въпросите им 
както те желаят 

– Признай, че с пропагандата, която си вършил, обективно си об-
служвал враговете  Признай, че връзките ти с д-р Балев, Христо Колев, 
васил тодоров и всички останали са били с цел да се подкопае доверието 
на народа в „отечествения фронт“  Признай, че писаните от теб статии 
във в  „работническа мисъл“ са реакционни и клеветнически  Пропаган-
дата ви в „Календара на свободата“ е реакционна  Признай, че си се из-
казвал враждебно по адрес на съветската власт и другаря Сталин, че си 
поддържал връзки с избягали зад граница ваши анархисти, че позицията 
ви по време на изборите за бойкот е вражеска, а по въпроса за референ-
дума – разколническа и пр 

на всички въпроси и обвинения отговарях принципно и мотиви-
рано  Моите следователи ми сваляха белезниците и ме караха всичко ка-
зано да го пиша собственоръчно  След това написаното беше скъсвано 
пред мен и аз трябваше отново и отново да пиша отначало отговорите на 
същите въпроси, за да получат от мен необходимите признания, с които 
да ме направят подсъден 

По време на непрекъснатото повтарящите се въпроси и отговори 
следователите отправяха груби и вулгарни закани, обвиняваха ме в липса 
на доблест да призная явните си грехове, като повтаряха: „ти искаш да 
загинеш като герой, а ние искаме да ти помогнем и да те спасим“ И о, 
чудо! точно по време на един разпит, когато „смелият“ разпитвач ме об-
вини в страхливост да си призная, се чу силна шумотевица и дрънкане на 
вериги, придружавани с крясъци: „Убийци, убийци“! за миг моят следо-
вател скочи от стола си, затвори чекмеджето, в което стоеше списъкът с 
въпросите, които постоянно ми се задаваха, грабна пистолета от бюрото 
и пребледнял хукна към вратата, която бързо заключи с предупреждение 
да не мърдам от мястото, където стоях прав 
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Е, това беше нещо, което ме удовлетвори! видях как този „герой“, 
след като ме упрекваше в „страхливост“, се изплаши от суматохата, ста-
нала на горните етажи, след като знаеше, че между тях имаше железни ре-
шетки и никой не можеше да мине без пропуск и отключване на вратата 
от постоянно стоящия до нея дежурен 

След няколко минути истински изплашеният следовател се завър-
на и нареди да ме върнат в килията  Както през дните, така и през нощи-
те белезниците от ръцете ми не се сваляха  Имаше моменти, когато ме 
оставяха да преспивам на голия под с вързани назад ръце  Белезниците, 
тип „змийчета“, при всяко разпъване се врязваха в китките на ръцете и 
нерядко от тях потичаше кръв  Белегът, като следа от това време, още 
личи на ръката ми  търсех начин да освободя едната си ръка при ляга-
не, за да облекча болката в рамото и открих, че като натисна с горната 
бедрена част рогчето на зъбчатия белезник, той се разпуска и може да 
се отвори  обърнат с гръб към стената прикривах освободената си ръка 
под наметнатия балтон и отчасти се отпусках за почивка  дочуех ли, че 
вратата се отваря, пъхвах свободната си ръка в белезника, свивах го леко, 
без да допусна врязването му в китката  това „откритие“ ми позволи да 
облекчавам донякъде раменните си стави при лягане на една страна 

Килията, която обитавах сам, бе откъм северната страна на дирек-
цията  Постройките в съседство бяха жилищни сгради  от малко прозор-
че виждах балконите на живеещите в тях  дни наред, докато бях в тази 
килия, рано сутрин на един от тези балкони заставаше млада красива и 
стройна жена, която разчесваше дългите си буйни коси и често пееше лю-
бимата ми песен от учителските ми години  тя беше със следния текст:

Подир толкоз труд и грижи,
ти днес сълзи пак проливаш 
Мила майко – чуй гласа ми –
ти не трябва да униваш!

Мелодията на песента се носеше тъжно и протяжно в попадаше 
право в нараненото ми сърце  Просълзявах се и неволно болката по ро-
мантично изживяното минало, примесено с радостните тръпки от спо-
мените ми, ме ободряваше  Благословена да бъде тази жена! Може би тя 
имаше страдащ любим човек, заради когото пееше с желанието да обле-
кчи мъката му, а може би пееше, за да бъде чута от всички в тази страшна 
бастилия 
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С т р а н Е н  С ъ н

веднъж сънувах, че съм попаднал в дълбок, много дълбок безводен кла-
денец  лежах по гръб и виждах високо горе при отвора му едва доловима 
светлина  очаквах някой да ме открие и да ми помогне да се измъкна от 
сполетялата ме беда  Когато се събудих, сърцето ми лудо биеше и не раз-
бирах къде се намирам  

След секунди желязната ключалка на тежката врата прещрака  Ци-
вилният агент ме поведе отново на разпит  Установих веднага, че има 
някаква промяна  любезно нов и усмихнат следовател ме пое, за да се 
„разберем“! Увери ме, че иска да ме извади от лапите на „жестоките“, ко-
ито не знаели да разговарят с потърпевшите  „Спомняш ли си, Цолов, 
когато идвах при хазайката ти Магда на ул  „20 април“? ти живееше с твой 
състудент  тогава идвах да науча по деликатен начин нещо за теб“  Сле-
дователят се държеше се непринудено и добронамерено, но можех ли да 
повярвам на думи, произнасяни от хора, станали маша на тоталитарната 
система?

При една серия от въпроси, на които чакаше отговори, той не успя 
в намерението си  Бях видимо по-спокоен при него, но втренченият му в 
мен поглед ме озадачи  той стана леко от стола си, слезе от подиума на ка-
тедрата и като се доближи до мен, замахна с все сила и с дланта на ръката 
си ме удари през ухото  Почувствах как тъпанчето ми се спука  оглушах 
от удара и от болката и с все сила извиках: „Какво направи бе, подлец?“ 
И продължих да викам: „Убиец, мръсник   “  звуковете, които чувах след 
удара, бяха с един особен резонанс от кънтящи бучения  Следователят 
александър Георгиев се сепна и се опита да се извини  вече не издър-
жах  С повишен тон кресливо ги питах: „Какво повече искате от мен, след 
като съм отговорил на всичките ви въпроси? вие искате да представи-
те нашата открита легална дейност като скрита и нелегална, за да стане 
под съдна  това явно проличава от начина, по който натрапвате обърнато 
въпросите си  ако анархистите се прикриват и са ожесточени към вас, 
вината е ваша  вие ни правите ваши врагове  Ще съжалявате един ден за 
това  Ще се срамувате, ако дойде време да се намерим в лагери и затвори 
отново заедно“  При тези думи те рипнаха и ехидно се изсмяха на това, че 
допускам един ден да загубят властта си  „ние никога няма да изпуснем 
властта, а ще я разпрострем върху нови континенти“  

Понякога бях оставян на „спокойствие“, но скоро след това започ-
ваше интензивен разпит за имена, адреси, срещи, разговори, случки и 
преценки за събития и водачи  отново се убеждаваха, че показанията, 
писаното и разкритото не е годно за сериозен процес и обърнаха друга 
страница: кога и с кого сме ходили в чуждо посолство  започнаха да ми 
внушават, че поддържаме връзки с чужденци и след като призная това ще 
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могат да ме подведат по излезлия през месец ноември 1948 година закон 
за държавната тайна  този закон предвиждаше тежки наказания, включи-
телно и смърт (чл  112, а и Б   ), ако кажеш пред чужденец нещо за състо-
янието на обществото, икономиката, производството, администрацията, 
техниката, пътищата и пр  По принципни убеждения и практически ние 
никога не сме търсили връзки и покровителство от никоя държава, не-
навиждахме шпионажа, мразехме чуждопоклонничеството  за разлика 
от партии, организации и техните лидери, които се опираха на външни 
сили, за да се доберат до властта, ние не се борехме нито за власт, нито за 
държавни постове, нито за материални и икономически изгоди  нашата 
цел беше разпространение на идеите ни за свобода, социална справед-
ливост, солидарност и взаимопомощ между хората в рамките на 
едно свободно общество без експлоатация 

о П а С н а т а  в р ъ з К а  С  Ч У ж д Е н Е Ц а

в Министерството на земеделието Георги Хаджиев завеждаше отдел по 
„Кооперативно стопанисване на земите“  С пощенска картичка от София 
той ми съобщи, че около него ставало нещо неприятно и имал намерение 
да замине на екскурзия в чужбина  Чакал ме да се прибера в София  Ко-
гато се върнах от село в София, не го заварих  Между другото разбрах, че 
приятелите ни от франция са изпратили лекарства за болни другари, а 
също и една пишеща машина, предадена на нашия приятел книжар Иван 
златков  оказа се, че пишещата машина е минала през ръцете на Миха-
ил лангов, журналист, смятащ се за анархосиндикалист, за когото обаче 
бяхме научили, че още след завръщането си от Испания през 1937 годи-
на е бил сътрудник по принуда на тогавашната полиция  След 9 09 1944 
година новата „държавна сигурност“ го разкрива и изнудва да стане на 
свой ред неин сътрудник  ние страняхме от лангов, но за беда, той беше 
изпълнявал поръчките на новата дС  на именния си ден, 8 ноември (ар-
хангеловден), той покани любен диков и мен да го зачетем по случая, 
още повече, че и тримата сме били в Испания през онези години  освен 
нас с любен, там заварихме и културния аташе Педро Ирухо, с когото, 
по думите му, се познавал от по-рано като журналисти  Именният му ден 
мина в общи приказки  това „чествуване“ на лангов, разбрах в послед-
ствие, било подсказано от дС, за да им послужи за обвинение срещу мен, 
че поддържам връзки с чужденеца 

Целта на службите е била чрез монтиран процес да бъдем обвинени 
за връзки с чужди разузнавания и чрез пресата да бъдем разобличени и 
представени пред нашата общественост и пред света като врагове  в този 
коварен замисъл аз все повече се убеждавах в хода на следствието, а след 
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излизането ми от затвора, в разговор с Христо Колев, научих следното: в 
концлагера „Белене“, преди още да бъде оформен нашият процес, Христо 
е бил извикан в щаба на лагера и в присъствието на кадри от държавна 
сигурност Марин Гинев му заявява: „Колев, сега ще видиш в какво блато 
са затънали вашите хора, замесени с чуждите разузнавания, извършили 
са шпионаж и предателство  Светът ще види и узнае кому служите“ 

Христо Колев веднага му отговарил: „ако вие наистина сте решили 
да „откриете“ между нас шпиони и заговорници, свързани с някакви раз-
узнавания, и разгласите такива версии, ще разобличите не анархистите, 
а себе си, защото хората по света и у нас няма да ви повярват, защото по-
знават какви са анархистите и ще видят докъде сте паднали самите вие, 
щом сте тръгнали да търсите враговете там, дето не са  направете, което 
сте замислили, за да опозорите не анархистите, а сами себе си “

„тези мои предупреждения, сподели Христо с мен, ги жегнаха и те 
щяха да си помислят дали трябва да осъществят плана си “

Главни изпълнители на сценария бяха мръсникът Израел Бачи зеев 
и антон Кирилов  Същите тези двама бяха скалъпили процеса срещу ни-
кола Петков, сега – този на анархистите, а малко по-късно и на трайчо 
Костов  По-късно, вече употребени, те щяха да бъдат изхвърлени от съ-
щата тази машина и обвинени като резиденти на английския шпионаж и 
пратени в затвора  разбира се, че редовите апаратчици по събиране, из-
пълнение и оформяне на подходящи за подсъдност изказвания и дейст-
вия бяха много  Имената на всички не можах да узная, но някои от тях до-
бре запомних: Георги Ганев, александър Георгиев, франческо католика, 
Бачи зеев, антон Кирилов и главно Марин Гинев, който се занимаваше с 
нас – анархистите 

П р Е д  н о в И  ж Е С т о К И  И з П И т а н И я  в  д С

отново се заредиха безсънни денонощия  разпитите се въртяха около 
това кои анархисти познавам, в какви конференции съм участвувал, как-
ви статии съм писал във вестниците, какви лекции съм изнасял в клуба, 
но в един момент започнаха да ме питат кои анархисти знам, че са зами-
нали зад граница, как, от къде и кога  Казах някои имена на заминалите 
през Гърция и турция още през 1946 година  въпросите валяха като из 
ведро и се повтаряха до безкрайност  освобождаването на ръцете от бе-
лезниците ставаше, само за да напиша нещо от казаното и след като го 
скъсваха, отново ме караха под заплаха да пиша, докато те преценяха, 
че написаното може да им послужи пред съда  Безсънието, гладът и не-
прекъснатите внушения от какво ли не естество, ме доведоха до загуба 
на съзнание и до пълно объркване за казано и бълнувано  Мигове само 
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след снемане на белезниците, за да изям сипаната в алуминиевото тасче 
чорба, се просвах като труп сред килията върху голите студени дъски и 
тутакси потъвах в хаотични мисли и просъници  По време на това ми-
нутно „заспиване“ отново ме стряскаха да ставам и следвам разводача до 
канцеларията на следователите 

Беше късно след полунощ, може би между два и три часа, когато 
цяла глутница ме придружи до последния етаж в ъгловата част на бас-
тилията, наречена дирекция на милицията  Срещу средния прозорец на 
ъгловата стая имаше неголяма маса  Качен върху нея стоеше изправен 
нисък човек на средна възраст и с тъпа физиономия  След мен влязоха 
повече от 10 от придружаващите ме следователи, които застанаха в шпа-
лир от двете страни на масата  вратата се затвори  Пълна тишина  заста-
налият върху масата екзекутор извади пистолет, издърпа зареди патрон в 
цевта, насочи го право към мен, крещейки: „Ще кажеш ли най-сетне това, 
което искаме от теб? докога ще ни разиграваш и ще ни губиш времето! 
Казвай или сега ще ти пръсна черепа  Признавай, ние знаем всичко, но 
искаме ти да се признаеш за виновен  И като скочи от масата, дойде до 
мен и опиря дулото на студеното желязо до челото ми 

– Стреляй по-бързо, изкрещях аз, не искам повече да живея  не съм 
извършвал никакви престъпления  вие сте престъпниците 

Сърцето ми лудо биеше до спукване  Макар и с вързани на кръста 
ръце, ако бих имал макар и малка възможност, бих скочил през отворения 
прозорец в зейналата навън тъмна пропаст  Глутницата следователи-ча-
кали мълчеше гробно  в един момент се усетих в безвъздушно простран-
ство и сякаш от тилната част на главата мозъкът ми изтича  Помислих, че 
краят е дошъл 

Експериментът беше завършил неуспешно! Свалиха ме в килията 
и дни не ме потърсиха  оставиха ме да мисля  в късните часове на друга 
нощ вкараха при мен едър човек на средна възраст  След кратка пауза 
той заговори  Представи се за троцкист, който пристигнал от Украйна  
запита ме познавам ли троцкисти от България и ми предложи единия от 
двата хляба, които носеше със себе си  веднага разбрах, че това е трик, 
че има задържани троцкисти и искат да разберат имаме ли връзка с тях  
Познат ми беше димитър Гачев и жена му Стоянка от Пловдив, чийто 
житейски, мъченически извървян път, заслужава уважение  Познавах и 
смелата студентка Пенка, с която неведнъж сме разговаряли без дого-
ворки  рано призори „човекът от Украйна“ беше извикан и повече не го 
върнаха в килията  

След ужасните преживелици от последния рунд останах външно 
сам, но край мен нахлуваха спомените за „героите-мъченици“ в книгата 
на артур Кьослер „от нула до безкрайност“  връщах се мислено и по вре-
мето на майските събития 1937 година в Барселона и си спомнях за зло-
вещата роля на сталинската нКвд там  Спомних си и за откритото писмо 



402

С т о я н  Ц о л о в

на фьодор разколников до Сталин, в което той пишеше: „    Сталин, ко-
гато светът узнае за твоите престъпления, милиони хора ще изтръпнат   “ 
Мислено се връщах и във времето, прекарано в концлагера Ени Кьой през 
1941 и 1942 година, към споровете и разговорите ни с комунистите там  

К ъ М  н о в о И з Г р а д Е н И т Е  К И л И И  н а  д С  в 
С о ф И Й С К И я  Ц Е н т р а л Е н  з а т в о р

в килията влезе цивилно облечено лице, непознато като физиономия до 
момента  „Събирай багажа си и ме следвай!“, заповяда ми той  взех алу-
миниевото канче, лъжицата и облякох балтона  ръцете ми бяха без бе-
лезници  тръгнахме и непосредствено до порталната врата ме напъхаха в 
чакащата ни затворена, без странични прозорчета, черна кола  движехме 
се по булеварда покрай реката  неочаквано съгледах моята скъпа и близ-
ка приятелка росица ангелова  видях я да крачи напред сама по тротоара 
и неволно през главата ми протекоха спомени за нея: в текето на върбан 
Килифарски, демир Баба теке, близо до Исперих, Бунарджика, Пловдив 
и София – и всички места изплуваха за няколко мига  откъде можех да 
зная тогава, както и тя, че чак след 8 години ще се видим отново в родното 
ми село, където тя дойде заедно с майка си да ме види? Колата спря пред 
Софийския централен затвор  тук, върху главната сграда, току-що бе из-
дигната надстройка с много килии, в които щяха да бъдат изтръгвани 
„показания“ и „признания“ от „враговете“ на народа  Стените и таваните 
бяха току-що измазани и по тях се стичаха водни капки  влагата бързо 
проникваше в дрехите и дробовете на новите обитатели  в килията, къ-
дето ме настаниха, не бях сам  При мен поставиха и уж подследствения 
Павел ненков Стамболийски от с  долно Уйно, Кюстендилско  той ми се 
представи, че е бил задържан при опит да мине югославската граница с 
други негови приятели и сега го разпитвали по случая  на пръв поглед 
това изглеждаше достоверно  но се оказа лъжа! При новата обстановка, в 
която се намерих, бях с относително възстановено психическо и физиче-
ско равновесие  Бях млад и жизнено здрав, въпреки трудните пътища, из-
вървени през фашистко време по лагери, затвори, в Испания и в черните 
роти  Предмет на новите разпити бяха моите изказвания и преценки по 
адрес на Георги димитров и васил Коларов  Пред следователя не скрих, 
че съм давал оценки за тяхната роля по време на Септемврийското въс-
тание и че те не са го ръководили реално, а са се насочили да бягат вън 
от страната  това бях чул да се говори и от други комунисти по време на 
престоя ми в Ени Кьой  за това какво представляват като личности и ха-
рактери казвах, че Георги димитров е по-човечен и по-близо до народа, 
докато Коларов, макар и с по-голямо образование и култура, е по-кораво-
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сърдечен и дори жесток към съотечествениците си комунисти, когато с 
тях е бил в Съюза  тези мои изказвания са били предавани от ангажирани 
доносчици и сметнати за еретични  Слушайки ме, следователят заяви, че 
ако съм бил партиен член, щели да ме съдят по „партийна линия“, а не 
пред съда, който бил „надпартиен“ 

Със съкилийника ми Павел н  Стамболийски разговаряхме с часо-
ве по разни въпроси: за спорта, за кооперативното и въздържателното 
движение, за бригадирството и др  опита се да разбере имам ли познати 
от Кюстендил и трекленския край  Казах му, че съм чувал за дейци като 
бай Иван радомирски, рачо Каранов и др  от миналото, както и за дейци 
от по-ново време, каквито са александър Сапунджиев, Йордан Барлаков, 
тодор Павлов – кооперативният деятел в Кюстендил и др  Полюбопит-
ствува какво искат да казвам пред следствените органи, на който въпрос 
отговорих, че „търсят под вола теле“  Когато го извикваха уж на разпит, 
след завръщането си той се подсмихваше леко под мустак и смрънкваше, 
че уж са го питали за пограничната българо-югославска бразда  Повече 
от ясно ми беше, че този човек е слушалка и поставен да мери степента на 
моята готовност да се предавам  думите „предавай се и признавай“ той 
щеше да ми отправи месец по-късно, когато излизах и се връщах смазан 
от безсъние и побой 

о т н о в о  н Е П р Е К ъ С н а т И  д Е н о н о Щ н И 
р а з П И т И

в новата обстановка усилията на моите „доброжелатели“, които доскоро 
ме уверяваха, че ако призная и декларирам отказ от убежденията си и 
приема, че анархизмът е „вреден за интересите на народа и оф власт“, 
ще ме върнат в „свободния“ живот, сега се нахвърлиха брутално и целе-
насочено искаха да признавам неща, каквито и през ума ми не бяха ми-
навали 

След като не приех коварните им уговорки и закани, те решиха да 
приложат инквизиторските методи за обезличаване, смазване и принуда 
докрай! Бях чел и слушал какви методи и техники са прилагани по време 
на прословутите политически процеси през тридесетте години в „оте-
чеството на пролетариата“, за да принудят довчерашните си изтъкнати 
дейци и теоретици да направят „признания“ за вредителство, саботаж, 
шпионаж и какви ли не прегрешения спрямо партията  Светът се учудва-
ше как изтъкнати дейци като риков, Петяков, радек, зиновиев, Каменев, 
Бухарин, раковски, тухачевски и др  са могли да правят такива признания 
и да молят „за прошка“, а след като са се разкайвали, са били разстрел-
вани  Бях слушал как до съседните на обвиняемите килии са били докар-
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вани техните близки, така че писъците и молбите им да бъдат чувани от 
измъчваните в съседните помещения техни съпрузи и бащи, уговаряни 
в същото време, че ще бъдат пуснати, ако признаят това, в което ги об-
виняват  такива срамни процеси сега се извършваха над дисиденти и из-
тъкнати техни дейци и ръководни кадри в т  нар  „народни демокрации“  
Подобно на тях, сега и аз бях попаднал в лапите им  Повод и основание 
беше случайната ми среща с въпросния Педро Ирухо, от когото бях тър-
сил испански анархистични вестници 

– Казвай, какво той те запита и какво ти му каза, когато го срещна 
след завръщането ти от село! – това бе вечно задаваният въпрос от шес-
тимата сменящи се през четири часа следователи  отговарях, че не са ми 
задавани никакви въпроси и не съм му давал никакви отговори и сведе-
ния, което беше самата истина 

– не може да бъде, настояваха те, да не е искал от теб сведения, 
след като той (Педро Ирухо) е искал сведения от Пантелей джумаков, за 
което признава никола Младенов 

разбрах окончателно в какъв жесток капан искат да ме вкарат, за да 
ме опозорят и осъдят жестоко  Усещах как се заплиташе мрежата около 
мен  

По време на разпита на никола Младенов от него поискали да при-
знае, че Ирухо му искал сведения за тогавашното положение в страната  
Колю Младенов принадлежеше към групата на анархо-синдикалистите  
С него не контактувахме организационно, но бяхме добри приятели  за 
да не бъде измъчван повече по време на следствието, той направил „при-
знание“, че научил от Пантелей джумаков, негов съидейник, успял да из-
бяга зад граница, че Ирухо му е искал сведения за положението в страна-
та и той му дал такива  научавайки това от джумаков, Колю Младенов 
престанал да ходи по събранията на интербригадистите и не се виждал с 
Ирухо, който редовно ги посещавал  С тези признания Колю се отървал 
да бъде на мушката 

обаче тръгвайки от тези псевдопризнания на Младенов за чутото 
от П  джумаков, службите предприеха безмилостната атака срещу мен, за 
да призная, че и от мен въпросният Ирухо е искал сведения от този род  
Целта им, както казах преди, беше движението ни да бъде представено 
като проводник и агентура на империализма 

от денонощните разпити и задаваните едни и същи въпроси от сле-
дователите и едни и същи отговори от моя страна не се получаваше нищо, 
което да послужи като доказателство за вината ми пред съда  Уверен бях, 
че по-голямата част от инспекторите разбираха, че не съм издавал никак-
ва държавна тайна и започнаха да ме уверяват, че техните шефове искат 
не друго, а да разобличат културния аташе Педро Ирухо, когото смятали 
за свой човек, но той се оказал чужд агент  от мен се очаквало не друго, 
а да им помогна чрез показанията си той да бъде разобличен и изгонен 
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от страната като враг  С други думи, да съчиня признания, с които сам да 
сложа въжето на шията си, а те да останат чисти  Към какви ли не уловки 
и уговорки ме караха да се съглася с предложенията им  И продължаваха: 
„Цолов, ние знаем, че ти си честен човек и не си се ангажирал с него, но 
без да съзнаваш, ти си щял да бъдеш използван, а ние предотвратихме 
опасността, която щеше да те сполети“  Привидно тонът на разговорите 
беше спокоен  нещата се изясняваха  но тъкмо след това привидно спо-
койствие дойде изненадата 

Й Е з У И т С К а т а  о Б р а Б о т К а  з а  П р И з н а н И Е

дошло бе нареждане за ново интензивно обработване, но този път не 
чрез въпроси и отговори, а наказание да стоиш прав в очертан с тебешир 
квадрат от 40 сантиметра, по средата на килията, с оковани с белезници 
отзад ръце  Последователите на дзержински прилагаха наказателните 
мерки „с чисти ръце и хладен ум“  всъщност тези мерки бяха прилагани с 
мръсни ръце и садистичен ум 

– Ще мислиш и когато решиш да говориш и кажеш това, което ис-
каме, обади на дежурния надзирател да те отвърже и доведе при нас в 
следствената канцелария  ние не бързаме  оставяме те ти да решиш  ако 
искаш да загинеш като герой – умри! ако искаш да се спасиш, признай и 
напиши каквото вече ти казахме  Искаме да разобличим врага и от теб 
зависи собствената ти съдба!

Павел ненков, моят „съкилийник“, изпълняваше ролята на пряк 
наблюдател и доносник пред тези, които го извикваха периодично, за да 
ги уведомява за моята издръжливост и капитулация! Стоящият отвън 
надзирател отваря от време на време шпионката и ще следи дали съм 
прав в очертаното каре  При нарушение той ще влиза с кофа студена вода 
да я залее върху главата ми  разпоредителят на провежданото наказание 
ще мине веднъж в денонощието, ще отключи леко вратата и без да каже 
нищо, ще изчезне  ръцете ми се освобождаваха само при закуска, обяд 
и вечеря за по 5-10 минути, в които са включени и тези за ползване на 
тоалет 

три денонощия изкарах първоначално, без да спя и без да седна  
С Павел продължавах разговорите си и се възмущавах от безобразията, 
които се вършат все от „името на народа“ и все за неговото добро  

въпреки умората от безсънието, стоенето прав, гладът и жаждата, 
аз все още поддържах духа си бодър  Шпионката на вратата непрекъснато 
се откриваше и закриваше от церберската ръка, следяща моето поведе-
ние  от време на време извикваха Павел ненков уж за разпит, а всъщност 
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той им докладваше за разговорите и състоянието на духа ми  на третото 
денонощие ме отведоха пред главния следовател за разговор 

– Е, Цолов, реши ли да кажеш това, което искаме от тебе, и да се 
отървеш от бедите, които те очакват? – запита важно главният и изпита-
телно ме гледаше в очите 

– Казах всичко, каквото искахте от мен – бе отговорът ми 
– Искаме да разобличим испанеца и ти трябва да ни помогнеш и 

напишеш, че той е поискал и ти си му дал данни, които са наказуеми по 
закона за държавната тайна 

Усетих каква наглост е замислена  окончателно разбрах, че замис-
лят да се разправят с мен  не него чрез мен искаха да разобличават, а чрез 
него като повод искаха да ме оклеветят, унижат и унищожат и да предста-
вят анархистите като агенти на чужди разузнавания 

та не бяха ли те през всичките години на съпротивата срещу реак-
ционните режими проводници и защитници на чуждата сталинска поли-
тика, прикривана като „комунистическа“, без социално съдържание?

реших да се съпротивлявам и ако трябва, да загина  Питах ги и ги 
молех да ми кажат защо постъпват така с мен, след като знаеха целия мой 
извървян път в живота  Усещах, че някои от следователите ме разбират 
и искат да ми подскажат нещо, но не смеят  апаратът, от който бяха със-
тавна част, ги правеше безсилни  ако не му се подчиняха, той щеше да 
ги изхвърли  И за да не допуснат това, апаратчиците усилено укрепваха 
функциите на този апарат 

Последваха нови уговорки, пазарлъци, обещания и    накрая ме вър-
наха отново в килията на безсрочен денонощен безсънен режим! Ужас! 
отново вързан, прав, застанал в тебеширения квадрат трябваше да ми-
сля и решавам какво и как да сглобявам за нещо, което да ги удовлетвори  
Бях чел, че кучето може да издържи безсъние при непрекъснато дразне-
ние 5 или 6 денонощия и умира 

Моите безсънни денонощия този път стигнаха цифрата 7 (седем)  
Броях ги по съмванията и мръкванията  нощем, светещите ел  крушки 
оставаха да светят  забравях какво е глад и жажда  започнах да залитам  
заспивах правостоящ и в унес падах по очи или по гръб  Едно от пада-
нията ми по гръб без малко щеше да стане фатално  Като труп се намерих 
проснат по гръб, а главата ми се удари в пода и страшен пламък като мъл-
ния светна в очите ми  Свърши се, мигновено помислих  останах минута-
две неподвижен  надзирателят бързо влезе и изсипа кофа студена вода 
върху главата ми  С мъка се изправих на крака и надзирателят освободи 
ръцете ми от врязалите се до кръв белезници 

След час-два наказанието беше променено  вместо прав с вързани 
ръце отзад, ме заставиха да съм седнал, с опънати напред крака и върза-
ни отпред ръце  това бе още по-мъчително и нетърпимо  това, което ме 
караше да изпълнявам тези нареждания, бе страхът от кофата със студе-
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ната вода да не се излее върху цялото ми тяло, след което простудата и 
пневмонията щяха да станат неизбежни, а това значеше край! И понеже 
не издържах ужасните болки в кръста и седалищните стави, проснах се 
по гръб и като безжизнен труп гледах към тавана  Безмозъчният хищник 
отвори бързо вратата и изсипа кофата с вода върху дрехите ми  Крещях 
и проклинах „престъпници, убийци    оставете ме   “ Плачех и в главата 
всичко беше в пълен хаос  Помислих, че полудявам 

След седемте денонощия безсъние ме оставиха да спя непробуд-
но  лежащият наблизо мръсник и доносник Павел спеше и сумтеше  Сега 
него не го викаха „на разпит“  Самият той след известно време започна да 
настоява да съм признаел и напишел това, което искали, за да не ме погу-
бят  внушаваше ми, че съпротивата е безмислена  Говореше ми с думите 
на следователите 

След относителната пауза настъпи последната фаза на безсънието 
и изтощението  този път, доколкото можах, изброих до 13 денонощия, 
придружавани с невероятни присъници, бълнувания, деформации на се-
тивата и халюцинации  През малките прозорчета в далечината върховете 
на тополите ми изглеждаха като многохилядни сборища от хора, пъпле-
щи като мравуняк към някакви върхове  разлятата край мен вода виждах 
като огромен залив, на брега на който съм застанал и предупреждавам 
Павел, който по това време се е увил през глава като пашкул в одеалото, 
да се отмести, защото водата може да го залее и повлече 

в друг момент, изправен сред килията, усещам, че съм стъпил вър-
ху движеща се лента в неизвестна посока  лентата засилва движението си 
и аз започвам да губя равновесие  Изпитвах страх да не бъда изхвърлен 
встрани  Сепнах се за момент и пред мен видях върху стената картината 
на леонардо да винчи „тайната вечеря“  образите на Христос и ученици-
те му бяха ясно очертани  Исус им говореше, че един от тях ще го предаде 
и този предател трябва да си излезе  Какви ли халюцинации не ми се явя-
ваха  виждам васката (васил тодоров – народа) как си е пъхнал главата 
през шпионката на вратата и ме гледа леко усмихнат, пък аз го моля да не 
крие адреса в цепнатината на гредата, за да не го мъчат като мен, имайки 
предвид неговите страшни вени по краката  всяка пукнатина по стените 
и вратата ми се виждат като зейнали процепи, през които можеш да се 
промъкнеш  долният край на вратата се е изместил встрани и грамадна 
пролука се е открила  Правя опит да изляза през нея, но не успявам  Се-
тивата ми са напълно разстроени, никаква координация  за момент се 
опомням и усещам как всичко в мен трепери, устните и миглите на очи-
те неспирно трептят, лицевите мускули и тези под брадата и челюстите 
се свиват и разпускат, без да съм в състояние да ги спра  Мускулите по 
гърба, корема, гърдите тръпнат, като че по тях лазят мравки  Усещам как 
нервите и кръвоносните съдове, минаващи по бедрата и под коленните 
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стави се огъват и сплитат, започват сякаш да се чупят, подобно на ръжена 
слама, неомачкана и напъхана в крачолите на панталоните 

това, което ставаше през тези мигове и часове с мен, не подлежи на 
анализ и описание  Може би само физиолози, психоаналитици и социо-
лози биха преценили по-добре  немалко пъти по време на престъпните 
експерименти, които се прилагаха спрямо мен, съм се питал това хора ли 
са или просто садисти, изпитващи удоволствие да измъчват някого  тър-
сех отговор и в насажданата психоза да се търсят непрекъснато „врагове“ 
навсякъде и у всички  И ангажирани веднъж в репресивната машина, не 
бяха ли искрено заблудени, че единствено тяхната „истина“ е абсолютна 
и непоклатима?

