ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ ЦАРСТВОТО НА СЕНКИТЕ...
/Размисли върху „Под игото на освободителя”- д-р Михаил Станчев/
Марияна ВАНГЕЛОВА
Д-р Михаил Станчев ще остави трайна диря в художествената проза на
българската политическа емиграция от 50-те години на миналия век. Роден в
Старозагорско през 1931г. в заможно семейство с традиции, израства младеж със
свободолюбив и буен нрав, за да бъде преследван от „Народната власт” и на два пъти
/през 1949 и 1956г./ за по три години попада в затвора. Затварят и баща му и дядо му
като противници на „колективизацията”. В Родината му няма бъдеще за него...
Нелегално преминава границата и след доста премеждия се установява в Швейцария,
където завършва медицина, създава семейство.
Антикомунист – по убеждения, невъзвращенец – по принуда. Повестта му „Под
игото на освободителя” е свидетелство за страданията, понесени от българския народ в
периода 1945-1960 година, но има своето актуално звучене и днес.
Тази творба е уникална по няколко причини: Първо, оригиналът на това чисто
българско произведение, в духа на всичко случващо се с установяване на
комунистическия режим в България, е написан на френски език. Второ, това е първата
хронологически /от Втората Световна война насам/ художествена творба на
българската емигрантска литература, която по сюжет и по време на написване /1973 –
74г./ е паралел на „Архипелагът Гулаг”на Александър Солженицин. Трето, в нея няма
авторска измислица: всичко е преживяно и изстрадано от писателя и хиляди негови
събратя, преминали през царството на сенките – българските затвори и концлагери по
онова време.
Безспорен е приносът към българското издание на книгата на нейния редактор,
издател, спонсор и личен приятел в емигрантство на д-р Станчев - Иван Даракчиев,
както и на преводачката от френски Гергана Стойчева със своя безпогрешен усет към
езика.

Д-р М. Станчев /вдясно/ и редакторът на книгата Иван Даракчиев
Приех да напиша нещо за този шедьовър, както определя творбата редакторът й.
Преди да разлистя книгата със смелото заглавие „Под игото на освободителя”, реших,
че става дума за сериозна политическа проза и това ме разколеба. Винаги съм била
далеч от политиката...
Ще си позволя въведение от лични откровения. В годините на написване на
повестта съм била 10 годишна. Тогава „изграждахме ’развито социалистическо
общество’ и само една крачка ни делеше от висшата фаза ’комунизма’ и ако тогава се
формираха ’многостранно развити личности’ идеше епохата на ’всестранно
развитите’...” С такива високопарни слова пълнеха бедните ни главици в училище, а
татко нощем тайничко слушаше радио „Свободна Европа”. И още една драскотина в
емоционалната ми памет от детството ме прави разбираща и „връстник” на събитията в
повестта: Дядо /занаятчия – трудолюбив и благороден човек/ обичаше да му разказвам
за училище. Веднъж му заявявам много убедително /бях старателна ученичка/ : „Дядо,
ако искаш да знаеш, Бог не съществува – пише го в учебника по история.” А той ме
погледна тъжно: “Не им вярвай, дядовото, те лъжат!...”
„Те лъжат...”– може пък от тук да започна.
Комунистическата идеология като правило използва за внушение лозунги като
„Свобода, равенство, братство”, „Да строим за Родината” и т.н. – фасада, зад която
гнусно се прикрива истинската бездуховна същност на т.нар. „Народна власт”. Какъв
цинизъм!

„Под игото на освободителя”, Издателство „Дукати”, 2012г.

Действието в повестта се развива изцяло в затворите: в предварителния арест в
подземията на милицията, в Старозагорския затвор и „Белене” – в 25 глави, като
последната е бягство от концлагера. Би могло да се очаква, че ще въздейства тягостно,
но въпреки местата, където се се развиват сцените, книгата е завладяваща със своята
правдивост. Чете се на един дъх и небезпристрастно.