в ранното утро на студения мартенски ден, смазан от безсъние-
то, глада и умората, ме поведоха вързан по специални сълбички и през 
прагове стигнахме до купола на камбанарията, намираща се над самия 
покрив на затвора  този купол е с цилиндрична форма, с много прорези 
и отвори  леден вятър се носеше и набиваше едрите парцали сняг в праз-
ното помещение  Черни гарвани се провираха и грачеха наоколо  тук, на 
това място, преди 9 септември, а сигурно и след тази дата, осъдените на 
смърт са били обесвани  Бях облечен в полушубката, но ръцете ми бяха 
вледенени  Помислих си за най-лошото  надзирателят, който ме доведе, 
ме предаде на чакащия ме следовател Ганев, който бе добре облечен с 
кожух и шал около врата  вгледа се в мен и ехидно ме запита как съм, как 
се чувствам  Мизерник! държеше в ръцете си топъл, току-що изваден от 
фурната хляб, буца сирене, парче салам и сланина  режеше парченца от 
сланината, салама и сиренето, слагаше ги на отчупваните парчета хляб и 
важно, важно примляскваше  опитваше се уж да ме заговори, но думите 
му се губеха в пълната с храна уста и нищо не му се разбираше  Усетили 
миризмата на топлия хляб, сиренето и сланината, гаргите надничаха през 
пролуките и продължаваха да грачат 

този номер се прилагаше, за да бъда изкушаван  знаеха, че гладният 
и хляб сънува, без да го достига  

опитвах се да възстановявам някакъв баланс, но отново пропадах 
в хаоса от въпроси, отговори, внушения, случки, хора и събития  загубих 
представа за задаваните въпроси и даваните отговори по различно време 
на непрекъснатите разпити от различните следователи 

Като връх на коварството, цинизма и кощунството се прибави и 
следното – да гледаш срещу силно светещата електрическа крушка, за да 
позная колко вата са написани върху нея  И понеже „аз вече не съм аз“, 
като побъркан и идиот, се взирам до пълно заслепяване  ако не държа 
очите си отворени и вторачени, стоящият до мен апаратчик започваше да 
сипе удари върху главата ми  Пълно побъркване  Сълзите течаха и обли-
ваха лицето ми  Проклинах гласно тази жестокост, диктувана от бездуш-
ния апарат на неговите слепи изпълнители и задкулисни автори 
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няма да скрия и друго едно унижение, което унижаваше не толкова 
мен, колкото неговите извършители  вместо да ме пускат в тоалетната по 
малка нужда с отвързани ръце, поднасяха ми консервена празна кутия и 
очакваха    да им пикая на суратите  Успях да ритна празната кутия и ги 
заплюх: „Що вършите бе, гадове мръсни, това ли са вашите идеи“ 

да, авторите на този съшиван с бели конци процес, ме бяха взели 
на прицел да призная неща, срещу които съм се борил цял живот  Кра-
дците, които се бяха хвърлили като хищници да ограбват имуществото 
на хората и страната, викаха: „дръжте крадеца!“ разбойниците викаха: 
„дръжте разбойника!“ Същите разбойници и техните издънки днес под 
друга форма мародерстват, а уж защитават социално слабите  

настъпи момент, когато след всички издевателства, мъчения и ко-
щунства, на които бях подлаган и при мисълта, че ще започне четвърто 
поредно безсънно и мъчително изпитание, което едва ли бих издържал, 
реших – ще се съглася да напиша несъществуващия разговор с Педро 
Ирухо, когато съм го посетил след връщането ми от село, а именно, че 
той ме е питал, а аз съм му отговарял каква е реколтата на зърнените 
храни у нас, какви са богатствата ни, транспортният ни парк и онова, ко-
ето го пишеше в учебника по Стопанска география на професор Гълъбов, 
пред когото бях положил изпита си като студент през пролетта на 1948 
година 

И пак ми занареждаха, че те искали не мен да осъдят, а него да раз-
обличат    и старата песен  И ето куриозите  Приех и написах, че в разго-
вор съм му казал, че реколтата у нас е добра, че страната ни разполага с 
минерални богатства и че транспортният ни парк се състои от 3 хиляди 
локомотива и не знам колко си вагона, които богатства и бройки никой 
конкретно не знае  те се смееха, а аз    плачех  По-късно дойдоха да се па-
зарят и напиша бройките на локомотивите с по-малка цифра  

н а Й - С т р а Ш н о т о  Е  о т н о С И т Е л н о  С т р а Ш н о

от прозорчетата на килиите, където бяхме измъчвани, през деня се чува-
ше „песента на налъмите“ и гласовете на затворниците  те бяха „свободни“ 
в затвора  разсъждавах колко различно може да преценява и вижда човек 
нещата в зависимост от обстановката и условията, при които е поставен 
не по негов избор  така например, когато ме задържаха, предполагах, че 
след седмица-две ще съм свободен и отново на работа  Когато разбрах, че 
времето ще се проточи, ясно ми беше че ще бъда уволнен  Като ме осво-
бодят, мислех да се устроя в някоя издателска къща и това ще е по-добре 
за мен  Когато започнаха денонощните разпити, започнах да мечтая само 
за непробуден сън и отмора, а когато се намерих в тебеширения квадрат 
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вързан, гладен и без сън, заживях с мисълта какво трябва да направя и 
дочакам времето, когато тази йезуитска система ще се провали и ще мога 
да бъда свободен  Пророчески са казаните от Бакунин думи, че ако не 
бъде свободен социализмът, ще се превърне в най-голямото варварство 

в какво ме обвиняваха първоначално  водил съм активна пропа-
ганда на анархистичните ни идеи  да, това беше вярно, но то не беше 
подсъдно  ние имахме право да отстояваме нашите убеждения и да пред-
лагаме алтернативи  обвиняваха ме, че съм увличал младежите по анар-
хизма и съм ги отклонявал от единствено верния ремсов път! да, и това 
бе вярно, но никому насила не съм натрапвал убеждения  Бях сред мла-
дите работници и студенти на екскурзии по витоша, Искърското дефиле, 
край лакатник, Панчаревското езеро, Симеоновските езера  там четя-
хме, рецитирахме, пеехме, любехме се и се вдъхновявахме от идеалите 
за свобода, справедливост, красота и солидарност в живота  не пречехме 
никому  завидяха на нашата активност  тази дейност не беше подсъдна, 
нито забранена, но тя оспорваше правото на марксистите-комунисти да 
бъдат монополисти не само в идеите 

това беше нашият най-голям грях пред властниците 
При разговорите със следователите те признаваха, че имам здрави 

виждания, аргументирано и задълбочено мислене, верен анализ на съби-
тията по света и у нас  Слушали бяха лекциите и изказванията ми в клуба  
И след като не успяха да ме купят, за да стана техен, те видяха в моето 
лице опасен противник, който трябва да бъде отстранен 

опитаха се с шантаж да ме ангажират с доносничество по адрес на 
другарите ми – не успяха! ласкателствата, че ако стана техен щели да ме 
издигнат до върховете на йерархията, не ме съблазниха 

за да стана ваш, възразявах им аз, трябва да съм убеден във вашата 
правда  И още, добавях аз, ако се откажете от господарските си претен-
ции, бих дошъл при вас  Бих ви поздравил  При сегашното положение 
това е невъзможно  ние не сме против социализма, ако е истински соци-
ален, а не държавнически 

такива бяха моите еретични мисли, които си позволявах да изказ-
вам, а те им звучаха неприятно  Единствената ми вина пред техните „за-
кони“ беше, че съм знаел или улеснил някои наши приятели, застрашени 
от задържане, да заминат зад граница  Погледнато човешки, ако някой е 
подгонен от зверовете и му се притечеш в помощ за спасение, не само е 
ненаказуемо, но и похвално да му помогнеш 

Както неведнъж подчертах, имах пълна възможност да замина зад 
граница, но не го направих, защото нищо не ми тежеше на съвестта  не 
се чуствах виновен за нищо  Предпочетох да остана при народа си, при 
моите близки и познати  По-късно се убедих, че съм направил грешка  не 
допусках, че ще стана прицел и жертва на апаратчиците 
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оставиха ме при сравнително по-спокойна обстановка  Павел нен-
ков, подставената „слушалка“, бе върнат в затвора да си доизлежи присъ-
дата или бе пратен като „подслушвач“ при други нещастници  Премести-
ха ме в нова килия при нов познайник – протестантският пастор нейчев 
от варна  Процесът на пасторите-протестанти предшестваше нашия  И 
тях ги обвиняваха в шпионаж и в издаване на държавни тайни  

Кротък и възпитан човек бе нейчев  Ползваше отлично немски 
език  любопитствувах да науча от него колко и какви разклонения има в 
Християнската религия и по какво се различават помежду си католици, 
протестанти, квакери, баптисти, съботяни и т  н  Като атеист аз му спо-
делях какво приемам и какво отхвърлям от верските учения и времето 
ни минаваше по-леко и по-забавно  от какви съображения не знам, но 
държавна сигурност бе направила така, че във всяка килия с анархист да 
има и един протестантски или католически свещеник  на нейчев, освен 
чай сутрин и черпак чорба за обяд и вечеря, даваха и допълнителна дажба 
от разни ястия  Когато вратата се отваряше за допълнителното черпаче, 
нейчев го поемаше с благодарност и се усамотяваше в ъгъла на килия-
та  Сваляше капата, коленичеше почтено, събираше дланите на ръцете 
си пред челото си, гледаше втренчено леко нагоре и шепнеше молитвено 
към Бога, че му дарява милостта си да си дояде  нито веднъж не се сети 
да отдели поне една лъжичка или късче от даваната му допълнително 
месна храна  не знам от страх или от егоизъм правеше това, но ме порази 
следния факт  всеки предобед разпределяха дажбата хляб  Парчетата не 
бяха нарязани по равно  нейчев заставаше бързо до вратата и поемаше 
двете половинки, оглеждаше ги бързо и винаги ми подаваше по-малкото 
парче  разбира се, че и двамата бяхме гладни  но нали освен гладът, има и 
нещо друго, което определя поведението ни като хора! И след като много 
пъти разговаряхме за морала и нормите на поведение между човешките 
същества, не се сдържах и му казах:

– нейчев, ти християнин ли си? доколкото знам, Христос е казал: 
ако имаш две ризи, дай едната на ближния си  а това, което ти правиш, 
е далеч от евангелските истини  Като ухапан нейчев се развълнува и за-
мърмори: „олеле, Стоянчо, не ми бъркай в душата“ 

Според една притча, когато Спасителят усамотено се молел в пла-
нината, при него се явил велзевула и за да го подкупи му казал: „Исусе, 
хвърли поглед в далечината и виж градините, нивите, лозята, реките, езе-
рата и всичко, до което погледът ти стига – то принадлежи на мен  По-
клони ми се и ще ти го предам“ 

– Махни се, Сатана, не ме изкушавай – казал Христос и продължил 
смирено да се моли  

– ти, нейчев, се молиш и казваш благодаря на Бога, когато ти дават 
допълнителната дажба, а не разбираш, че теб и другите като теб ви уго-
яват за да може като застанете пред съда да потвърдите всичко, което е 
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било и не е било и да си получите „законната“ присъда  Как не разбираш, 
нейчев, продължавах аз, че не съществува никакъв Бог, който се меси в 
хорските дела  всичките неправди и престъпления се вършат от земните 
„избраници“ и властници, защитаващи привилегиите си  

той мълчеше 
По едно време се появиха задкулисни режисьори  те се представяха 

като доброжелатели  Подпитваха ни доволни ли сме от режима, храната, 
от какво имаме нужда и пр  Предложиха ни книги за четене  тук можах 
да прочета „Как се каляваше стоманата“ и някакъв полски роман  за моя 
изненада отварянето и затварянето на килиите започна да става от моя 
познат величко Манолов, хлебарче във фурната на концлагера Ени Кьой, 
интербригадист, кротък и добронамерен млад човек  Когато за пръв път 
отвори вратата и ме видя, аз се изненадах, а той се смути  веднага си за-
говорихме „на испански“, като той не закъсня да ми каже успокоителни-
те думи, че всичко ще се оправи  Същият величко само след два месеца 
щеше загине трагично, за което ще стане дума малко по-късно 

Показания от мен повече не искаха  С казаното и написаното от 
нас, подследствените, Гиневци, зеевци и антон Кириловци смятаха, че е 
достатъчно да се сглоби процес  не бяха особено ентусиазирани, че този 
процес ще впечатли „публиката“, ако го разгласят, тъй като в целия този 
сценарий реални факти за действителни престъпления липсваха  По-важ-
ното за тях беше нашето отстраняване от обществената сцена като техни 
идейни конкуренти 

не знам от какви съображения, неочаквано за мен, един от следова-
телите ме извика в кабинета си и без какъвто и да било повод се опита да 
се шегува по следния начин: „Цолов, искам да те уведомя, че цялата ваша 
конфискувана литература е подредена в специална стая по жанрове – по-
литика, икономика, история, философия, социология и пр  така един ден 
ще можете да я ползвате наготово“ 

Без да му мисля много отговорих с не по-малко ироничен тон: 
– Историята е свидетелка на много загинали империи и се е над-

смяла на не едно величие, което се е мислело за вечно  не знам дали и 
вашето всесилие няма да се превърне в безсилие един ден  знаете, че Хит-
лер говореше за хилядагодишно съществуване на неговия нов ред, а не 
оцеля и едно десетилетие 

– да, но ние сме представители на възходящата класа, а процесите 
са необратими, исторически неизбежни и необходими – с апломб добави 
моя непознат събеседник  на свой ред добавих: 

– нека оставим времето да си каже думата! 
– След 10 години пак ще ергенувате, отсече той и нареди да ме при-

берат в килията 
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замислих се върху разменените реплики с непознатия, но ясно се 
запечатаха думите му за „ергенуването“ след 10 години  той ми подсказ-
ваше 10-годишно лежане по затворите 

не мога да не отбележа, че от момента на приключване на разпити-
те до наближаващия съдебен процес идваха за разговори с мен на някол-
ко пъти шефове на отдели или на не знам какви още други нива 

Когато Мао дзе дун напредваше с червените си въстанически ар-
мии, а Чан Кай Ши отстъпваше, полуделите за световно господство ста-
линисти изпадаха в идиотски делириум  ликуваха и сънуваха несбъдната 
още мечта – да видят грейналата петолъчка над петте континента  такава 
мечта беше нормална за психиката на господарския елит, както и за стад-
ната маса, но за мислещите умове такова пиянство не беше оправдано  
Извикаха ме и ме въведоха в просторен кабинет  Ухилени до уши побър-
заха да ме уверят, посочвайки с показалката картата на света, закачена 
в кабинета, че съвсем съвсем скоро от японско море до атлантика, Съ-
ветският съюз ще бъде господствуващата сила  Показалката шареше от 
далечния изток до западноевропейските брегове и повтаряха, че това ще 
бъде единната съветска „Евразия“  за тяхна изненада аз им отговорих, все 
едно, че се намирах в свободния живот: „а от мен ви моля да запомните 
следното – когато Китай бъде овладян от Мао, той ще стане воденичният 
камък увисен върху шията на Съветския съюз“ 

всички рипнаха и учудено поставиха въпроса – защо мисля така и 
какво съм искал да кажа  „нищо – смятам, че трябва да се приемат фа-
ктите и да се правят верни изводи  Мислете вие какво искам да кажа“ 

Може би тук е мястото да кажа, че след като ми дадоха доживот-
ната присъда, благодарение на смъртта на Сталин и последвалия 20-и 
конгрес на КПСС и априлския пленум, не само аз, а и голяма част от 
осъдените излязохме предсрочно от затворите и лагерите  И след като се 
бях опитал да търся работа в София, страхуващите се от моето присъст-
вие тук служби ме откриха и заведоха принудително в Исперих, където 
ми дадоха веднага работа  не мина много време и при мен дойде някакъв 
непознат човек от София, за да ме пита откъде съм знаел, че Мао дзе 
дун ще изневери на Съюза  Между Китай и СССр вече беше настъпил 
разривът  този човек, предполагам, бе изпратен от Центъра да разбере 
откъде съм бил информиран още през 1949 година, за да твърдя, че Китай 
ще стане воденичен камък на шията на съюза“  отговорих му, че това е 
елементарно да се разбере като се погледне картата и не се забравя геопо-
литическото положение на страна като Китай, неговото милиардно насе-
ление и граничната линия, разделяща тези две страни  Китай, му казах, 
не е нито албания, нито България, та да бъде подчинен на друга страна  
той естествено ще се стреми да стане нов геополитически и идеологичен 
център за постигане на собствените си цели, съобразени с обстановката 
в света  
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н Е о Ч а К в а н о т о  з а д ъ р ж а н Е  н а  т р а Й Ч о 
К о С т о в

След случая със светкавичното напредване на червената въстаническа ар-
мия на Мао, дойде друга шокираща новина-бомба  запъхтени, в килията 
пристигнаха двама от моите следователи да ми съобщят сензационно:

– Цолов, знаеш ли, ние търсим шпионите между вас, а те били в 
Централния комитет на партията  трайчо Костов бил агент на Гешев и 
тито  не вярваш ли? Скоро ще разбереш, че това е вярно“  

тази новина наистина ме сепна  отначало помислих, че кроят нова 
провокация или просто искат да видят как бих реагирал  от продължилия 
разговор обаче се убедих, че по върховете им става нещо много страш-
но  Спомних си мигновено за един разговор с братовчедката на трайчо 
Костов, която живееше в невзрачно помещение на бившите царски гара-
жи – ъгъла на „волгоград“ и „Бирюзов“  Бяхме с Георги Игнатов – „черния 
Гошо“, както го наричахме с трухчо николов по време на интерниране-
то ни в Ени Кьой  Гошо е бил печатар в нелегалната печатница „Майска 
роза“ със Сашо Кофарджиев  Симпатиите му бяха вече на наша страна  
При разговора ни с познатата на Гошо братовчедка на трайчо Костов тя 
силно се възмущаваше от безобразията, които ставаха в страната, и каз-
ваше: „    той, бате трайко, скоро ще им стъпи на шията на тия продажни-
ци   “ трайчо Костов се бе очертал като водеща фигура в ЦК на партията  
от разговорите ми с неговата братовчедка разбрах, че той се е изказвал 
против изнасянето на розовото ни масло и тютюните в Съветския съюз 
на безценица, откъдето са били препродавани на други страни на много 
по-високи цени и с големи печалби  трайчо се е застъпвал продажбата и 
износът на въпросните стоки да става директно на шведи и финландци, 
без посредничеството на Съюза 

на въпроса на следователите какво мисля за шпионите в Централ-
ния комитет отговорих: „Ще съжалявате един ден дето сте се засилили да 
ги търсите в нашите среди и във вашия ЦК  Подозрителността е изгодна 
някому, но не е в интерес на народа ни“ 

Изпадналият в немилост пред Сталин трайчо Костов бе изваден 
от състава на ЦК и пратен като библиотекар в народната библиотека  
Инсценирани митинги започнаха да се появяват уж спонтанно по улици-
те на София с искания за разобличаването на „предателя“  направи ми 
впечатление, че моят познат величко Манолов не минаваше вече из ко-
ридорите да отключва и заключва вратите  Причината за този факт нау-
чих много по-късно  При довеждането на трайчо Костов в арестантските 
килии, величко помислил, че в страната е извършен държавен преврат и 
в уплахата си отива на камбанарията на затвора и се обесва  Бедният ве-
личко, той, който ми даваше кураж и ме уверяваше, че каквато и присъда 
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да получа, най-много след 5-6 години ще си изляза от затвора, не можа 
да проумее жестоката борба за власт и съперничеството в самата партия 
между групата на вътрешната съпротива, тази на сталинските храненици 
и нямащите никакъв шанс испански интербригадисти 

Сталин и неговият антураж във всички партии от соцобщността 
бяха овладели външните, вътрешните, финансовите и икономически ве-
домства и ревниво ги пазеха от „чуждо“ вмешателство  „неблагонадежд-
ните“ комунисти скоро щяха да станат врагове с партиен билет и разпра-
вата с тях щеше да бъде жестока  И може би немалко от тях щяха да се 
опомнят и прогледнат, но щеше да бъде късно 

в  н а в Е Ч Е р И Е т о  н а  П р о Ц Е С а

С пастор нейчев ни разделиха и аз останах в килията сам  техният про-
цес беше започнал  При мен продължаваха да се изреждат на посещение 
и „консултации“ по един или друг повод  даваха ми да прочитам някое и 
друго списание, но вестници – не! Извикаха ме за среща с назначения ми 
служебен адвокат на име величков  от разговора с него разбрах, че съм 
подведен под отговорност за клевети спрямо народната власт и нейните 
мероприятия, за подкопаване доверието към държавата, за подпомагане 
на хора да напуснат нелегално страната, за издаване на държавна тайна 

този мой „защитник“ ме уверяваше, че е добре да се призная за 
виновен и се разкая, та да получа смекчена наказателна присъда  такава 
била практиката  знаел, че обвиненията в голямата си част са необосно-
вани и без доказателствена стойност, но времето било такова, че „при-
знанието облекчавало наказанието“ 

не знаех кой точно е ангажирал този адвокат, но се убедих, че кол-
кото е мой, толкова е и на следователите и прокурора  С мен се държеше 
любезно, кротко и добронамерено  на на кого в такова коварно и подло 
време можеше да се довериш?!

връчиха ми обвинителния акт  в него бяха изложени мотивите на 
обвинението, отнасящо се до дейността на анархистите като цяло и пер-
соналните обвинения към всеки от нас поотделно  фигурираха следните 
имена: Пантелей джумаков (зад граница), Иван Шуролинков (зад грани-
ца), Илия Мечкаров (зад граница), велко Георгиев (зад граница), Георги 
Хаджиев (зад граница), Христо несторов (зад граница), диньо динев 
(зад граница) и реално присъстващите Стоян Ив  Цолов, васил тодоров, 
никола Младенов, Стоян доколянков, д-р Иван Балев, Христо Манолов, 
величко Костадинов, желязко Петков, трендафил Марулевски  така се-
дем души съдеха задочно, а девет, събрани от различни места, нямаха ня-
каква връзка помежду им, освен че бяха анархисти по убеждение  Хората 
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зад граница бяха избягали нелегално, за да не попаднат в концлагерите, 
както това сполетя десетки хиляди други  тях ги съдеха задочно, а нас, за 
това, че сме знаели за подготовката на бягството им и не сме съдейству-
вали на властта  Що се отнася до обвинението за държавната тайна, то бе 
съшито с бели конци и подкрепено от псевдодоказателства, измислени в 
съответствие с членовете на току-що изфабрикувания закон за държав-
ната тайна  Според него всеки, който кажеше каквото и да било пред чуж-
денец, се предполагаше, че е издал държавна тайна и ставаше подсъдим  
тук е излишно да споменавам, че най-големите държавни тайни както по 
онова време, така и днес, са издадени на чуждите разузнавания от висо-
копоставени в държавната и партийна йерархия служители  та нали по 
нареждане на самите ни държавници, чуждестранни представители бяха 
развеждани по заводи, стопанства, мини, институти, лаборатории и пр , 
за да видят с очите си колко сме богата и можеща страна?! а кой изнасяше 
на безценица нашата селскостопанска продукция и стоките, които обик-
новеният човек трудно купуваше или не можеше да намери на пазара?!

д Е л о т о  з а П о Ч н а   Х И Щ н И К ъ т  К И р И л о в  М Е 
П р Е д У П р Е ж д а в а

делото бе насрочено за 28 юли 1949 година  Подготовката на сценария, 
както казах, бе започнала преди 16 декември 1948 година  на нас не да-
ваха допълнителната чорба или порцията яхния с месо, както даваха на 
пасторите, преди да се гледат делата им  Целта, която си бяха постави-
ли с нашия процес, не бе постигната, защото нямаше факти  Случайното 
запознанство с представителя на антифашистка и антифранкистка Ис-
пания у нас не беше укривано  обвинителите знаеха и бяха убедени, че 
липсва каквато и да било корист от наша страна  на процеса не допуснаха 
външни лица, освен близките на подсъдимите  не посмяха да разгласят 
чрез пресата за водения срещу нас процес 

Изпълнител-режисьор беше антон Кирилов, който ме посети в ки-
лията ден, преди да ни отведат в Съдебната палата  той непрекъснато ми 
внушаваше да поддържам обвинението, което ми се приписва, защото в 
противен случай можело да ме върнат за ново преразглеждане и нов про-
цес  явно се стараеше да се издигне в служебната йерархия чрез нашия 
процес и подготвяния срещу трайчо Костов  Както за него, така и за Бачи 
зеев, нашият и трайчокостовият процеси се бяха оказали последни, тъй 
като „машината“ след това ги изхвърли като ненужни дрипи  Самите те 
бяха съдени по-късно като резиденти на английския шпионаж  Болше-
вишкият опит се прилагаше и повтаряше у нас и в страните, попаднали 
под неговото господство  на нас, анархистите, беше известно как след 
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като руските служби ГПУ, ЧК, оГПУ, КГБ и пр , оглавявани и ръководени 
поотделно от Ежов, ягода, Берия, вишински и пр , след монтираните от 
тях процеси по поръчка срещу неудобните за Сталин лидери, идваше ред 
и за тяхното ликвидиране, за да няма следа 

делото се разглеждаше от Софийския областен съд с председател 
някой си р  дончев, юрист, и двама съдебни заседатели, без юридическо 
образование  обвинението се поддържаше от заместник-прокурора Ма-
рин Кожухаров  ясно ни беше, че нито основанията за задържането, нито 
следствието, нито съдебната процедура протичаше при спазването на ня-
какви правни норми  Пък и кога ли тези норми са били спазвани 

Присъдите ни бяха предварително поръчани, но за пред външния 
свят и архивите трябваше да се разиграват фарсове и то трагични, за да 
изглеждат законосъобразни 

за по-голяма тежест докараха за свидетели 7-8 съидейници от кон-
цлагера (тво) „росица“ и „Белене“, облечени в раирани дрехи  Между тях 
бяха моите приятели Марин добрев и Петър Букурещлиев  При обиските 
в дома на Марин бяха намерени някаква картичка, писана от мен по вре-
мето преди 9 септември 1944 година, в която съм му намекнал да си пази 
пищялката, която ще му е нужна в бъдеще (пищялката бе „идентифици-
рана“ с оръжие)  Прокурорът запита М  добрев имал ли е оръжие преди 
9 09 1944 година  Без да се церемони, Марин му отговори така: „Както 
при вас, така и при нас, ако някой е имал оръжие, е бил длъжен да си 
го пази  но ти, господине – обърна се той към заместник-прокурора М  
Кожухаров, – нали беше легионерче преди 9 септември, докато аз имах 
дейност против фашизма и знаеш много добре, че на 9 09 1944 година 
твоята партия си правеше агитация в Плевен с мъченията, които аз бях 
изтърпял  ти беше едно гузно момче “ Прокурорът се смути за момент, а 
председателят на съда отне думата на Марин добрев 

Към всеки от нас се отправяха обвиненията, вписани в обвинител-
ния акт, и след като адвокатите, ангажирани уж да ни защитават, говореха 
вяло и нескопосно, думата бе давана на посочваните от нас свидетели, 
които да ни охарактеризират като какви хора ни познават  такъв бе съ-
дебният регламент  аз бях посочил двама свидетели: Минко Казанджиев, 
агроном, родом от разград, комунист, секретар на Българския лозарски 
съюз, при когото бях работил вече, и Георги Патронов, при когото ра-
ботех като счетоводител в дирекцията на строителството, на която той 
беше директор  С него, както казах, се знаехме от концлагера Ени Кьой 
преди девети  Първи в залата влезе Минко Казанджиев  на въпроса по-
знава ли ме и какво знае за мен, той отговори: „честен, почтен, културен 
човек  Участник в гражданската война в Испания, отличен кооперативен 
деятел“  След него влезе Георги Патронов, който междувременно вече бе 
главен прокурор на републиката  Беше облечен във генералска униформа 
с червени лампази  той се отправи важен към свидетелската банка, а в 
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това време целият състав на съда му стана на крака  Председателят зада-
де въпроса познава ли лицето Стоян Цолов, а той отговори: „Кой, Цолов 
ли? да, познавам го  аз му подадох ръка и го назначих на работа, а пък 
той започнал да продава „на стар краставичар краставици“  в спор с мо-
ите служителки разправял, че историята на вКПБ (болшевики) не било 
история, а литературно съчинение  не била вярна история“ 

– достатъчно, отсече председателят на съда  По този начин Георги 
Патронов, вместо да каже две добри думи за мен, ме закопа още по-дълбо-
ко  вместо да каже какъв човек и служител съм, той говореше небивалици 
и това страшно ме изненада  Каква липса на кураж и достойнство! Щяха 
да минат осем години и през 1956 година, след като излязох от затвора, 
се срещнахме  той ми се извиняваше и ме уверяваше, че не можел да каже 
друго, защото, макар и главен прокурор на нрБ, по дирите му вече върве-
ли специалните служби  Предложи помощта си, ако имам някаква нужда  
в разговора помежду ни той ми разказа случая с никита Хрушчов след 
ХХ конгрес на КПСС  Пред специалното събрание на партийния актив 
Хрушчов изнесъл в поверителен доклад за страхотните престъпления, 
които Сталин е извършвал съзнателно и преднамерено приживе  След 
завършване на съвещанието, думата за въпроси и отговори се предоста-
вил на слушателите  освен устно задаваните въпроси имало и писмени  
Един от въпросите гласял: „другарю Хрушчов, след като вие бяхте един 
от първите секретари на Сталин и пръв негов помощник и след като сте 
знаели за всички тези убийства, преследвания, безобразия и пр , защо не 
сте реагирали и не защитихте истината?“ листовката е била без подпис 

Хрушчов, прочел въпроса в листовката отговорил: „Ето, както вие 
сега мълчите, по същите причини не само аз, но и цялото Политбюро и 
Централния комитет не смеехме да кажем какво мислим, съгласявахме 
се и мълчахме“ 

С Георги Патронов се смеехме, но моят смях беше все още смях 
през сълзи, защото осем години ми бяха отнети от най-ценното младеж-
ко време на живота, а той би рискувал тогава само службата си 

Пропуснах да кажа, че при оформяне на нашите показания всеки 
от нас попълваше лично още в първата страница име, презиме и фами-
лия, рождена дата, месторождение и местоживеене, семейно положение, 
дейност преди и след 9 септември, и което е много важно – на мен не 
ми разрешиха да пиша, че преди 9 септември съм уволнен със забрана 
да учителствам поради антифашистка дейност, че съм бил в Испания на 
страната на републиката, в затвора Шумен, концлагера Ени Кьой, Черни-
те роти Светиврачко, че баща ми също е бил интерниран преди 9 09 и пр    
нали в съда трябваше да бъда представен като враг 

най-сетне думата дадоха и на нас, обвиняемите  това, което успях 
да кажа за секундите, които ми дадоха, бе: „за дейността ми като анар-
хист, ако я смятате за противозаконна, съдете ме, макар че тя реално не е 
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подсъдна, но за обвинението ми, че съм издал държавна тайна, заявявам, 
че дори и не съм помислял да извърша такава унизителна постъпка  това 
е противно на убежденията ми и на природата ми  не съм издавал никак-
ви държавни тайни“  Председателят на съда ме прекъсна и не ми позволи 
да говоря повече  това се казва социалистическо правосъдие 

При обвиненията си заместник-прокурорът подчерта, че съм под-
държал връзки с анархисти от чужбина и че съм бил деец от национален 
мащаб  Че съм бил интелигентен, ползвал съм езици и пр , с цел да внуши 
на съда, че съм опасен 

три дни продължи нашият процес в зала № 43 на Съдебната палата  
Ето текстуалния препис (1) от присъдата под № 494/30 юли 1949 година 
за всички обвиняеми:

П р И С ъ д а
№ 494
гр  София, 30 юлий 1949 год 

в ИМЕто на народна рЕПУБлИКа
Б ъ л Г а р И я

Председател: р  дончев
Членове: К  ралев, съд  заседател н  Кръстев – 
при секретаря надежда Иванова
в присъствието на зам  прокурора Марин Кожухаров 
разгледа доложеното от р  дончев

П р И С ъ д И

I  Признава подсъдимият Пантелей Стоянов джумаков от село Габарево, Ка-
занлъщко, жител на гр  София, сега в неизвестност, за вИновЕн в това, за гдето 
през 1948 год  в гр  София е събирал сведения, издал другиму държавни тайни, по-
ради което и на основание чл  112 от н з  във връзка с чл  60 от с з  го оСъжда на 
смърт, чрез обесване и да заплати на държавата 1,000,000 (един милион) лева глоба, 
която заменява при невнасяне с една година тъмничен затвор, като го лишава от 
правата по чл  30, т  1-4, 6 и 7 от н з  завинаги и конфискува цялото му имущество в 
полза на държавата 

Признава същият посъдим за вИновЕн в това, за гдето в същото време е на-
пуснал през границата на страната, без разрешение от надлежните власти и не през 
определените гранични места, поради което на основание чл  155 „а“, ал  1 във връз-
ка с чл  60 от н з  го оСъжда да изтърпи 15 (петнадесет) години строг тъмничен 
затвор и да заплати на държавата 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба, която при 
невнасяне заменява с една година тъмничен затвор и го лишава от права по чл      от 
н з  за срок от 20 години, считан от деня, когато присъдата може да бъде приведена 
в изпълнение, като конфискува в полза на държавата цялото имущество 

Признава същият подсъдим за вИновЕн в това, че след 9 септемврий до бяг-
ството му е разгласил в чужбина неверни, грубо изопачени обстоятелства, значител-
но уронващи достойнството на българския народ и на българската държава, поради 
което и на основание чл  111 „а“ във вр  с чл  60 от н з  го оСъжда да изтърпи 15 
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(петнадесет) години строг тъмничен затвор и да заплати на държавата 500 000 (пет-
стотин хиляди) лева глоба, която при невнасяне заменява с една година тъмничен 
затвор, като го лишава от правата по чл  30 т  1-4, 6 и 7 от н з  за срок от 20 (двадесет) 
години, считани от деня, когато присъдата може да бъде приведена в изпълнение, 
като конфискува в полза на държавата цялото му имущество 

Признава същият подсъдим за виновен в това, за гдето през същият период от 
време в страната ни устно и писмено е разгласявал обидни, клеветнически и неверни 
твърдения, които са от естество да създадат недоверие към властта изобщо и към 
някой неин орган и да внесат смущение в обществото, поради което и на основание 
чл  99 „г“, ал  4 във връзка с чл  60 от н з  го оСъжда да изтърпи три години тъм-
ничен затвор и да заплати на държавата 50 000 (петдесет хиляди) лева глоба, които 
при невнасяне заменява с двеста дни тъмничен затвор, като го лишава от правата по 
чл  30 от н з  за срок от пет години, считан от деня, когато присъдата може да бъде 
приведена в изпълнение 

Признава подсъдимият Стоян Иванов Цолов, 35 годишен от с  Кара Михал, 
Исперихско, българин, православен, грамотен, не женен, чиновник, за вИновЕн, за 
гдето през 1948 год  в гр  София е издал другиму държавна тайна, поради което и на 
основание чл  112, т  1, във връзка с чл  60 от н з  го оСъжда да изтърпи доживо-
тен строг тъмничен затвор и да заплати на държавата 200 000 (двеста хиляди) лева 
глоба, която при невнасяне заменява с една година тъмничен затвор, като го лишава 
от правата по чл  30, т  1-4, 6 и 7 от н з  завинаги и конфискува в полза на държавата 
имуществото на същият на стойност 200 000 (двеста хиляди) лева 

Признава същият подсъдим за вИновЕн в това, за гдето за времето от 9 
септемврий до деня на задържането му в страната е улеснявал, помагал и укривал 
лица, които са излязли през границата на страната, без разрешение от надлежащите 
власти, поради което и на основание чл  155 „а“, ал  2 във връзка с чл  60 отт н з  го 
осъжда да изтърпи девет години строг тъмничен затвор и да заплати на държавата 
100 000 (сто хиляди) лева глоба, която при невнасяне заменява с една година тъмни-
чен затвор и го лишава от правата по чл  30, т  1-4 от н з  за срок от 12 (дванадесет) 
години, считан от деня, когато присъдата може да бъде приведена в изпълнение и 
конфискува в полза на държавата имуществото на същият на стойност 100 000 (сто 
хиляди) лева 

Признава същият подсъдим за вИновЕн в това, за гдето през същият пери-
од от време в страната устно и писмено е разгласявал обидни, клеветнически и не-
верни твърдения, които са от естество да създадат недоверие към властта изобщо и 
към някои органи и да внесат смущение в обществото, поради което и на основание 
чл  99 „г“, ал  4 във връзка с чл  60 от н з  го осъжда да изтърпи две години тъмничен 
затвор и да заплати на държавата 20 000 (двадесет хиляди) лева глоба, която при 
невнасяне заменява с осемдесет дни тъмничен затвор, като го лишава от правата по 
чл  30 от н з  за срок от пет години, считан от деня, когато присъдата може да бъде 
приведена в изпълнение 

III  Признава подсъдимите: Георги Григоров Хаджиев, 42 год  от с  долна оре-
ховица, Горно ореховско, Христо димитров несторов от с  Габаре, тетевенско, жи-
тел на гр  София, диню Петров динев, 34 год  от с  Крива круша, новозагорско, Илия 
димитров Мечкаров, от с  ретово, Светиврачко, и Иван Георгиев Шуролинков, 24 
год  от с  Копиловци, Кюстендилско, всички сега в неизвестност, за вИновнИ в 
това, за гдето през 1948 год  са излязли през границата на страната, без разрешение 
от надлежните власти и не през определените гранични места, поради което и на ос-
нование чл  155 „а“, ал  1 във връзка с чл  60 от н з  ги оСъжда всеки един от тях да 
изтърпи по петнадесет години строг тъмничен затвор и да заплатят на държавата по 
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500 000 (петстотин хиляди) лева глоба, която при невнасяне заменява с една година 
тъмничен затвор и ги лишава от правата по чл  30, т  1-4 от н з  за срок от двадесет 
години, считан от деня, когато присъдата може да бъде приведена в изпълнение, като 
конфискува в полза на държавата от всеки посъдим цялото имужество 

Признава подсъдимият Георги Григоров Хаджиев за вИновЕн и в това, за 
гдето, през горе казания период от време в страната ни устно и писмено е разглася-
вал обидни, клеветнически и неверни твърдения, които са от есттество да създават 
недоверие към властта изобщо и към някой неин орган и да внесат смущение в об-
ществото, поради което и на основание чл  99 „г“, ал  4 във връзка с чл  60 отт н з  го 
оСъжда да изтърпи три години тъмничен затвор и да заплати на държавата 50,000 
(петдесет хиляди) лева глоба, която при невнасяне заменява с двеста дни тъмничен 
затвор, като го лишава от права по чл  30 от н з  за срок от пет години, считан от 
деня, когато присъдата може да бъде приведена в изпълнение 

IV  Признава подсъдимия васил тодоров Йорданов, 46 год  от с  раданово, 
велико търновско, живущ в гр  София, българин, православен, неженен, грамотен, 
осъждан, словослагател, за вИновЕн в това, за гдето през 1948 год  в страната е 
улеснявал, укривал лица, които са излязли през границата на страната, без разреше-
ние на надлежните власти, поради което и на основание чл  155 „а“, ал 2  във вр  с чл  
60 от н з  го оСъжда да изтърпи осем години строг тъмничен затвор и да заплати 
на държавата 100 000 (сто хиляди) лева глоба, която при невнасяне заменява с една 
година тъмничен затвор и го лишава от правата по чл  30, т  1-4 от н з  за срок от де-
сет години, считан от деня, когато присъдата може да бъде приведена в изпълнение, 
като конфискува в полза на държавата имуществото на същият на стойност 100 000 
(сто хиляди) лева 

Признава същият подсъдим за вИновЕн в това, за гдето през същия период 
от време е разгласил в чужбина неверни и грубо изопачени обстоятелства, значител-
но уронващи достойнството на българския народ и на българската държава, поради 
което и на основание чл  111 и във вр  с чл  60 от н з  го оСъжда да изтърпи осем 
години строг тъмничен затвор и да заплати на държавата 100 000 (сто хиляди) лева 
глоба, която при невнасяне заменява с една година тъмничен затвор и го лишава от 
правата по чл  30, т  1-4, 6 и 7 от н з  за срок от осем години считан от деня, когато 
присъдата може да бъде приведена в изпълнение, като конфискува в полза на държа-
вата от същият имущество на стойност за 100 000 (сто хиляди) лева 

Признава същият подсъдим за вИновЕн в това, за гдето през същият пери-
од от време в страната ни устно и писмено е разгласявал обидни, клеветнически и 
неверни твърдения, които са от естество да създадат недоверие към властта изобщо 
и към някой неин орган и да внесат смущение в обществото, поради което и на осно-
вание чл  99 „г“, ал  4 във вр  с чл  60 от н з  го оСъжда да изтърпи две години тъм-
ничен затвор и да заплати на държавата 20 000 (двадесет хиляди) лева глоба, която 
при невнасяне заменява с осемдесет дни тъмничен затвор, като го лишава от правата 
по чл  30 от н з  за срок от пет години 

Признава същият подсъдим за виновен в това, за гдето през същият период 
от време и по същият начин е разгласявал факти и обстоятелства и давал преценки, 
които са от естество да увредят отношенията с приятелският нам Съветски съюз и 
да уронят тази държава и нейните власти, поради което и на основание чл     , ал 5 
във вр  с чл  60 от н з  го осъжда да изтърпи две години строг тъмничен затвор и да 
заплати на държавата 20 000 (двадесет хиляди) лева глоба, която при невнасяне за-
менява с осемдесет дни тъмничен затвор, като го лишава от правата по чл  30 от н з  
за срок от пет години 
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V  Признава подсъдимия никола Младенов тодоров, 40 год , от с  лялинци, 
трънско, живущ в гр  София, българин, православен, женен, грамотен, осъждан, сло-
вослагател, за вИновЕн в това, за гдето през 1948 год  в София своевременно не е 
донесъл на надлежната власт за добити от него сведения, завършено шпионство, по-
ради което и на основание чл  112 „б“ във вр  с чл  60 от н з  го оСъжда да изтърпи 
шест години строг тъмничен затвор и да заплати на държавата 50 000 (петдесет хиля-
ди) лева гроба, която при невнасяне заменява с двеста дни тъмничен затвор и го ли-
шава от правата по чл  30, т  1-4, 6 и 7 от н з  за срок от осем години, считан от деня, 
когато присъдата може да бъде приведена в изпълнение, като конфискува в полза на 
държавата от същият имущество на стойност 50 000 (петдесет хиляди) лева 

Признава същият подсъдим за вИновЕн в това, за гдето през горе поме-
натият период от време е разгласил в чужбина неверни и грубо изопачени обстоя-
телства, значително уронващи достойнството на българския народ и на българската 
държава, поради което и на основание чл  111 „а“ във вр  с чл  60 от н з  го оСъжда 
да изтърпи шест години строг тъмничен затвор и да заплати на държавата 50 000 
(петдесет хиляди) лева глоба, която при невнасяне заменява с двеста дни тъмничен 
затвор и го лишава от правата по чл  30, т  1-4, 6 и 7 от н з  за срок от осем години, 
като конфискува в полза на държавата имущество на същият на стойност 50 000 (пет-
десет хиляди) лева 

Признава същият подсъдим за вИновЕн в това, за гдето по същото време е 
улеснявал и укривал лице, което е излязло през границата на страната, без разреше-
ние от надлежните власти, поради което и на основание чл  155 „а“, ал  2 във вр  чл  60 
от н з  го оСъжда да изтърпи шест години строг тъмничен затвор и да заплати на 
държавата 50 000 (петдесет хиляди) лева глоба, която при невнасяне заменява с двес-
та дни тъмничен затвор и го лишава от правата по чл  30, т  1-4 от н з  за срок от осем 
години, като конфискува в полза на държавата имущество на същия на стойност 50 
000 (петдесет хиляди) лева 

Признава същия подсъдим за вИновЕн в това, за гдето по същото време в 
страната устно и писмено е разгласявал обидни, клеветнически и неверни твърде-
ния, които са от естество да създадат недоверие към властта изобщо и към някой 
неин орган и да внесат смущение в обществото, поради което и на основание чл  99 
„г“, ал  4 във вр  чл  60 от н з  го оСъжда да изтърпи две години тъмничен затвор 
и да заплати на държавата 20 000 (двадесет хиляди) лева глоба, която при невнасяне 
заменява с осемдесет дни тъмничен затвор, и го лишава от правата по чл  30 отт н з  
за срок от пет години 

VI  Признава подсъдимият Стоян ненов доколянков, 37 год  от с  Мечка, Па-
нагюрско, живущ в гр  София, българин, православен, неженен, грамотен, земеделец 
за вИновЕн в това, за гдето по същото време и место е улеснявал, помагал и укри-
вал лица, които са се опитвали да излязат през границата на страната, без разреше-
ние на надлежните власти, поради което и на основание чл  155 „а“, ал  2 от н з  във 
вр  чл  60 от с з , го оСъжда да изтърпи четири години строг тъмничен затвор и 
да заплати на държавата 50 000 (петдесет хиляди) лева глоба, която при невнасяне 
заменява с двеста дни тъмничен затвор и го лишава от правата по чл  30, т  1-4 от н з  
за срок от шест години, считан от деня, когато присъдата може да бъде приведена в 
изпълнение, като конфискува в полза на държавата имущество на същият на стой-
ност 50 000 (петдесет хиляди) лева 

Признава същият подсъдим за вИновЕн в това, за гдето по същото време в 
страната устно е разгласявал обидни, клеветнически и неверни твърдения, които са 
от естество да създадат недоверие във властта изобщо и към някой неин орган и да 
внесат смущение в обществото, поради което и на основание чл  99 „г“, ал  4 във вр  
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с чл  60 от н з  го оСъжда да изтърпи две години тъмничен затвор и да заплати 
на държавата 20 000 (двадесет хиляди) лева глоба, която при невнасяне заменява с 
осемдесет дни тъмничен затвор, като го лишава от правата по чл  30 от н з  за срок 
от пет години 

Признава подсъдимите: д-р Иван Цветков Балев, 48 год  от с  Павел баня, Ка-
занлъшко, живущ в София, българин, православен, женен, неосъждан, лекар; Христо 
Манолов Кацаров, 42 год  от гр  Марек, българин, православен, неженен, грамотен, 
скотовъдец; Борис величков Костадинов, 29 год , от с  доброславци, Софийско, жи-
веещ в гр  София; железко Петков железков, българин, православен, женен, грамо-
тен, земеделец и трендафил Станков Марулевски, 30 год  от гр  Марек, българин, 
православен, женен, грамотен, чиновник за вИновнИ в това, за гдето през същия 
период от време в страната ни устно и писмено са разгласявали обидни, клеветни-
чески и неверни твърдения, които са от естество да създадат недоверие към властта 
изобщо и към някой неин орган и да внесат смущение в обществото, поради което и 
на основание чл  99 „г“, ал  4 във вр  с чл  60 от н з  ги оСъжда както следва:

1  д-р Иван Цветков Балев да изтърпи три години тъмничен затвор и да за-
плати на държавата 50 000 (петдесет хиляди) лева глоба, която при невнасяне заме-
нява с двеста дни тъмничен затвор и го лишава от правата по чл  30 от н з  за срок 
от пет години 

2  Христо Манолов Кацаров и Борис величков Костадинов да изтърпят по две 
години тъмничен затвор и да заплатят на държавата по 20 000 (двадесет хиляди) лева 
глоба, която при невнасяне заменява с осемдесет дни тъмничен затвор и ги лишава 
от правата по чл  30 за срок от три години 

3  железко Петков железков и трендафил Станков Марулевски да изтърпят 
по една година тъмничен затвор и да заплатят на държавата по 10 000 (десет хиляди) 
лева глоба, която при невнасяне заменява с четиридесет дни тъмничен затвор и ги 
лишава от правата по чл  30 от н з  за срок от две години, считан от деня, когато при-
съдата може да бъде приведена в изпълнение 

Признава подсъдимият д-р Иван Цветков Балев за вИновЕн и за това, за 
гдето по същото време и по същият начин е разгласявал факти и обстоятелства и 
давал преценки, които са естество да увредят добрите ни отношение с приятелския 
нам Съветски съюз и да уронят престижа на тази държава и нейните власти, поради 
което и на основание чл  99 „г“, ал  5 във вр  с чл  60 от н з  го оСъжда да изттърпи 
три години тъмничен затвор и да заплатти на държавата 50 000 (петдесет хиляди) 
лева глоба, която при невнасяне заменява с двеста дни тъмничен затвор и го лишава 
от правата по чл  30 от н з  за срок от пет години, считан от деня, когато присъдата 
може да бъде приведена в изпълнение 

Съгласно чл  64 от н з  определя на подсъдимите да изтърпят общо наказание 
както следва:

1  Панталей Стоянов джумаков, оСъжда на СМърт чрез оБЕСванЕ и да 
заплати на държавата 1 000 000 (един милион) лева глоба, която заменява при невна-
сяне с една година тъмничен затвор, като го лишава от правата по чл  30, т  1-4, 6 и 7 
от н з  завИнаГИ и конфискува в полза на държавата цялото имущество 

2  Стоян Иванов Цолов да изтърпи доживотен строг тъмничен затвор и да 
заплати на държавата 200 000 (двестта хиляди) лева глоба, която при невнасяне за-
менява с една година тъмничен затвор и го лишава от правата по чл  30, т  1-4, 6 и 7 от 
н з  завинаги, като конфискациите остават в сила, така, както са постановени 

3  Георги Григоров Хаджиев да изтърпи петнадесет години строг тъмничен за-
твор и да заплати на държавата 500 000 (петстотин хиляди) лева глоба, която заменя 
при невнасяне с една година тъмничен затвор и го лишава от правата по чл  30, т  1-4 
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от н з  за срок от двадесет години, считан от деня, когато присъдата може да бъде 
приведена в изпълнение 

4  васил тодоров Йорданов да изтърпи осем тодини строг тъмничен затвор и 
да заплати на държавата 100,000 (сто хиляди) лева глоба, която при невнасяне заме-
нява с една година тъмничен затвор и го лишава от правата по чл  30, т  1-4, 6 и 7 от 
н з  за срок от десет години, считано от деня, когато присъдата може да бъде приве-
дена в изпълнение, като конфискациите остават в сила, така, както са постановени 

5  никола Младенов тодоров да изтърпи шест години строг тъмничен затвор 
и да заплати на държавата 50 000 (петдесет хиляди) лева, която при невнасяне заме-
нява с 200 (двеста) дни тъмничен затвор и го лишава от правата по чл  30, т  1-4, 6 и 7 
от н з  за срок от осем години, считан от деня, когато присъдата може да бъде приве-
дена в изпълнение, като конфискациите остават в сила, така, както са постановени 

6  Стоян ненов доколянков да изтърпи четири години строг тъмничен затвор 
и да заплати на държавата 50 000 (петдесет хиляди) лева глоба, която заменява при 
невнасяне с двеста дни тъмничен затвор и го лишава от правата по чл  30, т  1-4 от 
н з  за срок от шест години, считан от деня, когато присъдата може да бъде приведе-
на в изпълнение, като конфискациите остават в сила 

7  д-р Иван Цветков Балев да изтърпи три години тъмничен затвор и да запла-
ти на държавата 50 000 (петдесет хиляди) лева глоба, която при невнасяне заменява 
с двеста дни тъмничен затвор и го лишава от правата по чл  30 от н з  за срок от пет 
години, считан от деня, когато присъдата може да бъде приведена в изпълнение 

осъжда всички подсъдими да заплатят всички разноски по делото 

С в о Б о д н И  в  з а т в о р а

драматичният и кошмарен период приключи  Гнетящата неизвестност, 
безкрайните денонощни безсънни разпити, самотата в килиите, цинично 
предлаганите йезуитски и инквизиторски похвати, кошмарните сънища 
и тревожната мисъл по близките бяха вече история 

Макар и в затвора, бях вече „свободен“  Инквизицията беше свър-
шила  Сънят ми за дълбокия кладенец, в дъното на който бях пропад-
нал и едва съзирах светлина при отвора му, се сбъдна! а доживотната 
присъда означаваше неизвестност, безперспективност, безкрайна мъка и 
терзания по близки  тя щеше да промени коренно живота ми  от всички 
осъдени по процеса моята присъда реално беше най-тежката  в затвора 
всеки разказваше как са протекли седемте месеца на следствието 

директорът на затвора тасков ни прие на отчет и ни разпрати по 
етажите в различните затворнически килии  Преди тази „разквартиров-
ка“ минахме през така нареченото „второ отделение“ – дезинфекционно-
то  намираше се в приземния етаж  населяваха го към 2000 души, нареде-
ни като сардели в консервена кутия и разположени на триетажни нарове  
тук, върху стената на т  нар  „колело“, бе прикован голям стенен вестник с 
мотото: „ЧовЕК, това звУЧИ Гордо“! (Максим Горки)  Каква гавра със 
световно известния писател  остригаха ни, изкъпахме се и ни настаниха 
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по килиите  С васил тодоров (народа) бяхме в килия на втория етаж  в 
нея заварихме четирима затворника от различни процеси: Стефан Шиш-
ков от Правец, Ганчо Маринов от Пазарджик, Сашо и Мандавошката от 
София  наровете тук бяха двуетажни  Пространството – три на два метра 
при два метра височина, малко горно прозорче и тежка дъбова врата  ве-
чер, след раздаването на чорбата, ни заключваха, но през деня можехме 
да се разхождаме свободно в границите на оградните стени  в рамките 
на затворническото пространство имаше работилници: дърводелна, ши-
вачница, обущарница, печатница, цех за книговезане и др  не липсваха 
лавка, бръснарница, салони за събрания и кинопрожекции, библиотека  
Между етажите и така нареченото „колело“ имаше преградни мрежи  ако 
някой решеше да се самоубие чрез хвърляне от високо, щеше да падне 
в мрежата  доктор Иван Балев, заедно с други лекари затворници, бяха 
настанени в лазарета и в болничното отделение  ние, анархистите, бя-
хме непрекъсно във връзка помежду си  Четяхме свободно излизащите 
вестници, коментирахме и очаквахме посещения от нашите близки, кои-
то можеха да ни донесат дрехи и допълнителна домашно приготвена хра-
на и сладки  Свижданията ставаха, доколкото си спомням, един или два 
пъти седмично  от близките научавахме специалните новини, за които не 
се пишеше в пресата  И както винаги и навсякъде по света, лишеният от 
свобода очаква и сънува да бъде помилван или амнистран, или да се слу-
чат събития, вследствие на които отново да бъде свободен, защото няма 
по-голямо благо от свободата, нали така бе казал дон Кихот на Санчо 
Панса?

до нас достигаха най-различни слухове и новини със съмнителна 
достоверност, приемани от болшинството затворници като „истини“ 

на свиждане при мен дойде Станка лингурска от троян, която ра-
ботеше в пощата и следваше  на нея специалните служби бяха възложили 
да им донася това, което споделям в разговорите с нея и би представля-
вало интерес за тях  Ето защо Станка винаги, когато се срещахме, ме мо-
леше да не говоря за анархизъм, а само по въпроси от любовен, културен 
и научен характер  тя знаеше, че властта е по петите ни 

тук, в затвора, свижданията ставаха между две успоредно монтира-
ни телени мрежи, между които се движи надзирател, който подслушваше 
разговорите  да не би някой от говорещите да сподели нещо за „гътва-
нето на республиката“, както често се шегуваше васката  веднъж Станка 
ми донесе чудесно изплетен вълнен пуловер, плодове и сладки  Идваха 
заедно с Ева Балева, съпругата на д-р Иван Балев, тая предана мъченица, 
която трепереше от грижи за всички нас, пострадалите 

С баща ми, докато бях в Софийския затвор, се видяхме само веднъж  
на много места беше ходил да ме търси и пита за мен жив ли съм и къде 
се намирам, но отговор не получавал  делегация от родното ми село, след 
като научила, че съм задържан, отишла при тогавашния министър на пра-
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восъдието ради найденов, който е родом от тетевенския край и бил бли-
зък приятел някога на моите първи братовчеди от Брусен Стоян и лазар 
поп Цвяткови  той им казал да бъдат спокойни, с мен нямало да се случи 
нищо лошо  за това посещение при р  найденов научих след излизането 
ми от затвора 

Баща ми разказваше заизживяните по мен мъки така: „   отивам на 
нивата да ора и винаги като вървя след ралото в браздата, мисълта ми е 
все за теб – къде си сега, гладен ли си, жаден ли си, а когато при обедна 
почивка разпрегна конете, сядам, нахранвам се и лягам в оранта уж да 
почина, а ти си все пред очите ми    (бедният, колко страдания и мъка 
бе понесъл през трите войни, а сега и по мен, неговият син, с когото се 
гордееше) 

П о р я д К И  И  У С л о в И я  н а  ж И в о т  в  М о д Е р н а т а 
Б а С т И л И я

След излизането ни от следствените килии нашето присъствие в затвора 
се почувства сред затворниците  заговори се за анархистите  оживле-
нието, особено след като д-р Балев се включи като лектор на свободно 
избрани теми, предизвикваше жив интерес  той впечатли затворниците 
освен като лекар, също и с интересната си мисъл  наред с лекциите на ме-
дицински теми, съумя да говори за еволюцията на социалната мисъл и за 
борбите за освобождение на човека от древността до наши дни  Салонът 
беше винаги препълнен и той съумяваше да прокара свободомислието, 
вдъхновявало тези борби  затворниците започнаха да ни търсят и искаха 
да се запознаят с нашите идеи 

във връзка с чествуването на победата на Червената армия над хи-
тлеристите, полковник с 20-годишна присъда се опита да изнесе беседа-
доклад на тема „отечествената война и непобедимата Червена армия“  
този нагажденец стотици пъти повтаряше името на Сталин и как бла-
годарение на неговия военен гений войната била спечелена  липсваше 
елементарния анализ за реалната обстановка в СССр, Европа и света  
този разжалван полковник от стария режми надмина в хвалебствията си 
за Сталин и най-заслепените му привърженици  любопитно беше да се 
види как най-реакционно мислещи хора угодничеха най-много на затвор-
ническите и лагерни управи  надяваха се, че така ще спечелят милостта 
на специалните служби, които щъкаха из затворите  След края на доклада 
последваха изказвания  не се стърпях да взема думата и заявих, че докла-
дът е само елогия (хвалебствие) на Сталин, без истинско виждане за при-
чините и следствията от втората световна война и трагедията, изживяна 
от руския народ 
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това мое изказване беше в пълен дисонанс с изнесеното в доклада 
и малко или много рисковано  всички замълчаха  тогава стана управите-
лят на затворническата печатница Стоичков, който не беше затворник, и 
подчерта, че моето изказване е най-вярното  той не само ме подкрепи, но 
и ме поздрави 

По време на нашия престой в Софийския затвор имаше около 4-5 
хиляди затворници, а в затвора за малолетни в Беримирци – 14 хиляди 
младежи и малолетни 

След неколкомесечния ни престой тук, една ранна утрин всички 
анархисти бяхме изведени от килиите с багажа ни и разпределиха по гру-
пи  Подкараха ни към етапното Софийско гарово комендантство  Мен 
ме изпращаха в русенския затвор, д-р Балев – в разградския, васил то-
доров – в Шуменския, за останалите не успях да разбера  Когато дойде 
ред да се качваме в затворническите купета, на мен сложиха белезници, 
понеже съм с доживотна присъда и опасността да избягам била голяма  
освен нас, в купето имаше и други арестанти  Между тях имаше и крими-
нални  С един от тях, на име ангел, се заговорихме и той прояви интерес 
откъде съм и каква присъда имам  обясни ми, че очаква освобождение 
в близко време  не дооцених, че ще излезе мошеник  Представи ми се, 
че е някъде от нашия край  Помолих го, ако има възможност, да се отбие 
до моето село и информира баща ми, че съм жив и здрав и че ще бъда в 
русенския затвор  този човек, на възраст около 50 години, отива в моето 
село, намира баща ми и му казва, че когато сме пътували от София към 
Горна оряховица, аз съм го помолил да ми услужи с 500 лева  Сега дошъл 
да му предаде многото здраве от мен и да си поиска парите  С всичката си 
наивност на страдащ и вярващ в хорската доброта човек, при сполетелите 
го бели, баща ми му броил 500 лева  Сетил се обаче да му поиска паспорта 
и записал данните в него, адреса и пр  Когато по-късно, при свиждане с 
баща ми в русе се разговаряхме и той ми каза за случайно познатия ми 
ангел, че му е дал парите от нямането си, аз се хванах за главата  Казах му 
обаче да не се ядосва, но да подаде молба до съда в тутракан, откъдето 
бе въпросният ангел, като с няколко реда опише случая  това бе урок за 
предпазливост и никакво доверие пред непознати хора  Как се проточи 
образуваното дело, ще разкажа по-късно, а сега нека продължа пътуване-
то към русенския затвор 

Свалиха ни в Горна оряховица с д-р Балев, тъй като влакът, с който 
пътувахме, отиваше през Шумен за варна  Прие ни млад, строен лейте-
нант, който започна да ни извиква по име  Когато извика моето име и ме 
погледна, видя белезниците на ръцете ми  

– за какво сте съден – запита ме той 
– Като анархист – отговорих аз 
– Как може хора с такива убеждения, които цял живот се борят за 

свобода, да бъдат връзвани с белезници, като    – И нареди веднага да ги 
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свалят  Ето, мислено се възхитих аз, намират се и будномислещи хора, 
дори в тези неприемливи за мен институции  Благодарих му и в погледа 
му прочетох свободомислие и човещина 

о Щ Е  з а  Е ж Е д н Е в И Е т о  в  т Ю р М а т а  „ Б а Б а 
т о н К а “

така затворниците наричаха русенския затвор, тъй като тук през турско 
време е била затворена известната баба тонка, включително и синове-
те ѝ 

затворът бе един от най-старите в България  обграден бе с дебели 
каменни стени  През голямата желязна портална врата се влизаше в него-
лемия, постлан със заоблени каменни плочи двор  вдясно беше админи-
стративната канцелария, складът за продукти, банята и кухнята  в лявата 
страна бяха строени фурната за хляб, килиите, чешмата и няколко малки 
помещения за работилнички 

Килиите бяха мрачни и студени  Истински зандан  всяка килия по-
бираше десетки затворници, за които имаше място в лежащо положение 
върху дъсчени нарове  в едни от килиите бяха затворени политическите, 
а в други – криминалните затворници  През деня на двора всички бяха 
заедно  Както в килиите, така и в двора четяхме книги, разговаряхме, иг-
раехме на шах, на дама, а криминалните нощем играеха и на барбут  не-
малка част от затворниците (по-специално политическите) ходеха да ра-
ботят в кариерата до Пиргово  При завръщането си вечер те разправяха 
видяното по бреговете на дунав  веднъж се похвалиха как с кука и въже 
извлекли от водите труп на кон и как рязали и пекли месо от него, за да 
заситят глада си  Храната в затвора беше много лоша  основно ядяхме 
картофи и боб  Имаше и ориз, а понякога и месо с лук или паприкаш  Еже-
седмично по веднъж се разрешаваше внасяне на храна от нашите близки 
и приятели  Свижданията бяха по-рядко  Колетите се получаваха често  

Първото мое свиждане беше с баща ми, майка ми, със снахата дон-
ка и малката Стефка, братовата ми дъщеричка  разговаряхме съвсем сво-
бодно и за много неща  надзирател не присъстваше  Бяха ми донесли 
свинска мас, печено месо, орехи, плодове и най-важното – домашна ба-
ница с яйца, сирене и масло  

от получаваната отвън храна заделяхме, за да имаме за по-дълго  
Между мен и крайно добродушния и интелигентен 20-годишен младеж 
любчо Буев се създаде истинска братска дружба  той бе съден за съучаст-
ничество с младежка група социалдемократи  С него намерихме общ език 
по всички въпроси  Каквото получавахме от близките си чрез колети или 
пряко при свиждане, деляхме по равно  любчо беше с двадесетгодиш-
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на присъда, а аз с доживотна  в нашата компания приехме и д-р томов, 
който беше със смъртна присъда  на крака и рамото му висеше желязна 
верига 

доктор томов е бил студент в Германия и завършва медицина в 
края на войната  И него обвиняваха в издаване на държавна тайна  Пла-
чеше пред мен, че е бил принуден при страшни мъчения да прави при-
знания, че бил сътрудничил с нацистка група и издавал тайни  Увещавали 
го, че присъдата ще бъде фиктивна, след което щял да бъде помилван, 
стига да поддържа в съда обвиненията на прокурора  това било номер на 
следователите 

При посещение на висш началник от държавната йерархия, обикно-
вено полковник или генерал, нас, политическите затворници, ни строя-
ваха прави върху наровете и „големецът“ започваше да ни разпитва един 
по един: „ти за какво си съден и колко години ти е присъдата?“  всеки 
казваше с по-няколко думи нещо за себе си  за да потвърди казаното в 
дС, д-р томов винаги трябваше да отговаря: „за шпионаж“ 

Пъстър беше съставът на хората в нашата килия  Имаше съдени 
от народния съд, от инсценираните процеси на военни, земеделци, со-
циалдемократи, легионери  Имаше и съдени по така наречения „турски 
шпионаж“  двама от петимата по този процес бяха със смъртни присъ-
ди – Юсуф и бай наджи, най-интелигентният между тях  тук бяха бай 
Киро, един полковник от Хасковския гарнизон, Слави, Йоската, Кочо, 
Шойлев, райно, Мъглов, Ив  занев, васил, Христо, Христо Караиванов, 
Христо аваляков и др  Йоската беше отличен китарист, Слави – отличен 
акордеонист  След вечеря често си устройвахме литературно-музикални 
забави  рецитирахме, пеехме тихо, разказвахме си вицове и отново иг-
рите на шах, домино, табла и дама  любчо умееше да рисува и четеше 
усилено речника с медицинските думи и латински термини  надяваше 
се да следва медицина, ако евентуално излезе от затвора предсрочно  аз 
четях зола, толстой, Мопасан и особено Ковалевски и луис Моргановото 
„Първобитно общество“, от която книга изваждах текстове и правех ана-
лизи и изводи  Имах подвижна масичка, представляваща добре обрязана 
и фино шлайфана чамова дъска  С нея, където и да седнех, можех да я 
сложа върху коленете си и спокойно да пиша  Учех испански и френски, 
като си помагах с речници, които бяха разрешени 

немалко затворници проявяваха интерес към нашите идеи  някои 
искаха да чуят моята преценка и прогноза за хода на събитията  Четяхме 
и коментирахме писаното по вестниците, които имахме на разположе-
ние 

в едно слънчевото неделно утро на април 1950 година се разгласи 
на всеослушание, че търсят желаещи да копаят дупки за залесяване на 
брега на дунав  за мен беше чудо, че в навалицата от желаещи попаднах 
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и аз  това стана благодарение на затворника Чампоев – довереник на за-
твора  

По време на това излизане вън от затвора, по баира на брега съзрях 
познат човек, който водеше козичка  това беше бай Иван Чивиков, бра-
тът на Панайот Чивиков – и двамата анархисти и стари наши приятели  
Казах му, че съм затворник и го помолих да предаде това на брат си Пана-
йот и приятелите, за да знаят, че съм в русенския затвор и да дойдат евен-
туално на свиждане  всичко това стана съвсем набързо и незабелязано за 
околните, които копаеха дупките и засаждаха храсти и борчета  

не мина седмица време, когато от порталната врата Чампоев се 
провикна: „Стоян Цолов   “ върху картонена подложка носеше цяла ба-
ница, загъната във вестник  „Много поздрави от твоя близък Чивиков 
имаш“, каза Чампоев и ми предаде армагана 

Панайот бе побързал да ме зарадва  още с разгъването на баницата 
видях, че вестникът е чуждестранен  Беше порядъчно омазан, но напъл-
но здрав и четлив  „тиера и либертад“ беше „чудото“, което ме зарадва 
повече, отколкото самата баница  Бързо сгънах вестника и прехвърлих 
баницата в друга хартия  Извиках любчо Буев, д-р томов и Христо Ка-
раиванов и с баницата бързо се справихме  доволно хапнахме и аз им 
разказах кой е донесъл този деликатес, от кога се знаем с него, случки за 
Испания от нашето пребиваване там и пр , но не бързах да кажа, че вест-
никът, в който беше увита баницата, е анархистичен и наскоро издаден в 
Мексико  Усамотих се и хвърлих поглед първо на заглавията  впечатли ме 
уводната статия, разположена върху цялата първа страница  Посветена 
беше на конфликта и войната в Корея  в началото под антетката личеше 
главата на труман, а в края – главата на Сталин  По време на испанската 
революция и война този вестник излизаше като орган на FAI (Иберийска-
та анархистична федерация), а сега в мексиканската столица като орган 
на идейното емигрантско анархистическо движение на испанците 

фактът, че главите на труман и Сталин фигурираха в началото и 
края на обширния материал, говореше, че войната в Корея е война меж-
ду двете делящи мегдан суперсили в света – СаЩ и СССр  Статията за-
почваше така: „Когато човек влезе в просторната зала, където заседава 
оон, не може да не му направи впечатление огромната карта на двете 
земни полукълба, върху които с дебели линии са очертани границите на 
Северна америка и тези на Съветска русия  този факт говори ясно, че 
дебатите в оон всъщност са спор между тези двама господари, на които 
останалите пригласят  войната в Корея не е между корейците, а между 
суперсилите“ 

написаното изчетох внимателно от край до край на един дъх, а по-
сле и останалите материали  добрах се неочаквано до виждания и инфор-
мация, за каквито отдавна мечтаех  ясно беше, че както Германия след 
втората световна война беше разделена от победителите, така и Корея 
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сега трябваше да бъде разделена, защото е граница на стратегическите 
им интереси в далечния изток  СаЩ поведоха войната под знамето на 
оон, а руската империя и Китай имаха аспирации към тихоокеанските 
брегове и тези на япония  Материалите бяха изключително критични и 
аналитични 

Корейската война подхрани надеждите за скорошни промени на 
световната обстановка, но тези надежди не се оправдаха  Конфликтът 
между суперсилите в Корея бе много далеч от европейските проблеми, 
които щяха да се решават в продължение на десетилетията по-късно  

Е д н о  Г р о з н о  У Б И Й С т в о

Един ден, след като се бяхме нахранили, прибрали в килиите и провер-
ката бе минала – надзирателският ключ се бе превъртял през тежката 
желязна врата  започнала бе нашата поредна килийна забава с китара, 
акордеон, песни и рецитации  Слави разтягаше акордеона, изпълнявайки 
любимата си „румънска рапсодия“, Йоската свирешеше с китарата, а ние 
пригласяхме речитативно  д-р томов, изправен на нара, подрънкваше ве-
ригата с крака си с приповдигнато весело настроение  звуците от желязо-
то заместваха чинелите 

в разгара на нашето затворническо веселие, към 22 часа и 30 мину-
ти, надзирателският ключ превъртя обратно бравата и вратата се отвори  
директорът и някаква непозната физиономия на безличен номенклатур-
чик, заедно със старшия надзирател, нахълтаха в килията  Погледите им 
зашариха в различни посоки и се спряха на мен, любчо и д-р томов  лег-
лата ни бяха съседни 

– ти! – посочи с пръст директорът към д-р томов  тръгвай бързо с 
нас!