По онова време, 1952г., сградите на милицията преливат от хора, арестувани по
политически причини. За постигане на целите си, милицията използва всякакви
средства – предимно шпионаж и доносничество. Враг номер едно на режима са
интелектуалците със своята „мълчалива съпротива”. Такива биват осъдени до 10
години затвор. Етикетът „буржоа” отнема всяко право на защита.
Властта се страхува и от „прогледнали” комунисти, и като „неблагонадежден
елемент също прибира „на топло” в килии тези, които са прозрели, че всичко се
управлява и контролира от Съветския Съюз, че „не нашата Комунистическа партия ни
освободи от хитлеризма, но че Комунистическото правителство се установява
благодарение на Втората Световна война”. А на Конференцията в Ялта през февруари
1945г. Рузвелт, Сталин и Чърчил правят следвоенната подялба на света.
Насилието, беззаконието, арестите, присъдите /дори без ясни обвинения/,
мъченията в лагерите – всичко това е знак за безсилието на властта, за страха от
истината – исконното право на равностоен живот за всеки, а не привилегия на малцина.
Всички духовни ценности са срутени, за да настъпи мрака на невежество и
безскрупулност. И този мрак е толкова по-непрогледен като се отчете факта, че има
известна „приемственост” във властимащите: по време на турското робство предците
на комунистическите лидери са били предателите на Отечеството – „посредниците”
между управници и селяни или преди смяната на правителството са дребни
престъпници – напр. шефът на милицията е бил овчар, дребен крадец, а сега „разполага
с живота на хиляди хора”.
Може да се каже, че всичко това е грешка на човешката История.

Казано е: „Не кради”! Но при Диктатурата на пролетариата не е престъпление да
изземеш цялото имущество, ценни предмети, домовете на знатните заможни граждани.
„Никой закон не забраняваше такава кражба, никой не знаеше докъде стига правото на
собственост”.
Една от най-солидните „кражби” на комунистите е Национализацията на земите и
създаването на колхозите, в които с радост влизат безимотните, безделниците и
пияниците на селото. А за този, който е против кооперацията, системата е безпощадна.
Сломяват го данъците и стига в затвора.
Посегателството върху човешката свобода се изразява и в това, че вратите на
университетите са отворени само за избрани от Партията „надеждни” младежи, които
„после много често стават крадци, защото – бидейки комунисти – считат, че всичко им
е позволено”.
Затворите и лагерите, тези „чистилища”, където се унижава и унищожава човека,
са необходими на комунистическия режим – за всеки дръзнал да се опълчи срещу него.
Едно отклонение: „Книга за лагерите и затворите в България” е издадена през
1979г. в Париж, която коментира в сп. „Бъдеще”, бр.7, 1979г. друг български емигрант,
писател и журналист Тончо Карабулков. В нея се изтъква, че „само през периода 19511954г. в България е имало 76 наказателни лагера, през които са преминали повече от
100 000 българи от двата пола, от всички социални класи, хора с различни, а понякога
противоположни политически убеждения... По-известните са „Росица”, „Белене”,
„Куциан” и др., но и по-малко известните не отстъпват по жестокост на останалите”.
Старозагорският затвор е предимно за политически затворници. В него попада и
Няголов, водещата фигура почти през целия сюжет на книгата, който може да се
приеме като събирателен образ на най-интелигентната част от обществото /бил е
адвокат преди смяната на властта/. Той, който е презирал хитлеризма като
антихуманен, осъзнава, че комунистите са още по-лоши и методите им на управление –
по-жестоки.
Дълга е одисеята на Няголов и неговите събратя по съдба из затворническите
коптори.
Дори с поглед към късчето небе през решетката на килийното прозорче, картината
на съвремието, моделирана от „строителите на комунизма” е съвсем ясна. В това
общество не съществува никакъв закон основан на истината. В съдилищата се
разиграват трагикомедии и политическите затворници са осъдени просто „по
инструкции на Партията”.