всички изтръпнахме  в тази нощ, с нашия съкилийник и лекар на 
затвора, усмихнатия и винаги отзивчив към болните затворници д-р то-
мов, се разделихме завинаги  Същата нощ, със секира, палачът беше съ-
сякъл по зверски един истински човек  Сигурен бях, че д-р томов е неви-
нен, но коварно замесен и принуден да обслужва чужди интереси, за да се 
измъкнат от съд истинските виновници 

на сутринта дойдоха да вземат багажа му – чанта, дюшече, одеалце 
и възглавница  Когато сядахме да се храним с любчо, мястото му оста-
ваше празно  от него съм запазил като мил спомен една малка кръгла 
алуминиева кутийка  Може би и мен щеше да сполети същата съдба, ако 
не бях намерил сили да кажа пред съда: „не съм бил и никога не бих се 
поставил в услуга никому, за да издавам каквато и да било тайна“ 
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П р Е д  т У т р а К а н С К И я  С ъ д   С р Е Щ а  С  Б а Щ а  М И

Получих призовка да се явя пред съда в тутракан във връзка с насрочено-
то дело по повод молбата, подадена от баща ми срещу измамника ангел, 
който го бе излъгал и му беше взел 500 лв 

оковаха десния ми крак в 15-килограмова верига още вечерта, тъй 
като рано на другата сутрин трябваше да пътувам под стража с кораб по 
дунава до тутракан  Мъчително и бавно беше това пътуване  С милици-
онера, който ме конвоираше, пристигнахме късно след обяд  закараха ме 
да пренощувам в някаква стара полумасивна постройка, някогашен тур-
ски конак  заварих десетина човека, престояващи като наказани в това 
помещение  Прекарах нощта почти буден  дървениците пъплеха като 
мравуняци по стените, таваните и мръсните сламени тюфлеци  Истински 
кошмар  в съда ме закараха под стража и там за моя радост и вълнение 
се срещнахме с баща ми  той бе призован като ищец, а аз като свидетел  
Прегръдката с баща ми бе и тъжна, и радостна  ответникът ангел, типи-
чен мошеник, не се яви  на въпросите на съдията отговаряхме поотделно  
Баща ми се опита да изясни някои подробности, но съдията го смъмри 
грубо и дори се опита да му се подиграва  Идеше ми да изкрещя в лицето 
на този „образован“ простак, но се сдържах  Макар и в правото си, щяха 
да ме обвинят в нарушение неприкосновеността на законодателя  

делото се отложи  Милиционерът излезе с по-човешко държане  
Позволи да разговаряме свободно с баща ми доста дълго време  Позволи 
да взема донесената от него храна и дрехи 

С баща ми си давахме взаимно кураж и надежда, че раздялата няма 
да трае дълго време  Сподели ми, че хората в селото ни го уважават още 
повече и често го питали за мен  разделихме се 

връщането обратно в тюрмата стана с автобус  окован в тежката 
верига през рамо, привличах вниманието на пътуващите  не зная как из-
глеждах в техните очи, като криминален, убиец или политическа жертва 
на престъпната система? Усетих обаче, че ми правят място и се държат 
състрадателно и с милосърдие  Случайно съвпадение ли бе, но прочетох, 
макар и от разстояние, написаното с едри букви заглавие в русенски вест-
ник, което гласеше: „в титова Югославия видях хора във вериги“! Стана 
ми смешно и тъжно едновременно  не беше ли ирония и то жестока, да се 
пише така, когато в Червенковска България десетки хиляди бяха в затво-
рите и концлагерите, а между тях стотици с белезници и вериги, чакащи 
смъртта си?!
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И л Ю з о р н И  н а д Е ж д И  П о  в р Е М Е  н а 
К о р Е Й С К а т а  в о Й н а

започналата война през март 1950 година в Корейския полуостров, както 
казах, събуди немалко надежди между затворниците и концлагеристите  
Мнозина предвиждаха скорошна развръзка, взаимен компромис между 
довчерашните съюзници, но скоро се убедихме, че разделянето на света 
на два оспорващи си господството над света лагера ще обрече на мъчи-
телна агония изкуствено разделяните народи  Конфликтните ситуации 
щяха да служат отлично на господарите в двата лагера да засилват репре-
сиите над поданиците и особено срещу недоволните, инакомислещите и 
търсещите свободата и социалната справедливост хора 

заредиха се мъчителни дни и нощи  Посичането на д-р томов ни 
напомняше, че режимът ще продължава да следва сталинския курс на ре-
пресии  

затворниците с дългогодишни и доживотни присъди сериозно се 
замислихме  През трудните моменти в живота си неведнъж съм правил 
рекапитулация на преживяното и прогноза за бъдещето  С по-мислещите 
хора в затвора споделях мнения и преценки по събитията  Между тези 
хора бяха земеделецът Бобев от Пловдив, бай Петър витанов – агроин-
женер по напоителните системи, близък приятел на високо ерудирания 
инженер Борис янев, златко Чаръкчиев, склонен към философски раз-
мисли, Михаил Петров (Мишо), партиен секретар от тутракан, съден под 
претекст, че присвоил кутия мляко на прах, а всъщност защото започ-
нал да мисли различно от правата партийна линия  друг интересен чо-
век беше бай алеко, мелничар по професия, силно привързан към нас с 
любчо  Постоянно ни разказваше за единствената си дъщеричка Боряна, 
която често го посещаваше и му носеше храна  Близки ми бяха затворни-
ците от съседното ни село владимировци: Христо, васил тодоров, васил 
Цанов, Христо аваляков, учител от с  лъвино, Грозю и драган Стоянови 
от родното ми село, всички съдени като принадлежащи към земеделския 
съюз  Интелигентни млади хора бяха Марчо, Стефан Иванов, Иван за-
нев, тодор, димо николов от Елховско, Христо Ботев от Ботевград, Геор-
ги Къркяланов от неврокопско, бай димитър Бакърджиев от Мичурин, 
Шойлев и др 

Интересна личност беше един от затворниците на име Коста  Пред-
стави се като активен партизанин от отряда на антон Иванов и по-късно 
беше съден с генерал Петър вранчев  Коста споделяше с мен невероятно 
много неща за миналото си  Чувстваше ме близък  задавах си наум въ-
проси за неговото поведение към мен, но разбирах, че е преживял дъл-
бока душевна драма  Изпадаше в състояния на лудост и аз на моменти 
допусках, че е умело обучен да симулира с цел да изпълнява други задачи  
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оказа се, че съмненията ми не са основателни  След преместването ни 
в плевенския затвор, загубих следите му  След излизането ми от затво-
ра, научих от Слави Калайджиев за жестоките инквизиторски методи, 
прилагани срещу генерал Петър вранчев по време на следствието срещу 
трайчо Костов  Генерал вранчев е поддържал приятелски връзки с прия-
теля ни Слави Калайджиев  дължа да отбележа, че в полицейския списък 
на анархистите, регистриран през 1926 година, между 850-те имена личе-
ше и това на Петър вранчев  Списъкът е взет от държавния архив и ми бе 
представен много по-късно от проф  дончо даскалов 

з а М И С л Е н о т о  Б я Г С т в о  С  Б л а Г о

затворникът Благо от велинград беше хлебар, земеделец по убеждение, 
със симпатии към анархистите  връзките ни с него се превърнаха в пове-
че от братски  довери ми, че оградната външна каменна стена (дуварът) е 
едновременно и стена на самата фурна  Според неговите проучвания на 
тази стена имало голям камък, който можел да се извади и да се излезе 
навън  Предвид лошата перспектива за скорошно излизане, започнахме 
да обсъждаме с него планове за евентуално бягство  Мислехме да напус-
нем страната през българо-югославската граница  оттам лесно бихме 
установили връзка с нашата западна емиграция  трудно и рисковано на-
чинание, но при липса на перспектива, човек е готов да опита и невъз-
можното  Подготвихме си и подходящи дрехи, обуща, сухар, пастърма и 
суха луканка  Преценихме, че най-подходящо време ще е юни на 1951 го-
дина, когато времето ще е по-топло и гората напълно разлистена  Планът 
не биваше да споделяме с никого  Мисълта за този риск не излизаше от 
главите ни  Ставахме по-уверени за сполучливото излизане вън от стени-
те на „Баба тонка“ 

Сега след прочитането на досието ми от дС, разбрах, че доверие-
то ми към фурнаджията Благо е било неоправдано  той ми бе направил 
предложението за бягството под диктовката на службите от дС, но зато-
ва – по-късно! 

Колетите, които любчо получаваше редовно, намаляха, докато 
един ден той разбра, че неговата любима жена, която непрекъснато бо-
готвореше във въображението си, му бе написала писмо, че го напуска  
за идеалист и честен млад човек като него това бе удар от изневиделица  
Болезнено и с мъка любчо понесе тази вест, но с нито една дума не я осъ-
ди за взетото от нея решение  оправда я!

за разнообразие и по-леко убиване на времето в затвора се устрой-
ваха особен род „шеговити сценки“  Когато докарваха някой младеж, 
току-що осъден, връчваше му се повторна призовка за ревизия на делото, 
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което уж ще се гледа в самия затвор  това бяха съдените набързо млади 
хора за извършени кражби на дребно  трагикомичният съд започваше 
по следния начин – върху постлано одеало пред масата стъпваше „под-
съдимият“  на отсрещната страна на масата върху столовете са насяда-
ли „съдиите“ и „прокурорът“, а встрани са адвокатите  Публиката е зад 
подсъдимия  Изказват се прокурорът, свидетелите, адвокатите, задават 
се въпроси на подсъдимия и накрая се прочита присъдата  точно когато 
„съдията“ прочете: „осъжда се еди-кой си на    “, одеялцето се издърпва 
изпод краката на осъдения и той полита назад  двама, предварително 
подготвени, го задържат да не падне по гръб, а публиката прихва в смях  
такива сценарии, устройвани на шега, бяха една горчива ирония и смях 
през сълзи  затворниците се надсмиваха на себе си  Е, при обвиненията и 
защитата се вмъкваха изрази, които поставяха в смешно положение и са-
мия състав на съда и системата, но това беше също част от спектакъла 

Понякога в по-тесен кръг, насядали по наровете, всеки от нас може-
ше да разкаже и неща от по-интимен характер, което ни развеселяваше  
Ето няколко „изповеди“ 

добродушният шегаджия димо николов от Елховското село Ка-
равелово разказа случка, станала през март 1945 година: „Често ходех, 
преди да бъда мобилизиран, при леля си – разказва димо, – в къщата, 
на която квартируваше селската учителка Минка, млада и много хубава 
жена  обичах да я заглеждам и от време на време да ѝ подмятам, че много 
ми харесва  тя се държеше високомерно и се правеше, че не ми обръща 
внимание  След двумесечното ми участие на фронта в Югославия срещу 
германците се върнах в село  отново побързах да посетя леля ми  раз-
говаряхме на дълго и широко какво съм видял и преживял на фронта  
Похапнахме каквото имаше заедно с леля и Минка и дойде време да си 
тръгвам  не пропуснах да подхвърля на Минка, че още повече се е раз-
хубавила и тя на свой ред ме покани за малко в нейната стая на кафе  
вече притъмняваше  влязох в затоплената стая и усетих приятния мирис 
на парфюма ѝ  Минка бе особено любезна и усмихната  „Седни на мин-
дера – каза тя, – и ме изчакай, докато сваря кафето“  Преди това запали 
лампата и спусна пердето  Позабави се, продължаваше димо, но при ид-
ването от кухнята донесе на таблата кафето и бялото сладко  забелязах, 
че се е облякла в нов червен пеньоар, леко полуразкопчан  Седна до мен 
и след кратък разговор, докато пиехме кафето, смали фитила на лампата 
и плътно се приближи до мен  отметна пеньоара от десния си крак, хвана 
ръката ми и я постави на кълката си  очите ѝ бяха присвити и дишаше 
тежко  лицето ѝ пламнало в червенина  аз се стъписах и засричах: „зна-
еш ли, Минке, какво се случи на фронта с мен, на никого не съм казал 
още  раниха ме точно в слабините и още не мога да се оправя“  Минка ста-
на мигновено, вдигна фитила на лампата, пребледня и като отвори вра-
тата изкрещя: „вън, вън, вън!“ и преди да сляза по стълбата, тя ме ритна с 
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крака си през кръста така, че аз се намерих в снега  „И да не съм те видяла 
пред вратата ми втори път“, измъмра Минка и бързо затвори вратата 

всички – аз, любчо, занев и бай димитър, избухнахме в смях, а бай 
наджи, след като пое дъх, изпуфтя и рече: „язък за жената бе, димчо, 
бива ли да допуснеш този резил“  ние продължавахме да се смеем, бай 
наджи да тръска ръка, а ухилилият се наш димо добави: „разказах ви 
самата истина“  разбрах грешката си, допълни димо, но дано като изляза 
от затвора, не я повторя 

След кратка пауза и коментари думата взе Иванчо занев  Усмихнат 
и започна: „а пък с мен ето какво се случи  Като ученик в пети гимна-
зиален клас, след връщането ми от следобедните часове, хазайката кака 
здравка често ме канеше в стаята си да се постопля, докато моята печка 
се разгори и въздухът се затопли 

Един ден след училище аз се похвалих на кака здравка, че вече сме 
във ваканция  тя пък ми се похвали, че хазаинът си е отишъл до село и 
щял да се върне на другия ден  Предложи ми да вечеряме заедно  Имала 
свинска наденица за скара, а и червено вино ѝ се намирало  Можело по 
този случай и да се напием, ако искаме  Свинската наденица се печеше на 
балкона, а аз дрънках на китарата  ядохме каквото ядохме, почерпихме 
се с чаша-две вино и както му е редът, кака здравка се излегна на леглото, 
подпряна с възглавницата  взе гребена и започна да реши косата си  не-
очаквано за мен тя ме помоли да бръкна откъм гърба под блузата и да я 
почеша, че нещо много я досърбяло  Поприведе се напред с разпуснатите 
си коси и аз бръкнах с ръка на голо по плешките и гърба до кръста  тя 
само повтаряше: „ох, чеши, ваньо, много хубаво ми става    и тъй, както 
охкаше и пъшкаше, изведнъж се обърна по гръб и разкрачи бедрата си  
затвори очите си и зачака  С моя акъл започнах да ѝ правя мустачки  тя 
отвори очите си и сепнато ме запита: „ваньо, какво правиш!“ аз започнах 
да се смея (по време на разказа си нашият Иванчо се смееше по същия 
начин)  тя, продължи Иванчо, бързо слезе от кревата и ми каза: „отивай 
в стаята си да спиш“  всички се смяхме на този чистосърдечен разказ на 
Иванчо 

И този път бай наджи каза: „язък за булката    ама, хайде, на теб ти 
е простено, защото си бил още аджамия  на димо, обаче, не може му се 
прости “

С такива весели и забавни случки пропъждахме мрачните мисли и 
трудните моменти на затворническия живот 

Ето какво разказах и самият аз веднъж: „това се случи през ран-
ната пролет на 1947 година  живеех на квартира у едно културно семей-
ство в София  Хазаинът ми беше банков счетоводител и излизаше сутрин 
рано на работа  Хазяйката, жена на около 40 години, домакинстваше през 
деня  Единствената им дъщеричка, възпитано момиче, следваше право  
Съквартирантът ми Станчо Галов от с  Скобелево, Казанлъшко, наш съ-
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идейник, също излизаше много рано, а след лекциите прекарваше време-
то за четене в университетската библиотека  в този ден и аз бях в изпитна 
сесия  Стаята, която обитавахме, бе вътрешна и за да се влезе в нея, след 
входното коридорче се преминаваше през общия хол, затоплян от гра-
мадна чугунена печка 

денят бе пролетен, но студен  всички бяха излезли рано, последен 
останах аз  Както винаги, внимателно и на пръсти, гледах да не събудя 
спящата в съседната стая хазайка  Излизайки, леко притворих вратите 
на хола и входната, като превъртях внимателно ключа  По пътя се сетих, 
че съм забравил студентската си книжка  веднага се върнах обратно, пре-
минах на пръсти през антрето и какво видях  в приятно затопления хол, 
чисто гола, хазайката ми се грееше на печката  Изненадана, тя се заобръ-
ща смутено ту наляво, ту надясно, ту с предните, ту със задните си преле-
сти (а те бяха наистина великолепни и изящни) и като се чудеше къде да 
се дене и как да се прикрие се вайкаше непрекъснато и повтаряше: „оле-
ле, г-н Цолов, олеле, г-н Цолов“  Сграбчи изведнъж мрежестото мильо от 
масата и запокрива ту сочните си гърди, ту слабините си 

в тези драматични секунди аз се колебаех да се върна ли назад или 
да премина бързо покрай хазайката и вляза в стаята си 

трябва да призная, че и аз бях не по-малко смутен от това да видя 
неочаквано гола жена пред себе си  Без да снемам поглед от нейното тяло, 
аз на свой ред повтарях: „   нищо, нищо    успокойте се, случва се, не се 
чувствувайте неудобно, това е естествено състояние“  Преминах в стаята 
си, взех студентската си книжка, позабавих се минута-две и като излязох 
отново в хола, хазайката ми беше вече по пеньоар  Силно зачервена и 
леко усмихната тя ме помоли да не би да съм се изпуснел да кажа нещо 
пред бай Стоян, защото кой знае какво би си помислил  Бяха почтено 
семейство 

не зная дали в последствие самата тя не му бе казала, но оттогава, 
когато погледите ни с хазайката се срещнеха, споменът от тази невинна 
случайност беше пред двама ни  оставих слушателите си сами да преце-
няват и коментират случая 

„ С П Е Ц И а л н И т Е “  П о С Е т И т Е л И 

Макар и осъдени, ние бяхме обект на внимание от страна на хората от 
върховете на държавна сигурност  тяхната задача се състоеше в това да 
се информират пряко за порядките, условията и най-вече за настроение-
то и духа на затворниците  Привикваха един или друг затворник, задаваха 
му въпроси и ако им се отдадеше възможност, се опитваха да го вербуват 
за доносник  обещаваха, че наказанието на склонилия може да бъде на-
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малено  от опит знаехме, че извикат ли някого в канцеларията на дирек-
тора за по-дълго време, това означава, че се опитват да го обработват  на 
наш жаргон това беше „свиждане с бялата мечка“ 

С мен специално се държаха прилично и никога не са се опитвали 
да ме уговарят за каквото и да било  Понякога, когато идваше представи-
тел от отдел „затвори“, проявяваше любопитството да чуе мнението ми 
по редица въпроси от ежедневието в затвора и мероприятията в общест-
вения живот на страната  ведъж ме запита:

– Поддържате ли тКзС-тата?
– разбира се, отговорих аз, но само ако са създадени доброволно, 

от убедени кооператори, а не наложени!
– Какво ще кажете за тито и трайчо Костов?
– И двамата бяха довчерашни ваши кумири, казах, и вие се възхи-

щавахте от тяхното минало  Преди три години, продължих аз, тодор Па-
влов наричаше тито „чудото на Балканите“, на когото историята обектив-
но отредила да стане водач  вие му устроихте пищно посрещане и пеехте 
песни, прославяхте го, заедно със Сталин и димитров  трайчо Костов 
наричахте „железния секретар“ на партията  вярвахте във вашите опре-
деления и ако някой изкажеше резерви, определяхте го като враг 

– Е да, но сега е доказано, че са врагове, предатели и шпиони, в 
услуга на империалистите – напомни инспекторът, не го ли приемате за 
вярно?

в неговите въпроси не подозирах провокативност и с охота отгова-
рях както мисля 

– Както при първите ви характеристики за тях, така и при вторите, 
започнах аз, те ви се даваха наготово и вие ги възприемахте верски, а не 
защото сте убедени  в това отношение мисля, че постъпвате като религи-
озните – каквото каже попът  за 24 часа си променяте мнението и оцен-
ката си в зависимост от това какво и както ви е наредено отгоре  

При подобни разговори с „големци“, макар да бях в неравнопоста-
вено положение спрямо тях, усещах, че мълчаливо се съгласяваха с мен, 
но не смееха да си позволят лукса да го изкажат гласно  Страхуваха се за 
службата и поста си  

в русенския затвор „Баба тонка“ имаше значителен брой младежи 
„земсисти“, искрено вярващи в правотата на земеделската кауза, изпо-
вядвана от трагично обесения никола Петков, извървял докрай мъче-
ничеството си по пътя към Голгота  Имаше обаче и такива самозванци, 
обявили се за земеделци от съображения за издигане, когато дойдат на 
власт  направи ми впечатление държането и отношението към въпрос-
ните младежи на подполковник Шойлев, обявил се за „земеделец“  за да 
върти младежите около себе си, той им раздаваше задочно служби – на 
кого кмет, на кого околийски началник, обещаваше на някого и пристав, 
когато дойдели на власт  тази категории хора съм срещал и по времето 



439

С П о М Е н И

на престоя ми в концлагера Ени Кьой преди 9 09 1944 година  По онова 
време комунистите също деляха постове на зелено 

н а  П ъ т  К ъ М  П л Е в Е н С К И я  з а т в о р

Планът ни с Благо за бягство от русенския затвор през фурната се осуети  
През една мартенска нощ на 1951 година неочаквано, бързо и грубо бя-
хме разбудени от надзирателите  Строени по трима, бяхме откарани в га-
ровото етапно комендантство  ясно стана, че ни карат в друг затвор  Къде 
точно – не знаехме  Гадаехме и допускахме всичко  войната на Корейския 
полуостров, както казах, будеше надежди и тревога едновременно  След 
около час бяхме натъпкани в две-три купета, а след 6-часово пътуване 
слязохме на Плевенската гара  в етапното престояхме до вечерта  оттук 
ни откараха в новия затвор в края на града, близо до местността „Кайлъ-
ка“  По списък влизахме един по един с тежкия багаж на гръб  желязната 
врата щракна след нас  

настаниха ни из килиите с подръчния ни багаж  Попаднах в гола 
единочка, без нар и осветление  тръшнаха вратата още с влизането и пре-
въртяха ключалката  разгънах дюшечето върху голия цимент и се покрих 
с одеалото  заспах мигновено  не исках да мисля за нищо  напрежението 
от дългото пътуване и умората бързо се смениха с дълбок сън  наясно 
бях за едно – очакват ме години „престой“ по пътя към неизвестността 
във времето, докато трае „преходният период“ и „строителството на со-
циализма“  за болшевишкия комунизъм не исках да мисля 

П о р я д К И т Е  И  У С л о в И я т а  в  М о д Е р н а т а 
Б а С т И л И я

Като цяло порядките във всички затвори си приличат, но има и разли-
ки  в едни те са малко по-либерални, в други – сурови и строги  в някои 
от затворите отношенията на администрацията към затворниците е по-
толерантно, в други – грубо и жестоко  в затворите пряко волята им са 
докарани принудително хора виновни и невинни  всички обаче са живи 
човешки същества, лишени от най-ценното – свободата  Към това се при-
бавят недохранването, гладът, липсата на чист въздух, слабата медицин-
ска грижа, липсата на близките  Само затворникът и концлагеристът зна-
ят истински какво представлява животът в тази репресивна институция, 
неразделна част на държавната организация на обществото 

Плевенският затвор беше един от „по-добрите“  затворниците бяха 
заключени в килии по коридорите на триетажните крила  Много бяха и 
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така наречените „общи килии“  на разходка по карето, поетажно обита-
телите биваха извеждани по за един час сутрин, обед и вечер  това беше 
голямото ни разнообразие вън от килиите  

затворът беше обграден с дебели и високи каменни стени  По на-
блюдателните кули в ъглите на двора бяха поставени войници, въоръ-
жени с картечници, шмайзери и бомби  встрани от карето, обикалящите 
затворници бяха наблюдавани от дежурен надзирател, който следеше да 
не възникнат инциденти по време на обиколките  този порядък се повта-
ряше ежедневно 

След карето имаше време за покупки  в килиите седяхме или ле-
жахме по наровете  Четяхме, пишехме, играехме на шах, табла и карти  
разговаряхме, спорехме, а понякога стигахме и до бой  По коридорите 
пред килиите се движеха дежурните надзиратели  от време на време на-
блюдаваха какво правим по килиите  

разместването по килии и пренастаняването ставаше винаги по 
съображения на администрацията  тя се състоеше от директор, замест-
ник-директор, главни и обикновени надзиратели  в приземния етаж бяха 
канцелариите, деловодството, счетоводството, касата, колетната служба 
и пр  Пак там беше и лечебницата 

затворниците в този затвор бяха около хиляда души  Имаше до-
бре оборудвана дърводелска работилница  Изработваха се маси, столове, 
гардероби и кухненска мебел  на работещите в дърводелната не се поз-
воляваха контакти с политическите затворници  Условията на живот за 
работещите бяха по-благоприятни  Ползлваха повече часове за разходка 
след края на работното време  Получаваха парично възнаграждение, спо-
ред заработването 

През тези години затворите в страната бяха десетки, а затворни-
ците – десетки хиляди  Местата за лишаване от свобода в София, Пазар-
джик, Плевен, ловеч, враца, лом, Шумен, русе, варна, търново, Сливен, 
Стара загора и пр  бяха препълнени  във всеки затвор имаше и женски 
отделения  държавна сигурност „работеше“ денонощно  Бдеше за „спо-
койствието“ на гражданите  Скрояваше процеси по поръчка  обикнове-
ните хора по онова време дори и не подозираха за цялата тази задкулисна 
юдинска игра, играна под сурдинка и дирижирана от централата на КГБ!

П о  н я К о л К о  д У М И  з а  „ л И Ч н И я  С ъ С т а в “  – 
з а т в о р н И Ц И

за политическите затворници в Плевенския затвор през годините 1951 
до 1956 година, когато аз бях в него, ще кажа моите впечатления с по 



441

С П о М Е н И

няколко думи за онези от тях, с които лично съм разговарял, споделял и 
опознал 

осъдените по политически причини бяха твърде разнородни по 
състав  Имаше земеделци, социалдемократи, демократи, легионери, 
анархисти, трайчокостовисти, военни, католици, протестанти, безпар-
тийни  това бяха хора, съдени от „народния съд“ и принадлежащи към 
така наречените „контрареволюционни“ групировки или от процесите, 
свързани с никола Петков, Коста лулчев, с организацията „неутрален 
офицер“, с процесите на пасторите и католиците  

от БзнС – ангел держански, Борис Бумбаров, Георги Хълчев, ди-
митър Гичев, васил Гьорев, димитър Баталов, Евтим арсов, димо нико-
лов, димитър Бакърджиев, Бондоков  

от социалдемократите – Петър дертлиев, Груди Панчев, Михаил 
Петков, Иван Градинаров, Коста лулчев, любен Буев, Йосиф димитров 
и др 

от трайчокостовистите – Евтим Стоицев, Илия Баялцалиев, Спас 
задгорски, димитър Панов, Иван Гевренов, лулчо Червенков, Иван Узу-
нов, васил Славов, Казанджиев 

от анархистите – Илия Петканов, Георги донев, Христо ташев, Пе-
тър Керемидчиев, Станчо николов Йонков, Манол васев, ангел дяков, 
Стефан Попов, Иван Бойчев 

от пасторските процеси – Стефан Караджов, янко Иванов, никола 
зяпков, отец Мариам 

от демократите – Стефан янчулев, Стефан Корулиев, Петър Кьо-
сеиванов 

от военните процеси – генерал Кирил Станчев, полковник Марко 
Иванов, полковник Иван Стефанов, войников, Мотикаров, радулов 

от процеса по убийството на Гео Милев и др  – тома Прендов, Ива-
нов, Ковачев, вл  Сърбински 

от легионерите – Илия Минев, Петко Чолаков, Кожухаров, Ганчо, 
Кондов, Митко, Богдан, любен 

на мнозина от хората, които срещнах в затвора, имената се губят 
в паметта ми и не съм в състояние да ги изброявам  Ще отбележа само, 
че немалка част от напусналите изпращаха да доизтърпяват наказанията 
си в концлагерите „Белене“, „росица“, „Персин“ и др  и много от тях не 
срещнах никога повече 

К о Е  С Б л И ж а в а  Х о р а т а  в  з а т в о р И т Е

затворниците, както и хората вън от затвора, се сближават, общуват и 
споделят вижданията си за живота, за действителността, по събитията 
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от вътрешен и международен характер най-вече като хора с близки и 
сходни мирогледи  Известно е, че самотата и изолираността са най-труд-
но поносимите състояния за човека  в общите килии на затвора такава 
опасност не съществува, но в карцерите и единочките това е ужасно и 
трудно поносимо наказание 

Първата мисъл след пристигането ми в Плевенския затвор беше да 
потърся познати, съидейници и социално мислещи хора  освен в килии-
те, откривахме се и в карето за разходка 

Интересуваха ме хората от трайчокостовия процес  Един от тях 
беше бай Евтим Стоицев  Съден беше заедно с Петко Кунин  Стар кому-
нист, кюстендилец, близък на стария емигрант Иван Генчев Караиванов, 
яко доросиев, Коста янков и приятел на много анархисти от по-старите 
поколения  Човек без особено школско образование, но с изключителен 
житейски опит  знаеше много сентенции и притчи  Имаше ме като негов 
син и за да ме предпази от евентуални коварства, първо ми разказа при-
казката, от която си направих извода, че когато си имаш работа с дяволи-
те, трябва да бъдеш по-голям дявол и от тях, за да не загинеш  

П р И К а з К а  з а  С л Е П И я  И  Г ъ р Б а в И я

Години наред един почти сляп човек се блъскал сред хората из улиците и 
мегданите и непрекъснато проклинал живота и злата си съдба  отникъде 
не срещал ни помощ, ни съчувствие, а само подигравки и присмех  на-
мерила се милостива и състрадателна старица, която го съжалила и по-
съветвала как да открие цяр за слепотата си  „Ще ти кажа къде да идеш и 
какво да направиш, казала му тя, но при едно условие – да спазваш точно 
съветите, които ще ти дам“ Ще отидеш, синко, продължила тя, в затън-
тената гора  там, сред мочурищата, има едно високо кичесто дърво, на 
което късно през нощта се събират дяволите  от тях ще научиш и чуеш 
много неща, но нито дума няма да продумваш, докато те са на дървото  
Ще мълчиш и само ще слушаш и запомняш казаното от тях през нощта  
така ще научиш как да излекуваш очите си и да прогледнеш “

запътил се нещастникът и след много лутания се добрал до дърво-
то, описано от старицата  Приклекнал в храсталака и зачакал  По едно 
време дяволите заприиждали един по един  вдигнали врява и започнали 
да се надприказват кой какво е видял, кой кого и как е подлъгал, какви 
лошотии и злини подучвали да правят хората помежду си  Един от дяво-
лите разказал как жената на единия от двама приятели подлъгвала мъжа 
си и го пращала за „зелен хайвер“, докато мърсувала с другаря му  „Чакай-
те, чакайте, рекло едно от младите дяволчета, онзи ден аз поведох един 
слепец направо през трапа и той се сгромоляса вътре, та хората едвам 
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го извлякоха  този нещастник не знае, че ако си измие очите с водата от 
кладенчето под това дърво, веднага ще прогледне!“

още със зазоряването, преди петлите да са пропели, дяволите се 
разотишли  Слепият се добрал до изворчето, умил очите си и прогледнал  
И като се върнал радостен в махалата, всички ахнали и се учудили като 
го видели, че е окат като всички други  Съседът му, който бил с гърбица 
по рождение, го запитал откъде е намерил цяр за страданието си и довче-
рашния слепец му доверил, че лек може да се намери, но ако спази съвета 
на бабичката  И му издал тайната  Казал и условията, които трябвало да 
се спазват  

зарадвал се гърбавият и още на другия ден преди мръкване наме-
рил дървото, клекнал сред храстите и зачакал  След полунощ дяволите 
заприиждали и започнали докладите си пред тартора  Между другото, 
един от дяволите разказал как подстрекавал двама гърбави да се наддум-
ват на кого гърбицата е по-голяма и как хората около тях им се надсмива-
ли и ръкопляскали  Като чул това, гърбавият под дървото не се стърпял 
и се обадил, че никога никому не се е присмивал и с никого не се е надпи-
рал  И че иска да му махнат гърбицата  дяволите веднага го заловили и 
се хванали на хоро около него  заиграли хорото наляво, вместо надясно  
Гърбавият не се стърпял и рекъл, че хорото се върти не наляво, а надяс-
но  дяволите му се надсмели, а баш дяволът наредил да го отведат в за-
тънтената дяволска къща, където едно малко дяволче започнало да мете 
стълбището, но отдолу нагоре  Гърбатият веднага му дал акъл, че стълби 
се метат отгоре надолу и даже взел лопатата и метлата да покаже  

Като научили за поведението на гърбатия, дяволите си смигнали и 
за награда му залепили още една гърбица  

Много бяха приказките от този род, които бай Евтим ми разказва-
ше, и те заслужават да бъдат записани 

М о И т Е  П о з н а н С т в а  в  з а т в о р а

Ще споделя нещо, което характеризираше голямата част от трайчокосто-
вистите  те нямаха доверие помежду си, но всеки от тях поединично ме 
търсеше и правеше своята „изповед“ под секрет пред мен  Интересни бяха 
разговорите ми с бай Спас задгорски, стар железничар, един от ръково-
дителите на железничарската стачка от 1919 година, както и тези с бай 
димитър Панов, Христо Баялцалиев, васил Славов, бай Иван Гевренов, 
с лулчо Червенков и особено с Иван Узунов  освен с гореизброените за-
творници трайчокостовисти, в килиите и по карето интересна приказка 
имахме и с бай Георги Хълчев, Стефан янчулев, генерал Кирил Станчев, 
Шипков и др 
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Бай Спас задгорски постоянно повтаряше, че системата е тази, ко-
ято носи бедите и тази система решително трябва да се промени  Пира-
мидите и централизмът, па ако ще да се наричат демократични, са пречка 
за прогреса, смяташе той, без въобще да беше анархист  николай, по-го-
лемият му син, бе интербригадист в Испания, женен за французойка и 
предпочете да остане да живее във франция 

Христо Баялцалиев мразеше номенклатурчиците от всякаква по-
рода  След излизането си от затвора през 1956 година той стана отговор-
ник на отдел „Промишлено-търговски“ в Кирковски район  викаше ме да 
го придружавам при обиколките му из района, помагаше на служебния 
персонал и правеше нарочно преоценка на стоки, от които персоналът би 
могъл да си купи нещо на по-ниска цена  Имаше брат в Югославия, друг 
във франция и трети тук, в София  Човек, специално пратен от него, дой-
де до родното ми село, където след затвора по необходимост пребивавах  
той специално ми предложи да заминем в Югославия, а оттам, ако искам, 
да замина за франция  отказах и нямах намерение да създавам нови тре-
воги на баща ми  И не сгреших!

васил Славов ми разказа за брат си Кирил Славов, как е загинал 
по време на следствието в душегубките на дС във връзка с трайчокосто-
вия процес  Кирил Славов бил заможен комунист и чрез своята мебелно-
дърводелска фабрика заделял значителни парични суми, за да помага на 
нуждаещи се интелектуалци  Известна е неговата помощ и грижа за бол-
ния от туберкулоза писател николай Хрелков  Когато николай Хрелков 
научава, че Славов е задържан, вдига телефона и пита началника на дС на 
какво основание е задържан и в какво е обвинен  отговорът на началника 
е бил: „ако запиташ повторно, може да се намериш при него и ти!“ Ето 
пример за морала на един апаратчик 

Интересна личност бе Иван Гевренов  неговата дъщеря беше жена 
на нашия приятел, писателя вичо Иванов, с когото поддържах лични 
връзки, а жена му е сестра на Петър Искров, първият пострадал българ-
ски комунист от сталинизма в СССр 

Повече от година време лулчо Червенков, вуйчо на вълко Червен-
ков, беше държан в отделна килия  не му позволяваха общуване с никого  
на карето го пускаха за разходка самостоятелно  Когато след 2 години го 
докараха в нашата килия, той едвам говореше  Измъчван страшно, така 
бе наплашен, че непрекъснато повтаряше: „тя, Партията, не е виновна, тя 
не греши“! той беше от старите кадри на БКП и създател на „дЕСПрЕд“ 
след 9 09 1944 година 

не познавах Иван Узунов, преди да попадна в Плевенския затвор  
Когато той влезе в килия № 63 с багажа си на гръб, от изтощение се по-
вали на земята  веднага разпознах в неговото лице изстрадалия честен 
човек  По-късно от разговорите ни научих за неговото минало и насто-
яще  Споделяше единствено с мен най-съкровените си преживявания в 
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живота  оказа се, че неговата сестра е била жена на нашия стар анархист 
Христо табаков, отговорен редактор на анархистичния седмичник „ра-
ботнически глас“ от 1927 година  След излизането си от затвора, връзки-
те ни с него продължиха  неговата жена люба стана причина да се запоз-
ная с моята съпруга любка, станала по-късно майка на двамата ми сина 
Пламен и огнян  

рано почина Иван Узунов и остави единствената си дъщеричка ди-
ана твърде малка  По-късно тя стана редактор в радио София 

Бай Георги Хълчев бе човек от старата генерация  Почти напълно 
сляп, той виждаше по-далеч от мнозина зрящи, но „слепи“  Съден беше 
с „Пладненци“ от процеса на Георги вълков  Присъствал е на паметния 
протестен анархистичен митинг в ямбол през март 1923 година, за който 
ми е разказвал интересни моменти  Беше с 10-годишна присъда 

Интересен човек, демократ по убеждение, занимавал се с журна-
листика, пропътувал по земите на Средния изток, беше Стефан янчулев, 
бащата на довчерашния кмет на София инж  янчулев  Близо цяла година 
сме били с него един до друг в килията през 1953 година  Бай Стефан беше 
страстен пушач  лулата не излизаше от устата му  знаеше добре англий-
ски език и от него запомних немалко думи  Умееше да се шегува и иро-
низира „големци“ от режимите у нас  ненавиждаше диктатурите, били те 
фашистки, болшевишки или военни  Предвиждаше края на сталинизма 
и говореше, че английската демократична машина действува бавно като 
питон  веднъж обаче навита и подготвена за нападение, била сигурна в 
победата си  диктатурите, казваше бай Стефан, действат бързо и в нача-
лото печелят, но впоследствие винаги губят битката 

от генерал Кирил Станчев съм останал само с хубави впечатле-
ния  Строен, спретнат, сдържано мълчалив, леко усмихнат, с приветливо 
лице, той повече изслушваше, а когато решеше да говори, съобразяваше 
се какво и пред кого да го каже  всеки ден си правеше студени фрикции 
на гърба и гърдите  Имаше подчертано републикански разбирания  Като 
командир на втора българска армия той е могъл да поддържа тесни връз-
ки с маршал толбухин, за когото ми е споделял неща от по-дискретен 
характер  Преди да стане главнокомандващ на трети Украински фронт, 
толбухин, според разказа му, бил в затвора  за Сталин се изказваше ре-
зервирано  Често Кирил Станчев ми говореше с възхищение за своя ня-
когашен учител в Кюстендилската гимназия, изтъкнатия интелектуалец 
и анархист радивой Каранов  Самият генерал Кирил Станчев високо ува-
жаваше нашите идеи, критично оценяваше развитието на събитията, рес-
пектираше с държането си заобикалящите го и печелеше уважението на 
затворниците  за мен той правеше изключение сред военните 
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Г л а д ъ т  П р Е з  1 9 5 3  Г о д И н а

в затвора винаги сме били недохранени  дажбата от хляб бе ограничена  
Чаят бе гола вода  Чорбата – с минимално количество ориз или картофи  
Бобените зърна се брояха в канчето и почнахме да си завиждаме, ако в 
черпака на някого попаднеха видимо повече  Колети се пускаха по един 
на три месеца с тегло не повече от 4 кг  на домашните си пишехме да ни 
изпращат храна „концентрат“ – мас или сланина, орехови ядки с мед, ри-
бено масло и пастърма  не правехме сметка откъде те ще намерят тези 
„спасителни“ калорични деликатеси  но когато пишехме писма, трябва-
ше винаги да отбелязваме, че се намираме в „добра обстановка“  

Гладът ни притисна здраво през 1952 и 1953 година  Шиите ни се 
проточиха  Ушите просветнаха, а лицата избледняха  По карето се влаче-
хме бавно, а при изкачване на стълбището, водещо до по-горните етажи, 
се подпирахме на парапетите и поспирвахме за почивка  тази обстановка 
даде отражение и върху психиката на затворниците  Кавгите и конфлик-
тите зачестиха  раздразнителността растеше  И точно по това време, в 
такава една обстановка, на посещение по килиите дойде сравнително 
млада, с чин полковник, жена-инспектор  оказа се, че това е донка де-
миревска, съпругата на убития на фронта бивш партизанин желю деми-
ревски  С влизането си в килията, заедно с директора и главния надзира-
тел, тя важно ни запита доволни ли сме от храната и режима 

Побързах да изразя не само моето мнение, но и това на останалите 
в килията, заявявайки, че тази безвкусна и безсъдържателна чорба, която 
ни се сервира, е под всяка критика  още недоизказал се докрая, директо-
рът нареди на надзирателя да ме свали при казаните в кухнята, за да се 
уверя, че чорбата е гъста и с отлична запръжка  Когато се върнах обратно 
заявих, че наистина в казана чорбата е гъста, но при нас в баките се носи 
само рядкото  Без малко да ме карцират като клеветник пред началство-
то  Истините за нещата не са еднакви за тези, които стоят горе, и тези, 
които са на най-ниското стъпало  наперената донка демиревска напус-
на килията видимо доволна, че „всичко е в порядък“  тя беше изпълнила 
дълга си като инспектор 

не ще преувелича, ако кажа, че сънувах нощем как някой ми подава 
хляб, но все не успявах да го взема  Гладът е най-лошият съветник  нали 
той отведе жан валжан в затвора за това, че „открадна“ хляб и бе нару-
шил закона за „свещената и неприкосновена собственост“?!
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з а  Е д н о  н Е о Ч а К в а н о  И з л И з а н Е

Извикаха ни по списък заедно с други десетина затворници  трябваше 
да бъдем разпитвани по различни дела в Плевенския окръжен съд  Мен 
щяха да ме питат по делото на тутраканския съд срещу мошеника ангел, 
който беше взел 500 лева от баща ми чрез измама  другите, призовани 
като свидетели, бяха от Плевен и околните села, по какви дела – не зна-
ех  Близките им бяха известени и ги очакваха  донесли бяха храна – от 
хубава по-хубава  Събраха ни в обща стая  Милиционерите ни разреши-
ха свободни разговори с близките  След като бяхме извиквани за раз-
пит и показания пред съда, оставаше най-важното за изгладнелите като 
вълци през лютите зими – яденето  очите ни шареха по масите и оглеж-
даха нареденото  започна голямото лапане  Почувствахме се като във 
вълшебното царство на приказките  ядяхме като невидели и ненаситни  
не говорехме и само пресягахме  Бързахме, да не би да ни кажат: хайде, 
тръгвайте, стига! Какво чудо беше за нас този ден! ядеш, ядеш, ядеш и 
усещаш, че стомахът ти е препълнен, но все още си гладен  Усещането за 
„още“ не те напуща  знаеш, че утре такова чудо няма да се повтори  При 
това знаехме, че от донесената храна няма да се носи в затвора  

Ех, този глад, той не е само за затворниците  Колко „свободни“ по 
света гладуват и колко милиони хора не си дояждат, докато други са пре-
ситени и повръщат от преяждане  Гладът е предизвиквал бунтове и рево-
люции, но те не са били успешни поради липсата на идеали за истинско 
освобождение 

Много години изминаха от този ден, а той е все още жив в паметта 
ми, като незабравим спомен  затова и до ден днешен съм се заклел нико-
га да не хвърлям хляб в кофите  Изтърпените безсънни и гладни години 
оставиха дълбоки следи и рани в клетките на тялото и в съзнанието ми  

те ще ме придружават до сетния ми час 

н о в И н а т а  з а  С М ъ р т т а  н а  С т а л И н  И 
о т з в У К ъ т  Ѝ  в  з а т в о р а

в ранните часове на 5 март 1953 година, през малките затворнически 
прозорчета забелязахме спуснато огромно черно знаме  някой се поше-
гува: „Цолов, вашите анархисти са нападнали и превзели затвора“! трупа-
хме се по наровете, за да видим и разберем повече  ясно беше, че важна 
птица е предала Богу дух  Кой ли е? – питахме се всички  След минути 
нечие зорко око залепна на шпионката на килийната врата  затворниче-
ската управа необичайно и тревожно се бе раздвижила  Чухме стъпки на 
ботуши и поредно отваряне и затваряне на тежките врати  дойде ред и 
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на нашата  Последва кратко съобщение: „Сталин почина!“ за едни от нас 
това бе най-радостната новина, за други беше трагедия 

всички мълчахме и се споглеждахме  не давахме израз на вътреш-
ното си вълнение  надзиратели и доносници следяха настроението  Пус-
наха ни да излезем на карето  всеки търсеше близки приятели да сподели 
събитието  духовете бяха възбудени 

Бързо намерих бай Георги Хълчев – „слепият“, който, както казах, 
виждаше по-далеч от гледащите  Преценките ни за това, което щеше да 
последва, не се различаваха  Стиснахме си ръцете с много от приятелите 
от различните килии и отделения  всички коментираха тихо но оживено 
гибелта на „бащата на народите“ 

някои допускаха и опасни изненади, дори и репресивни мерки, но 
за преобладаващата част от затворниците оптимистичните очаквания 
преобладаваха  надеждата за нашето скорошно освобождение от тюрма-
та растеше  Моята лична преценка бе категорична: смяната на курса на 
партията към „смекчаване“ на режима ще е неизбежен  оптимистичните 
ми очаквания споделих и с младежите, наши приятели: Станчо николов 
Йонков, Петър Керемидчиев, ангел дяков, Кунчо и други  При следващи-
те обиколки на карето споделих мнения с Борис Бумбаров и ангел дер-
жански (и двамата бивши оф министри от БзнС), които се отнасяха със 
симпатии към нас, анархистите  Имах случай да разговарям с димитър 
Гичев и бях възхитен от неговото мнение за известния перущенски анар-
хист Стефан тонов  Гичев се изказа с възторг и уважение към личността 
на бай Стефан, за неговия висок морал като човек, уважаван от съгражда-
ните, без разлика на политическите им убеждения  Мен пък ме впечатли 
интелигентността на самия димитър Гичев и неговото достойно държане 
пред затворническата управа и системата у нас по това време  личеше 
общественикът в него 

През втората половина на 1953 година ме преместиха в така нарече-
ните единични килии на третия етаж  Бях изолиран при други като мен, с 
големи присъди, а именно: Стефан Караджов, съден с процеса на католи-
ците, Стефан Королиев, съден с младежка група на демократите, и нури, 
турчин, съден по някакъв турски процес  И тримата бяха с 20-годишни 
присъди  най-интелигентен измежду тях беше Караджов, ръководител 
на италианската книжарница в София  Говореше отлично италиански  
завършил бе висше образование в Италия  С него намирахме общ език 
и разговаряхме на културни, идейни и стопански теми  роден в гр  Сев-
лиево, той познаваше редица наши приятели от града, а също и имена на 
анархисти от Италия  Стефан Корулиев бе младеж, родом от дряново, с 
културни и научни интереси  След излизането от затвора той завърши 
Юридическия факултет  отнасяше се с уважение към нашите идеи  нури 
беше дребничък на ръст, жилав, умен и хитър човек на средна възраст  
вероятно той бе „слушалката“ между нас, поставен да чуе отблизо разго-
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вори, които евентуално да донася на службите  ние се съобразявахме с 
тези наши подозрения и при разговорите си подбирахме темите в негово 
присъствие  това ще рече, че сами се цензурирахме  

Практиката на постоянно разместване на затворниците от килия в 
килия от спецслужбите продължаваше  да проучат и дооформят досието 
на всеки бе тяхна практика  такива „грижи“ към мен тези служби полага-
ха не само докато бях по затворите, но и след като излязох в „свободния“ 
живот, където нещата протичаха по-комплицирано и биваха съпътства-
ни с изненади 

През късната есен на 1953 година и през първите дни на 1954 го-
дина ме свалиха на втория етаж в килия № 62, където наскоро бяха до-
карани хора с присъди по обвинението за участие в мъчения и убийства 
на писателите Гео Милев, Христо ясенов, Георги Шейтанов, николай Пе-
трини и други „безследно изчезнали“ в пещите на държавна сигурност 
преди 9 09 1994 г 

Присъдите на почти всички от тези затворници бяха 20 години  
Спомням си имената на генерал Иван вълков, димитър Иванов, тома 
Прендов, Илия Кожухаров, владимир Сърбински  официалната преса 
изнасяше факти за начина, по който жертвите са били влачени в чува-
ли, обезглавявани, душени и пр  с цитати от признания на намиращите 
се в килия № 62  доволен бях да видя отблизо някои от тези, заемали в 
миналото високи постове в полицейските и военни кръгове „герои“  Ста-
нах неволен свидетел на техните взаимоотношения и на държанието им 
спрямо затворническата управа и пр  впечатли ме държанието на небез-
известния генерал вълков  Беше истински саможивец  Когато получеше 
колет и полагащата се порция „черпак чорба“, той се обръщаше с лице 
към стената, с гръб към съкилийниците си  ядеше от колета си скришом  
не говореше почти с никого  неволно си го представях като военен ми-
нистър след преврата от 9 юни 1923 година и вършените от него золуми 
в качеството му на „силна личност“, нареждала избиването на стотици 
и хиляди без съд и присъда  не мога да не споделя впечатленията ми от 
тома Прендов  външният му вид бе на много скромен и смирен човечец и 
не други, а неговите съпроцесници говореха, че той е бил „специалистът“ 
по примките и влаченето из тунелите на жертвите  впечатли ме негова-
та сервилност пред надзирателя при изкачването на затворническите 
стълбища, след прибирането ни от карето  Прендов сваляше кепето си и 
избърсваше ръкава на надзирателя от полепналата бяла варна мазилка  
Изглеждаше много жалък в очите на затворниците, защото никой не го 
задължаваше да се самоунижава 

При вида на подобно поведение на този човек, в съзнанието ми из-
плуват спомени за срещи с „големци“ по лагери и затвори преди 9 септем-
ври и след тази дата  наблюдавал съм и съм си представял държането на 
тази категория управляващи спрямо обикновените хора  държали са се с 
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тях арогантно и високомерно, но веднъж изхвърлени от машината, която 
са обслужвали, те са се променили и са станали от жалки по-жалки  Про-
менили са и мисленето си, и отношението си спрямо околните  законо-
мерно явление ли е това тяхно поведение, закодирано ли е по рождение 
или е резултат на положението, което заемат в йерархичните структури?! 
Убеден съм, че е резултат и от двата фактора 

По принцип властническите пирамидални структури функционал-
но развращават и корумпират двупосочно човека  Стоящият отгоре, ов-
ластен политически или закрилян от закона и, неминуемо и неизбежно 
започва да се вижда „голям“, както в собствените си очи, така и в очите 
на заобикалящите го  той променя поведението си към подчинени и при-
крепени към поста му  И обратно, поставеният на по-ниско стъпало в 
пирамидата се чувства по-малоценен, макар в повечето случаи да е с по-
голяма култура и интелектуални възможности  Едновременно с това под-
чиненият подхранва и скрита (потенциална) завист и омраза към „прос-
така-големец“  това обаче е друга тема 

в килията на втория етаж, за която става дума, скоро докараха и 
осъдени младежи от процеса срещу тоне василев – учител, анархист, уп-
ражнил силно влияние по радомирския и Кюстендилския край още от 
времето на съпротивата срещу фашисткия режим, когато е бил партиза-
нин и ятак 

Между тези млади хора, замесени в процеси с тоне василев, бяха 
Георги донев и Христо ташев  не познавах никого от тях, но те бяха чува-
ли за мен  Сега се убедих защо ме свалят във въпросната килия  държав-
на сигурност очакваше да ме види като организатор на група в затвора и 
агитатор сред неукрепналите още идейно млади хора  Малко по-късно 
тук докараха още една група млади анархисти от Свети врачко, които 
веднага ме потърсиха и споделиха някои новини, чути при пътуването 
за плевенския затвор  ден след идването на тази нова група от 5-6 чо-
века, започна повикването на някои от тях в дирекцията на затвора  на 
въпроса ми към един от повиканите младежи какво са го питали, той ми 
довери, че са се интересували за моя интерес към тях, какви въпроси съм 
им задавал и пр 

Усещах, че около мен се готви някаква провокация и затова съзна-
телно избягвах срещи и разговори на тема анархизъм и събития по све-
та 

През март-април 1954 година официалната преса с бомбастични 
заглавия разгласи, че в Средногорието са се водили сражения между гру-
па анархисти-диверсанти и военни поделения, при които паднали убити 
и ранени от двете страни 

По същото време мен, Илия Петканов, Христо ташев и Георги до-
нев ни свалиха в единочка на приземния етаж на затвора  При нас, анар-
хистите, докараха и един католически отец, на име Мариам  явно това 
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преместване и настаняване ставаше по нареждане на държавна сигур-
ност  режимът се затегна около нас  отчето се държеше дружелюбно, 
умееше да се шегува и ни играеше хоро по три-четвърти долни гащи  от 
него усвоихме по някоя и друга италианска дума  дните и нощите пре-
карвахме в четене на книги, разговори, игра на шах и спане  нощем токът 
не се гасеше  Храната, количествено и качествено, се влоши още повече и 
само благодарение на колетите, които Илия Петканов получаваше, аз се 
крепях физически  

най-младият между нас, Георги донев, беше страстен пушач, край-
но добродушен, сърдечен и умен младеж, арестуван като млад войник на 
дежурство в гранична застава  замесен бил в процеса срещу тоне васи-
лев  Гошето ни разказа любопитна и тъжна история, която заслужава да 
се отбележи  При една среща със симпатизиращи на анархизма младежи 
от радомирския край се появил някой си тодор калфата  През рамото си 
носел някакви стара пушка и веднага ги подканил за бягство през юго-
славската граница, тъй като предстоели събития у нас  запитал ги имат 
ли укрито оръжие, което ще им е нужно при преминаване на границата  
Без да подозират, че това е провокация, младежите се похвалили кой със 
счупен пищов, кой с ловджийска пушка, а Калфата ги запитал за тоне ва-
силев няма ли солидно оръжие като бивш партизанин? Един от наивните 
младежи избъбрал: „та тоне има картечница“  Последвал обиск и задър-
жане на тоне василев  Службите от дС обърнали къщата му, ровили по 
кюшета и темели     и успели да открият картечницата, зазидана в ками-
ната на стаята  тоне василев получава 20-годишна присъда  По-късно бе 
освободен и признат за борец срещу фашизма 

Христо ташев бе добър шахматист, но биеше ли го някой, избухва-
ше и хвърляше шаха към тавана и скандализираше всички  Умен, хитър 
и тактичен, той бе съдействувал на редица другари да преминат Юго-
славската граница  от неговата вила на връх антон са се отправили за 
Югославия тренчо Марулевски с жена си, Мильо Иванов Казака, Иван 
дръндов и др 

През месец април 1954 година в Плевенския затвор докараха ня-
колко човека от Казанлъшкия и Старозагорския край, съдени като ята-
ци на спуснатите със самолет парашутисти-анархисти Христо несторов 
(Ицата), дончо Караиванов и Мильо Казака  това беше грешка от страна 
на тези предани и смели наши другари, водени от силното желание да се 
върнат на родна земя и да се борят с коварния сталински режим  живели 
години наред на запад, те нямаха точна представа за истинската обста-
новка тук и за пълната безперспективност на една подобна акция, от коя-
то чужди на нашето движение сили са искали да се възползват  те станаха 
жертва не само на собствената си недооценка, но и на коварните служби 
на друга държава, преследваща свои интереси 
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Със стъпването си на наша земя нашите приятели, дошли от фран-
ция, разбират действителността и безперспективността на изолираната 
въоръжена борба срещу една мощна имперска сила  Искали са да изчакат 
идването на пролетта, когато да могат безопасно да напуснат България  
но междувременно скривалищата им били разкрити и обкръжени  в сра-
жение срещу 2000 войници, Мильо е ранен и пленен, Ицата – убит, а дон-
чо и Емилия успяват да се измъкнат от обсадата и да се спасят 

Ехото от този трагичен случай стигна до нас, затворниците, освен 
от пресата, също и от разказите на осъдените и докарани в затвора наши 
симпатизанти, дали приют на спуснатите парашутисти 

Погрешната преценка и непознаването отблизо обстановката у нас 
станаха причина и за погрешните тактически стъпки и прилагане съот-
ветни методи на борба  обстановката раздели на фракции не само на-
шите приятели в емиграция, но и всички други изгнаници  формираха се 
противоборстващи и враждебни една на друга групировки  

независимо от така създалата се неблагоприятна ситуация в тех-
ните взаимоотношения, във франция българските анархисти успяха да 
издадат над 40 книги и брошури и да публикуват в продължение на 30 
години месечния вестник „наш път“ с принципно издържани статии и 
оценки на събитията от миналото и настоящето на анархистичното дви-
жение в България 

Макар и в затвора, ние следяхме отблизо това, което ставаше в 
страната  недоволството сред обществеността растеше  десетки хиляди 
„неблагонадеждни“ пълнеха концлагерите и затворите  в редица села го-
ляма част от селяните поискаха земята си обратно  редица тКзС-та бяха 
на път да се разтурят  особено в Плевенско, ломско и ловешко  тези бро-
жения и недоволства стреснаха господствуващата партийна олигархия и 
тя предприе масови арести, като издаваше присъди по бързия начин  не-
малко селяни бяха докарани в затвора заради това, че са дръзнали да си 
откършат от доскорошната си собствена нива два-три кочана царевица 
или домат от градината  Претекстът беше уж за кражба, а в действител-
ност целта беше да се сплашат политическите противници, бивши соб-
ственици, вкарани насилствено в стопанството, превърнато в крепост на 
номенклатурата  от разговора ми с осъдените като криминални селяни 
се убедих, че самите те майсторски са били подстрекавани към прояви 
на дребно недоволство, с цел да се даде повод за парализа на истинско-
то недоволство, което можеше да стане неконтролируемо  По онова вре-
ме назряването на едно истинско недоволство в селата и някои градски 
зони беше факт  негови изразители ставаха главно младежи от зЕМС и 
отчасти анархисти  в някои райони, като Сливенския, новозагорския и 
Старозагорския, се зароди идеята за партизанска борба  формираха се 
бойни ядра, които излизаха в Балкана  зле въоръжени, без елементарен 
опит, те печелеха десетки последователи, но се оказва, че действителните 
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подбудители и инициатори на това мнимо партизанско движение са били 
хората на държавна сигурност  в момент, когато значителна част от гот-
вещите се за партизани се събират за разговори и обсъждане планове за 
действие, те са арестувани от хора на дС  всичко това ми разказа един от 
тези добродушни, но наивни и доверчиви селянин от село желю войвода, 
Сливенско в Плевенския затвор 

не мога да не разкажа това, което ми сподели моят братовчед Мар-
ко Чиков след излизането ми от затвора  непосредствено след 9 септем-
ври 1944 година съзнателно и преднамерено поделения от службите по 
сигурността, подвеждат недоволни и наивни хора към бягство през гра-
ницата  на тази уловка се хващат не само отделни лица, но и цели семей-
ства – мъже, жени и деца, които уж сигурен човек ще преведе през гра-
ницата за Гърция или турция  в действителност, „водачът“ ги е водил на 
разстрел в пограничните зони, след което с телеграма, докъдето трябва, е 
съобщавал: „днес убих еди-колко си кеклици, яребици и врабчета   “, т  е  
мъже, жени и деца 

Следяхме с изострено внимание събитията, които се развиваха у 
нас и вън от страната през 1954 година  не всички обаче разбираха тези 
бързи промени, тяхната вътрешна динамика и обосновка  Пресата, до 
която имахме достъп, тенденциозно представяше хода на промените и 
криеше истината 

Както фашистката диктатура, така и болшевишката прояви първо-
начално „преимущества“ пред по-бавно действащите демократични ма-
шини, които тепърва трябваше да се подготвят за противодействие на 
тоталитарната система 

Болшевишка русия с нейната милитаристична политика не изоста-
ваше в подготовката си за тотално въоръжаване и поддържаше най-мно-
гочислената армия в света в мирно време  нейната дипломация обаче 
беше недалновидна и едностранчива  тя не видя достатъчно ясно про-
тиворечията в интересите между победителите и победените от време-
то на Първата световна война и предпочете да се съюзи с хитлеристка 
Германия  Подцени огромния потенциал на западните демокрации откъм 
хора, суровини, техника, инфраструктура, геополитически предимства и 
най-важното – интелектуалният им потенциал  Грешният избор на Ста-
лин позволи на Германия да прегази и овладее европейските страни и 
след това да нападне съюзника си като награда за неговата слепота  друг 
е въпросът, че Германия се оказа още по-недалновидна в преценките си, 
че е в състояние да овладее огромните територии на русия и да постави 
на колене многомилионното ѝ население  
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П о л И т И Ч Е С К И т Е  И  д И П л о М а т И Ч Е С К И 
П р Е Г о в о р И  –  1 9 4 3  Г  

в края на ноември 1943 г  в техеран бе свикана конференция с участие-
то на англия, СаЩ и СССр  Присъстваха Чърчил, рузвелт и Сталин, за-
едно с военните си министри  Изготвена беше декларация за съвместни 
действия срещу нацистка Германия  на последвалата нова среща между 
съюзниците на 1 май 1944 г  в техеран, англия, СаЩ и СССр се догово-
риха за откриване на втори фронт срещу фашистката коалиция  реше-
нието за датата се забави, тъй като всяка от страните правеше преценки, 
изхождайки от собствените си интереси 

в началото на февруари 1945 г  Сталин, рузвелт и Чърчил, заедно с 
военните си министри, се събраха в ялта за нови съгласувани действия 
по военните фронтове, както и за обсъждане на планове за следвоенната 
организация на света 

на ялтенската конференция тримата големи взеха решение за оку-
пация на Германия, за статуса на Полша и Югославия, а също и за под-
готовка и учредяване на днешното оон  решено бе Съветският съюз да 
обяви война на япония, след като Германия бъде победена от съюзниче-
ските сили 

През втората половина на юни 1945 г  Сталин, труман и Чърчил се 
срещнаха отново в Потсдам и взеха важни решения, доразвивайки тези 
от ялта  Беше изработен и план за бъдещото устройство на Европа след 
окончателното сразяване на Германия, както и план за мирните догово-
ри с победените страни  в тази среща присъствуваха представители и на 
франция 

Свидетели бяхме обаче как всички тези решения повече или по-
малко увисваха във въздуха, защото всяка от страните, както казах, ги 
тълкуваше и прилагаше по своему, според интересите си 

Историята е пълна с примери за „обединяване“ на хетерогенни съ-
юзници при заплаха от общ враг, но много скоро след победата – всеки 
напуска обединението и търси нови съюзници според интересите си 

П а К т о в Е т Е

Политическото положение се промени  „Горещата“ война премина в „сту-
дена“  Светът отново бе разделен на два противостоящи блока  ръко-
водните олигархични групи във всяка от победителките бързо надянаха 
маската на миротворци и пазители на националните им суверенитети, но 
всъщност на кастово-класовите си интереси  Под претекст за „народно 
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добруване“ и съхранение на „световния мир“, народите заживяха с очак-
вания и илюзорни надежди за по-добро бъдеще 

знаехме как американските монополисти бяха натрупали огромни-
те си богатства от продажба на оръжията, с които европейците се из-
требваха и разрушаваха градовете си, пристанищата и енергетичните си 
източници  Сега капиталите на североамериканските монополисти тряб-
ваше да се реинвестират за възстановяване на разрушенията от войната 
и за оздравяване на икономиките на западна Европа и прочие меропри-
ятия  това възстановяване стана чрез плана „Маршал“ и Североатланти-
ческия пакт 

Берлин, Германия и австрия бяха разделени по на четири зони 
между победителите – руска, американска, английска и френска 

Старт за изграждането на Северноатлантическия пакт бе даден от 
англо-американците, което бе добре дошло и повод за Сталин да обедини 
в железен обръч прегазените от Червената армия страни чрез изгражда-
не на варшавския договор  за оръжейния бизнес се откри златна мина  
всяка от страните се оправдаваше с опасност от вражеско нападение  
И тази игра на надпревара във въоръжаването и непрекъснатите конфе-
ренции уж за разоръжаване щеше да продължи близо половин век, без да 
има сключен окончателен мирен договор между победители и победени  
новият заговор срещу народите бе скрит зад фасадата на обединените 
„цивилизовани държави“ – т  е  днешната организация на обединените 
нации (оон)  