“Все пак – ще каже някой, – не може да не съществува някакъв морал в устоите на
такава безгранична власт! Ами, да, лесно е да си агент на милицията – „достатъчно е
само да казваш истината /за безчинствата, които се вършат от властта спрямо мирното
население, за издевателствата и жестокостите в затворите/ и „който сподели идеите,
които са справедливи и хуманни, се счита за враг на правителството и Партията”. А „не
знаете ли, че ако един комунист не доносничи на Партията си, не може да бъде неин
член? Това е част от основния принцип”.
За да се чувства още по-осезаемо надмощието на Партийната воля, са избрани
празници – за прослава на Диктатурата: 1-ви май, 9-ти септември, 7-ми ноември. Тогава
– уж за назидание на „непослушните”, а всъщност от страх от бунтове – арестите
зачестяват. Социалната и политическа несправедливост са част от цивилизацията на
социалистическа България. Ето ти морал, достоен за някой йезуитски орден: „Целта
оправдава средствата”. А целта е да бъде прекършен човешкия дух и воля за
свободната му изява. Тъжна е констатацията на Няголов – „Животът е толкова кратък,
защо човек трябва да е толкова зъл? Може би защото е глупав?...”

Тези, които са на власт „показват неограничен садизъм, приеман от Партията.”
Комунистическата диктатура е едно от най-деспотичните от всички управления
дотогава. Нещастието е, че народът не може да се бунтува – няма оръжие, няма хляб и е
напълно безправен: Хвърлят те в затвора без законен съд, само по „инструкции на
Партията”, вземат ти къщата без никакъв човешки или юридически закон, изхвърлят
съпругата ти от работа, а сина ти лишават от университета. На кого да се оплачеш?
Жалба към някоя международна организация, като Червения кръст, например /но той
няма никакво влияние у нас/. Надеждата в международен процес е, меко казано,
наивност.
Но вместо да сломи психиката на тези хора, гниещи във вонящи влажни килии и в
тъмните дупки на карцера, обединени от страданията си, те изграждат дълбоки и чисти
човешки отношения. Те, които са изгубили най-ценното си притежание – свободата, не
се страхуват от нищо. Всъщност Свободата е духовна категория, тя не може да се окове
във вериги. „Господ Бог е дал на човека право на свобода на действие. Никоя
политическа или обществена организация не може да лишава човека от свободата му”.
Ето веруюто на тези достойни мъже. Да – „Свободата е толкова скъпа, защото животът
е кратък, а борбата – тежка”.
Как да живееш в държава, която „изключва човешките права, юридическото
право и фундаменталното право на всяко общество?”
Следваме разказа, за да стигнем до същинския Ад – каторжническия живот на
острова на р. Дунав край село Белене. В този период там е имало около 20 000 осъдени
и около 3-4000 души предупредени.
Тук вече думите не стигат, за да изобразят картината на зверствата над
каторжниците. Мисълта за бягство е само смела фантазия.
Казано е „Не убивай!”. На Острова това е най-обикновена практика, сякаш става
дума за лов на дивеч. По-лошо – тук стрелят по сигурна мишена, а извращенията стигат
дотам, че пазачите извършват заговори срещу затворниците с цел набеждаване в опит
за бягство, за да вземат за всеки убит премия от 5000 лв!
Тук, на Острова, се срещат баща и син – трогателна среща на обречени.
Quo vadis, Domine? /Къде отиваш, Господи?/ Бог не спира тук. Бог не съществува.
Той е твърде неудобен на комунистическата идеология и затова е официално игнориран
и извън повелите на Партията. Чиста е съвестта на злодеите.
И тук, на Острова , за „напомпване” на „чистата съвест”, се чества 1-ви май:
„Съветският Съюз и България сега са две тела с обща душа. Да живее нашата героична
Партия и нейния ЦК начело с др. Хрушчов...” – тръби във високоговорителя гласа на
представителя на Съветската власт.