всъщност за какво се водиха Първата и втората световни войни?! 
не обединение, а разделение на народите донесоха тези войни  И не за 
тяхната защита и сигурност умряха десетките милиони млади хора, а за 
задоволяване на болни амбиции и груби егоистични интереси на узако-
нилите се олигархични групировки, с претенции, че са защитници на оте-
чествата 

в днешно време управлява световният финансов капитал в лице-
то на Международния валутен фонд, Световната банка и Европейската 
банка  Чрез тях той налага неоколониална политика за ползване на све-
товните природни ресурси и експлоатация на националните икономики 
на много страни  това са институциите, които отпускат заеми в съответ-
ствие с послушанието на правителствата и народите (включително и на 
България) или финансират военни действия и операции срещу тях, кога-
то срещнат съпротива и несъгласие 
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желязната завеса, зад която Съветският съюз изграждаше социализма, 
който по силата на диалектическите „закони“ трябваше да прерастне в 
комунизъм, не позволяваше на поддръжниците му да прозрат горчивата 
истина за действителността там  Маркс твърдеше, че призракът на ко-
мунизма бродел по света, а ленин и Сталин поддържаха мита, че елек-
трификация плюс съветска власт означавало комунизъм  тези твърдения 
непрекъснато и методично се внушаваха на поколенията като аксиоми  
Както Сталин, така и Хрушчов по-късно на всеослушание заявяваха, че 
Съюзът ще надмине по производство на глава от населението по всички 
показатели запада и америка  Хвалбите продължиха дори по времето на 
Горбачов  тези твърдения будеха снизходителни усмивки сред прозорли-
вите и далновидни икономисти и социолози  за огромно число хора по 
света обаче тези умело поднасяни от болшевишката пропаганда твърде-
ния постигаха целите си  нормално бе неосведоменият и вярващ в иде-
алите човек да не приема и да не допуска, че е възможно в СССр да има 
концлагери, жестоки мъчения, убийства, пълна липса на обективна ин-
формация и тотална цензура  Единствено анархистите през тридесетте 
години на 20-и век разкриваха и изнасяха факти и случаи, потвърждава-
щи страшните гонения, на които са били подлагани хората поради техни-
те убеждения още през първите дни на наложения режим 

Капиталистическа Европа мълчеше и се ръководеше единствено 
от грубите си финансови интереси  Имаше немалко западни дипломати, 
които добре познаваха същината на тоталитарната сталинска система, 
нейната несъстоятелност и безперспективност  техният професионален 
опит обаче ги накара първо да вкарат представители на болшевишката 
държава в тогавашното он, а после да я впрегнат в плановете за усилена 
надпревара във въоръжаването, за да я изтощят икономически  най-на-
края истината за Съветския съюз бе показана на целия свят, но с една 
користна цел – да бъде дискредитирана идеята за социална справедли-
вост  това, от което се боеше капиталистическият свят, беше силата на 
организираната работническа класа, вярваща в „съветския комунизъм“, 
който в същината си беше чист държавен капитализъм – тромав, нерен-
табилен, бюрократичен и съвсем малко или никак социален и хуманен  И 
представителите на световния финансов капитал постигнаха целта си по 
мирен начин, без да гръмнат даже срещу великата империя  лъжесоциа-
лизмът и лъжекомунизмът на болшевиките се предаде и продаде идеята 
за социална справедливост, за която световното работническо движение 
се е борило десетилетия наред  Сега капиталистическият свят може на 
висок глас да твърди, че идеята за социализъм и комунизъм е била празна 
утопия, доказана от руския опит  Именно в това се състои най-големия 
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грях на маркс-ленинско-сталинското учение и неговото измамно прак-
тическо приложение  Изграждано върху априорни догми, налагани чрез 
тоталитарни методи, силна централизация, йерархизация и етатизация 
на обществото, то никога не можа да докаже как „по диалектически“ апа-
ратът на държавата ще „отмре“ и ще се превърне в своята „противопо-
ложност“  

либералният капитализъм, който доведе света до глобалната све-
товна криза през 1929 година, днес се представя като панацея за изход от 
сегашната криза  Пазарната икономика, при която уж производството, 
движението на стоките и добиването на суровините трябва да се конку-
рират, всъщност се монополизира открито или прикрито  Цените, за ко-
ито се предполага, че трябва да се регулират чрез търсенето и предлага-
нето, всъщност се налагат чрез монополите, а печалбите отиват винаги в 
касите на мултинационалните икономически групировки, които на свой 
ред са поддържани от определени политически кръгове, участващи в уп-
равлението на държавите  този сложен и скрит механизъм на световно 
икономическо господство от време на време става съвсем прост и видим, 
когато на сцената излязат военните и със силата на съвременните оръжия 
започнат да разчистват пътя на капитала в различни региони на света  
Примерите са много и значителни от Близкия изток и Персийския залив 
до латинска америка и от Централна африка до Югоизточна азия  

рано или късно ще се стигне до още по-голяма стопанска, социал-
на и морална деградация  държавата ще се префасонира и ще продължи 
неминуемо да защитава крадената и натрупвана по див грабителски път 
частна и корпоративна собственост  Ще преследва и наказва всеки, който 
дръзне да наруши статуса на старото римско право  Бедните и онеправ-
дани слоеве на населението ще бъдат търсени само като работен добитък 
и при провеждането на всеобщи избори, за да изблеят като стадо пред 
празна кошара, чакащо шепа зобчица и стиска тревица  И ще бъдат въз-
питавани да се молят на всевишния да облекчи участта им  „тъй върви 
светът – лъжа и робство на тази пуста земя царува“ – бе казал Христо 
Ботев 

р а з в о я  н а  С ъ Б И т И я т а  в  н а в Е Ч Е р И Е т о  н а 
о С в о Б о ж д а в а н Е т о  М И

С изострен слух следяхме и очаквахме следващите събития  Преценките 
ни за тях бяха различни, в зависимост от мирогледните ни становища  в 
едно бяхме уверени всички, че наближава времето да бъдем свободни 

в една януарска студена нощ, след проверките електрическото ос-
ветление изгасна  затворът потъна в мрак  не можехме нито да четем, 
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нито да играем на шах  за лягане бе още рано  Увлякохме се в разговори и 
философски спорове  аз защитавах научните постижения и социалните 
търсения през втората половина през 19 столетие  Говорех за дарвин, Хе-
гел, реклю и Кропоткин  Христо ташев, изненадващо за мен, започна да 
ме опровергава, като защитаваше окултистките и спиритуалистическите 
учения  Петканов взе моята страна, отец Мариам си мълчеше, а Георги 
донев само слушаше  Спорът се разгорещи и увлечени в него загубихме 
представа за времето  По едно време из коридорите се чу тропот на бо-
туши  Стъпките спряха пред нашата врата  железният ключ се завъртя и 
тежката врата отвори  Светлината на огнеупорния фенер, носен от надзи-
рателя, освети лицата ни  трима бяха застаналите срещу нас:

– Цолов – започна цивилният – ти да не мислиш, че се намираш на 
„Мария-луиза“ в клуба на анархистите, та да им държиш речи? 

Беше един от следователите-инквизитори по време на денонощни-
те разпити в килиите на държавна сигурност – франческо 

– да го карцирам ли? – угоднически издекламира държащият фе-
нера надзирател 

– не – отговори му франческо – утре той ще дойде при мен и ще 
разкаже за какво са спорили  

в 8 часа на другия ден давах писмени показания за водените разго-
вори  не повикаха за обяснения Христо ташев   

През февруари на 1956 г  се състоя 20-и конгрес на КПСС  ники-
та Хрушчов изнесе сензационния доклад за злоупотребите на Сталин с 
властта и заклейми култа към личността  След този доклад всички чле-
нове на Политбюрото и ЦК се заклеха, че ще упражняват колективно ръ-
ководство  не трябвало да има извращения, чужди на маркс-ленинизма  
Че култът е същност на системата, никой не посмя да каже  Изолирани 
в единичната килия, неочаквано върху стената от съседната килия се по-
чука и започна предаване по Морзовата азбука  Петканов, който беше 
пощенски техник и добре владееше морза, разбираше какво се предава  
Почукването повтори за внимание и продължи: „тази нощ предателят 
Берия е арестуван и разстрелян!   “ това бе най-страхотната и сензаци-
онна новина за нас  в СССр ставаха събития, които неминуемо щяха да 
дадат отражение у нас и по света 

любчо Буев, който като художник се ползваше с привилегията да 
ходи из коридорите и до лавката, ме уведоми, че от отдел „затвори“ е 
пристигнал инспектор, пред когото всеки можел да се жалва по въпроси 
от личен характер, стига да поиска това по съответния ред  Инспекторът 
се оказа вълков, същият, с когото някога преди 9 септември 1944 г  бяхме 
в концлагера Ени Кьой – Гърция  веднага пуснах молба за среща с него  
Прецених, че той ще ме изслуша внимателно и ще направи възможно-
то, още повече, че с него бях имал личен контакт през онези години  на 
следващия ден бях извикан и в присъствието на директора на затвора 
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Борислав тодоров и пред самия инспектор вълков разказах подробно за 
начина, по който спецслужбите от дС ме бяха манипулирали и инквизи-
рали, за да изградят обвинение издаване на държавна тайна  дошъл бе 
моментът, когато или щях да изляза от затвора, или щях да си изгния в 
него  След като ме изслуша внимателно, вълков каза да отправя молба 
чрез директора до зам -министъра на вътрешните работи Георги Кумби-
лиев, с когото също се познавах от времето, когато бяхме в Шуменския 
затвор и в лагера Ени Кьой  Съчетаха се неочаквано два благоприятни 
момента  не минаха и няколко седмици, бях извикан от полковника от 
дС димов, който по подъл начин бе изнудвал младия анархист ангел 
дяков за сътрудничество  ангел бе отказал да им става маша, за което 
непрекъснато бе заплашван и изнудван със закани бъде ликвидиран  той 
завърши трагично живота си, като се хвърли от третия етаж през пред-
пазните мрежи на колелото  Със съжаление ще кажа, че и Михаил Петков 
има дял от вина за самоубийството на този прекрасен млад човек, който 
предпочете смъртта пред позора да бъде доносник 

Полковник димов ми постави открито следния въпрос: „Цолов, 
ако те пуснем от затвора, ще продължиш ли да се занимаваш с анархизъм 
и да ни създаваш грижи?“

отговорих му следното: „никога не съм бил враг на истински соци-
алните промени в нашето общество, но не мога да мълча, когато виждам 
как се вършат кражби, злоупотреби и разхищения, прикривани под мас-
ката на социализма“ 

– а ти знаеш ли, че и сега вашите приятели анархисти, емигрирали 
във франция – продължи той – водят непрекъснато вражеска пропаган-
да срещу нашата народна власт, а тези, които са свободни, се събират в 
дърводелната работилница на теньо Хубенов и не мирясват?

Моят отговор бе следният: „Какво правят българските анархисти 
във франция не знам и не съм ангажиран с тяхната дейност  Колкото до 
това, ако бъда свободен и при мен дойде който и да било, за да ми пред-
лага да ме ангажира във „вражеска дейност“, ще го считам за провокатор, 
изпратен от вашите специални служби  винаги съм бил радетел за добру-
ването на народа ни и вие добре знаете това  оставете ме да бъда полезен 
на хората и себе си“ 

на следващия ден бях отведен в зала, където ми направиха сним-
ки – анфас, профил и 3/4 

Убедих се, че се изготвят нови списъци за освобождаване на за-
творници  всички осъдени по процеса на трайчо Костов бяха пуснати 
още преди това 
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П о С Е Щ Е н И Е т о  н а  д о Б р И  т Е р П Е Ш Е в 
в  з а т в о р а

Смъртта на Сталин и промените в Съветския съюз дадоха бързо отра-
жение и у нас  Българската комунистическа партия се преустрои под во-
дачеството на тогавашния си секретар и държавен глава тодор живков  
Свикан бе априлският пленум  Моята преценка за събитията излезе вяр-
на  Крайчецът на завесата за престъпленията на сталинизма бе повдиг-
нат  в светлината на промените предстоеше и моето освобождение 

С няколко други затворници бях преместен на работа в дърводел-
ната работилница  в нея от доста време се намираха известният наш ве-
теран анархист Бай Манол васев и Иван Бойчев  Чрез любчо бях устано-
вил връзка с тях и по него бай Манол ми изпрати някои неща за ядене  
Скоро обаче него го преместиха в друг затвор  в работилницата заварих 
Стефан Попов от с  Конуш, Хасковско, и още някои приятели 

тук режимът беше съвсем различен  След работа до времето за хра-
на и лягане бяхме на открито из района на работилницата  Изработвахме 
гардероби, маси, бюра, шкафове, кантонерки и друга мебел за вътрешния 
пазар  доколкото разбрах, мнозина „големци“ правеха поръчки за собст-
вени нужди тук  Цените за тях бяха специални  Материалът беше от ви-
сококачествено дърво – бряст, явор, ясен и орех 

наскоро в двора на затворническата работилница в генералска 
форма пристигна рядък гост  това бе добри терпешев  видях го заобико-
лен от над двадесетина затворници пред работилницата  разпитваше ги 
за условията, при които живеят и работят  доволни ли са от храната, от 
порядките и пр  С малко усилия успях да се приближа до него  Изчаквах 
подходящ момент за включване в разговорите 

– Бай добри – обърнах се към него аз – позволете ми това обръ-
щение, но не мога да не ви припомня, че от този затвор след 9 септември 
1944 г  вие излязохте на свобода  знаете какво значи живот между четири 
стени  Каквито и да бъдат порядките тук, те са затворнически и робски 

– вот, правилно, правилно    – откликваше бай добри – и аз про-
дължих: 

– вие знаете, че когато човек попадне в затвор, дори с действителна 
вина, след като престои година-две или максимум три, той става враж-
дебен към системата, която го е докарала тук и го е лишила от близки и 
приятели 

– Правилно, так, так    – потвърждаваше доводите ми бай добри, на 
полу-български, полу-руски 

– не забравяйте при това – продължавах аз, – че тези млади хора 
около вас (а те бяха повечето земсисти) са с присъди по над 10, 15 и 20 го-
дини  на мнозина вината се състои само в това, че са написали на ръка 
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някакъв лозунг в квартала или в казармата срещу това, че бащите им са 
насила вкарани в тКзС-то  те не са кулаци, както са ги обвинявали, а коо-
ператори по душа    и затова – продължих аз, – когато вие отидете „горе“ 
при тези, които решават съдбата ни тук, кажете им, че в затворите истин-
ските врагове са съвсем малко, но ако мнозинството от намиращите по 
затворите и лагерите престоят повече от три години, те ще станат наис-
тина ваши врагове и няма да се поправят  застъпете се за по-скорошното 
освобождаване на затворниците, ако все още ви се чува думата 

Бях доволен, че можах да формулирам виждания, които отговаряха 
на реалностите и че добри терпешев се отнасяше одобрително към тях  
аудиторията, която следеше разговорите, прие аргументите ми  на дру-
гия ден разбрах, че терпешев е имал срещи и разговори с димитър Гичев, 
Коста лулчев и с други небеизвестни затворници 

това, което научих по-късно, бе, че след завръщането си в София 
той наистина се е застъпил за по-радикално решение на проблемите със 
затворите и концлагерите, но е срещнал съпротива от циментовите гла-
ви на върха  неслучайно скоро бай добри мина в „трета глуха линия“  
добряк, според мен, той носеше в себе и голяма доза наивност – нещо, 
което не допадаше на хитрите диалектици и апаратчици по партийните 
върхове 

освен списък с имената на трайчокостовисти, последваха още два 
списъка за освобождаване  аз все още не бях в тях 

з а  Е д н о  з а Г а д ъ Ч н о  о С в о Б о ж д а в а н Е  н а 
Х р И С т о  т а Ш Е в  И  „ С л У Ч а Й н а т а “  С р Е Щ а  С 

М И л Ь о  К а з а К а  в  С о ф И Й С К И я  з а т в о р

Един ден вратата на килията неочаквано се отвори и влезлият надзирател 
бързо нареди: „Христо ташев, прибирай багажа си и тръгвай след мене“  
Каза му, че заминава спешно за София  По-късно разбрах, че при прис-
тигането му в Софийския централен затвор, са го закарали в отделението 
за обеззаразяване  още с влизането му там пред него се изправя Мильо 
Иванов – Казака от групата парашутисти-анархисти, спуснати в Балкана 
за организиране на съпротивително движение  до този момент за него 
се е смятало, че е убит по време на водените сражения с войската и ми-
лицията в Средногорието  Мильо Казака е от с  Павел баня, Казанлъш-
ко  Беше смел и безкомпромисен анархист  Бдеше за сигурността на д-р 
Иван Балев и семейството му  При масовото задържане на над 600 анар-
хисти от страната, през декември 1948 г  той успя да се укрие, а по-късно, 
от вилата на Христо ташев, заедно с трендафил Марулевски, Иван дрън-
дов и други, успя да се добере до Югославската граница и да избяга във 
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франция  (това го знам по разказ на самия ташев)  Когато Мильо вижда 
неочаквано Христо, зарадван се хвърля и го прегръща  Същата вечер ги 
събрали в една килия и през цялата нощ Мильо разказвал подробно за 
претърпените от него мъчения и инквизиции в дС, как са му вадили зъ-
бите, за да търсят монтиран радио-предавател и какви ли не още неща, 
които е преживял  осъждат го на 20 години затвор  

на другата сутрин Мильо е изведен от килията и изчезва  Според 
мен срещата между двамата не е случайна, а подготвена преднамерено от 
дС  Със сигурност е имало монтирано подслушвателно устройство  Мо-
гат да се допуснат и други варианти  Може би един ден ще се узнае цялата 
истина за убийството на Мильо  Христо ташев знае подробности и те ще 
се потвърдят чрез прочитане на досиетата в дС 

н а  С в о Б о д а 

И ето, че след всички тези напрегнати седмици и месеци след състоялия 
се 20-и конгрес на КПСС и априлския пленум на БКП, при последно-
то извикване имената от новопристигналия пореден списък чух и моето 
име: Стоян Иванов Цолов  Макар да бях в очакване, не ми се вярваше, че 
чудото е факт  Че след осем години раздяла с бащиния ми дом, отново ще 
се отправя за там  

– Събирайте багажа и се стройте  
Предадоха ни предварително изготвените документи – записка и 

удостоверение, че сме освободени след прекарани еди-колко си години в 
затвора по съответните присъди 

Изведоха ни до портала 
– Свободни сте 
това са моменти, в които човек не е безразличен  вълнувах се! Има-

ше и една въпросителна – дали по този списък няма да закарат някого в 
концлагер, както се практикуваше през последните години  неволно тази 
мисъл ме върна във времето, когато при напускането от концлагера Ени 
Кьой немалко уж освободени не се завърнаха по домовете си, а загинаха 
трагично при нови „следствия“ и „очни ставки“  тази практика бе онасле-
дена и усъвършенствувана от болшевишката власт  С нас това обаче не 
се случи  

Бяхме на свобода!
на 17 юни 1956 г , в 15 часа следобед, прекрачих прага на затворни-

ческия портал  Първата грижа на всички от групата бе да отидем в цен-
тралната поща и отправим телеграми до родните домове, че сме свобод-
ни и се завръщаме  взехме си довиждане и всеки с грижите, радостите и 
тревогите се тръгна по пътя си  
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взех късния вечерен влак за варна и рано сутринта на 18 юли сля-
зох на гарата в Шумен  някогашният лудогорски град бе видимо проме-
нен  заредиха се спомени от времето на следването ми тук  Бях с износен 
костюм и с почти скъсани обувки  Спрях се да посетя двама близки на 
мен и предани на анархизма приятели – д-р Иван Балев и трухчо нико-
лов  Със семействата си те бяха изселени от София и въдворени с право 
на работа в тук  Първо намерих къщата на д-р Балев  заварих го преди 
работа  Ева, неговата вярна и усмихната другарка в живота, и танчето, 
по-малката им дъщеря, вълнуващо ме посрещнаха и предложиха закус-
ка  радостта ни беше взаимна  След толкова години раздяла, разговорите 
ни ставаха спонтанни и многостранни – за преживяното и изстрадано 
време, за очакваните по-добри дни  докторът беше все същият оптимист 
и с леко подкупващата усмивка на хуманист, вдъхващ доверие на всеки 
срещнал го човек 

тъй като трябваше да си замина същия ден със следобедния влак 
за родното село, той ми предложи едно негово запазено пардесю и чифт 
поизносени, но здрави обувки  заведе ме при свой познат шивач и го по-
моли спешно да прекрои по мярка пардесюто  два часа по-късно всичко 
беше готово  Позаприличах на нормално облечен интелигент  Изпрати 
ме до гарата  разделихме се с обещание скоро да се видим  Слязох на гара 
Самуил и изчаках късно пристигащия влак от дулово  Селото ни се на-
мираше между двете спирки – Голяма вода и Богданци  Преди влизането 
ми в затвора те не съществуваха  Слязох на втората, разположена на два 
километра от село 

друг пътник освен мен не слезе на спирката  Бе късно вечерта и 
аз закрачих през младата дъбова гора  Пълнолунието огряваше пътя и 
клоните на дърветата  Сенките им ми се сториха загадъчни  въздухът бе 
прохладен и свеж  дишах с пълни гърди  Преди селото минах покрай сел-
ските гробища  тук почиваше родната ми майка и милата ми сестрица 
кака Марийка  неволно бликнали сълзи замрежиха очите ми  Спрях се 
за момент, поех дълбоко въздух, овладях се и тръгнах по улицата  Минах 
край училището, стигнах до центъра и завих към родната ми къща  Чита-
лищният салон светеше и се чуваха песни и музика  Гостуваше групата на 
Цвятко Благоев и Мита Стойчева  те бяха любимци на голямата част от 
хората в село  Салонът беше видимо пълен  Къщите, дърветата и оградите 
наоколо мълчаха и всичко ми се струваше като в приказките – познато, 
но и далечно едновременно 

застанах пред пътната врата  завъртях ключалката и влязох в дво-
ра  любимото ми куче Бобчо не се втурна да завърти опашка  зли хора го 
отровили  обиколих двора, минах навсякъде – край плевнята, хамбара, 
мазетата, оборите  След осем години отсъствие исках да се докосна до 
отдавна познати места  влязох в голямата градина, дърветата бяха отру-
пани с плод  
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Беше минало полунощ  неочаквано пътната врата хлопна и видях да 
влиза майка ми  завръщаше се от вечеринката  тя ме позна и се провикна: 
„Иване, Иване, ставай, Стоян си дойде“  Прегърнахме се и си поплакахме 
от радост  Като в просъница баща ми излезе пред вратата и се намери в 
прегръдките ми  не са необходими думи за да опиша вълненията между 
баща и син, страдали тъй дълго един за друг, след толкова преживелици  
живи и здрави, доживяхме отново да сме заедно 

на другия ден близки, роднини и приятели се изредиха да ме ви-
дят  обиколих селото и по улиците срещнах и разговарях с немалко хора  
те ме обичаха, обичах ги и аз  знаеха, че не за друго, а за едните идеи и 
убеждения бях толкова години по лагери, затвори и в Испания  знаеха, 
че не съм извършил прегрешения, нито сторил зло някому  Спираха ме 
възрастни жени и по свойски хортуваха: „Стоене, Стоене    теб какво не 
те правиха, къде не те откарваха тези изедници и преди, и после, ама те 
измряха, а ти си пак жив и здрав  знаем, че не им мълчеше нито на вче-
рашните, нито на днешните“  така по своему си говореха и стари, и млади 
в селото  научих, че доста добри млади хора са измрели в мое отсъствие  
И ми дожаля 

Преди да потърся работа, исках да си остана в село известно време, 
за да се възстановя физически и психически като свободен човек 

Парични доходи нямах и обмислях към каква работа да се насоча  
Природеният ми брат Маринчо работеше като механик в машино-трак-
торната станция в Исперих и ме подкрепи с малка сума, но и той имаше 
своите семейни грижи  от малък беше израсъл от очите ми и привърза-
ността ни бе взаимна  на няколко пъти гостувах в близкото село Борци, 
където бе омъжена и живееше по-малката ми сестра Цветанка  С нейните 
две малки дъщери норка и Магда тогава играехме и се боричкахме из 
плевнята  Бях техният вуйчо Стоян и много се обичахме  

на големия събор в резервата Паламаря се запознах с управите-
ля на същия – лесовъдът димитър Бешев, който беше голям приятел на 
карамихалци  оказа се, че е и наш приятел – близък на бай Манол ва-
сев, бай Сандо Сапунджиев и Митко димитров, и на много други още от 
старите харамии-анархисти  Много преди да се срещнем с него, той се 
бе интересувал за мен по околен път  Сега имахме възможността да се 
видим и разговаряме 

Когато съм се връщал в родната къща, първото, което правеше ми-
лият ми баща, бе да купи черек месо и нещо за пийване, а майка ми да го 
сготви от вкусно по-вкусно  в такива дни, насядали около масата, воде-
хме разговорите в приятна и задушевна атмосфера 

След толкова години престой зад решетките реших да взема оби-
колен влаков билет и да обиколя страната  Билетите от този род тогава 
бяха на много изгодни цени  Можеше да се слиза и престоява на всяка 
гара  Спрях във варна, а оттам с кораб – в Бургас  Последователно посе-
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тих Карнобат, ямбол, Стара и нова загора, Хасково, димитровград  на 
връщане спрях в асеновград, Пловдив, Горна оряховица, русе, разград, 
Кубрат, Исперих и отново в родното ми село  При това разнообразно пъ-
туване срещите с приятели и случайни хора ми даде възможност да чуя и 
науча много неща за тогавашната действителност 

най-продължителният ми престой бе в Пловдив  Гостувах в семей-
ството на известния на всички ни д-р Константин Кантарев  анархист и 
високо ерудиран детски лекар, той бе и отличен сказчик – литератор и 
културен деец  неговият дом бе средище за анархистични срещи и раз-
мяна на мнения по настоящи и бъдещи инициативи на нашето движе-
ние  неговата прекрасна жена и наша съидейничка Елена бе от извест-
ната фамилия Кичеви  Сестрите ѝ Магда, жана, надка и верка, както и 
брат ѝ Георги, носеха в сърцата си нашите анархистични идеи  Културни 
и възпитани, те бяха ерудирани учителки, счетоводителки и математици  
Моите връзки на близост бяха повече с жана, вечно усмихната и жизне-
радостна  тя влизаше в ръководството на въздържателното дружество в 
Пловдив „ведри небеса“  Често пъти с нея правехме вечерните си разход-
ки по главния булевард или Бунарджика 

намирайки се отново при тях, Елена и докторът не пропуснаха да 
ми напомнят, че е време да се задомя и шеговито подхвърлиха, че жан-
чето все още е неомъжена  те виждаха в моето лице неин подходящ парт-
ньор и близък в семейното им обкръжение  освен нощувките ми в д-р 
Кантарев, наложи се да гостувам и на самата жана  Спахме дори в една 
и съща стая  И съвсем спонтанно жанчето ми предложи карта за почив-
ка с нея в Хисаря  а аз действително се нуждаех от такава почивка след 
толкова години, прекарани по затворите  обещах ѝ, че тази идея ще осъ-
ществим, след като приключа обиколката си из страната  

Когато се върнах на село, по някакъв повод доведената ми майка 
подхвърли, че трябвало да си намеря работа и не ги подядам  Уважавах 
я и винаги съм ѝ бил признателен, но тези думи болезнено ме жегнаха  
никога не бих допуснал да бъда в тежест някому, но в случая, след дожи-
вотната присъда и излизането ми като по чудо, имах нужда от почивка в 
бащиния си дом  Мен волните или неволни обидни думи ме засягат дъл-
боко, а казаната дума, както казва поговорката, е хвърлен камък и назад 
не се връща 

Баща ми, който също чу тези приказки, въздъхна, после ми сподели 
насаме, че ако бе жива родната ми майка, тя не би казала такива думи  
разбрах мъката му, но на мащехата ми не се разсърдих – прецених, че 
думите ѝ бяха плод на естествен женски егоизъм  този случай обаче под-
сили решението ми да замина час по-скоро за Пловдив и да приема жела-
нието на жана да заживеем заедно  обадих ѝ се по телефона, че тръгвам  
тя ме чакаше на пловдивската гара, но вместо у тях, куфарите си оставих 
при д-р Кантарев  разходихме се, обядвахме, но през цялото време една 
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мисъл не ме напускаше – след толкова години на познанство и приятел-
ство с тази жена, пораждало ли се бе в мен към нея онова вътрешно и 
спонтанно привличане, наречено „libido sexualis“? Привличаше ли ме към 
интимна връзка тази наистина честна, умна и добра приятелка? а аз така 
съм устроен, че без порив и огън не бих приел да живея в интимна връзка 
с някоя жена  такъв съюз бързо би станал бреме и за двама ни 

– Е, и какво реши, заминаваме ли в Хисаря? – запита ме жана, ся-
каш предусетила дистанцията между нас и отговора ми, който бе отри-
цателен 

– тази вечер заминавам за София – лаконично ѝ отговорих – в 
Пловдив няма да остана 

– Като се оженим – каза ми тя – където поискаш ходи, не ще те спи-
рам, няма да те ограничавам и каквото поискаш, ще ти давам 

вечерта преди полунощ влакът ме носеше вече към София  Бях ре-
шил сам да воювам за себе си, макар и да бях без каквито и да било мате-
риални възможности  на квартира се спрях в апартамента на известния 
и честен комунист от съседното на нашето село владимировци Марин 
тинчев  С него, въпреки идейните ни различия, през всичките години 
поддържахме връзки на доверие един към друг  Искрено ми съчувству-
ваше за репресиите над мен  Познаваше отблизо живота ми  неговият 
брат васил тинчев трагично се самоуби във франция, защото не можа 
да понесе обидата, отправена му от мерзавец в бараките на концлагера 
„Гюпс“ – франция след поражението на републиканска Испания  Към 
другарката на бай васил тинчев, кака велка, и единствената им дъщерич-
ка Цанка запазих най-светли чувства  

трудно нещо е да търсиш работа като неблагонадежден за властта 
човек, но аз попаднах на добри хора от поповския край, които работеха 
в кооперация за дератизация на предприятия и заводи  заедно с колеги 
трябваше да пътувам из страната и да залагане примамки в специални 
сандъчета с хранителен продукт, поръсен с цинков фосфат или друг по-
добен отровен препарат  Поставяхме ги на подходящи места из заводите 
и складовете на предприятията от хранително-вкусовата, текстилната и 
кожарската промишленост  Изкарвахме горе-долу добри пари  При това 
разполагахме с много свободно време  Между другото добрият ми прия-
тел Иван Узунов, с когото се познавахме от Плевенския затвор, ме пред-
стави на жена си люба, която работеше в радио София  тя от своя страна 
ме запозна със станалата по-късно моя съпруга любка – нейна колежка в 
радиото  Признавам, че още при първото ми виждане с нея, бъдещата ми 
жена, чувството за близост спонтанно се породи  направо ми допадна! а 
и тя не закъсня да откликне още при първото ми докосване до нея 

Командировките в Габрово, Сливен, Пловдив и други градове не ни 
пречеха да поддържаме редовни, макар и телефонни връзки  очаквахме с 
нетърпение да се видим  Последваха кратки срещи и разходки по ресто-



467

С П о М Е н И

ранти и градинки, разговори за несбъднати планове, които бихме могли 
да осъществим  но до всичко това имаше още време 

Броени дни след завръщането ми от една командировка до Сливен, 
получих съобщение да се явя в 6-и милиционерски участък на Мвр  Ин-
тересът на спецслужбите към мен не беше престанал  Преди да се явя, на-
мерих любка и споделих с горчивина, че новородената илюзия може би 
ще угасне неочаквано и преждевременно  Сърцето ми отново бе свито 

Пристигнах в уречения час при началника на управлението на Мвр, 
който направо заяви, че има нареждане отгоре да бъда придружен от ми-
лиционер до Исперих, където щели да ми съдействуват за работа  Скри-
то-покрито нямаше! всичко ми беше ясно  Пристигнахме в Исперих  да-
доха ми работа в месокомбината, чийто директор бе Мечкаров, а главен 
счетоводител – димитров  Поех касата от напускащата касиерка родна 

Първи секретар на партията в Исперих по това време бе Марин 
нешев, а председател на окръжния народен съвет – Христо Поляков  
Голямата част от жителите на този малък, чист и спретнат град бяха от 
околните села, включително и от моето  Познавах мнозина от тях, добре 
ме познаваха и те  вярвах на хората, доверявах им се, но проявявах също 
доза скептицизъм и предпазливост  Повече от уверен бях, че отделът, за-
нимаващ се с анархистите от страната в дС, е възложил на някои гражда-
ни да наблюдават и да докладват за моето поведение  

Пряката си работа вършех с лекота – водех касовата книга, теглех и 
внасях пари в банката, раздавах аванси на закупчиците от пунктовете за 
изкупуване на добитък за кланицата в Исперих и разград  Предприятие-
то беше финансово стабилно  отношенията ми с директора Мечкаров, с 
главния счетоводител димитров, а и с останалите колеги, бяха отлични  
освен за деловата и служебна работа, намирахме време за вицове, шеги и 
културни теми  Бяхме образцов колектив 

на квартира се устроих в новопостроената къща на лангов, ул  „ва-
сил Коларов“ 10, лангов и моят братовчед Гето Маринов работеха заедно 
в първото образувано в района кооперативно стопанство в с  торсуните 
(днес здравец)  лангов бе председател, а Гето – счетоводител  И двамата 
бяха със симпатия към нашите анархистични виждания 

в Исперих живееше и моят доведен брат любен Ив  Герджиков с 
преданата си добродушна и работлива другарка в живота – Бойка  Щаст-
ливи родители – те бяха отгледали и възпитали дъщеря Милка и син дра-
гомир  Посещавах това близко на мен семейство и уважението между нас 
бе взаимно  любчо израсна от малък в нашия дом и много спомени ме 
свързват с него  През годините всеки пое своя път, като продължихме да 
се борим с трудностите, които животът ни поднасяше 

в Исперих заварих и добрия приятел анархист асен Сачев от Гоце 
делчев  След изключването му от университета по повод проведените 
студентски акции през 1946-1947 г  и след концлагера Белене, той успя да 
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завърши агрономическото си образование и беше дошъл в нашия край  
Беше женен за Гинка, дъщеря на моя познат Сачев, отличен специалист 
и главен агроном в града  Ползваше се с уважението на гражданството 
не само като специалист, но и като човек  Срещите ни с него бяха вни-
мателни и съобразени с обстановката  Покани ме веднъж на обиколка с 
кооперативния джип из околните на Исперих села  обичаше да разказва 
вицове  запитали един селянин как е положението, а той отговорил: „ос-
тави се, дошло е време заек вук да ебе и он да си трае!“ 

друг мой събеседник по това време тук бе васил Марков – Ска-
тийката  Беше от моето село и избрал попрището на селски поп – за по-
лек живот  След девети септември обаче побърза да се разпопи  васил бе 
човек на компромисите и нагаждането  Към мен се отнасяше с респект 
и искрено уважение  Призна ми, че както преди, така и след 9 септември 
1944 г  властите са му възлагали задачи да ме прослушва и да долага къде-
то трябва  Уверяваше ме, че никога нищо лошо не бил казвал за мен – „    
кълна се в децата си, Цоле, пазил съм те повече от брат   “ И аз му вярвах, 
още повече, че никога никому лошо не съм правил, нито заговорничил  
той знаеше от какво се бояха службите и ми доверяваше, че „единстве-
ното, от което се страхуват и искат да предотвратят, е влиянието ти сред 
младежите“ 

И з н Е н а д в а Щ а  С р Е Щ а  С  н Е о Ч а К в а н  в ъ П р о С

Един ден ме намери човек, който заяви, че се познаваме от времето на 
следствието в държавна сигурност – София  дали случайно или нароч-
но, така и не разбрах, но разговорът между нас ми донесе огромно удо-
влетворение  запита ме без заобиколки: 

– Цолов, ще ми кажеш ли откъде знаеше, че Мао дзе дун и Китай 
ще изневерят на Съюза? Помня добре, продължи той, когато каза веднъж, 
че ако Китай влезе в нашия лагер, ще стане „воденичният камък“ върху 
шията на СССр  на какво основание твърдеше това, което по-късно ста-
на факт? 

Бях нащрек, макар въпросът му да ми достави удоволствие  отго-
ворих му бързо и съвсем просто: 

– Когато ми говорехте за успехите на Мао и прогнозирахте, че ско-
ро Съюза и Китай ще представляват един Евроазиатски континент, ръко-
воден от Съюза, не бе трудно да се види, че това не може да стане  Китай 
като претендент за велика сила едва ли би приел да дели мегдан с русия 
в азия  той никога не би се примирил да стане придатък на Съюза, нито 
да бъде вкаран в неговата мрежа, подобно на балтийските и средноевро-
пейските страни  
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на моя отговор не последва възражение  заговори ме дали съм до-
волен от работата, която са благоволили да ми осигурят след изговането 
ми от София 

Привечер, след работа, обичах да излизам вън от града и да се 
разхождам сам  Свежият делиормански въздух ми доставяше истинско 
удоволствие  Хранех се в сградата на общинския съвет и скоро приятел-
ството с някои интересни жени не закъсня  Една учителка ме покани да 
ѝ преподавам цигулка  други просто искаха да ми правят компания и да 
събеседваме  С някои ходехме през празничните дни до язовира край 
родното ми село Кара Михал и с лодката стигахме чак до брега на „Ке-
маля“ 

М И С ъ л т а ,  К о я т о  н Е  М Е  н а П У С К а Ш Е

Където и да ходех, с когото и да се срещах, каквито и да бяха съблазните, 
които ми предлагаха, мисълта за връщане в София при любка не ме на-
пускаше  Ето и писмото, което ѝ написах, седнал на залесения бряг край 
язовира в летния следобед на 20 май 1957 г  

20 май 1957 г  – езерото до К М 

Мила приятелко,
в притежание съм на писмото ти от 14 този месец и радостта, която изпитвам, 

е особена 
днес е неделя и отново съм в родното си село, край язовира  тук е чудно ху-

баво  По небето пробягват облачета  ветровит, но слънчев е денят  вълните се гонят, 
догонват и сливат една в друга 

два пъти обиколих с лодката силно развълнуваните води, дишах с пълни гър-
ди и мислех за теб  нотки на меланхолия и чувства на радост се примесват в мен  
защо ли?

защото не си при мен, та заедно да се опием от красотата, чара и лудостта на 
тази вечна пролет, която никога не умира 

Стоя на брега сред храстите и тревичките  Колко много живот блика от всяко 
стръкче, от всяко цветче  тук има и чудни незабравки, но с докосването им, венчета-
та падат  Слънцето сребрее по гребените на вълните и от време на време сенките от 
малките облачета пропълзяват, хвърлят леки петънца над водите и бързо изчезват 

Една дивна и вечна мелодия се носи в простора  лягам по гръб, впивам по-
глед в синевата, затварям после очи и оставям слънцето да гали лицето ми  дочувам 
звънливото ти и напевно гласче  виждам очите и усмивката ти и мислено протягам 
ръка за прегръдка  не се противи, отпусни се и остави да пия от чара на твоите устни  
Ще влея много топлота в сърцето ти, в цялото ти същество  не си ли съгласна с мен? 
това не е израз на езика само, а необходимост за близост на нежно същество, което 
да запълни празнотата на моите дни и това си ти! не би ли могла да дойдеш, макар и 
за няколко само дни  добре би си отпочинала и би се ободрила 

С 
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Макар и със закъснение, нейният отговор дойде  Пишеше, че не е 
чужда на желанието ми, но да дойде в село или Исперих, е невъзможно  
Страхувала се, но ако все още държа на желанието ни да се съберем и да 
сключим брак, това нека стане в София при подходящ момент за двама 
ни  за себе си реших това да стане в началото на септември 1957 г , когато 
щях да имам право на редовен годишен отпуск 

така, чрез писма, уговорихме ден и час, когато тя щеше да ме чака 
на Софийската гара  да, но при пристигането и слизането ми от сутреш-
ния влак, навалицата от пристигащи и заминаващи пътници бе толкова 
голяма, че не можахме да се открием  любка си помислила, че не съм 
дошъл и се прибрала вкъщи  на свой ред аз се отправих към дома на моя 
приятел от затвора Иван Узунов и съпругата му люба 

Скоро дойде и любка  Бяха я уведомили, че съм пристигнал  оста-
виха ни насаме  Последваха обяснения, прегръдки, целувки и нежности, 
каквито неща стават между двама, очаквали толкова дълго желаната сре-
ща  Предложих ѝ да излезем на разходка до витоша  за женитбата още не 
ставаше въпрос  в стаята влезе стопанката люба и първите ѝ думи бяха: 

– Е, Стояне, какво решихте, кога ще отидете в гражданското да 
сключите брак? най-добре е да използвате двата празнични дни 9 и 10 
септември  ние с Иван ще ви станем кумове 

така, два дни след моето пристигане в София, въпросът беше ре-
шен  С любка отидохме у тях и тя ме представи на нейните родители 

на 10 септември 1957 г  в присъствието на кумовете, близки и при-
ятели сложихме подписите пред представителя на кметството и след 
церемонията се отправихме към предварително ангажираните маси в 
руския ресторант на ул  „добруджа“  Последва музика, ядене, пиене и ве-
село настроение  Гледахме се очи в очи видимо доволни и щастливи 

Предната вечер, преди подписването, бяхме поканили близки и по-
знати  от моя страна бях поканил д-р Благовеста Бучукова (Благето), дъ-
щеричката на вуйчо Митю, брата на втората ми майка  Преди това роза, 
съпруга на моя приятел-анархист Слави Калайджиев, ми бе подредила 
костюм като за сватба  това са подробности, които не се забравят  на 
тази предбрачна среща (нещо като годеж) бащата на любка, дядо Горчо, 
поддържаше настроението със смешки, каламбури, вицове и импрови-
зации  Баба Марийка, нейната майка, беше приготвила богата вечеря с 
много лакомства 

След специалния обяд в руския ресторант и кратката следобедна 
почивка, с куфари в ръце, към 17 часа, потеглихме с влак на сватбен во-
аяж към Копривщица, където по предварителна уговорка щяхме да гос-
туваме на незабравимия ми приятел Петко теофилов (Пенко) и съпруга-
та му димитринка (дима) 

оказа се, че влакът, с който пътувахме е бърз и не спира на Коприв-
щица  наложи се да слезем на гара Пирдоп и да изчакаме по-късен влак, 
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но междувременно решихме да пренощуваме в хотел, а на другия ден да 
продължим  така и направихме  Престоят ни на пирдопската гара не ни 
отегчи  нали бяхме влюбени младоженци под открито небе, при това с 
пълнолуние! 

Бай теофил, стар революционер, ни посрещна в дома си сърдечно 
и непринудено  всички ни се радваха  Прекарахме 12 дни във великолеп-
но настроение  ние с любка излизахме из близките гори, поляни и край 
реката  Посещавахме музеите, на които Пенко беше директор, и с него 
крояхме планове за бъдеща съвместна работа  той имаше намерение да 
напише роман, в който част от сюжета трябваше да се основава на прежи-
вените от мен мъчения из затвори и лагери  но не би! 

Гостувахме за малко и на другото наше приятелско семейство – на 
Мария доганова и желязко Петков, с които ме свързваха немалко пре-
живяни моменти от дейността ни като анархисти  връзките с тях продъл-
жиха 

Броените дни на сватбеното ни пътешествие свършиха и ние с мо-
ята любка поехме обратно към София, за да продължим по житейския 
нелек път, който ни предстоеше  започвахме от нулата  аз трябваше да 
замина за Исперих  отпуската ми беше свършила  Минах през родното 
село, зарадвах домашните и познатите, че съм сключил брак и преставам 
да съм „вечният ерген“  заминах за Исперих, където трябваше да изчакам 
срока за напускане на предприятието според чл  20 от Кт – „по взаимно 
съгласие“  накупих шоколадови и фондан бонбони и с тях черпех прия-
тели и познати по случай промените в моя живот  всички ми пожелаваха, 
както е редно, доброто 

С любка поддържах редовна телефонна и писмена връзка  Глав-
ната ни грижа бе квартирния въпрос и евентуалната моя работа  тя ме 
уведомяваше, че непрекъснато обикаля и търси по обявите нещо подхо-
дящо за живеене  наемите бяха високи и не съотвествуваха на нашите 
възможности  нейната работа в радио София (като програмен уредник) 
ѝ осигуряваше скромната месечна заплата от 550 лв , които след поред-
ната парична реформа се равняваха на 55-60 лева  С тези пари можеше да 
се купи хляб, малко сирене, картофи, фасул  да се купи плат за костюм 
или рокля беше изключено  но нали се бяхме събрали с обич, с надежда 
и доверие, щяхме да воюваме и преодоляваме трудностите, които не ни 
плашеха  тези трудности дори ни сплотяваха още повече  нужно ми беше 
да намеря подходяща работа, но нали нямах софийско жителство, никъде 
не ме приемаха 

на улица „веслец“ №56 бащата на любка, дядо Горчо, който по оно-
ва време живееше разделен от майка ѝ, обитаваше стая от 15 квадратни 
метра и обща кухня със съседното семейство  Като видя нашите труднос-
ти той проявяви разбиране и ни отстъпи малкото си жилище  Прибра се 
да живее на ул  „Хан Крум“ №3 при жена си Мария – майката на любка  
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до нашата женитба, близо 10 години, те живееха разделени  Сега живо-
тът отново ги събра  ние бяхме причина за това  И двамата бяха кадърни 
хора поотделно, но характерите им ги противопоставяха и заедно мъч-
но мелеха брашно  техният разделен живот бе създал на жена ми много 
и изключителни трудности и само благодарение на нейната упоритост, 
точност, сръчност и усет за излизане от затрудненията тя е могла да пре-
одолява несгодите 

Стаичката, която дядо Григор ни отстъпи, бе страшно занемарена  
той я бе използвал и като жилище, и като бояджийско-декоративно ате-
лие  Имаше златни ръце – владееше отлично декоративното бояджийско 
майсторство, умееше да рисува и макар да бе самоук в изобразителното 
изкуство, картините му не отстъпваха на тези на академичните художни-
ци  Изкарваше добри пари, но ги харчеше с лека ръка  обичаше да черпи 
приятелите си – муфтаджии, които умееха да го ласкаят и да му казват 
„браво“, но закъсаше ли финансово, се покриваха и не го търсеха  

Иначе шегаджия, дядо Григор имаше рязък и лют характер, който 
се проявяваше при рязка смяна на настроенията  в подобни случаи баба 
Мария беше най-потърпевша  тиха и кадърна беше тя  – умееше добре 
да шие дрехи и така се издържаше  Бе отлична домакиня, но и тя имаше 
своя джанабетлик  Сърдеше се бързо, но и бързо ѝ минаваше  Ех, та кой 
ли пък е без кусури на този свят  всеки ги носи в себе си! Кой повече, кой 
по-малко 

любка плътно бе с мен  разбираше ме  знаеше какви са моите убеж-
дения, моя извървян и изстрадан път в живота  не споделяше идейните 
ми убеждения, но по сърце и душа беше бунтарка 

н а С т ъ П И Х а  д н И  н а  И з П И т а н И я

нямах жителство  разрешения за пребиваване в София ми даваха за по 
три до шест месеца  работа – никаква  опитах да съм помощник-бояджия 
при дядо Горчо, но не ми провървя  не можах да понеса капризното му 
отношения към мен като към чирак  Куражът ми идваше от жена ми  тя 
не се влияеше от баща си, нито от майка си при вземане на решения, каса-
ещи нас двамата  Гнетеше ме обстоятелството от липса на постоянна ра-
бота и несигурността за жителството  Съгласно закона и правилниците, 
ако един от сключилите брак е софийски жител, като подаде съответна 
молба и представи съответното свидетелство пред кметството, и другият 
ставаше жител и следователно можеши да бъде назначаван и на работа 

да, ама не! за хора като мен имаше допълнителни наредби и скрити 
неафиширани подзакончета  от такива като мен се страхуваха  ах, как-
ви йезуитски мерки прилагахте вие от „партийния елит“ спрямо всички 
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инакомислещи! а сега се гърчите и се правите на вода ненапита, твърдей-
ки, че в миналото били допускани само някои дребни нередности  вие 
заложихте на разделението между хората, за да ги управлявате по-лесно  
вие обособихте новите класи, та и сега никой конкретно да не се смята 
за виновен, а сривът на обществото и хората в него да се препише на де-
мокрацията, която вие режисирахте на кръглата маса  През тези изтекли 
десетилетия кого не оскърбихте, кого не дискредитирахте и все в името 
на вашата партийна болшевишка система  обещавахте комунизъм, както 
попове обещават рая на несъществуващя свят  диалектиката ви бе хитра 
лъжа, а „научният“ ви комунизъм – една измама  

живущите на новия ми адрес бързо ме опознаха  отношенията ми 
с тях бяха честни и етични  домоуправителката райна Балканска, бай 
Станчо – председателят на местното оф – ми симпатизираха и се учуд-
ваха защо още не съм софийски жител 

Молби за жителство подавах наново и наново след всеки отказ, но 
все без резултат  Когато отидох при администратора в отдел „жителство“ 
на ленински район и поисках обяснение, той взе папката и след като пре-
листи преписката каза:

– Сведенията за вас отпреди 9 септември 1944 година са много до-
бри, дори отлични, но вие сте съден и след това за идеи, на които днес се 
гледа особено недоброжелателно  враждата с Китай е голяма и поражда 
проблеми  

– но аз нямам нищо общо с китайците – възразих, искам писмена 
мотивировка 

независимо от отказите да ми бъде дадено софийско жителство 
ние с жена ми не се отчайвахме  Бяхме убедени, че рано или късно ще 
успеем  И въпреки че оставахме на една малка заплата, продължавахме да 
сме оптимисти  През свободните дни и часове не пропускахме да обика-
ляме на витоша, из лозенската планина, край Панчаревското езеро, Си-
меоновските водоеми и Горубляне  любовта ни, въпреки оскъдицата, ни 
правеше щастливи  в навечерието на нова година получихме неочакван 
и мил подарък от моите близки на село  Изпратиха ни колет с отбрани 
храни, каквито отдавна не бяхме яли – свинско месо, няколко парчета 
бабе, бахур, наденици, а също орехи, свинска мас и др  

о т н о в о  н а д Е ж д а т а  –  Б Е з  н Е я  н а К ъ д Е ?

от съученици научих, че генерален директор на предприятието „зърне-
ни храни“ е Божил аргиров от випуска, след нашия клас в опитното пе-
дагогическо училище гр  Шумен  Преди да завърши училището, Божил 
беше участвал в конспирация и изключен завинаги от него  лежа в за-
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твора Шумен, а по време на съпротивата се бе включил като партизанин 
в рило-пиринския отряд на желю демиревски  По време на следването 
ни в училището бях му давал да чете анархистични книги и брошури  не 
се бе определил категорично по това време  винаги търсеше истината и 
слушаше споровете, които се водеха между марксисти и анархисти 

Когато му се обадих по телефона в службата и му припомних за 
себе си като му казах, че сега съм без работа и искам да се видим, той 
веднага каза: 

– Ела още утре в дирекцията на „витоша“ и ще говорим 
това вече беше нещо конкретно, което може би щеше да даде въз-

можност за положителна промяна в живота ми  на другия ден споделих 
с Божил моето житие-битие след завършване на училището в Шумен  Ка-
зах му, че в момента съм без работа поради това, че нямам жителство  
той веднага ми заяви: 

– отиваш в гара Елин Пелин, където длъжността „технолог“ е сво-
бодна  нужен ми е честен и кадърен човек като теб  обектът е труден, но 
ти ще се справиш  аз ще съм с теб и ще те подкрепям“  Широка усмив-
ка разцъфтя върху лицето му  Милият Божил  Колко малко хора са като 
него!

Изблик на радост и увереност ме завладя  Стиснах му ръката и ня-
колко дни след срещата ни бях назначен със заповед за технолог на база 
„зърнени храни“ – гара Елин Пелин, към дПзХ „вапцаров“ – София  Ба-
зата изкупуваше зърнените храни от района и снабдяваше селата с браш-
на и фуражи, като съхраняваше хиляди тонове пшеница, слънчоглед, ца-
ревица, варива и др  в механизиран силоз и плоски складове 

Между генералния директор Божил аргиров и директора на мел-
ничното предприятие „вапцаров“, към което се числеше базата, същест-
вуваше сериозен конфликт  Григоров – директорът на мелниците – беше 
ограничен човек, но амбициозен  зад него обаче стоеше районният ко-
митет на партията  Божил ми напомни да не вземам страна в спора им, 
но да воювам за изграждането на една образцова база  И това аз успях да 
постигна, но с много рискове и усилия, както ще стане ясно по-късно 

н Е о Ч а К в а н о т о  з а Б о л я в а н Е  н а  ж Е н а  М И

рано през пролетта на 1958 година, през март, неочаквано жена ми по-
лучи висока температура и болки в гърдите  оказа се плеврит  този път 
тревогите не бяха нито за работа, нито за жителство, а за здравето на 
най-близкия ми човек  лекарите предписаха спешно лекарства, инжек-
ции, вендузи и силна храна  отпускът и по болест се подновяваше после-
дователно  Към строгия режим, който трябваше да спазва, лекарите ни 
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предупредиха в продължение на 2 години да не допускаме забременява-
не  това положение най-много ни смути, тъй като и на двамата желанието 
да имаме дете бе много силно  След два месеца здравето на любка види-
мо се подобри, но прегледите продължаваха  Грижите около съпругата 
ми изискваха време и това създаваше напрежение  новото ми служебно 
положение налагаше постоянно пътуване: сутрин към Елин Пелин, ве-
чер – обратно  длъжността ми на управител и технолог в базата бе сери-
озна и отговорна  Предстоеше поредната изкупна кампания на зърнените 
храни, а това налагаше ремонт на машините и складовете, обгазяването 
на същите, заверка на измервателните уреди, сключване на договори със 
стопанствата и машинно-тракторната станция, приемането на вагоните с 
пакетираните и насипни млевни продукти и т н  все още нямах необходи-
мия опит, но бързо се ориентирах и здраво поех нелеките задачи 

лечението за преодоляване на сериозното заболяване на любка 
даде резултат  Макар понякога тя да изпадаше в отчаяние от невъзмож-
ността през деня да бъда при нея, привечер се ободряваше  нашата бли-
зост, интимност и взаимно доверие ѝ даваха смелост 

Базата на „зърнени храни“ в гара Елин Пелин разполагаше освен 
със силоз, с плоски складове и кошове, също с двуетажна административ-
на сграда, горният етаж на която беше свободен  И тъй като предстоеше 
най-напрегнатият и отговорен сезон, който налагаше да обикалям сели-
щата от района, да контролирам и съдействам на временния и постоянен 
служебен персонал тук, реших да предложа на жена ми да се преместим 
и живеем временно в горния празен етаж на административната сграда  
тя прие с удоволствие предложението ми  така и за двама ни ставаше 
по-добре  Стаята бе просторна, югоизточна и слънчева  за двама ни това 
бяха своего рода „курортни“ условия  Мляко, краве масло, сирене и пти-
че месо тук не липсваха  Имахме на разположение легло, маса, готварска 
печка, прибори и всичко за едно домакинство  Имахме и най-важното – 
силното чувство на привързаност, любов и вяра в бъдещето  Към всички-
те други положителни качества, жена ми бе и отлична домакиня – умееше 
и да готви, и да шие, и да плете, беше пестелива и непретенциозна  

за мен Божил аргиров направи неоценимото  Можах да изляза от 
задънената улица и стъпя на крака  нищо, че се наложи години наред да 
пътувам сутрин от София до Елин Пелин и отново вечер обратно  През 
онези години като мен пътуваха и се завръщаха стотици хора: лекари, зъ-
болекари, банкови служители, агрономи и други специалисти до гарите 
Искър, Казичене, равно Поле, Елин Пелин, Ихтиман, Костенец и Белово  
При тези пътувания всеки намираше своята компания и не скучаеше 

заповедта за назначаването ми на работа бе пусната, съгласно ре-
гламента, от директора на дПзХ „вапцаров“-София Петър Григоров  Ба-
зата бе една от 12-те към софийското предприятие  това бяха Самоков, 
драгоман, Своге, Костенец, Костинброд, Ихтиман, Етрополе, Ботевград, 
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Илиенци, Сливница, гара яна и Елин Пелин  всяка база обслужваше раз-
личен брой села от района си  задачата се състоеше в изкупуването на 
зърнените храни от тКзС-тата, съхранението и извозването на същите 
по план, спуснат от обединението  всяка база според заявката си полу-
чаваше брашна и фуражи, предназначени за селкоопите и съответните 
ведомства и военни поделения от района си 

М о И т Е  з а д ъ л ж Е н И я ,  П р И д р У ж Е н И  С  р И С К о в Е

Елинпелинската база, която ръководех, бе най-голямата към мелничното 
предприятие „вапцаров“  обслужваше следните 32 села: град Елин Пе-
лин, гара Елин Пелин, нови хан, Габра, Столник, Горна малина, долна 
малина, Гайтанево, Байлово, лесново, Караполци, огняново, раковица, 
доганово, равно Поле, Бухово, Мусачево, Горни Богров, долни Богров, 
Белопопци, Богданлия, Саранци, Стъргел, Чеканчево, долно Камарци, 
Чурек, Йорданкино, Макоцево, осоица 

задачата ми бе изключително тежка, отговорна и криеща рискове  
През осемте години обаче, докато носех тази отговорност и риск, не до-
пуснах никакви провали  Съумях да подобря значително работата по ор-
ганизацията на изкупуването, пласмента, снабдяването и техническата 
изправност на машините  Построих жП коловоз до складовете, изградих 
една циментова площадка за подсушаване на зърното, монтирах мостови 
кантар за измерване пълни и празни превозни средства, заградих района 
с бодлива тел и циментови стълбове, като успоредно отвътре на оградата 
бяха засадени десетки тополи  оформих пътеки из района, настлани с 
червено-керемидена настилка  По дължината на алеята от главния пор-
тал до административната сграда поставих надписи, които се отличаваха 
от традиционните партийни клишета и имаха следното съдържание: „за 
бъдещето се воюва днес“, „Културата и уваженията между хората не се 
изграждат с декрети“, „Уважавай, за да те уважават“ и др  Пред фасада-
та под козирката на силоза дядо Горчо (бащата на любка) и приятелят 
ми Константин Матронов по моя идея изработиха и композираха голя-
мо табло, изобразяващо разтворена книга, две зъбчати колела и няколко 
житни класа (нарочно не бях включил сърп и чук) 

амбицията ми бе да създам една образцова база и успях  разбира 
се, всичко гореизброено осъществих с помощта на специалисти и главно 
с подкрепата и административното съдействие на незабравимия Божил 
аргиров 

Като нов и непознат на старите заварени служители, срещнах от-
начало известно хладно държане  нещо повече, съпротивата дойде и от 
партията в лицето на нейния първи секретар в гр  Елин Пелин Стоичко 
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антонов  Бившият управител на базата димитър Йорданов е бил преди 
това на разположение на партията и в услуга на администрацията в града  
По тези съображения канцеларията на „зърнени храни“ не се намираше 
на гарата, където бе истинското ѝ място – там, където се приемаха зър-
нените храни, получаваха и продаваха млевните продукти, а там, където 
в силозите и складовете се съхраняваха и се заготвяха, товареха и разто-
варваха брашната и зърното  При това базата разполагаше и с двуетажна 
административна сграда, която бе занемарена, запустяла и подгизнала 
във вода 

Прецених, че мястото на канцеларията е там, където реално се вър-
ши работата, а не при бюрократите  Без да искам разрешение от когото и 
да било, натоварих бюрата, касата, архивите и ги закарах където им беше 
мястото  Част от заварения персонал служители като н-к склада Борис 
андонов, н-к склада бай Иван и техникът трифон се държаха прикрито 
враждебно, защото моето присъствие им разваляше прикритото „гюме“ 
за срещи с минаващите „занаятчийки“  И на касиерката Стефка не ѝ ха-
ресваше това преместване, защото беше свикнала с близостта на бившия 
си шеф и бе от самия град 

Бях абсолютно коректен и внимателен към всички, но не приех зад 
гърба ми да се хитрува и интригува  наред с всичко друго, трудността ид-
ваше и от факта, че не съм партиен член, а мястото бе началническо  При 
това положение аз бях лесно уязвим  Как може длъжността управител и 
технолог на такъв стопански обект да не е в ръцете на „наш човек“!

Мотивът на партийния секретар Стоичко антонов и партийното 
бюро канцеларията да е в града бе, че трябвало постоянно да им се дават 
сведения и отчет за изпълнение на плана и задачите по изкупуване на за-
дължителните доставки от кооперативните стопанства  заявих им, че из-
искуемите сведения ще им съобщавам по телефона и от мястото, където 
доставките реално постъпват  И че телефоните са за делови контакти, а 
не за любовни срещи  нямаше как  Примириха се, но ми търсеха слабите 
страни 

Съзнавах, че нося морална и материална отговорност за обекта  
не приемах да съм фигурант и да търпя замърсени складове, разграден 
район, през който минаваха хора и добитък отвсякъде, след като база-
та разполагаше с модерен силоз и отлични складове, с машина за суше-
не „Кузбас“ и с двукрилен кош за царевица на кочани  Със селкоопите и 
стопанствата изградих отлични отношения  По време на изкупвателната 
кампания обикалях непрекъснато стопанските дворове с едно малко ита-
лианско мотопедче марка „Симсон“ и се отбивах по блоковете при хо-
рата на действителния физически труд и създателите на благата  Често 
ги намирах насядали за почивка или за обяд, спирах се при тях, намирах 
подходящи приказки, вземах по залък от трапезата им, подхвърлях им по 
някоя шега, а те винаги споделяха с мен проблемите си  
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При извозване на пшеницата от обединените стопанства (отКзС), 
а те бяха четири в моя район, окръжният съвет изискваше доклад за по-
стъпилото по план количество зърно  Стопанството, което първо отчете-
ше това количество, печелеше съревнованието  По онова време идеоло-
зите на системата бяха измислили съревнованието и моралните награди 
като форма за стимул на икономическото производство, а и въобще като 
двигател на човешкия фактор  Първият секретар на Елин Пелин поиска да 
му издам Изплащателна бележка, че неговото стопанството е извозило и 
отчело дължимите по наряда количества, макар да имаше още неколкос-
тотин тона неотчетени  Казах му, че ще пусна исканата бележка веднага 
след отчитането, но че в момента е още рано! видимо недоволен той под-
черта, че бившият управител им е давал такива бележки и после количе-
ствата се доизвозвали  отговорих му, че аз не мога да постъпя така  Имах 
своите съображения да не издавам документ с невярно съдържание  не 
можех да бъда сигурен, че той няма да бъде използван срещу мен 

Стоичко антонов се закани, че ще ме застави да направя това, кое-
то се иска от мен  По-късно, когато самият той бе станал шеф на „водно 
стопанство“, изпадна в немилост  

в работата си полагах неимоверно много усилия  Понякога сами-
ят аз участвах в товаро-разтоварните работи  Бях се превърнал в хама-
лин  Сутрин директно предавах фактури и платежни в счетоводството на 
предприятието в София и вземах необходимите спомагателни материали 
от складовете, резервните части и бързах да взема ранните влакове към 
гара Елин Пелин  освен с личните и семейни тревоги, живеех и с тези в 
работата 

Предстоеше най-напрегнатият момент – изкупуването  С ремон-
та и обгазяването на силозните клетки и складовете бяхме приключили  
веднъж рано сутринта отидох да обходя района и около складовите по-
мещения  отдалеч забелязах непознато лице да се движи между силоза и 
склада  През тази нощ дежурен от охраната нямаше  Беше в почивка 

– Кой сте вие и какво търсите по това време тук – запитах на висок 
глас неочаквания посетител  

той не отговори  Приближих се до него и отблизо запитах какво 
търси тук  заявих му, че съм управител на базата  Макар и още полумрак, 
забелязах, че човекът е облечен представително 

– аз съм Григор Стоичков и искам да видя готова ли е базата за 
кампанията 

Бях чувал за него  Беше от Горна Малина и неотдавна се беше из-
дигнал в партийната йерархия в окръжния съвет, на който бяхме под-
властни 

– независимо кой сте – казах, но вие сте длъжен да ми отговорите 
какво правите по това време тук 

– Прав сте – каза кротко Стоичков  
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Беше направил своята проверка, но не успя да открие нарушения 
на реда 

Механическото почистване, варосване и обеззаразяване с хлор-
пикрин на складовите помещения се извършваше от целия колектив, но 
обгазяването на клетките в силоза се извършваше само от специално 
обучени специалисти  Използваха боен отровен газ „Циклон Б“  районът 
се отцепваше, за да не се допуснат инциденти с минаващи наблизо хора  
При евентуален нещастен случай отговорност щях да нося лично аз 

наредбата, съгласно която ставаше изкупуването на зърнените хра-
ни, допускаше влагата да не надвишава 13 %  за храните обаче, докарвани 
като събиран уем за работата с комбайни на Машинно-тракторната стан-
ция (МтС), ни задължаваше да приемаме и храни с влага над 14 %  такива 
храни обаче не можеха да се изсипват в шахтите, още повече че бяха с 
примеси над допустимото по стандарта  Камионите с такава пшеница се 
оказаха много  Площадката, която току-що бе циментирана, още не беше 
пресъхнала  Плоският склад служеше само за млевните продукти  Прину-
дихме се да приемаме тези нестандартни храни върху циментовите око-
ловръстни тротоарни плоскости, непосредствено около склада  Месецът 
бе дъждовен, а достатъчно брезентови платнища нямаше  Положението 
бе повече от тревожно  Според изискванията не трябваше да се допуска 
връщане на колите, макар и натоварени с некачествена стока  

Към всички тези проблеми се сблъсквах и с негласния саботаж на 
някои от старите служители, за които бях неудобен  Играеха ми различни 
номера  Често се случваше да се скъса ремък на машина или на електро-
мотор, да изгори бушон или заради късо съединение работата да спре  
търсехме техника, който би трябвало да е около машините, но той мно-
го често липсваше  външно аз запазвах спокойствие, но вътрешното ми 
търпение се изчерпваше  След няколко такива случаи спешно свиках пер-
сонала и пред всички поставих пряко въпроса за отговорностите и задъл-
женията, които носи всеки поотделно и всички като колектив  напомних 
изискванията за хигиена в складовете, за точността при обслужването на 
клиентите, за своевременното разтоварване и освобождаване на вагони, 
камиони и пр  И накрая заявих: „нека всеки от нас прецени дали ще оста-
не ли тук или ще си търси друга работа“  

началник склада Борис андонов, бай Иван от склада за млевните 
продукти и електротехникът трифон разбраха, че тяхната няма да мине 
и напуснаха  Касиерката Стефка остана, двамата нощни пазачи Бай Илия 
и бай Паун също  Кандидати за овакантените места се появиха веднага  
Касата поех лично аз  Следях за правилното вземане на пробите и недо-
пускане ощетяване на доставчиците  

Първата изкупвателна кампания мина успешно, въпреки моите от-
крити и прикрити недоброжелатели 
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С в а т Б Е н о т о  т ъ р ж Е С т в о  в  р о д н о т о  М И  С Е л о

здравето на жена ми видимо се подобри и през септември 1958 г  реши-
хме да отидем заедно с нейните родители в родното ми село Кара Михал  
да се запознаят отблизо с моите родители и мястото, където съм роден  