Затворниците и ние ще направим...........................................................................дълго
многоточие, като израз на „мълчалива съпротива”.
Нека се върнем на смелото, но правдиво заглавие на повестта „Под игото на
освободителя”. Без коментар ще цитирам дословно истината така, както я изричат и
осмислят тези изстрадали български мъже в лагера на смъртта:
„Знаеш ли защо руснаците са ни освободили от турците? От икономически
интерес, разбира се, и по заповед на цар Александър ІІ. Лев Толстой, един от найголемите хуманисти, бил против Руско турската война за освобождение на България.
Но интересът на руснаците бил да стъпят на Балканите и дошли в България. И според
това как се тълкува този въпрос, ние сме освободени от руснаците по заповед на един
цар. Когато комунистите идват на власт – първата им работа била да разрушат
паметника на Александър. Това, което те наричат второ освобождение, е когато налагат
комунистическото управление в България. Английските и американските дипломати ни

дават като подарък на Сталин. А сега България е най-вярна робиня на Съветския
комунизъм”.
Целите на работата на Острова са две: изграждане на няколко затвора, за да
съберат колкото може повече политически, и издигане на дига, за да се защитава
острова от големите наводнения през есента и пролетта. А затворниците очакват с
нетърпение тези бедствия и надеждите им се оправдават. Това е „отмъщението на
природата срещу несправедливостта спрямо тях”. Малцина успяват да избягат –
Николай, синът на Няголов /вече покойник/ и Кирил, верен негов приятел.
„Далеч от Острова на смъртта, далеч от автоматите, те вече си представяха
свободата на сушата”. Но това не е все още приказка с „Happy end” – чакат ги много
изпитания – среща с човешкото състрадание и човешкия егоизъм на новото
социалистическо общество. И пак идва Прошката – за да издигне човешкия дух до
неговата Божествена природа.
Убиват Кирил. Останал сам, Николай усеща, че приближава или до смъртта или
до живота – само една гранична бразда го дели.
Писано е да живее – пред него се простира Гръцка Македония. Последен взор
назад, а заключителните думи на героя са болезнени и изречени от самия автор:
„Нещастна моя страна, колко страдания си причинила на народа си. Изгубих всичко и
въпреки това в момента изпитвам огромно щастие. Толкова съм щастлив сега, че не
мога да мисля за всичко, което оставям зад себе си”.
„Историците ще констатират един ден – пише Т.Карабулков /пак сп.”Бъдеще”,
бр. 1-3, 1987г./, че българската емиграция е направила все пак не малко, за да изнесе на
международната сцена българския въпрос и да осветли тукашните държавници и
местното обществено мнение по нашите проблеми... Защото емиграцията
/политическата/ носи в гърдите си народните въжделения, вярата в светлото утре”.
А „Под игото на освободителя” има дълга история.
През 1993г. Д-р Михаил Станчев се завръща в България. Убеден противник на
комунизма, той е отвратен от „прехода” и „демокрацията”, настъпила в страната след
„промените”. „Тези, които са го вкарали в затвора и концлагера, които са го натопили и
пребили от бой в ареста, продължават да са на власт, с тази разлика, че след като не е
вече „невъзвращенец”, „враг на Родината”и „предател”, а богат емигрант, го търсят за
приятел, че дори и за съдружник” – пише в Обръщение към читателя редакторът.
Авторът не се е порадвал на българското издание на книгата си, тъй като умира,
след кратко боледуване, в деня когато редакторът му носи изпечатките, на връх
Гергьовден 2009г.
Дали е отнесъл със себе си неутешимата болка за Отечеството, което така и не
видя Освободено, или си отиде с Надеждата?...
„Уверен съм, че един ден тази книга ще бъде изучавана в часовете по литература”
– казва редакторът Иван Даракчиев.
Може би наистина ще дойде ден, в който най-после ще проумеем посланията на
миналото, ще се поправим от уроците на Историята и няма да е нужно далеч от
Родината да преболедуваме съдбините й.
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