Посрещнаха ни както си му е редът и обичаят  Стана така, че въз-
произведохме сватбеното тържество втори път съвсем естествено и не-
принудено  надойдоха близки, роднини и приятели  веселиха се и играха 
хора и ръченици  Моите родители и тези на любка бяха очевидно щаст-
ливи  от съселяните ми дядо Горчо бе чул само най-хубави неща за мен и 
семейството ми  След три дни се прибрахме в София 

ф И н а н С о в И т Е  П р о Б л Е М И 
н а  С Е М Е Й С т в о т о  М И

освен немотията, която преживявахме с любка, тя с нейните 550 лв  ме-
сечна заплата, а аз без работа, получих и призовка за плащане на глоба-
та от 500 хиляди лева по делото от доживотната ми присъда от 1949 г  
тази глоба бе ми присъдена заради обстоятелството, гдето ченгетата от 
държавна сигурност и следователите, вървели по следите ми денонощно, 
за да ме следят с кого съм се срещал, кога излизам и кога се прибирам 
в квартирата, тези пари сега трябваше да плащам или да доизлежавам 
отново в затвора с още една година  явих се при съдия-изпълнителката 
(здравка се казваше) и заявих, че съм без работа и жена ми е със заплата 
само от 550 лв  Казах ѝ за целия монтаж по процеса и тя ме посъветва да 
внасям по една минимална вноска периодично, като в същото време по-
дам документи да ми се опрости този финансов дълг  така и направих 

Малко по-късно, благодарение на бай Евтим Стоицев и неговия 
приятел с влияние в съда, глобата ми бе отменена 

П ъ р в о р о д н И я т  н И  С И н 

желанието ми да имам син или дъщеря не ме е напускало дори и след 
като получих доживотната си присъда  Естествено, след излизането ми 
от затвора и свързването ми с любимата жена, това желание стана цел 
и смисъл на нашия съвместен живот  не ни смути обстоятелството, че 
лекарите ни предупредиха да не допускаме бременност поне две години  
забраната, мотивирана със здравословното състояние на любка, отстъ-
пи пред вътрешния порив да станем родители на любимо същество  
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любка забременя и всичко протече нормално  отрази ѝ се много 
благотворно, обратно на лекарските предупреждения  Чувството, че ще 
стане майка, я окрили и тя укрепна физически  И двамата бяхме мотиви-
рани психически 

в малката стаичка, подредена кокетно и поддържана с любов, царе-
ше атмосфера, наситена с много вълнения и очаквания  обмисляхме как-
во име ще дадем на детето ни, ако е момче или момиче  Бяхме се спрели 
на анри и Селма  любка, която рисуваше много добре, скицираше въоб-
ражаеми детски  

Със семейството на професор николай николов, един от създате-
лите на „Майчин дом“, поддържахме стабилна връзка  По това време той 
завеждаше акушеро-гинекологичния дом на ул  „Шейново“  високо еру-
диран специалист и анархист по убеждение, той редовно следеше състо-
янието на любка  не минаваше седмица да не си гостуваме семейно  С 
него и с другарката му Софка, също акушерка и стара анархистка, споде-
ляхме мисли за събитията у нас и по света  техният син андрей и дъщеря 
им надка бяха заминали във франция да следват, а оттам той замина в 
Щатите, а тя – в Канада 

Постъпването на любка в родилния дом съвпадна с усиленото кам-
панийно време по приемането и изкупуването на зърнените храни  това 
не ми попречи да открадвам часове и минути за посещение пред родил-
ния дом  жена ми се показваше от терасата на втория етаж, гледаше ме с 
очакване и споделяше, че все още няма признаци, че ще ражда 

на 10 юли 1959 г  се сбъдна нашата надежда, роди се нашият очак-
ван с толкова трепети син  не ни позволиха да го кръстим анри, защото 
името не било българско  тогава решихме да му дадем друго хубаво име 
и избрахме Пламен  да пламти в живота и да дава топлина  да бъде прям, 
честен и упорит 

дойде денят любка и детето да напуснат болницата  С голям бу-
кет гладиоли се явих в родилния дом  Поднесох ги на любимата ми жена  
Прегърнахме се  в един момент се появи и медицинска сестра, която но-
сеше в ръце най-скъпия подарък в живота ми – мечтаният от мен син  

взехме такси и се прибрахме трима в малкия ни дом  
детски плач оживи стаичката ни  Макар и с нови грижи, заживяхме 

по-радостно и по-леко  Майката на любка помагаше с каквото и колкото 
можеше  

з а  т о в а р о - р а з т о в а р н а т а  Г р У П а  в  Б а з а т а

тя се състоеше от 5-6 души, които непрекъснато товареха и разтоварваха 
вагони и камиони с млевни продукти и зърнени храни  Без техния тежък 
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и изморителен труд работата би се парализирала  Съставът на групата 
се менеше постоянно, но имаше едно твърдо ядро  трудът на товарачите 
бе непосилен  районът, който снабдяваше базата с млевни продукти и от 
който изкупуваше зърнените храни, обхващаше 32 села на Елинпелин-
ска околия  Камионите и вагоните трябваше да се обработват срочно и 
без денгуби  разстоянието от гаровите коловози до склада не бе малко  
Петдесеткилограмовите торби с брашна се пренасяха на рамо от вагона 
до склада и се редяха на стифове  заплащането по тарифните ставки бе 
нищожно  на тон се заплащаше по 9-10 стотинки  заработката на всеки 
от тези роби на труда рядко стигаше 100 лева на месец  С тези пари те 
трябваше да изхранват себе си и семействата си  доста време мина, дока-
то измисля и открия формула, за да задоволя що-годе нуждите им  

Ето какво направих, за да им се начислят поне по 110-120 лв  месеч-
на заработка  нашите клиенти от селкоопите се съгласиха  При разтовар-
ването на вагоните работниците да натоварват колите направо от вагона, 
вместо от склада  това позволяваше да отразя във ведомостта, че товарът 
е разтоварен от вагона в склада, а после количеството оттам е товарено 
на камионите  това обикновено ставаше, когато имаше повече вагони и 
клиенти  Предприятието не беше ощетено, защото манипулациите бяха 
в рамките на действителния тонаж  Просто махнах една излишна мани-
пулация  По такъв начин успях да увелича заработката на групата и да им 
осигуря една относително сносна надница  така успях да предотвратя и 
текучеството на работната ръка в базата  работниците разбираха моята 
добронамереност към тях и бяха винаги готови да се отзоват при всяко 
повикване, дори в извънработно време  Понякога ги черпех – купувах им 
хляб, по някое кебапче и лимонада  те оставаха доволни, доволен бях и 
аз 

работниците обичаха да се майтапят – често пиперлийски  Бай 
Спас беше партиен секретар на гарата  веднъж тема на разговор отново 
стана кой колко пъти може да оправи жена си през седмицата  някои се 
хвалеха с повече от възможното, но домакинът на сбирката скромно каза: 
„аз – само два пъти седмично“  

– Хайде бе – обади се бай Спас – лъжеш! аз съм на 55 години и не 
мога по веднъж, а ти на 70 и ще можем по два пъти – не може да бъде 

– ама, Спасе, отговори му домакинът, ти по цял ден се рънкаш с 
хората, все другите ти са виновни и все ги плашиш с партията – затова 
не можеш! 

Бай Спас наистина бе злобен и заядлив с хората  Ще ти кажа, Спа-
се, продължи домакинът, че и уморен човек може да оправи жена, гладен 
също, ама завистливец и злобар като тебе не може  

отново смях и шумни разговори 
И днес, както и преди, оставам с дълбокото убеждение, че когато 

идеш при обикновените хора, ще чуеш и научиш много по-умни, интерес-
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ни и мъдри приказки, отколкото от обявилите се за ментори по какви ли 
не въпроси на деня 

Хранехме се обикновено в столовата на Малцова фабрика  добре 
обзаведеното предприятие на „Малца“ преработваше ечемик за Бирената 
фабрика в София  директор на това предприятие бе димитър дафов  По 
политически убеждения той бе ляв земеделец, близък приятел и кум на 
убития преди 9 септември 1944 година анархист Йордан Шопов от с  Ис-
перихово, Пещерско  нерядко през свободните часове с дафов се среща-
хме в канцеларията или в градинката за игри на табла или шах  Когато 
оставахме сами, споделяхме моменти от миналото на нашия живот  

Ето един интересен случай, за който ми довери, че не бил разказвал 
на никого  Събитието се случило през зловещата 1925 година  работили 
с Шопов като огняри на парен котел във фабрика  Пристига при тях таен 
полицейски агент, въоръжен с пистолет, който им заявява, че му било 
наредено да ги арестува  двамата се споглеждат и за броени секунди го 
обезоръжават и напъхват в горящата пещ  този случай дафов каза, че 
споделя единствено с мен, защото имал нужда да го довери никому  

– ако не бяхме свършили с Йордан тази операция и ако агентът ни 
беше откарал в дирекция на полицията, щяхме да изчезнем безследно 
при „опит за бягство“! 

в близост до силоза имаше един образцов овощен разсадник-гра-
дина, ръководен от ерудирания специалист и научен сътрудник по ово-
щарство вельо Цветков  аз не познавам по-благороден човек от него 

Скромен, тих и винаги вглъбен в себе си, от сутрин до вечер той 
бе сред работниците на разсадника  Към всички бе еднакво вежлив и уч-
тив  Познаваше всяко дръвце с неговите особености  вельо Цветков бе 
интегрален анархист, със собствени виждания и оценки по развиващите 
се събития  Беше твърдо убеден в неизбежния провал на болшевишката 
система далече преди явното ѝ пропукване  Своите коментари и анализи 
беше записал в близо 70 столистови тетрадки  не беше графоман и вяр-
ваше, че един ден ще има кой да ги прочете  

Със симсонката, която закупих с парите от продадената на търг тре-
ва, обикалях кооперативните стопанства, МтС-та, селските кооперации 
от 32-те селища на района  Срещах лично агрономи, зоотехници, дирек-
тори и председатели на съответните ведомства  Познавах ги обстойно и 
те познаваха мен  не върнах никого от пристигащите в базата да получат 
отпусканите им по наряд количества фуражи и брашна, макар понякога 
техните закупчици да бяха с неизправни документи  отношенията ми с 
банката, горското стопанство, военните поделения, мандрата в Саранци, 
заводите „Изида“ и „зоМ“, разсадници, „Сортови семена“, „Цветя и семе-
на“ и др  бяха коректни и колегиални 

действах на широк стопански фронт и търсех хора с човешки мо-
рал, а не номенклатурчици  
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р а ж д а н Е т о  н а  в т о р И я  н И  С И н  о Г н я н

ако е вярно, че децата са бъдещето на света и че те не са никому частна 
собственост, не по-малко вярно е, че родителите, учителите и общество-
то като цяло са задължени и отговорни към тях 

Би ли съществувал светът, ако нямаше зачатие, раждане и грижи по 
отглеждането и възпитаването на поколенията? Безспорно не!

никой не може да отрече, освен безмозъчните и деградирали сек-
ти, че двата най-мощни инстинкта, които природата е заложила във вся-
ко живо същество, са тези за самосъхранението и за продължението на 
рода  любовта и сексуалния живот, макар и велика заблуда, са загадъчен 
феномен, които подтикват и стимулират към творчество и градеж  Без 
тях животът би бил пустиня 

огнян, вторият ни син, както и Пламен, са рожба на нашата голяма 
любов  не искахме Пламен да бъде без брат или сестра  И ето че се роди 
огнян  любка постъпи в трета градска болница при професор николай 
николов  отдалечеността на родилния дом не бе пречка да я посещавам 
и с вълнение да чуя, че всичко е минало благополучно  Станахме четири-
ма в малката, но уютна стаичка 

да помага през първите седмици дойде пак майката на любка, баба 
Мария  Гласът на огнян почти не се чуваше  Спомням си, че преди да зас-
пи гукаше дълго, а щом се събудеше първо една лека усмивка озаряваше 
личицето му  С него не ни беше лесно  Поради липса на достатъчно кърма 
у любка прибягнахме до изкуствено мляко  лекарка на нашия район бе 
д-р дончева – умна, мила и отзивчива жена  Когато идваше за преглед на 
децата, казваше: „У вас се чувствам много приятно “ И наистина, в мал-
ката ни стаичка, наред с най-необходимото, не липсваха цветя и книги  
всичко бе поставено на своето място  Главен дизайнер беше любимата 
ми жена 

отказът на жителството продължаваше  двете ни деца спяха на 
легла, които всяка вечер правехме от столчета-табуретки  

Макар да бе все още много малък, обстоятелствата наложиха да 
дадем оги в детски ясли  Пламен бе тръгнал в детска градина  Сутрин 
любка водеше едното дете на яслите, а аз другото – на детска градина  
вечер, след работа – обратно 

Хората около нас ни уважаваха и съчувствуваха  в много отноше-
ния ние бяхме семейство за пример  домоуправителката райна Балканска 
често ми казваше: „другарю Цолов, вие сте много интелигентен и добър 
човек, а децата ви толкова възпитани  И не мога да разбера защо все още 
ви мъчат и не ви дават жителство “
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След раждането и на огнян, нашите грижи по децата станаха и на-
шата още по-голяма радост  да имаш мечтаните през годините деца и да 
полагаш грижи за тях беше чудесно  

з а  Е д И н  н а П р Е Г н а т  С л У Ч а Й  в  р а Б о т а т а

Поредната изкупвателна кампания бе приключила преди доста време  Го-
ляма част от плоския склад бе запълнена със слънчогледово семе  Преду-
преждавах н-к склада Цветан да не приема партиди с нестандартна влага, 
защото това крие опасност от оксидация при затопляне и няма начин за 
механично охлаждане и проветряване  за контролни проверки на тем-
пературата бяха поставени щанги с термометри  Цветан бе материално 
отговорното лице, но при неудачи отговорност носех и аз  Беше 6 ноем-
ври 1963 година, ден преди празничния 7 ноември  въпреки почивните 
дни, реших да посетя базата  С пристигането помолих началник склада да 
отвори вратата и направим проверка в различните сектори  оказа се, че 
нещата не са в ред – на няколко места установих повишена температура 
на житото в дълбочина  Събух се бос и по долни къси гащета се зарових 
в зърното до кръста  открих на две места силно загрети пластове и казах 
на Цветан: 

– разбираш ли какво става, приятелю – положението хич не е розо-
во  Складът е на път да задими и ако не вземем спешни мерки още днес, 
отиваме в затвора и двамата  Само ние можем да си помогнем – отваряй 
всички врати откъм северната страна  дай първо да изкараме транспорт-
ните ленти и гребача, след това да отидем и търсим работници 

Цветан ме гледаше привидно равнодушно, но явно вътрешно сму-
тен  лошото бе, че денят бе предпразничен и движението по шосето поч-
ти никакво  отидох на жП прелеза и зачаках да срещна мъже, които да 
помоля за помощ  Успях чрез обещание за добро заплащане да ангажи-
рам трима минаващи  те разровиха мястото в склада, за да вкараме ме-
ханичния електрически гребач до загретите места  Чрез него загрятото 
семе прехвърлихме през две транспортни ленти, които стигаха до близ-
ката циментова площадка  Бяха дошли още двама, случайно минаващи 
край рампата 

два-три часа по-късно площадката беше запълнена с около 60-70 
тона слънчоглед, който в следствие на загряването беше започнал да по-
белява и на места да се провлачва  нощта беше прохладна и суха  При-
знаци за дъжд нямаше и това ни успокояваше  След два-три дни опас-
ните гнезда бяха проветрени, просушени и отново вкарани и разсеяни 
на различни места из склада  Положението беше спасено  от окръжния 
съвет и предприятието бяха подочули нещо за случая, но когато минаха 
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за проверка, не откриха нищо нередно  Може би само три-четири дни ако 
се бяхме забавили, без да вземем мерки, трагичните последици щяха да 
бъдат факт и злорадството на завистниците нямаше да закъснее 

П о С Е Щ Е н И Е т о  М И  П р И  П р Е д С Е д а т Е л я  н а 
С т о л И Ч н И я  н а р о д Е н  С ъ в Е т  д И М И т ъ р  П о П о в

омръзнало ми беше да ходя и проверявам какъв е резултатът от подаде-
ните молби за жителство и неясно мотивираните откази  всяка нова мол-
ба биваше придружавана от редица формуляри с въпроси и подвъпроси  
Събираните сведения за мен отпреди 9 септември били благоприятни, 
но    след 9 09 1944 г  съм бил съден и съм лежал в затвора и затова жител-
ството ми се отказвало, мънкаше длъжностното лице 

Председател на Столичната община през последните години бе ста-
нал димитър Попов, с когото се познавах лично от времето на нашето 
задържане през 1941 и 1942 години в концлагера Ени Кьой – Гърция 

реших да го посетя лично и потърся неговото съдействие, още по-
вече, че той имаше добро отношение към нас с трухчо  С влизането ми в 
просторния му кабинет той стана и вежливо ми подаде ръката си:

– здравей, Стояне, кажи какво те води при мен 
Беше сам  Седнах на канапето и му разказах моето житие-битие, 

патилата ми след 9 септември и че сега съм на отговорна работа в гара 
Елин Пелин  

– Имам всички основания, продължих аз, съобразно наредбите за 
софийско жителство да стана жител на София, но непрекъснато ми от-
казват  жена ми е софийска жителка, двамата ми сина също  докога ще 
продължава тази дискриминация прямо мен?

След като ме изслуша внимателно, Митко стана леко от стола и ми 
даде знак да тръгна след него към изхода на кабинета  на два метра от 
вратата се спря, обърна се към мен и съвсем тихо прошепна с въздишка: 

– Стояне, разбирам те, братко, имаш всичките така наречени „за-
конни основания“ и ако зависеше от мен, след като добре те познавам 
като борец и честен човек, веднага бих пуснал заповед да ти се даде жи-
телство  Интелигентен човек си, разбери, държавна сигурност не позво-
лява да ти се даде жителство  

– Благодаря за откровеността – казах му аз и като му стиснах ръка-
та напуснах кабинета 
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Малко по-късно посетих в дома му Каприел Каприелов, станал замест-
ник-министър на вътрешните работи  С него също се познавахме от вре-
мето на концлагера Ени Кьой в 1941 г  По времето на трайчокостовските 
процеси той бе изпаднал в немилост и жена му бе принудена да окопава 
декоративни дръвчета, за да преживява 

двадесетият конгрес на КПСС и априлският пленум на БКП през 
1956 г  станаха причина той да бъде реабилитиран и възстановен на ра-
бота 

временно жителство продължаваше да ми се дава по за три месеца, 
но през 1966-1967 г  започнаха да ми дават само по за един месец  Повръ-
щаше ми се от тази мръсотия, но стисках зъби  нали освен милата ми 
жена, имах отговорност и за двамата ни сина Пламен и огнян?! трябваше 
да воювам и да продължавам да се боря срещу изкуствено налаганата ми 
дискриминация 

намерих Каприел в дома му, където живееше  обясних му трево-
гата си с жителството и че работя в Елин Пелин благодарение на Божил 
аргиров, с когото Каприелов бе близък и че той ми бе подал ръка и устро-
ил на работа  Каприел и Божил бяха работили през първите години след 
девети септември във варна като партийни дейци 

Изслушвайки ме внимателно Каприелов сподели: 
– Цолов, Божил е поел голям риск като те е назначил на тази от-

говорна стопанска работа  аз ще се обадя в районното управление да ти 
удължат временното жителство отново с 6 месеца, но повече от това не 
мога да направя нищо  

за мен това бе все пак нещо! Изказах му благодарност! той се опита 
да сподели още нещо, но млъкна загадъчно 

з а  д о н о С н И Ч Е С т в о т о  И  Ш П И о н о М а н И я т а 

те са съществували винаги, но през периода след девети септември 
1944 г , когато у нас се установи болшевишко-сталинската система, те 
станаха норма на поведение  насаждаше се атмосфера на пълна подоз-
рителност и страх у хората  те се оглеждаха плахо един друг, усмихваха 
се привидно, но се подозираха и не си вярваха  на обществени места се 
появиха плакати с предупреждението: „внимание! Шпионите дебнат!“ И 
шпиономанията създаде обстановка на несигурност, подозрение дори 
измежду близки и познати хора  включително между мъж, жена и деца 
в семейството  ако между двама срещнали се, в разговора им са се раз-
меняли критични думи или вицове към системата, след това някой от 
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двамата си е казвал: „Съжалявам, че не донесох където трябва  Хак ми е, 
че той ме изпревари, вместо аз него“ 

Моят някогашен учител живко Хаджигеоргиев ме срещна веднъж 
и ми каза „Цолов, дошло е време, когато подлостта тежи повече от зла-
тото“ 

отдавна ми беше известно, че тоталитарните системи се крепят 
върху страха, подозрението и доносничеството  Създавай страх, внуша-
вай подозрение и награждавай доносничеството – това бяха устоите на 
рухналата днес система, чиято номенклатура и политически връх, за да 
се задържи, отново мутира  Усвои нови методи и похвати  Смени си име-
то, отказа се от свои фундаментални идеи и всичко това с една цел – да 
бъде запазено мястото на партийната олигархия, която се интересува-
ше единствено от материалното си благоденствие на нов икономически 
елит  довчерашните партийни велможи станаха частни собственици и си 
присвоиха обществената собственост, като я облякоха в законна форма 

Ще разкажа истински случай за разговор с ученик от горните кла-
сове на нашето опитно педагогическо училище – гр  Шумен  Срещнах 
го наскоро преди да почине  Генчо Иванов се казваше  Беше комунист 
по убеждение още от ученическите си години  Системата след 9 септем-
ври го издигна от обикновен учител до степен инспектор, а после стана 
академик и научен сътрудник в академията на науките при Сава Ганов-
ски  видяхме се при една случайна среща в „якобинския клуб“, близо до 
народния театър  решихме да се разходим в Парка на свободата  Спо-
делих моите патила и преживелици, а той – неговите  знаеше за моите 
ясни и категорични анархистични позиции  Пожела да чуе оценката ми 
по ставащите у нас промени, събития от международен характер и пр  
Бях откровен и прям  на положителното правех поклон, на уродливо-
то – съкрушителен отпор  Причините търсех в системата  а той се изказа 
критично за порядките в академията и академиците  Приемаше моите 
критични оценки за верни, но при последната ни среща сподели под сур-
динка следното: 

– Цоле, възхитен съм от твоята откровеност, от верните ти съжде-
ния и критични оценки  декларирам, че няма да донеса никъде за чуто-
то по адрес на партията  ти си честен човек и истински идеалист  нали 
знаеш, че всеки партиец е длъжен да съобщава където трябва чутото и 
казаното по адрес на партията и нейните мероприятия  

тогава го апострофирах: 
– Браво бе, Генчо, та ти ще извършиш цял подвиг, а не мерзост, ако 

си верен на твоята партия  
разделихме се и повече не се видяхме  не беше лош човек, но миро-

гледната му принадлежност му пречеше да погледне по-далеч и по-вярно 
в живота 
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Като технолог в складовата база на гара Елин Пелин изкарах цели 
осем години  След 9 септември 1944 година тя беше охранявана от 10 – 12 
души  това бе времето на „шпионите“ и практика беше врати, прозор-
ци и чекмеджета на бюра и пр  да се заключват двойно – с катинари и с 
ключ  Страхът и подозрението, озъртането и ослушването бяха всеобщо 
явление  това явление продължава да се проявява и днес в условията на 
„пазарната демокрация“, след като самата партия си смени кожата, но не 
и нрава 

Когато постъпих в складовата база, заварих само двама пазачи – 
бай Илия и бай Паун  Сменяха се през вечер  През почивните им нощи 
се чудех кого да оставям дежурен  Как да им компенсирам времето  При 
такива случаи дежуряхме ние с началник склада Цветан, който квартиру-
ваше край базата  обектът беше важен и отговорен  

И двамата пазачи бяха старателни и съвестни, но характерите им 
коренно различни  Когато идвах сутрин рано, бай Илия ме посрещаше 
и към доклада, че всичко е минало мирно през нощта, започваше да ми 
говори срещу колегата си бай Паун  

а бай Паун беше честен и почтен, повече отколкото е свойствено на 
обикновения човек  опитвах се с намеци да кажа на бай Илия да разбере, 
че приказките му на доносник срещу другаря по служба не ми харесват  
И понеже той продължаваше да говори измислици по адрес на бай Паун, 
една вечер седнах до него и му казах да гледа да изпълнява добросъвест-
но своите дежурства, а дали бай Паун допуска нарушения, това е моя ра-
бота да разбера и проконтролирам  

– за мен – казах на бай Илия, ти няма да станеш по-добър от Паун-
ката и престани да се занимаваш с доноси по негов адрес  

И той наистина престана, но разбрах, че се опитал да се оплаче пред 
някакво началство, че не обръщам внимание на нередностите, когато ми 
рапортува за тях  тоест, опита се да сплетничи и срещу мен  
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П р И л о ж Е н И Е

МОЛБА ЗА ПРЕГЛЕД ПО РЕДА НА НАДЗОРА
До председателя 
на Върховния съд на НР България
Т У К
М О Л Б А
от Стоян Иванов Цолов от гл. София, живущ в
жк „Младост -2“, бл. 220, вх. „В“
за преглед по реда на надзора на влязлата в
сила присъда № 494/ 30.06.49 г. постановена по
НОХД № 1411/49 на Соф. окр. съд – специален състав

Господин Председател,
Моля да допуснете преглед на присъдата, поставена в нарушение на Зако-

на. С тази присъда аз бях осъден на доживотен затвор по чл. 112, т. 1 и по чл. 155 
„а“, ал. 2 и чл. 99 „г“, ал. 4, която е грубо нарушение.

Тежи ми тая непомерна и позорна присъда и се чувствувам невинен. Моля 
тя да бъде обезсилена.

С УВАЖЕНИЕ:
Стоян Иванов Цолов
София, 24.09.1990 г.

3  рЕШЕнИЕ № 270/16 04 1991 Г  на върХовнИя Съд
р Е Ш Е н И Е
№ 270
София, 16 април 1991 година
в ИМЕто на народа
върховният съд на република България, Първо наКазатЕлно отделение 

в съдебно заседание на двадЕСЕтИ Март хиляда деветстотин деветдесет и първа 
година в състав:

Председател: Марко Стойков
Членове: дамянка воденичарска
танка Попова
николай филчев
Иван недев
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при секретар румяна виденова и в присъствието на прокурора Гълъбов изслу-
ша докладваното от председателя (съдията) танка Попова дело № 887/1991 година 

Производството е за преглед по реда на надзора и е образувано по молба на 
осъдения Стоян Иванов Цолов от гр  София, против влезлите в сила присъда № 494 
от 30 08 1949 г  по ноХд № 1411/1949 г  на Софийския областен съд и решение № 76 
от 21 02 1950 г  на вС, III н о 

в молбата се поддържа, че съдебните актове са постановени при особено съ-
ществени нарушения по смисъла на чл  356 във вр  с чл  328, т  1 и 4 нПК 

Прокурорът даде заключение, че молбата е основателна 
върховният съд, като провери изцяло правилността на влезлите в сила съдеб-

ни актове по всички посочени в молбата основания и за да се произнесе по основа-
телността на същата съобрази следното:

Софийският областен съд с посочената присъда е признал подсъдимия Стоян 
Иванов Цолов за виновен в това, че през 1948 г  в гр  София е издал другиму държав-
на тайна и на основания чл  112, т  1 и чл  60 нз го осъдил на доживотен строг тъмни-
чен затвор, лишаване от правата по чл  30, т  1-4, 6 и 7 зн завинаги, глоба в полза на 
държавата 200 000 лева и конфискация в размер на 200 000 лева от имуществото му 

Признал го е за виновен и в това, че за времето от 9-ти септември до деня на 
задържането му, в страната, е улеснявал, помагал и укривал лица, които са излезли 
през границата на страната, без разрешение от надлежните власти, поради което и 
на основание чл  155 „а“, ал  2 и чл  60 нз го осъдил на десет години строг тъмничен 
затвор, глоба в размер на 100 000 лева, лишаване от правата по чл  30, т  1-4 за срок 
от 12 години 

Със същата присъда го признал за виновен в това, че по същото време и място, 
устно и писмено е разгласявал обидни, клеветнически и неверни твърдения, които са 
от естество да създадат недоверие към властта изобщо и към някой нейни органи и 
да внесат смущение в обществото и на основание чл  99 „г“, ал  4 и чл  60 нз го осъдил 
на две години тъмничен затвор, глоба в размер на 20 000 лева и лишаване от правата 
по чл  30 нз за срок от пет години 

По реда на чл  64 нз е определил на подсъдимия да изтърпи едно общо нака-
зание доживотен строг тъмничен затвор, глоба в размер на 200 000 лева и лишаване 
от правата по чл  30, т  1-4, 6 и 7 нз завинаги 

върховният съд, III н о  с решението си е оставил жалбата на подсъдимия про-
тив присъдата без уважение 

за престъплението по чл  112, т  1 нз
Първоинстанционният областен съд е приел за установено, че през инкри-

минирания период подсъдимият на няколко пъти се е срещнал с аташето по печата 
към испанската легация – Педро ди Ирухо  При водените със същия разговори той 
му издал сведения от политическо и стопанско естество, които представляват дър-
жавна тайна, тъй като неузнаването им от друга държава е необходимо за интересите 
и особено за безопасността на България  Към тези сведения с поверителен харак-
тер е отнесъл съобщените факти за производството на зърнени храни в дунавската, 
Старозагорската и добруджанската равнина, за производството на тютюн в Южна 
България, на въглища в Перник, на ураниева руда край с  Бухово и наличието на кон-
кретен брой локомотиви и вагони в страната 

При тези обективни данни, приети за установени единствено от обясненията 
на подсъдимия, съдът е признал подсъдимия за виновен по чл  112, т 1 нз  тази ква-
лификация е незаконосъобразна  за осъществяването на този състав е необходимо 
не само наличието на обективните признаци, но и умисъл и то специален с контраре-
волюционен характер  в конкретния случай било необходимо да се установи с пред-
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видените от закона доказателствени средства, че подсъдимият е съобщил фактите 
и сведенията, представляващи държавна тайна в интерес на чужда държава с цел 
да се подрони сигурността на военната, политическата и иконоимическата мощ на 
страната 

Както бе посочено, извън обясненията на подсъдимия, други доказателсттва 
по делото за това деяние няма  от анализа на същите не може да се направи катего-
ричният извод за съществуването на умисъл с такъв характер у подсъдимия  за да 
обоснове наличието на субективните признаци на инкриминираното деяние, пър-
воинстанционният съд се е позовал на обстоятелството, че подсъдимият притежава 
широки културни и обществени познания и поради това е могъл да съобрази целта 
на водения от чуждия гражданин разговор, естеството на дадените от него сведения 
и желанието му по този начин да навреди на интересите на България  тези изводи са 
необосновани, защото не намират опора в събраните по делото доказателства 

върховният съд намира, че липсват субективните признаци на престъплени-
ето по чл  112, т 1 и поради това осъщественото деяние от подсъдимия е несъставо-
мерно 

за престъплението по чл  155 „а“, ал  2 нз
Съдът правилно е приел, че подсъдимият е подпомогнал лицето Г  Хаджиев да 

премине границата без необходимото за това разрешение от надлежните органи на 
властта, като му предал писма, съдържащи паролата и името на лицето, което ще го 
приведе през границата за турция, както и адреси във франция за окончателното му 
установяване там  тези фактически обстоятелства са установени по несъмнен начин 
не само от признанията на подсъдимия в съдебно заседание, но и от обясненията на 
останалите подсъдими, както и от останалите доказателства, съдържащи се в дело-
то 

При приетата от областния съд фактическа обстановка, направените правни 
изводи, че се касае за извършено престъпление по чл  155 „а“, ал  2 нз са правилни 
и законосъобразни  Ето защо, направените в молбата за преглед възражения за нео-
боснованост и нарушение на материалния закон за тази част на присъдата са неосно-
вателни и следва да се остави без уважение 

за престъплението по чл  99 „г“, ал  4 нз
за да признае подсъдимия за виновен по чл  99 „г“, ал  4 нз, съдът е приел, че 

същият писмено и устно пред свои съмишленици е разпространявал неверни и кле-
ветнически твърдения: че в страната ни властта упражнява насилие, че няма свобода 
на критиката и един бригадир струвал на държавата 700 лева  Приел е още, че тези 
твърдения са били от естество да създадат недоверие към властта и изобщо и да 
внесат смущение в обществото 

твърденията, изложени от подсъдимия, нямат характер на клеветнически и 
не са неверни  Същите, с оглед новоразкритите обстоятелства за общественото, по-
литическо и икономическо състояние на страната, съответствуват на обективните 
реалности  Следователно, не може да има съществено престъпление по чл  99 „г“, 
ал  4 нз щом са направени твърдения и заключения за действително съществуващи 
явления и отношения  това налага правния извод, че изложеното в обвинителния акт 
и приета за установена от съда по отношение на подсъдимия дейност, не съставлява 
престъпление и на основание чл  338 нПК присъдата следва да се отмени и прекрати 
наказателното производство 

По изложените съображения и на основание чл  358, ал  4 във връзка с чл  338, 
а чл  21, ал  1, т  1 и чл  337, ал  1 нПК, върховният съд

р Е Ш И
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отМЕнява по реда на надзора влезлите в сила присъда № 494 от 30 07 1949 г  
по нохд № 1411/1949 г  на Софийския областен съд и решение № 76 от 21 02 1950 г  
по н д  № 1839/1949 г  на вС, III н а , в частта, с която подсъдимият Стоян Иванов 
Цолов от гр  София е признат за виновен и осъден по чл  112, т  1 и бл  99 „г“, ал  4 
нз и определено общо наказание по реда на чл  64 нз и прекратява наказателното 
производство 

оСтавя БЕз УважЕнИЕ молбата на осъдения в останалата ѝ част 
ПрЕдСЕдатЕл:
ЧлЕновЕ:


